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Fréttablaðið/ernir

Ragnar Kjartansson var vondur leikari og  
tilgerðarlegur poppsöngvari en í dag er hann stjarna  

í heimi alþjóðlegrar myndlistar.  ➛26

Að vera úrhrak  
og ljós heimsins

plús 2 sérblöð  l atvinna  l Fólk 

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Allt fyrir MenningArsinnAnn

1
Kaolin keramik Gallerí

11.00 – 22.00

Skólavörðustígur 22

2
Ratleikur fyrir börn og fullorðna

11.00 – 13.00

Gallerí Fold, Rauðarárstígur 14

3
Harpa Guided Tours:  

Behind the scenes

11.00 – 17.30

Harpa, Austurbakki 2

4
Improv Ísland Spunamaraþon

12.00 – 22.00

Þjóðleikhúskjallari

Improv Ísland stendur fyrir spuna

maraþoni þriðju Menningarnóttina 

í röð. Á hálftíma fresti verður áhorf

endum hleypt inn og úr salnum. 

Dóra Jóhannsdóttir er listrænn 

stjórnandi hópsins.

5
Listasafn Íslands  

á Menningarnótt 2016

12.00 – 21.30

Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegur 7

6
Safarí – fjölskylduleiðsögn  

og könnunarleiðangur

13.00 – 14.00

Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur, 

Tryggvagata 17

7
Kristján Jóhannsson og Geir 

Ólafsson syngja á Sólon Bistro

15.00 – 15.30

Sólon Bistro

Allt fyrir börnin

1
Ókeypis barnamyndataka

11.00 – 19.00

Gallerí Fold

2
Til fyrirmyndar – listasmiðja

12.00 – 14.00

Flókagata 24

3
Askur Yggdrasils: Völundarhús

12.00 – 22.00

Mýrargata, Vesturbugt, Grandi

Ef gengið er niður að Granda má þar 

finna undarlegt mannvirki úr viði 

sem virðist rísa upp úr steinlagðri 

jörðinni. Einn fullorðinn og barn 

fá aðgang á 2 mínútna fresti inn í 

völundarhús Asks Yggdrasils, þar sem 

má finna undarleg en heillandi rými, 

sem eru lauslega byggð á norrænni 

goðafræði.

4
Búningar og myndatökur

13.00 – 18.00

Ljósmyndasafn Reykjavíkur

5
Bátasmiðja

13.00 – 15.00

Sjóminjasafnið í Reykjavík,  

Grandagarður 8

5
Skátaþrautir

13.30 – 17.10

Hljómskálagarðurinn

7
Ungversk upplifun fyrir alla 

fjölskylduna

13.30 – 16.30

Harpa

DjAMMArinn

1
Krás – götumatarhátíð

13.00 – 18.00

Fógetagarðurinn, Kirkjustræti.

2
Mindfuckness leikhúsjóga

15.30 – 16.30

Sólir, Fiskislóð 53

3
Karnival á Klapparstíg

16.00 – 23.00

Á horni Hverfisgötu og Klapparstígs

„Hugmyndin kviknaði þegar ég átti 

stórafmæli, í stað þess að halda hefð-

bundna afmælisveislu, þá ákvað ég 

í samvinnu við góða vini að slá upp 

heljarinnar götupartíi fyrir utan húsið 

hjá mér og öllum var boðið. Það má 

því segja að þetta sé afmælispartí 

sem fór úr böndunum,“ segir DJ Mar

geir, karnivalstjóri. Meðal tónlistar

manna sem fram koma eru Högni 

Egilsson, Unnsteinn Manuel og Sísý 

Ey.

4
Menningarnótt

16.00 – 23.00

Petersen-svíta og Gamla bíó

5
Hip hop hátíð Menningarnætur

18.00 – 23.00

Hverfisgata 50

6
Hjólastóla-diskórokk

19.00 – 21.00

Listasafn Reykjavíkur  

Tryggvagata 17

7
Tónaflóð Rásar 2

20.00 – 23.00

Arnarhóll

8
Uppistand með Ara Eldjárn

21.00 – 21.30

Þjóðminjasafn Íslands

Hinn HAgsýni

1
Kaffiboð hjá Neytendasamtökunum

13.30 – 18.00

Hverfisgata 105

2
Vöfflukaffi í Þingholtunum

14.00 – 16.00

Þingholtin

3
Knús í boði

14.00 – 15.00

Laugavegur 25

4
Velkomin í súkkulaðiskóla Omnom

14.00 – 14.45

Hólmaslóð 4, 101 Reykjavík

5
Komdu að húlla

15.00 – 16.00

Þjóðminjasafn Íslands,  

Suðurgata 41

6
Garðpartý – 30 ára afmælistónleikar  

Bylgjunnar og Stöðvar 2

17.00 – 22.45

Hljómskálagarðurinn,  

við Hringbraut

7
Hljómsveitin Milkywhale  

býður í hvalaskoðunarferð

17.30 – 18.20

Special Tours – Báturinn Lilja,  

Ægisgarður 13

Popphljómsveitin Milkywhale ásamt 

hvalaskoðunarfyrirtækinu Special 

Tours efnir til tónleika um borð í 

hvalaskoðunarskipinu Lilju þar sem 

ætlunin er að finna þennan einmana 

hval og svara kalli hans. Klæðið ykkur 

vel þar sem það getur orðið kalt úti 

á sjó.

8
Ókeypis leiðsögn

18.00 – 22.00

Hafnarhús Listasafn Reykjavíkur,  

Tryggvagata 17
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Leiðarvísir
 á Menningar-

nótt ➛30



Veður

Í dag verður víða hægur vindur og bjart 
veður, hiti 13 til 18 stig. Líkur eru á 
þokulofti austanlands og svalara verður 
þar. Hitinn svipaður og í gær eða 15 til 
16 stig.  sjá síðu 48

Sáttir sjósundkappar

Rúmlega 70 sjósundkappar þreyttu Viðeyjarsund í gærkvöldi. Synt var rúmlega 900 metra frá Skarfakletti út í Viðey og til baka. Sú yngsta sem tók þátt 
í sundinu var þrettán ára en sá elsti á áttræðisaldri. Ágætis aðstæður voru til sunds, milt veður og sjórinn rúmlega 12 gráður heitur. Fréttablaðið/gva

Heilbrigðismál Yfirlæknir kvenna-
deildar Heilbrigðisstofnunar Vest-
urlands hefur ekki verið látinn 
svara fyrir meintar rangfærslur á 
atvikaskráningarblaði sem sent 
var landlæknisembættinu eftir 
mistök sem áttu sér stað í og eftir 
fæðingu árið 2011.

Móðir barnsins, Hlédís Sveins-
dóttir, skrifar grein í blað dagsins 
um málið. Þar kemur fram hún 
hafi sent málið í þrígang til Ríkis-
saksóknara á síðustu tveimur 
árum. Tvisvar hefur verið farið 
fram á að lögreglan á Vesturlandi 
rannsaki það, án þess að læknir-
inn sé spurður út í aðalatriði máls-
ins.

Í atvikaskráningu er skrifað að 
súrefnisskortur sem barnið varð 
fyrir hafi stafað af því að nafla-
strengur hafi verið strekktur og 
vafinn um háls barns. Mynd-
bandsupptökur af fæðingunni 
hafa aftur á móti afsannað það. 
Einnig eru viðbætur á barnablaði 
sem skrifaðar eru með öðrum 
penna en upphaflega skýrslan. 
„Allt til að fegra málsatvik,“ segir 
Hlédís.

Hlédís segir engan taka ábyrgð. 
„Öllum virðist vera ljóst hvers 
kyns var, en á meðan enginn játar 
gulnar þetta mál í möppum og er 
vísað frá,“ segir Hlédís. „Ég skora á 
stjórnendur heilbrigðisstofnunar-
innar að taka ábyrgð á þeim mis-
tökum sem gerð voru innan veggja 
sjúkrahússins þannig að hægt sé 
að læra af þeim.“ – ebg / sjá síðu 16

Læknir ekki 
látinn svara 
fyrir fölsun

TIL LEIGU – Hlíðasmári 12
 
Skrifstofuhúsnæði til leigu í 6 mánuði.
Hlíðasmári 12, 2. hæð, 201 Kópavogi.

Samtals 360 m2. Verð á fermetra 990 kr.

Nánari upplýsingar gefur Kristín í 822-9003.

Félagsþjónusta  Heimilum 
sem fá greidda fjárhagsaðstoð 
fækkar annað árið í röð sam-
kvæmt tölum Hagstofunnar. 
Árið 2015 fengu 6.996 heimili 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og 
hafði heimilum sem þáðu slíkar 
greiðslur fækkað um 753, eða 
um 9,7 prósent, frá árinu áður.

Af þeim sem fengu fjárhagsað-
stoð árið 2015 voru sem fyrr 
einstæðir barnlausir karlar 
fjölmennasti hópurinn, eða 
45,4 prósent. Hlutfall einstæðra 
barnlausa feðra hækkaði um 0,6 
prósent á milli ára.

Rannveig María Þorsteins-
dóttir, deildarstjóri ráðgjafa- og 
íbúðadeildar hjá velferðarsviði 
Kópavogsbæjar, telur að það að 
mennirnir séu ekki með börn á 
framfæri og því ekki neinar auka-
greiðslur spili þar inn í. „Slíkar 
greiðslur eru ekki skattskyldar 
þannig að þær auka verulega ráð-
stöfunartekjur. Ég held að þetta 
endurspegli erfiðleikana sem 
fólk hefur þegar það er um að 
ræða einar heimilistekjur. Auð-
vitað kostar að vera með börn 
en það er kostnaður við húsnæði 
sem er hæstur og hann er oft sá 
sami hvort sem menn eru með 
börn eða ekki,“ segir hún.

Rannveig María segir einnig 
einstæða menn oft einangraðri 
en konurnar. „Menn hafa ekki 
þetta stuðningsnet sem fylgir 
konum.“

Frá 2007 til 2013 fjölgaði 
heimilum, sem þáðu fjárhagsað-
stoð sveitarfélaga, að jafnaði um 
627 ári. Breyting á fjölda bóta-

Færri fá fjárhagsaðstoð
Heimilum sem fá greidda fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum fækkaði um 9,7  
prósent árið 2015. Einstæðir, barnlausir karlar eru fjölmennasti hópurinn sem 
þáði aðstoð sveitarfélaga árið 2015 og hækkaði hlutfall þeirra milli ára. 

þega hefur haldist í hendur við 
þróun atvinnuleysis.

Af þeim sem fengu fjárhagsað-
stoð árið 2015 voru einstæðar 
konur með börn næstfjölmenn-
asti hópurinn, 30,2 prósent, og 
hækkaði hlutfallið um rúmlega 
fimm prósent milli ára. Árið 
2015 voru 38 prósent bótaþega 
atvinnulaus. saeunn@frettabladid.is 

Ég held að þetta 
endurspegli erfið-

leikana þegar um er að ræða 
einar heimilis-
tekjur.

Rannveig Þorsteins-
dóttir, deildarstjóri 
hjá Kópavogsbæ

Einstaklingum átján ára og eldri, 
sem hafa lögheimili í Kópavogi og 
hafa ónógar tekjur sér til framfærslu 
og geta ekki séð sér og sínum far-
borða, er veitt aðstoð.

Fjárhagsaðstoð vegna sérstakra að-
stæðna er t.d. styrkur til einstaklings 
sem er undir átján ára en hefur forsjá 
barns eða vegna náms fyrir einstak-
ling sem hefur ekki lokið grunnskóla 
eða framhaldsskóla vegna alvarlegra 
félagslega erfiðleika.

✿   skilyrði til fjárhagsaðstoðar í Kópavogi*

*Reglur eru mismunandi milli 
sveitarfélaga, listinn er ekki 
tæmandi.

upphæð fjárhagsaðstoðar 
einstaKlingar 
161.723 kr.
Einstaklingar sem reka eigið heimili 
fá fulla grunnfjárhæð.

129.378 kr.
Einstaklingar sem leigja án þinglýsts 
leigusamnings eða búa með öðrum 
fá 80%. 

58.529 kr.
Þeir sem búa hjá foreldrum og eiga 
við félagslega erfiðleika að etja fá 
vasapeninga, 36%.

Hjón eða FólK í sambúð 
258.757 kr.
eða 160%. 

atvinna
Þeim, sem sækja um aðstoð, er skylt 
að leita sér atvinnu og taka þeirri 
sem býðst nema einhverjar ástæður 
hamli því. Hafi umsækjandi vinnu 
eða vinnumarkaðsúrræði eða hefur 
verið settur á bið hjá Vinnumála-
stofnun skerðist fjárhagsaðstoð.

eignir
Ef umsækjandi á eignir umfram 
íbúðarhúsnæði sem hann býr í og 
eina fjölskyldubifreið eða hefur ný-
lega selt eignir sínar getur hann að 
jafnaði ekki fengið fjárhagsaðstoð.

bandaríKin Paul Manafort, kosn-
ingastjóri Donalds Trump, sagði 
upp í gær, nokkrum dögum eftir að 
Trump hafði stokkað rækilega upp 
í kosningastjórn sinni með því að fá 
þekkt fjölmiðlafólk til liðs við sig.

Nýr framkvæmdastjóri kosninga-
teymisins, Stephen Bannon, hefur 
starfað hjá fréttavefnum Breitbart 
News, sem er töluvert lengra til 
hægri en Fox-sjónvarpsstöðin.

Mannabreytingarnar eru sagðar 
sýna að Trump líti frekar á sig sem 
fjölmiðlastjörnu en viðskiptajöfur. 
Hann safni um sig fjölmiðlafólki 
og ætli að ná sigri með því að reka 
kosningabaráttu sína eins og fjöl-
miðlaviðburð. – gb

Kosningastjóri 
Trumps hættir 

Á meðan enginn 
játar gulnar þetta 

mál í möppum og er vísað 
frá.
Hlédís Sveinsdóttir, móðir stúlkunnar 
sem sem  varð fyrir súrefnisskorti í 
fæðingu.
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SlyS „Við héldum að þetta yrði 
okkar síðasta,“ segir ferðamaðurinn 
Francisco Calara sem á fimmtudag 
keyrði út af veginum í Vattarfirði á 
Vestfjörðum og beint út í sjó. Kona 
hans, Elma Calara, og sonur þeirra 
Matthew voru í bílnum en fjöl
skyldan, sem er bandarísk, komst 
út við illan leik.

„Við komum til landsins um hálf 
fimm þá um morguninn og tókum 
bílaleigubíl strax við komuna. Við 
ákváðum að keyra á Vestfirði og 
verja þremur dögum þar áður en 
við færum hringveginn. Við erum 
hér til að fagna tveggja ára afmæli 
sonar okkar,“ segir hann.

Francisco var þreyttur eftir 
næturflugið og þriggja tíma akstur 
vestur á firði og sofnaði undir stýri. 
Elma og Matthew voru í aftursæti 
bílsins. „Bíllinn keyrði yfir vegbrún
ina og flaug bókstaflega út í sjó. Ég 
hélt að við myndum deyja því við 
kunnum ekki að synda. Konan mín 
var í aftursætinu og gat ekki losað 
beltið á barnabílstólnum. Sjálfur gat 
ég ekki opnað dyrnar mín megin því 
vatnið flæddi inn í bílinn.“

Hann klifraði í afturhluta bílsins 
og losaði barnið. „Bíllinn var við 
það að sökkva og ekki hægt að opna 
dyrnar bílstjóramegin vegna þrýst
ingsins frá vatninu. Það var smá rifa 
þeim megin sem konan mín sat. Ég 
held að vegna adrenalínsins hafi 
mér tekist að sparka hurðinni upp 
og fara með barnið út. Augnabliki 
síðar sný ég mér við og bíllinn var 
sokkinn með konunni minni enn 
inni.“

Francisco var uppgefinn og lýsir 
því að hann hafi haldið að honum 
tækist ekki að komast í land. Hann 
opnaði skott bifreiðarinnar í þeirri 
von að geta notað farangurinn til 
að hjálpa sér að halda sér á floti en 

einnig svo konan hans gæti mögu
lega synt út um skottið.

„Ég innbyrti mikið af sjó og 
barnið mitt var búið að missa með
vitund og farið að blána. Ég var svo 
þreyttur að ég hélt að ég hefði ekki 
kraftinn til að komast í land. Þegar 
ég barði í bak stráksins kom vatn 
upp úr honum og hann fór að gráta. 
Þá vissi ég að allt yrði í lagi.“

Um það leyti sem vegfarendur bar 
að garði lá Francisco í flæðarmál
inu með Matthew litla og hélt að 
konan hans væri dáin. Henni tókst 
þó að komast upp rétt í þann mund 
og fjölskyldan slapp við alvarleg 
meiðsli. Þau voru flutt með sjúkra
bíl í Búðardal þar sem sveitarstjór
inn aðstoðaði meðal annars við að 
útvega þeim gistingu.

„Það eina sem ég vil er að komast 
heim og koma lífi okkar saman 
aftur. Ég á engin orð til að lýsa þakk
læti okkar til allra sem hafa hjálpað 
okkur. Við munum koma aftur 
seinna.“ snaeros@frettabladid.is

VITA | Skógarhlíð  | Sími  | VITA.IS

Verð frá 105.700 kr.
og 12.500 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í herbergi á 
Albergo Firenze með morgunmat. 
Verð án Vildarpunkta: 115.700 kr.

27.–30. október
helgarferð

Flórens
Borgin fagra

Flogið með Icelandair

10 
fangar á Kvíabryggju 
hlaupa maraþon á 
fangelsissvæðinu.

19 
aðgerðum hefur verið 
frestað á gjörgæslu 
Landspítalans á árinu.

96% 
barna fæddra 
2015 í Fjarðabyggð 
eru á leikskóla.

3 leiðir eru í boði í 
nýju húsnæðisfrumvarpi 
til að auðvelda fólki að 
kaupa fyrstu íbúð. 

500 
þúsund krónur  

af séreignarsparnaði má nýta á ári.

1 forsetaframbjóðandi 
hefur skilað uppgjöri eftir  
kosningabaráttuna.

71 
mál bíður 1. umræðu í þinginu  

og 51 mál liggur í nefndum þingsins.

Tölur vikunnar 14.08.2016 - 20.08.2016

Horfði á eiginkonu sína sökkva 
í hafið en bjargaði ungum syni
Bandarískur fjölskyldufaðir horfði á eftir eiginkonu sinni sökkva í sjóinn með bíl þeirra á Vestfjörðum á 
fimmtudag. Sjálfur bjargaði hann tveggja ára barni þeirra hjóna við illan leik en barnið var farið að blána. 
Hann segir að núna sé forgangsatriði að koma fjölskyldunni heim en þau muni heimsækja Ísland seinna.

Breiðafjörður

Búðardalur

BíldudalurTálknafjörður

Patreksfjörður

Hólmavík

Reykhólar

VaTTaRfjöRðuR

Stykkishólmur

✿   Hér átti slysið sér stað

francisco, Elma og Matthew Calara voru heppin að sleppa lifandi úr þeim lífsháska 
sem þau lentu í á Vestfjörðum á fimmtudag. Mynd/fRanCiSCo

Eydís Indriðadóttir 
sveitarstjóri í Flóahreppi
hefur fengið á sig 
kæru frá íbúa 
í hreppnum 
fyrir hand
vömm í 
starfi. Telur 
íbúinn 
sveitarstjóra 
hafa stungið 
undir stól 
beiðni til sveitarstjórnar um afrit 
af gögnum. Kæran kemur í kjölfar 
nágrannadeilu sem staðið hefur 
í hreppnum undanfarin ár vegna 
landamerkja.

Frosti Sigurjónsson  
þingmaður Framsóknarflokksins
segir nýtt frum
varp um verð
tryggingu 
sem kynnt 
var í vik
unni vera 
málamiðlun 
tveggja 
flokka. „Þetta 
er eins langt og 
hægt er að komast í samstarfi við 
Sjálfstæðisflokkinn,“ sagði hann. 
Verðtryggingarfrumvarpið miðar 
að því að banna verðtryggð lán, 
lengri en 25 ár, nema í undantekn
ingartilfellum.

Íris Eva Hauksdóttir 
sjúkraþjálfari
er líklega eini 
íslenski sjálf
boðaliðinn 
á Ólympíu
leikun
um í Ríó. 
Umsóknar
ferlið til 
að fá að vera 
sjálfboðaliði 
tók eitt og hálft ár. „Það hefur alltaf 
verið draumur að fara á Ólympíu
leika,“ sagði hún en afi hennar, sem 
fór sjálfur á Ólympíuleikana 1948, 
hvatti hana áfram.

Þrjú í fréttum 
Kæra, 
málamiðlun  
og draumur

Sýrland „Myndirnar af hinum 
fimm ára gamla Omran Daqneesh, 
særðum, hafa hrist upp í fólki um 
heim allan,“ skrifar Zaher Sahlour, 
læknir í Aleppo, „en læknar í 
Aleppo sjá tugi örvæntingarfullra 
barna eins og hann í hverri viku, oft 
illa særð og mörgum er ekkert hægt 
að hjálpa.“

Hann skrifar þetta í grein sem 
birtist á vef breska dagblaðsins The 
Guardian.

„Kannski kemur eitthvað gott út 
úr þessum einstaklingsharmleik 
ef hann minnir fólk, sem er langt 
frá Sýrlandi, á þann harmleik sem 
hefur verið að magnast þar í þrjú 
ár.“

Hjálparsamtök á borð við UNI
CEF halda úti umfangsmiklu hjálp
arstarfi í Aleppo þrátt fyrir erfiðar 
aðstæður.

Engum hjálpargögnum hefur þó 
verið hægt að koma yfir í austur
hluta borgarinnar frá því í byrjun 
júlí. – gb

Tugir særðra barna í hverri viku

afleiðingar loftárása og hryðjuverka eru daglegur veruleiki í aleppo. fRéTTaBlaðið/EPa

Ég innbyrti mikið af 
sjó og barnið mitt 

var búið að missa meðvitund 
og farið að blána. Ég var svo 
þreyttur að ég hélt að ég 
hefði ekki kraftinn til að 
komast í land. Þegar ég barði 
í bak stráksins kom vatn upp 
úr honum og hann fór að 
gráta. Þá vissi ég að allt yrði í 
lagi.

Francisco Calara, fjöldskyldufaðir
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1956 - 2016

ÁRA
Skoðaðu öll tilboðin 
í Húsasmiðjublaðinu

50%
afsláttur

allar pottaplöntur

ÚTSALA • ÚTSALA 

Ástareldur

745kr
1.490kr

Jotun Vegg og loft 3 ltr.
7119781-83

2.995 kr
20%
afsláttur

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

2.396kr

3 ltr 

Friðarlilja
9 cm pottur.
11400017

1.490kr
1.990kr

26%
afsláttur

ÚTSALA • ÚTSALA 

Þvottavél 
FW30L7120
7 kg, 1200 sn.
Orkunýting A+++.
1805690

ÚTSALA • ÚTSALA 

58.990kr

76.900

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

1.299kr

Erikur, 3 stk.

1.797kr

27%
afsláttur

20-50% afsláttur

Matar og kaffistell
Aida Café, 30 stk.
2000419

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

4.990kr
7.990kr

37%
afsláttur

29.990kr

39.900kr
Frystikista G115
Orkunýting A+, 103 ltr.
1805483

ÚTSALA • ÚTSALA 

24%
afsláttur

ÚTSALA 
Á VÖLDUM HEIMILISTÆKJUM

Pallaolía 3 ltr.
7049123-27

1.995kr
2.385 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Hleðsluborvél 12V 
EPIC12CAB
12V, tvær rafhlöður.
5245999

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

9.995kr
13.995kr

29%
afsláttur

50

HVER HILLA

Hillurekki Solid 50 Galva 
Stærð: 150x75x30 cm
4 hillur, hver hilla ber 50 kg
Litur: Galv.
5803671

2.495kr

Blöndunartæki fylgja ekki

Vegghandlaug
Laufen PRO-N 48x28 cm.
7920108

25%
afsláttur

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

11.169kr
14.895kr

Klaufhamar
Topex, 450 g.
5003067

BETRI VERÐ / BETRA VERÐ

999kr

12.995kr
16.595kr

Háþrýstidæla 
C105.6-5
105 bör, 440 l/klst., 
5 m slanga.
5254249

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

21%
afsláttur



Sydney, Brisbane, Fraser Island, þjóðgarðar o.fl.
er meðal þess sem boðið verður upp á í þessari ferð.

Nánari ferðalýsing á www.icelinetravel.com 

Ástralía 18. nóv. til 5. des. 2016

Verð á mann í tvíbýli kr. 622.000

Upplýsingar í símum 845-1425 / 899-1295 
eða á tölvupósti info@iceline.is

Tækniþróunar-
sjóður

Styrkir til nýsköpunar
Umsóknarfrestur til 15. september

Tækniþróunarsjóður styrkir 
nýsköpunarverkefni sem geta aukið 

samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs.

Nánari upplýsingar eru á tths.is

Nakin stytta af Trump

Styttur af Donald Trump, forsetaefni Repúblikanaflokksins, hafa vakið mikla athygli í nokkrum borgum Banda-
ríkjanna. Fólk hefur flykkst að þeim og tekið myndir, flissandi og hlæjandi. Þarna hefur Trump verið stillt upp í 
Los Angeles, en sams konar stytta sást einnig í San Francisco, Seattle, Cleveland og New York. Fréttablaðið/EPa

Stjórnmál Staða Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar er ekki sterk innan 
Framsóknarflokksins. Nú er mjög 
reynt að fá því framgengt innan 
flokksins að boðað verði til lands-
þings í september þar sem kosið 
verður um nýja stjórn flokksins. 
Þrjú kjördæmisþing eru haldin í dag 
og mun tillaga þess efnis að boða til 
landsþings sem fyrst verða borin upp 
í Norðausturkjördæmi og Suðurkjör-
dæmi.

Fréttablaðið hefur rætt við fjölda 
framsóknarmanna vítt og breitt um 
landið síðustu daga og má segja að 
einhugur sé um að boðað verði til 
landsþings fyrir kosningar. Margir 
tala um að það yrði stórslys fyrir 
flokkinn ef hann næði ekki að stilla 
saman strengi sína fyrir kosningar 
með landsþingi. Aðrir tala um hefðir 
í því sambandi og segja annað ekki 
koma til greina.

Á landsþingi verður kosin ný for-
ysta eins og lög flokksins gera ráð fyrir 
og gera framsóknarmenn ráð fyrir að 
sitjandi formaður fái mótframboð.

Kjördæmisþingin gætu sjálf 
ákveðið að halda landsþing. Í lögum 
flokksins segir að ef þrjú kjördæmis-
þing óski eftir landsþingi þurfi að 

halda slíkt. Því þyrfti ekki að bíða 
eftir ákvörðun miðstjórnar sem 
kemur saman um miðjan september. 
Segja margir því að þessi helgi gæti 
skipt miklu máli um framtíð forystu 
flokksins.

Margir framsóknarmenn líta svo á 
að ekki verði hægt að fara inn í kosn-
ingabaráttu með núverandi flokks-
formann við stjórnvölinn. Þrátt fyrir 
að margir beri honum vel söguna 
og segi hann hafa staðið sig vel hafi 
atburðir síðasta vors orðið til þess 
að traust til hans hafi glatast. Þunga-
vigtarmenn í bæði Norðvesturkjör-
dæmi og Suðurkjördæmi segjast 
ekki geta hugsað þá hugsun til enda 
að Sigmundur Davíð verði formaður 
í næstu kosningum.

Í Norðausturkjördæmi skiptir í 
tvö horn. Í Eyjafirði er mestu and-
stöðuna gegn Sigmundi að finna og 
einnig eru margir í Þingeyjarsýslum á 
þeirri skoðun að hann þurfi að víkja. 
Sigmundur hefur síðan ágætis stöðu 
á Austurlandi þar sem sterkasta vígi 
hans virðist vera.

Ekki náðist í Sigmund Davíð 
Gunnlaugsson við vinnslu fréttar-
innar, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
síðustu daga. sveinn@frettabladid.is

Staða Sigmundar sögð 
veik innan Framsóknar
Framsóknarmenn halda þrjú kjördæmisþing um helgina. Flokksmenn sem 
Fréttablaðið heyrði í segja ómögulegt að fara í kosningar með sitjandi formann 
enn við stjórnvölinn í flokknum. Róið er að því að halda landsþing sem fyrst.

Margir framsóknarmenn telja rétt að 
Sigurður ingi setjist í stól formanns. 

árétting

Í gær var sagt í frétt um einangrun 
hunda að Einangrunarstöðin 
í Reykjanesbæ hefði tekið við 
einangrun dýra þegar starfsemi í 
Hrísey var hætt. Tekið skal fram að 
Einangrunarstöðin hefur í fjölda ára 
starfað í faginu en eftir að starfsemi 
hætti í Hrísey er hún eina stöðin á 
landinu sem sinnir þjónustunni.

neytendur Allt að sextíu til sjötíu 
prósenta verðmunur er á nýjum og 
notuðum bókum samkvæmt verð-
könnun sem verðlagseftirlit ASÍ 
gerði í þremur verslunum á höfuð-
borgarsvæðinu þann 16. ágúst síð-
astliðinn.

Álagning skiptibókamarkaðanna 
er um og yfir 50 prósent. Minnsta 
álagningin er hjá Pennanum 
Eymundsson, svo hjá Heimkaup.is 
en mesta álagningin er hjá A4, eða 
um 60-70 prósent. Útsöluverð not-
aðra bóka var oftast hæst hjá Heim-
kaup.is og oftast lægst hjá A4. – ebg

Há álagning á 
skiptibókum

Síðustu daga hafa nemendur þrætt 
skiptibókamarkaði. Fréttablaðið/GVa 

Stjórnmál Stofnuð verður sérstök 
ráðherranefnd sem hefur yfirumsjón 
með framtíðarsamskiptum Íslands 
og Bretlands vegna fyrirhugaðrar 
útgöngu Breta úr Evrópusamband-
inu. Þetta var samþykkt á ríkisstjórn-
arfundi í gær.

Samhliða nefndinni verður sér-
stök Brexit-eining stofnsett innan 
utanríkisráðuneytisins til að tryggja 
samræmingu innan stjórnsýslunnar 
og samvinnu hagsmunaaðila. Einnig 
mun nefndin sjá um upplýsingagjöf 
til Alþingis vegna útgöngu Breta.

Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir 
að útgangan muni hafa víðtæk efna-
hagsleg  áhrif í Evrópu. – snæ

Ráðherranefnd 
um Brexit
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Fyrsta Menningarnóttin fór fram árið 
1996. Síðan þá hafa borgarbúar haldið 
upp á afmæli Reykjavíkurborgar með 
því að fagna menningunni í öllum 
sínum myndum þessa helgi.

Síðustu tíu ár hafa íbúar í Þingholt
unum boðið heim til sín í vöfflukaffi á 
Menningarnótt. En það gengur ekki 
alltaf áfallalaust fyrir sig að bjóða 
heilli borg í heimsókn.

Lestu frásögn eins gestgjafans á landsbankinn.is/menningarnott

Gleðilega hátíð

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



stjórnmál Í byrjun vikunnar kom 
saman fólk úr Íslensku þjóðfylking
unni, nýstofnuðum stjórnmálaflokki 
sem vill takmarka komu innflytjenda 
til Íslands, til mótmæla á Austurvelli. 
Flokkurinn er óþekkt stærð og hef
ur fengið bókstafinn E út hlutaðan 
vegna kom andi alþing is kosn inga. 
Enn hefur fylgi við flokkinn ekki 
verið mælt.

Hingað til hefur hópurinn aðeins 
verið sýnilegur á netinu. Á Facebook
síðu hópsins eru rúmlega þúsund 
meðlimir. Á Austurvöll komu fáir, 
tæplega fimmtíu manns. 

Helgi Hrafn Gunnarsson, þing
maður Pírata, vakti athygli fyrir til
raun sína til rökræðu við meðlimi 
Íslensku þjóðfylkingarinnar. 

„Ég kannast beinlínis við hvaðan 
röksemdir þeirra koma. Þær spretta 
af ótta og vanþekkingu. Það er eins 
þau ríghaldi í að trúa því að nýju 
lögin séu ægileg til þess að hafa til
efni til þess að tjá þennan ótta sinn. 
Það sem er líka áhugavert við þessa 
orðræðu er að þeim sem eru hlynntir 

frjálslyndari stefnu í innflytjenda
málum finnst nýju lögin engin 
guðsgjöf til flóttamanna og hælis
leitenda,“ segir Helgi og segir helstu 
kosti laganna vera að þau séu skýrari 
og aðgengilegri. „Nýju lögin eru bein
línis skaðleg hagsmunum hælisleit
enda að sumu leyti,“ segir hann.

Helgi nefnir dæmi um það sem 
hann telur misskilning meðlima 
Íslensku þjóðfylkingarinnar á lög
unum. „Þeir virðast halda að núna 
fyrst geti einhver komið á fölsuðum 

skilríkjum og sótt um hæli, það er 
ekki rétt. Fölsuð skilríki hafa ekki 
hindrað neinn í að sækja um hæli,“ 
bendir hann á. „Við höfum hins 
vegar verið að sóa tíma, frelsi og 
peningum, fullkomlega að óþörfu, 
í það að fangelsa fólk í 30 daga fyrir 
sjálfsbjargarviðleitni áður en það 
fær að sækja um hæli. Þess má geta 
að Ísland hefur margsinnis verið 
áminnt fyrir það ómannúðlega fram
ferði af Flóttamannastofnun Sam
einuðu þjóðanna. Afstaða þeirra og 
yfirlýsingar lýsa í mörgum dæmum 
stórbrotinni vanþekkingu á því hvað 
er nýtt í lögum um útlendinga,“ segir 
Helgi Hrafn.

Nauðsynleg umræða 
Ýmsir hafa viljað sleppa því að 
ræða um Íslensku þjóðfylkinguna 
á þeim forsendum að mótmælin 
hafi verið fámenn. Helgi Hrafn segir 
það hættulegt sjónarmið og mikil
vægt að hrekja rangar staðhæfingar 
hennar. 

„Þetta er stjórnmálaafl sem vill 
láta taka sig alvarlega. Því finnst mér 
mikilvægt að benda á staðreynda
villurnar. Rangar staðhæfingar 
öðlast líf og áhrifamátt séu þær 
endurteknar, aftur og aftur. Þær 
koma frá þröngum hópi fólks sem 
virðist sama um hvað er rétt og hvað 
er rangt. Það finnur leið til þess að 
réttlæta málflutning sinn í því að 
það eru komin ný heildarlög um 
útlendingamál,“ segir Helgi Hrafn.

Róttækari en Framfaraflokkurinn
Eiríkur Bergmann stjórn mála
fræðingur segir erfitt að átta sig á því 
hvort stofnun Íslensku þjóðfylkingar
innar sé vísir að því að róttækur þjóð
ernispopúlismi nái fótfestu á Íslandi. 

„Það er erfitt að átta sig nákvæm
lega á því, þetta er á fæðingarstigi. 
Svona flokkar hafa náð fótfestu á 
Norðurlöndum. Þeir eru þó æði 
mismunandi, til að mynda tengdir 
við nýnasisma Í Svíþjóð en mildari 
annars staðar,“ bendir Eiríkur á og 
tekur fram að Íslenska þjóðfylkingin 
fjarlægi sig frá nýnasískum öflum. 

„Þeir kveðast ekki tengdir nýnas
isma. Ef ég á að reyna að staðsetja 
þá, þá standa þeir nær Danska 
þjóðarflokknum eins og hann var 
á tíunda áratugnum og kannski 
Sönnum Finnum nú. Íslenska þjóð
fylkingin virðist mér þó töluvert 
róttækara þjóðernisafl en til dæmis 
Framfaraflokkurinn í Noregi. Það 
sem þeir hafa sagt nær lengra inn í 
mengi þjóðernispopúlisma og er því 
róttækara,“ bendir hann á.

„Íslenska þjóðfylkingin er að mínu 
mati þjóðernispopúlistaflokkur. 

ób.is
KR.-15 

Í TÍUNDA HVERT SKIPTI
sem þú dælir 25 lítrum eða meira með lyklinum

Tækniþróunar-
sjóður

Kynning á breyttum styrkjaflokkum 
og umsóknarferli fer fram í Húsi 

atvinnulífsins 1. hæð, þriðjudaginn 
23. ágúst nk. kl. 8.30 til 10.00.

 

Skráning á www.si.is

Íslenska Þjóðfylkingin er óþekkt stærð
Eiríkur Bergmann segir Íslensku Þjóðfylkinguna vera þjóðernispopúlistaflokk án sterks leiðtoga. Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður 
Pírata, segir mikilvægt að hrekja rangar staðhæfingar hennar, því séu þær endurteknar fái þær áhrifamátt. Umræðan sé nauðsynleg. 

Á þögul mótmæli Íslensku þjóðfylkingarinnar mættu um fimmtíu manns.  
FRéttablaðið/SteFÁN

Þetta er það sem í 
fræðunum er kallað 

velferðarrembur 

Eiríkur Bergmann 
stjórnmála
fræðingur

staðhæfing Íslensku Þjóðfylkingarinnar
Það er verið að opna landamærin
svar helga hrafns
„Það er rangt að það sé verið að 
galopna landamærin,“ segir Helgi 
Hrafn.

„Það virðist ríkjandi sá misskiln
ingur að lögin hafi ekki verið 
samin í samhengi við neitt 
sem er að gerast annars 
staðar, en það er rangt.
Lögin eiga sér langan að
draganda, hafa farið í 
gegnum mjög mikla 
umræðu og voru 
gerð í mjög miklu 
samráði við 
hlutaðeigandi 
aðila, þar á meðal 
lögregluna, 
barnaverndar
yfirvöld, atvinnu

lífið, hjálparsamtök og mun fleiri. 
Það er innantóm þvæla að þetta 
hafi „allt verið gert á forsendum 
innflytjenda“. Flestir innflytjendur 
sem lesa þessi lög eru mjög ósáttir 

við þau.
Enginn var 100% sáttur við þessi 
lög, eðlis þeirra vegna, og þess 
vegna er alveg hægt að benda 
á að löggan vildi hafa eitthvað 

öðruvísi, alveg eins og að 
barnaverndaryfirvöld 

vildu hafa eitthvað 
öðruvísi, Rauði 

krossinn vildi 
hafa ýmislegt 
öðruvísi, No 
Borders vildi 

sleppa þessu al
farið,“ segir Helgi.

Klárt og kvitt. En eins og viðlíka 
flokkar á Norðurlöndum skera þeir 
sig frá hægriöfgaflokkum á megin
landi Evrópu að því leyti að þeir 
hafna ekki velferðarkerfinu. Nor
rænu þjóðernispopúlistarnir vilja 
verndun velferðarríkisins fyrir inn
fædda, þetta er það sem í fræðunum 
er kallað velferðarrembur (e. wel
farechauvinist),“ segir Eiríkur.

Hann bendir á að flokkurinn hafi 
ekki sterkan leiðtoga en það hafi 
vanalega verið forsenda velgengni 

svona flokka annars staðar og þá 
sé enn töluverð andstaða í íslensku 
samfélagi við þessa tegund stjórn
mála sem byggist einkum á því að 
taka sér stöðu gegn tilteknum hópi 
í samfélaginu sem þegar standi 
höllum fæti. „Þetta þykir mörgum 
óboðleg pólitík en árangurinn ræðst 
fyrst og fremst af framboðshliðinni, 
hversu öfluga talsmenn þeir hafa. 
Enn hef ég ekki séð hjá þeim spretta 
fram neinn sterkan leiðtoga,“ segir 
Eiríkur. kristjanabjorg@frettabladid.is
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Viltu vinna iPhone 6s eða Samsung Galaxy S7?
Taktu þátt í skemmtilegum leik á  

facebooksíðu Hagkaups.

Netapoki A4/A5/A6 Teygjumappa A4 plast

Staedtler Rapsol  
strokleður stórt 

Spilastokkur

Plastmappa A4 með glærri forsíðu

Stílabók A5 og A4 vírheft, 4 litir Stílabók A5 og A4 vírheft, 5 litirVerkefna og úrklippubók

Skólaskæri 13 cm.

389kr

129kr

209kr

39kr

179kr249kr

verð frá

69kr

verð frá

169kr

verð frá

169kr

og PULSE

 skólatöskur í miklu úrvali

30%
AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM
 SKÓLATÖSKUM



Komið,prófið ogsannfærist !

Fyrstu heyrnartækin
sem taka eðlilegri heyrn
fram í háværu umhverfi

Siemens Pure binax eru fyrstu heyrnartæki
 veraldar sem gera þér kleift að heyra betur
en fólk með eðlilega heyrn. Þessi nýju tæki

nota háþróaða binaural tækni sem dregur
sjálfvirkt fram einmitt  það sem þú vilt

heyra en síar jafnframt burt eða
dempar þau óþarfa hljóð sem

þú vilt ekki heyra. Þú getur
einnig stefnumiðað

 hlustunarsviði
tækjanna

og þannig beint hlustun þinni að einmitt
þeirri manneskju sem þú ræðir við hverju
sinni. Þannig gera tækin þér auðveldara
að halda uppi samræðum í háværu fjöl-
menni.
Rannsóknir sýna ennfremur að binax
tækin greina tal betur í hávaða en fólk
með eðlilega heyrn getur. Binax tækin
tengjast einnig snjallsímanum þínum
svo þú getur stjórnað styrk, hlustunar-
kerfum og fleiru í gegnum símann.

Siemens heyrnartækin
Söluaðili á Íslandi: Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Háaleitisbraut 1, s:5813855, www.hti.is

www.bestsound-technology.iswww.bestsound-technology.is

Íþróttasjóður
Umsóknarfrestur til 1. október 
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Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr Íþróttasjóði sem starfar samkvæmt 
lögum nr. 64/1998 og reglugerð nr. 803/2008.
Veita má framlög til eftirfarandi verkefna:
l Sérstakra verkefna á vegum íþróttafélaga og samtaka 
 þeirra sem miða að því að bæta aðstöðu til íþróttaiðkana
l Útbreiðslu- og fræðsluverkefna
l Íþróttarannsókna
l Verkefna samkvæmt 13. gr. íþróttalaga
Umsóknareyðublöð og leiðbeiningar er að finna 
á www.rannis.is Umsóknum skal skila á rafrænu 
formi fyrir kl. 17:00, 1. október 2016.
Nánari upplýsingar veitir Andrés Pétursson, 
andres.petursson@rannis.is, 
sími 515 5833.

Evrópa Á fyrstu sjö mánuðum 
ársins hafa hryðjuverk kostað 143 
mannslíf í Vestur-Evrópu. Tólf ár 
eru liðin frá því jafn margir létu lífið 
af völdum hryðjuverka í þessum 
heimshluta á tímabilinu frá janúar 
til júlí. Það var árið 2004 þegar 
sprengjuárásirnar í Madríd í mars 
kostuðu 191 mann lífið.

Ef öll Evrópa er tekin með í 
reikninginn, þar á meðal Tyrk-
land, þá hafa fyrstu sjö mánuðir 
ársins kostað 892 manns lífið vegna 
hryðjuverka. Og þá þarf að fara aftur 
til áranna 1992 til 1994 til að finna 
hærri tölur.

BBC bendir hins vegar á að aðrir 
heimshlutar hafi orðið mun verr úti 
en Evrópa. Þannig hafi 292 látist í 
sprengjuárás í Bagdad þann 2. júlí 
síðastliðinn.

Allt árið 2015 hafi hryðjuverk 
kostað meira en 35 þúsund manns 
lífið utan Evrópu.

Hryðjuverk voru einnig nokkuð 
tíð í Evrópu á sjöunda og áttunda 
áratug síðustu aldar, en þá sjaldn-
ast í nafni öfgatrúar af neinu tagi 
heldur frekar undir pólitískum for-
merkjum.

BBC bendir hins vegar í umfjöllun 
sinni einnig á að dauðsföll vegna 
morða og slysfara eru svo miklu fleiri 
í Evrópu að hryðjuverk vega þar ekki 
þungt.

„Þrátt fyrir alla þá hræðslu sem 

Hve mikið ættum við 
að óttast hryðjuverk?
Í sumar hefur hvert hryðjuverkið á fætur öðru í Evrópu náð athygli almennings. 
Breska útvarpið BBC hefur tekið saman tölfræði hryðjuverka undanfarna  
áratugi og greinir frá á fréttavef sínum. Aðrir heimshlutar verr úti en Evrópa.

Þann 7. júní síðastliðinn var sprengja sprengd úti á götu í Istanbúl og kostaði hún 
ellefu manns lífið, þar á meðal sjö lögreglumenn. FréttablaðIð/EPa

Skilgreining á hryðjuverkum
Til þessa hefur ekki náðst almennt 
samkomulag um það hvernig skil-
greina eigi hryðjuverk, þótt margar 
tillögur að skilgreiningu hafi verið 
settar fram.

Háskólinn í Maryland í Banda-
ríkjunum hefur um árabil haldið úti 
gagnabanka um hryðjuverk, The 
Global Terrorism Database, þar 
sem stuðst er við þá skilgreiningu 
að hryðjuverk felist í:

Ólöglegri valdbeitingu og 
ofbeldi, eða hótun um ólöglega 
valdbeitingu og ofbeldi, í þeim 
tilgangi að ná fram pólitísku, efna-
hagslegu, trúarlegu eða félagslegu 
markmiði með því að sá ótta, kúga 
eða ógna

Sá fyrirvari er þó settur að 
ofbeldið eða hótunin teljist ekki 
hryðjuverk nema sá sem beitir því 
sé ekki fulltrúi neins ríkisvalds.

Dánarorsakir í  
vestur-Evrópu á ári*

175 
HryðjuvErk

4.000 
Morð

126 
SlyS af öllu tagi

19.000 
BílSlyS

Í Frakklandi og 
víðar í Evrópu 

hefur lögreglan 
verið betur á verði 

eftir röð hryðju-
verka í sumar. 

*Stuðst er við nýjustu tölur  
fyrir heilt ár, skv. bbC

✿   Dauðsföll vegna hryðjuverkaárása í Evrópu
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Fjöldi dauðsfalla

Engar tölur til fyrir 1993
Janúar-júlí

1970 1993 2016

hryðjuverk leiða af sér, þá er nánast 
öruggt að fólk mun deyja af einhverj-
um öðrum völdum,“ er þar haft eftir 
sálfræðingnum Steven Pinker, sem 
er prófessor við Harvard-háskóla.

„En þau eru til þess ætluð að vekja 
mikla umfjöllun. Við getum ekki 
tekið augun af blóði drifnum fjölda-
morðum og hryðjuverkamennirnir 
vita það.“

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð gildir 20. ágúst, til og með 22. ágúst. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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78
Blýantur
Pluto gulur

krónur

1.939
krónur

999
krónur

199
krónur

999
krónur

1.939
krónur

Pennaveski
Mia and Me

Pennaveski
Cut the rope

Pennaveski
Minions

Pennaveski
Star Wars

Yddari
með tunnu
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra og for-
maður Sjálfstæðisflokksins, lýsti áhyggjum 
af stöðu íslenskra fjölmiðla á Facebook-síðu 
sinni á dögunum. Hann hefur áhyggjur af því 
að fjölmiðla skorti stefnu, markmið eða skila-
boð. Þeir hefðu því nánast ekki annan tilgang 

en að vera til staðar fyrir þá sem þar vinna.
Tilefni skrifa Bjarna er að í ritstjórnarskrifum Frétta-

blaðsins hafi undanfarið birst mismunandi skoðanir 
á framtíð Íslands í gjaldeyrismálum. Þennan blæbrig-
ðamun túlkar Bjarni sem vísbendingu um að Fréttablaðið 
skorti „stefnu, markmið eða skilaboð“.

Rétt er hjá Bjarna að starfsmenn Fréttablaðsins hafa 
ekki sérstök markmið í leiðaraskrifum. Við stundum ekki 
trúboð. Við lýsum okkar skoðunum undir fullu nafni og 
höfum frelsi til að tjá þær eftir því sem formið leyfir ef 
þær stríða ekki gegn almennum ritstjórnarlínum, meðal 
annars um athafnafrelsi einstaklinga og fyrirtækja. Línan 
útilokar til dæmis kynþáttaníð, en skoðanir á gjaldeyris-
málum eru frjálsar.

Þess vegna ber leiðarasíðan titilinn „Skoðun“. Það er 
fullkomlega eðlilegt að skoðanir sem birtast í leiðurum 
stangist á frá degi til dags. Hugsandi fólk kemst að niður-
stöðu og myndar sér skoðun, en ekki dauðir hlutir eins og 
dagblöð – nema útgáfan þjóni duldum sérhagsmunum.

Stundum skiptir fólk um skoðun. Bjarni gerði það í 
afstöðu sinni til Evrópusambandsins. Haustið 2008 vildi 
hann aðildarviðræður enda væri krónan „fjötur um fót“ 
Íslendinga. Ef sinnaskipti í stjórnmálum byggjast á nýjum 
upplýsingum og breyttum forsendum eru þau lofsverð. 
Ef þjónkun við sérhagsmuni ræður för eru sinnaskipti 
ámælisverð.

Ummæli Bjarna benda til að hann sakni tíma flokks-
blaðanna þegar Morgunblaðið var í yfirburðastöðu, fór 
inn á flest heimili og hafði dagskrárvald stjórnmálanna 
í hendi sér. Það væri vissulega þægilegra fyrir Bjarna og 
Sjálfstæðisflokkinn, en ekki gott fyrir þjóðlífið.

Stundum saka pólitískir keppinautar Bjarna Frétta-
blaðið um að draga taum hans í ritstjórnarskrifum. Það 
er ekki rétt. En leiðarahöfundar hafa oft hrósað ráðherr-
anum fyrir stjórn efnahagsmála. Hann fær hrós ef hann 
er talinn verðskulda hrósið. Ekki hefur Bjarni kvartað yfir 
því.

Bjarni hlýtur að taka undir þá skoðun að frjáls skoð-
anaskipti séu mikilvæg þjóðlífinu þó að einstök skrif 
hugnist honum ekki. Vonandi fellur hann ekki í þá gryfju 
að gruna fjölmiðla sýknt og heilagt um að sitja um sig, 
eins og dæmi eru um.

Fjölmiðlar eiga ekki að hafa markmið önnur en þau að 
segja fréttir og vera farvegur fyrir skoðanir og upplýsingar 
á ábyrgan og sanngjarnan hátt. Það er ekki keppikefli 
Fréttablaðsins að Ísland taki upp evru eða annan gjald-
miðil. Kannski hafa einhverjir leiðarahöfundar blaðsins 
þá skoðun, kannski ekki. Þeim er algerlega frjálst að tjá 
skoðunina á hvorn veginn sem er. Hvað sem Bjarni kann 
að hafa um málið að segja. 

Skoðun  
eða trúboð

Vonandi 
fellur hann 
ekki í þá 
gryfju að 
gruna fjöl-
miðla sýknt 
og heilagt um 
að sitja um 
sig, eins og 
dæmi eru um.

Mín skoðun Logi Bergmann

Tónmenntaskóli Reykjavíkur 
auglýsir:

Örfá laus pláss í skólanum í haust 
fyrir 8 – 10 ára nemendur á eftirtalin 

hljóðfæri:

Píanó, fiðlu, gítar og selló.

Skólastjóri

Eitt merkilegasta samtal sem ég hef átt var við 
vinnufélaga minn. Hann gekk upp að mér, algjör-
lega upp úr þurru, og spurði:

Heldur þú að það sé alltaf fínt heima hjá öðru fólki?
Já.
Heldur þú að það sé alltaf nóg pláss í skápunum hjá 

því?
Já!
Heldur þú að þar sé alltaf allt í röð og reglu?
Já!
Svo gekk hann bara í burtu.
Það tók mig smástund að átta mig á þessu en svo 

fannst mér eins og ég hefði náð einhverri visku. 
Leyndar máli sem aðeins örfáir hefðu heyrt um. Hvað ef 
það er ekki alltaf fínt hjá öðru fólki? Hvað ef það er ekki 
bara alltaf drasl heima hjá mér?

Það er nefnilega þannig að við sjáum aldrei drasl. 
Hefur einhver flett upp í tímariti þar sem fólk var að 
sýna íbúð sem ekki leit út eins og þar hefði aldrei barn 
stigið inn fæti? Hefur einhver einhvern tímann auglýst 
íbúð með myndum þar sem manni finnst ekki eins og 
rétt í þessu hafi einhver klárað að laga til?* Hefur Sindri 
Sindrason einhvern tímann troðið sér inn í hús þar sem 
hver hlutur er ekki á nákvæmlega sínum stað? Nei.

Meira að segja í útlöndum er þetta svona. Af hverju 
haldið þið að ef þið viljið láta börnin ykkar leika við 
dönsku vini sína þá sé tilkynnt að það gangi í viku 34? 
Við teljum alltaf að það sé merki um hve aðrar þjóðir 
séu rosalega skipulagðar í daglega lífinu. Nei. Þetta eru 
bara ósköp venjuleg plebbaleg viðbrögð við að einhver 
sjái allt draslið.

á góðan stað
Sko, ég er ekki að tala um að það eigi allt að vera á haus 
en það er algjör óþarfi að vera alltaf á taugum þó að 
hlutir séu ekki allir á nákvæmlega réttum stað. Raunar 
er það þannig að þegar ég set eitthvað á góðan stað þá 
er það nánast trygging fyrir því að ég finni það aldrei 
aftur.

En við erum viðkvæm fyrir því sem fólki finnst. 
Um daginn var ég, sem svo oft áður, að leita að dóttur 
minni, sem á það til að týnast. Kallaði inn um opnar 
dyr hjá nágranna okkar og vissulega var hún þar. Nema. 
Ástkær eiginkona mín fékk svo skilaboð frá móðurinni 
um að vonandi hefði mér ekki ofboðið draslið. Ha? 
Hvaða drasl? Ég sá ekkert.

hvergi nema hér
Þetta tengist nefnilega því sem er einhvers konar óör-
yggi í okkur. Við höldum alltaf að allt sé betra annar-
staðar. Hversu oft heyrum við ekki að eitthvað geti nú 
hvergi gerst nema á Íslandi?

Þeir sem kvarta til dæmis mest yfir túristabúðum 
í miðbæ Reykjavíkur virðast hreinlega ekki hafa 
komið í miðbæinn í flestum borgum Evrópu. Þeir sem 
hneykslast á skorti á almenningssalernum virðast 
aldrei hafa komið til Parísar, þar sem hlandlyktin 
liggur yfir borginni. Þeir sem kvarta yfir gatnakerfinu 
hafa klárlega aldrei reynt að berjast við ítalska eða 
gríska umferð.

Ef við erum ósátt við eitthvað þá höldum við svo oft 
að þetta sé eitthvað séríslenskt. Stundum virðumst 
við vera þjökuð af blöndu af minnimáttarkennd og 
mikilmennskubrjálæði. Það sem gerist hér er yfirleitt 
það besta eða versta í heimi. En kannski er þetta ekki 
svo einfalt. Er möguleiki að það sem við býsnumst/
montum okkur yfir sé bara eðlilegur hluti af daglegu 
lífi fólks í venjulegu og óspennandi þjóðfélagi?

Og það sem meira er: Í útlöndum er líka stundum 
rok og rigning, glataðir pólitíkusar, misskipting, svif-
ryk, launamunur, karlremba, Dunkin Donuts, rasismi, 
of fáar löggur, skrifræði, frek börn og nánast allt sem 
er hér. Nema verðtrygging. En það er önnur saga …

*Það hefur reyndar einu sinni gerst að auglýst var 
íbúð sem var ekki alveg búið að taka til í. Það endaði 
sem frétt í flestum vefmiðlum. FASTEIGNAAUGLÝS-
ING ÁRSINS: GLEYMDI AÐ TAKA TIL – MYNDIR!

Bara á Íslandi
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

NÝTTU ÞÉR FRUMSÝNINGARTILBOÐ PEUGEOT
Brimborg frumsýnir glæsilega bílalínu Peugeot í nýjum sýningarsal að Bíldshöfða 8 í Reykjavík 
og hjá Brimborg Akureyri, Tryggvabraut 5. Öll bílalína Peugeot er í boði hjá Brimborg með 
meiri búnaði en áður og á einstaklega hagstæðu verði.
> Nýttu þér frábær frumsýningartilboð. Komdu í dag milli kl. 12 og 16. 

Lægra varahlutaverð og öflug verkstæðisþjónusta. Brimborg hefur þegar hafið innflutning á 
varahlutum í Peugeot bíla og hefur náð að lækka varahlutaverð með hagstæðum innkaupum 
beint frá framleiðanda. Verkstæðisþjónusta og ábyrgðarviðgerðir fyrir alla Peugeot bíla, 
hvort sem þeir eru fluttir inn af Brimborg eða öðrum, er einnig í boði hjá Brimborg.

peugeotisland.is

PEUGEOT  
FRUMSÝNING

KOMDU Á FRUMSÝNINGU PEUGEOT  
HJÁ BRIMBORG Í DAG MILLI KL. 12 OG 16

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

Peugeot_Frumsyning_idag_5x38_20160815_END.indd   1 17.8.2016   11:50:16



Til hamingju með daginn

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og Krakkamaraþon Íslandsbanka  
fara fram í dag. Við óskum öllum hlaupurum til hamingju með daginn  
og óskum hverjum og einum góðs gengis í glímunni við sína áskorun.

Við minnum á enn er hægt að heita á hlaupara og styðja við bakið  
á góðum málefnum á hlaupastyrkur.is

Krakkamaraþon í Hljómskálagarðinum

Krakkamaraþon fyrir 8 ára og yngri fer fram í Hljómskálagarðinum í dag. Mörgæsin Georg 
ræsir út hlaupið og kemur þátttakendum í stuð. Fyrir 2-5 ára verður ræst út með reglulegu 
millibili frá kl. 13.30 til 14.45 til að forðast troðning. Ræst verður út kl. 13.15 fyrir 6-8 ára 
hlaupara. Æskilegt er að einn fullorðinn fylgi hverju barni 6 ára eða yngra.

Eftir hlaupið eru allir þátttakendur velkomnir í skemmtigarð í Hljómskálagarðinum þar 
sem boðið verður upp á hoppukastala, andlitsmálningu og margt fleira. Sirkus Íslands 
skemmtir á sviði nokkrum sinnum yfir daginn.

Mikilvægt er að allir þátttakendur beri armbönd sem fylgja hlaupagögnum.

Gangi ykkur vel!

KrakkamaraÞon
íslandsbanka
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bílast   Ði

Íslandsbanki, stoltur stuðningsaðili í 19 ár.

 „Í DAG MÆTI  
   ÉG MINNI 

   ÁSKORUN“
Þú getur enn látið gott af þér  
leiða á hlaupastyrkur.is

minaskorun.is  
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Ég ók á barnið þitt.
Óvart. Viljandi tók ég hags-

muni mína fram yfir hagsmuni 
barnsins. Viljandi reyndi ég að 
kenna barninu og aðstandendum 
um slysið.

Ég var gálaus. Mikið að gera og 
mikið álag. Gleymdi mér. Sá barnið 
með boltann of seint. Það skall í 
stuðaranum. Þungt högg.

Mér bregður illilega. Panika. Fer 
út úr bílnum og tek undir höfuð 
barnsins. Það umlar. Hjúkk. Það 
er á lífi. Ég stumra yfir því og það 
kemur ótrúlega fljótt til meðvit-
undar. Kannski sleppur þetta. Ég er 
ekki búin að hringja í Neyðarlínuna. 
Kæmi sér líka illa, ég er atvinnubíl-
stjóri. Innst inni veit ég að ég var að 
keyra of hratt innanbæjar og skipta 
um útvarpsstöð. Fylgdist ekki nógu 
vel með. Barnið er allt að koma til og 
ég sjálf að jafna mig. Smám saman 
verður barnið fært um tal og gang 
aftur. Ég leyfi því að fara með bolt-
ann út á fótboltavöll. Ég held áfram 
minni ferð. Gott að þetta slapp fyrir 
horn. Án eftirkasta, fyrir neinn.

Nema það gerði það ekki. Níu 
klukkustundum eftir höggið dettur 
barnið niður og fær krampa. Orsök 
er blæðing inn á heila. Blæðing sem 
hefði mátt stoppa ef ökumaður 
hefði hringt í Neyðarlínu um leið 
á slysið átti sér stað. Blæðing sem 
nú hefur valdið varanlegum skaða 
á heilavef.

Staðan er alvarlegri. Ég ók ekki 
bara á barn heldur brást ég ekki rétt 
við. Ég hefði átt að koma því undir 
læknishendur umsvifalaust. Ekki að 
taka áhættu á kostnað þess. Nú eru 
góð ráð dýr.

Vinnuveitandi minn og ég erum 
beðin um skýrslu. Við segjum að 
barnið hafi dottið með höfuðið á 
gangstéttarbrúnina. Illa. Engum um 

að kenna, nema þá kannski barninu 
sjálfu.

Síðar kemur í ljós að til er upp-
taka úr eftirlitsmyndavél í götunni 
sem sýnir atburðarásina eins og hún 
raunverulega var. Þá eru brot mín 
orðin alvarlegri.

Þetta er saga dóttur minnar, stíl-
færð. Hún varð ekki fyrir bíl. Hún 
varð fyrir slysi í fæðingu. Óvart var 
ekki fylgst nógu vel með hvernig 
henni liði meðan á gangsettri fæð-
ingu stóð. Hún hlaut þess vegna 
áverka á heila. Viljandi var hún ekki 
flutt strax á vökudeild þar sem hefði 
verið hægt að kæla hana niður, sem 
hefur reynst vel til að koma í veg 
fyrir frumudauða í heila. Heilbrigð-
isstarfsmaður tók þar sína hags-
muni og hagsmuni vinnuveitanda 
fram yfir hagsmuni barnsins. Vilj-
andi var skrifuð skýrsla um atvikið 
þar sem naflastreng hennar var 
kennt um súrefnisskortinn. Viljandi 
var fjöldamörgum og veigamiklum 
atriðum bætt inn á barnablað, sem 
öll miðuðu að því að fegra atvikið.

Síðar kemur í ljós að til eru 
myndbandsbrot frá fæðingu sem 
sýna svart á hvítu að ekkert var 
að naflastreng og ekki var klippt 
á hann þegar einungis höfuð var 
fætt, eins og stóð í atvikaskráningu 
sem yfirlæknir kvennadeildar Heil-
brigðisstofnunar Vesturlands (HVE) 
skrifaði og sendi Landlækni vegna 
rannsóknar á slysinu. Einnig sést á 
myndbandi og á síriti að ekkert af 
þeim upplýsingum sem bætt var inn 
á barnablaðið sem sent var Land-
lækni á við rök að styðjast.

Ef Landlæknisembættið hefði 
ekki haft myndbandsupptökur 
frá fæðingunni, sem ég lét því í té, 
hefði það ekki geta úrskurðað um 
vanrækslu og gáleysi eftir fæðingu. 
Hefði Landlæknisembættið átt að 
byggja mat sitt eingöngu á þeim 
óþægilega röngu gögnum sem 
bárust frá yfirlækni kvennadeildar 
HVE, þeim sama og bar höfuð-
ábyrgð á fæðingunni sjálfri, hefði 
ekki verið hægt að meta hvers kyns 
slysið var. Þá hefði dóttir mín ekki 
haft neinn rétt til skaðabóta. Sú 
staðreynd er grafalvarleg fyrir sam-
félagið.

Alvarlegast er að aldrei hefur 
þessi yfirlæknir kvennadeildar HVE 
verið látinn svara fyrir það hvers 
vegna hann segi í atvikaskráningu, 
sem er aðalgagn við rannsókn slysa 
inni á heilbrigðisstofnun, að við-
brögð við atviki hafi verið að klippa 
á naflastreng. Ef það eru „viðbrögð 
við atviki“ hlýtur naflastrengurinn 
að hafa orsakað atvikið/slysið. Það 
á sér enga stoð í raunveruleikanum.

Þetta mál snýst ekki um hefnd 
eða hæfileika minn til að gleyma 
eða fyrirgefa. Þetta snýst heldur 
ekki um persónulegan hag minn 
og dóttur minnar. Þetta snýst um 
fordæmi og hvernig við sem sam-
félag viljum að kerfið virki. Taki 
ég bíllykla af ölvuðum einstaklingi 
er ég ekki óvinur hans. Ég er með 
honum í liði. Að sama skapi er ég 
er með heilbrigðiskerfinu í liði. Við 
verðum að geta treyst því að komið 
sé fram af heiðarleika komi eitthvað 
upp á innan veggja þess. Af hverju 
bregst þessi læknir og yfirmaður 
HVE svona við? Erum við, sam-
félagið, með óraunhæfar væntingar 
til lækna og heilbrigðisstarfsfólks? 
Mega þau ekki gera mistök eins og 
við hin? Þar sem er mennska, þar 
verða mistök. Kannski þurfum við 
öll að átta okkur á því og gefa þessari 
stétt meira rými til mennsku. Gegn 
loforði að það verði komið heiðar-
lega fram þegar mistök eiga sér stað.

Ég hef nú krafist þess hjá Ríkissak-
sóknara, í þriðja sinn, að þetta mál 
verði rannsakað að fullu. Það virðist 
öllum vera ljóst hvers kyns var, en 
meðan enginn játar á sig skjalafalsið 
og rangfærslurnar gulnar þetta mál í 
möppum og er vísað frá.

Ég er í miðri á. Þó það sé örlítið 
lengra á milli bakkanna en ég hélt 
mun ég halda áfram. Ég hef dýr-
mætan málstað að verja.

Til að þetta mál verði fordæmis-
gefandi, og hægt sé að draga af því 
lærdóm, þurfa yfirmenn HVE að 
taka heiðarlega á því innan sinna 
raða og taka ábyrgð á rangfærslum 
í þessum skjölum.

Ég skora hér með á forstjóra HVE 
að sýna slíkt fordæmi.

Virðingarfyllst, 
Hlédís Sveinsdóttir

Ég ók á barnið þitt
Tannlæknastofa Sifjar Matthíasdóttur 
er flutt á Tannlæknastofuna Tannlind. 
Bæjarlind 12, 2. hæð Kópavogi.

Tímapantanir í síma 564-1122
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atvinnuleikhópa
Umsóknarfrestur til 30. september

Styrkir til

Leiklistarráð auglýsir eftir umsóknum um styrki til starfsemi 
atvinnuleikhópa á árinu 2017. Veittir eru styrkir til einstakra 
verkefna eða starfssamninga til tveggja ára. 

Umsóknarfrestur er til kl. 17:00 þann 30. september 2016.
Umsóknum skal skilað rafrænt á www.rannis.is. 
Einungis er tekið við rafrænum fylgigögnum með umsókn.

Athugið að umsókn um styrki til starfsemi atvinnuleikhópa 
getur einnig gilt sem umsókn til Listamannalauna ef 
umsækjandi merkir við þar til gerðan reit í umsóknarformi.

Samkvæmt leiklistarlögum nr. 138/1998 skilar Leiklistarráð 
tillögu til mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 
úthlutun fjár til stuðnings atvinnuleikhópum.

Nánari upplýsingar: 
atvinnuleikhopar@rannis.is, www.rannis.is
Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík.
Tengiliður: Ragnhildur Zoëga, 
sími: 515 5838.

Hlédís  
Sveinsdóttir

Í vor settu fiskeldisfyrirtækin hér 
á landi um fjórar milljónir laxa-
seiða í sjókvíar, aðallega á Vest-

fjörðum og við Austurland. Á næstu 
þremur árum munu seiðin, eftir því 
sem þau vaxa og dafna, skila sér í 
yfir 20 þúsund tonna framleiðslu. 
Sá afrakstur verður viðbót við þá 
laxfiska sem fyrir voru í kvíunum, 
en gert er ráð fyrir að í heild verði 
slátrað um um 15 þúsund tonnum á 
þessu ári. Þær afurðir munu nægja til 
framleiðslu á um 50 milljónum mál-
tíða sem bornar verða fram á dýrum 
mörkuðum víða um heim. Gert er 
ráð fyrir að heildarframleiðslan á 
næsta ári verð komin í um og yfir 20 
þúsund tonn. Aukningin verður mest 
í laxi en einnig verður umtalsverðu 
magni af bleikju slátrað næstu ár, að 
líkindum um fjögur þúsund tonnum 
á þessu ári og svipuðu magni á því 
næsta. Innan fimm ára mun fiskeldi 
á Íslandi framleiða meiri matvæli en 
innlendur landbúnaður ef svo heldur 
fram sem horfir. Það mun þessi vax-
andi og mikilvæga atvinnugrein í 
dreifbýlinu gera án allra opinberra 
fjárhagsstyrkja.

Þessi magnaða uppbygging hefur 
svo sannarlega skilað sér í störfum 

og umsvifum á landsbyggðinni. 
Með sameiningu Fjarðalax og 
Arnarlax á sunnanverðum Vest-
fjörðum, undir merkjum Arnarlax, 
varð til eitt stærsta fyrirtæki Vest-
fjarða með yfir 100 starfsmenn og 
6 milljarða króna veltu á þessu ári. 
Þá má einnig nefna mikla uppbygg-
ingu sem á sér stað í Dýrafirði og 
gera má ráð fyrir í Ísafjarðardjúpi. 
Á Austfjörðum er einnig umsvifa-
mikið laxeldi í Berufirði og í undir-
búningi er eldi í bæði Fáskrúðsfirði 
og Reyðarfirði.

Atvinnuuppbygging  
á landsbyggðinni
Fiskeldi er atvinnugrein sem krefst 
mannafla og mikillar stoðþjón-
ustu. Þess vegna fylgir eldinu mikil 
atvinnuuppbygging sem glöggt sér 
merki á sunnanverðum Vestfjörðum 
þar sem ásýnd atvinnulífsins er nú 
gjörbreytt frá því sem áður var, ein-
mitt vegna uppbyggingar laxeldis-
ins. Um þessar mundir eru rúmlega 
400 bein störf í fiskeldi á Íslandi og 
á næsta ári verða þau að líkindum 
orðin 500. Öll uppbyggingin hefur 
átt sér stað á landsbyggðinni. Þá á 
sér einnig stað uppbygging í stoð-
greinum fiskeldisins þar sem ýmis 
tækifæri er að finna. Má þar nefna 
fóðurframleiðslu og flutninga á 
bæði aðföngum og afurðum, nóta-
þvott, köfun og aðra þjónustu við 
sjókvía stöðvarnar. Þá er einnig 
stöðug og vaxandi þörf fyrir þjón-
ustu tækni- og iðnaðarmanna auk 
þjónustu menntastofnana sem 
þegar eru farnar að laga sig að auk-
inni eftirspurn eftir sérmenntuðu 

starfsfólki. Atvinnugreinin skapar 
því fjölmörg spennandi tækifæri 
fyrir ungt fólk þegar kemur að fram-
haldsmenntun.

Að lokum má nefna örfáar alþjóð-
legar staðreyndir um þá atvinnu-
grein sem fiskeldið er.

Meira en 50% af öllu sjávarfangi 
sem neytt er í heiminum kemur frá 
eldi. Samkvæmt skýrslu Sameinuðu 
þjóðanna þarf að auka fiskeldi í 
heiminum um 50 til 80 milljónir 
tonna á næstu tveimur áratugum 
eigi að koma í veg fyrir skort á 
sjávar fangi. Til að framleiða 1 kg af 
laxi þarf 900 lítra af vatni. Sambæri-
legar tölur fyrir hrísgrjón eru 3.500 
lítrar og kílóið af nautakjöti tekur til 
sín 15 þúsund lítra af vatni. Á sama 
tíma búa 1,8 milljarðar íbúa jarðar 
við vatnsskort. (Heimild: UN) Ekk-
ert eldisdýr kemst nálægt laxfiskum 
í lágmörkun umhverfisáhrifa og kol-
efnisfótspors þegar kemur að fóður-
stuðli því að meðaltali er notað 1 kg 
af fóðri til að framleiða 1 kg af laxi. 
Kjúklingarækt krefst tveggja kílóa 
af fóðri til framleiðslu á einu kílói 
af kjöti og nautgriparækt þarf 10 kg 
af fóðri til að framleiða 1 kg af kjöti.

Það eru sterk rök, í senn efnahags-
leg, samfélagsleg og siðferðileg, með 
áframhaldandi þróun sjókvíaeldis 
hér við land á þeim takmörkuðu 
svæðum sem atvinnugreininni 
hefur verið úthlutað, fjarri villtum 
laxastofnum. Þeir frumkvöðlar 
sem synt hafa á móti straumnum 
og byggt upp samfélagslega mikil-
væg fyrirtæki í greininni hafa sýnt 
og sannað að þetta er hægt á Íslandi 
sé rétt að málum staðið.

50 milljónir hollra máltíða
Höskuldur  
Steinarsson
framkvæmda-
stjóri Landssam-
bands fiskeldis-
stöðva

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Harpa tónlistar-  
og ráðstefnuhúsið  
í Reykjavík

Austurbakki 2
101 Reykjavík
528 5000

www.harpa.is #harpa
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verið velkomin í ævintýrahöllina okkar allra

 5 ára afmælishátíð
Hörpu á Menningarnótt

Á Menningarnótt eru 5 ár liðin frá vígslu Hörpu. Af því tilefni bjóðum við upp  
á einstaklega metnaðarfulla dagskrá þar sem íbúar hússins, Sinfóníuhljóm- 
sveit Íslands, Íslenska óperan og Stórsveit Reykjavíkur, verða áberandi. 

Jafnframt munu góðir heimilisvinir láta ljós sitt skína. Þar má nefna Múlann 
jazzklúbb, Blikktrommuna og Upptakt auk þess sem Perlur íslenskra  
sönglaga og Reykjavík Classics kynna starfsemi sína. Þá fá gestir innsýn  
í dagskrá Sígildra sunnudaga, nýrrar tónleikaraðar sem hefst í vetur.  
Diddú og Bergþór syngja auk þess sem hægt verður að leika á ljósaorgel  
á glerhjúpnum. 

Heilmikil dagskrá verður fyrir börnin, þar á meðal stórkostleg barna-
leiksýning frá Kína, Sirkus Íslands, gjafir frá Maxímús Músíkús og góðgæti
í boði konditori Veisluþjónustu Hörpu. 

Um kvöldið verður bein útsending í Silfurbergi frá tónleikum á Arnarhóli.

Mættu í húsið þitt og fagnaðu með okkur á Menningarnótt!

Kynntu þér alla dagskrá Menningarnætur í Hörpu  
á harpa.is/menningarnott



Í dag
Enska úrvalsdeildin: 
11.35 Stoke - Man City  Sport
13.50 Burnley - Liverpool  Sport
16.20 Leicester - Arsenal  Sport 
18.00 Watford - Chelsea*  Sport 2 
18.15 Tottenham - Palace*  Sport  3 
18.30 Swansea - Hull*  Sport 
19.40 WBA - Everton*  Sport 2 
*frumsýning á viðkomandi leik 
 
Fótbolti karla, bronsleikur: 
16.00 Nígería - Hondúras  Sport 2
 
Fótbolti karla, úrslitaleikur 
20.30 Brasilía - Þýskaland  Sport

Aðrir viðburðir á dagskrá: 
13.00 Golf kvenna  Sport 4/Golfst. 
16.10 Barcelona - Betis  Sport 3
19.00 Wyndham Champ.  Golfst. 
02.00 UFC: Diaz - McGregor  Sport
 
Inkasso-deild karla:
14.00 Haukar - Leiknir F.  Ásvellir 
14.00 Grindavík - HK  Grindavík
14.00 Fram - Keflavík  Laugardalsv.

Á morgun

Enska úrvalsdeildin:
12.20 Sunderland - Boro   Sport
14.50 West Ham - Bournem.   Sport

Körfubolti karla, bronsleikur:
14.30 Spánn - Serbía/Ástral. Sport 2 
 
Körfubolti karla, úrslitaleikur:
18.30 BNA - Serbía/Ástralía Sport 2 
 
Aðrir viðburðir á dagskrá:
10.55 Ipswich - Norwich Sport 2  
15.50 KA - Leiknir R. Sport 3
17.00 Wyndham Champ.  Golfst. 
17.30 KR - Breiðablik  Sport 
18.10 Sociedad - R. Madrid  Sport 3 
 
Pepsi-deild karla:
18.00 Víkingur Ó. - Fjölnir  Ólafsvík 
 
Inkasso-deild karla:
16.00 Huginn - Þór  Seyðisfjörður

Enska úrvalsdeildin 

Man Utd - Southampton 2-0 
1-0 Zlatan Ibrahimovic (36.), 2-0 Zlatan, 
víti (52.). 
 
Zlatan Ibrahimovic skoraði bæði 
mörk United í fyrsta heimaleiknum 
undir stjórn José Mourinho.

Nýjast

Inkasso-deild karla: 

Fjarðabyggð - Selfoss 0-0

FótboltI Sigur Breiðabliks á Þrótti 
á mánudaginn fer kannski ekki í 
neinar sögubækur. Hann var þó 
merkilegur fyrir einn leikmann 
öðrum fremur, Blikann Andra Rafn 
Yeoman. Leikurinn gegn Þrótti var 
144. leikur Andra í efstu deild og 
hann er því orðinn leikjahæsti leik-
maður Breiðabliks í efstu deild frá 
upphafi, aðeins 24 ára gamall.

„Ég rak augun í þetta um daginn, 
að það færi að styttast í þetta,“ sagði 
Andri í samtali við Fréttablaðið, 
aðspurður hvort hann hafi verið 
meðvitaður um að hann væri að 
nálgast leikjametið. „Þetta var ekk-
ert sem ég hugsaði um á hverjum 
degi en ég vissi af þessu.“

Það sem gerir þennan áfanga 
kannski merkari en ella er að Andri 
tók leikjametið af þjálfara sínum, 
Arnari Grétarssyni. Leiðir þeirra 
tveggja lágu fyrst saman tímabilið 
2009 sem var það fyrsta hjá Andra 
í meistaraflokki og það síðasta hjá 
Arnari. Í síðasta leik tímabilsins, 
bikarúrslitaleiknum gegn Fram 
sem Blikar unnu í vítakeppni, kom 
Andri, sem var 17 ára, svo inn á fyrir 
Arnar sem er 20 árum eldri en hann.

Arnar ekki fúll
„Á mínu fyrsta ári í meistaraflokkn-
um er Ólafur Kristjánsson þjálfari 
og Arnar spilandi aðstoðarþjálfari. 
Það er mjög skemmtilegt að maður 
taki metið af honum þegar hann 
er þjálfarinn,“ sagði Andri sem 
efast um að Arnar sé brjálaður út í 
hann. „Það held ég nú ekki. Hann er 

einn af þeim fáu sem gátu komið í 
veg fyrir þetta. Hann getur þá bara 
sjálfum sér um kennt,“ bætti Andri 
við og hló.

Frá því að Andri kom inn í meist-
araflokkinn hefur hann nánast 
ekki misst úr leik. Það mætti líkja 
miðjumanninum snjalla við traust 
þýskt raftæki: bilar aldrei og er afar 
endingargóður.

„Þetta hefur gengið nokkuð vel, 
þó svo að leikirnir hafi verið færri í 
upphafi og ég hafi tekið minni þátt í 
leikjunum,“ sagði Andri sem spilaði 
framarlega á vellinum fyrstu árin sín 
í meistaraflokki. En síðustu ár hefur 
hann leikið á miðjunni, stöðu sem 
hann spilaði í yngri flokkunum.

„Það tók mig smá tíma í meistara-
flokknum að komast í þá stöðu sem 
mér líður best í. Ég hef alltaf verið 
miðjumaður og frekar spilað aftar 
en hitt,“ sagði Andri.

Þrátt fyrir að hafa verið lykil-
maður í sterku Blikaliði undanfarin 
ár og varla misst úr leik ber oft ekki 
mikið á Andra og það fer ekki mikið 
fyrir honum í umræðunni.

Líður vel utan sviðsljóssins
„Maður heyrir oft talað um hvað 
maður sé vanmetinn og þá er maður 
eiginlega hættur að vera vanmetinn, 
er það ekki? Hinn almenni áhuga-
maður tekur kannski ekki mikið 
eftir manni en þeir sem hafa meira 
vit á þessu og velja í liðið vita hvað 
til þarf þegar þú setur ellefu menn 
saman á fótboltavöll,“ sagði Andri 
sem segir að umræðan, eða skortur 
á henni, trufli hann lítið.

„Nei, alls ekki. Það er frekar öfugt. 
Þetta er voða þægilegt, að horfa á 
samherjana blómstra. Það gefur 
manni mikið,“ sagði Andri. Hann 

er nokkur sáttur við frammistöðu 
sína í sumar.

„Já, sérstaklega framan af og nú 
undanfarið. Heilt yfir held ég að ég 
geti verið nokkuð sáttur. En maður 
vill auðvitað alltaf gera betur og ná 
meiri stöðugleika.“

En hvert stefnir þessi leikjahæsti 
leikmaður Breiðabliks í efstu deild 
í framtíðinni?

„Meðan maður hefur gaman af 

þessu heldur maður áfram. En það 
er líka ýmislegt annað sem maður 
gerir á daginn og vill gera betur,“ 
sagði Andri sem stundar verkfræði-
nám við Háskóla Íslands. En er 
draumurinn um atvinnumennsku 
til staðar?

Ekki hinn týpíski ungi leikmaður
„Bæði og, ég er kannski ekki hinn 
týpíski ungi leikmaður á Íslandi 
sem er með einhverja háleita 
drauma um það. En auðvitað væri 
gaman að reyna sig á stærra sviði. 
Ég tala nú ekki um þegar maður er 
kominn á þennan aldur, að komast 
í nýtt umhverfi og sjá hvað kemur út 
úr því,“ sagði hann.

Andri segist hafa hugsað mest 
um atvinnumennskuna þegar hann 
spilaði með U-21 árs landsliðinu í 
undankeppni EM 2015.

„Maður var kannski uppteknari 
af þessu þegar leikmennirnir sem 
voru með manni í liði voru að fara 
í erlend félög. En ég veit ekki hvort 
það er rétta leiðin til að komast 
lengra, að vera of upptekinn af 
þessu,“ sagði Andri.

Þrátt fyrir brösótt gengi í sumar 
eru Blikar aðeins fimm stigum á 
eftir toppliði FH. Draumurinn um 
annan Íslandsmeistaratitilinn í sögu 
félagsins er því enn til staðar.

„Þetta eru ekki meira en fimm stig 
og það hefur í raun ekkert lið náð 
þeim stöðugleika sem til þarf til að 
slíta sig algjörlega frá pakkanum. 
Meðan það breytist ekki dugar að 
setja saman nokkra sigurleiki og þá 
er staðan orðin allt öðruvísi,“ sagði 
Andri sem heldur að öllum líkind-
um áfram að bæta leikjametið sitt á 
morgun þegar Blikar sækja KR heim 
í 17. umferð Pepsi-deildarinnar.

Hættur að vera vanmetinn
Andri Rafn Yeoman náði þeim merka áfanga á mánudaginn að verða leikjahæsti leikmaður Breiðabliks í 
efstu deild, þrátt fyrir að vera aðeins 24 ára gamall. Andri tók metið af þjálfara sínum, Arnari Grétarssyni.

Spilar nánast alla leiki
l  Frá því Andri lék sinn fyrsta leik 

í efstu deild 13. júlí 2009, í 1-0 
tapi fyrir Grindavík, hefur hann 
leikið 144 af 159 leikjum Blika.  
Það gerir 90,5% leikja.

l  Síðustu fimm tímabil hefur 
Andri leikið 98 af 103 leikjum 
Blika, þar af 90 í byrjunarliði. 
Það gerir 95,1% leikja. 

l  Andri hefur leikið 7.794 af 
þeim 9.270 mínútum sem voru 
í boði síðustu fimm tímabil í 
Pepsi-deildinni.

Andri Rafn Yeoman, leikjahæsti leikmaður Blika í efstu deild frá upphafi, á heimavellinum í Smáranum. FRéTTABLAðIð/HANNA

Maður heyrir oft 
talað um hvað 

maður sé vanmetinn og þá er 
maður eiginlega hættur að 
vera vanmetinn, er það ekki?
Andri Rafn Yeoman

Ingvi Þór  
Sæmundsson
ingvithor@365.is

DAGUR EKKI Í úRSLIt  
Dagur Sigurðsson var hársbreidd 
frá því að koma þýska handbolta-
landsliðinu í úrslit á Ólympíu-
leikum. Þjóðverjar töpuðu með 
eins marks mun, 29-28, fyrir 
Ólympíumeisturum Frakka í gær. 
Daniel Narcisse skoraði sigurmark 
franska liðsins þegar þrjár sekúnd-
ur voru eftir af leiknum. Hinum 
undanúrslitaleiknum, milli Dana 
og Pólverja, var ekki lokið þegar 
blaðið fór í prentun.

FANNEY EvRÓPUMEIStARI  
Kraftlyftingakonan Fanney Hauks-
dóttir varði í gær Evrópumeistara-
titil sinn í bekkpressu í -63 kg 
flokki. Fanney lyfti mest 155 kg. 
Auk þess að vera tvöfaldur Evrópu-
meistari  í bekkpressu er Fanney 
heimsmeistari í greininni. 
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ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Edge er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar við ofantalið er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: hraðastillir með hraðatakmarkara, tvöföld tölvustýrð miðstöð, vandað hljómkerfi  
með 9 hátölurum, nálægðarskynjarar að framan og aftan, starthnappur, sólarvörn í framrúðu og regnskynjari í framrúðu. Ford Edge er fáanlegur í þremur útfærslum: Titanium, Titanium S og Sport. Ford Edge AWD  
2,0 TDCi dísil 210 hö. 6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,9 l/100 km. CO2 losun 149 g/km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara.  
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Stærsti og öflugasti dísiljeppinn 
í sínum flokki

NÝR FORD EDGE AWD
Ford Edge veitir þér frelsi til að fara lengra. Framúrskarandi aksturseiginleikar, 
kraftmikið útlit og fyrsta flokks tækni setja Ford Edge fremstan í sínum flokki. 
Hann er fjórhjóladrifinn, búinn 210 hestafla dísilvél og kemur á 19'' Titanium 
álfelgum.

Þú nýtur þess að ferðast í nýjum Ford Edge. Hann er gríðarlega rúmgóður enda er 
hann stærsti jeppinn í sínum flokki, rúmir 4,8 m. Dráttargetan er mikil eða 2.000 kg 
og veghæðin er rúmir 20 cm undir lægsta punkt.

Hann er jafnframt hlaðinn búnaði og notendavænni tækni sem eykur bæði þægindi 
og akstursánægju. Meðal staðalbúnaðar er:

• SYNC II samskiptakerfi með 
Bluetooth og neyðarhringingu í 112

• 8'' snertiskjár 
• Íslenskt leiðsögukerfi

• Bakkmyndavél
• Veglínuskynjari
• Umferðaskiltalesari
• Rafdrifinn afturhleri með skynjara

• Upphitanleg Quickclear framrúða 
• Leðurklætt upphitanlegt stýrishjól
• Ford MyKey
• Lyklalaust aðgengi

Komdu og prófaðu hljóðláta 
dísiljeppann Ford Edge AWD

FORD EDGE AWD 

FR
Á 8.390.000

SJÁLFSKIPTUR 210 HÖ DÍSIL
KR.

Vertu á undan. Farðu ótroðnar slóðir

Ford_Edge_ongoing_5x38_20160727_END.indd   1 27.7.2016   16:08:53



Óskar Ófeigur Jónsson 
ooj@365.is

Fimleikar Fimleikakonan Eyþóra 
Elísabet Þórsdóttir varð óvænt ein 
af stjörnum Íslands á Ólympíu-
leikunum í Ríó enda stóð hún sig 
frábærlega á sínum fyrstu leikum. 
Eyþóra keppir fyrir Holland en þessi 
skemmtilega stelpa lítur líka á sig 
sem Íslending.

Fréttablaðið hitti á Eyþóru eftir 
að hún hafði lokið keppni á leik-
unum. Hún endaði þar í níunda sæti 
í úrslitum í fjölþraut og í sjöunda 
sæti með Hollandi í liðakeppninni. 
Aðeins fimm konur sýndu betri 
æfingar á gólfi í úrslitum fjölþraut-
arinnar.

Við hittum Eyþóru fyrir úrslitin 
á jafnvægisslánni þar sem liðsfélagi 
hennar í hollenska liðinu, Sanne 
Wevers, átti klukkutíma síðar eftir 
að vinna óvæntan sigur á banda-
rísku ofurstjörnunni Simone Biles. 
Simone Biles vann fjögur gull en 
varð að sætta sig við brons á slánni.

Erfið bakmeiðsli
Eyþóra Elísabet var sátt við frammi-
stöðu sína á leikunum. „Ég er mjög 
ánægð með þetta. Það er frábært að 
vera hér og geta náð svona góðum 
árangri,“ segir Eyþóra en hún missti 
mikið úr árið 2014.

„Ég var að glíma við bakmeiðsli í 
eitt ár og var eiginlega bara dottin 
út úr fimleikunum. Ég er mjög stolt 
af sjálfri mér að koma til baka og 
komast inn á Ólympíuleika,“ segir 
Eyþóra og þetta leit ekki vel út fyrir 
hana fyrir aðeins tveimur árum.

„Ég var næstum því hætt, en svo 
fór ég til hnykkjara sem var mitt 
lokaúrræði. Það tókst að laga þetta 
og þá hélt ég áfram í fimleikunum. 
Núna fer ég til hnykkjara svona 
einu sinni í mánuði og hann getur 
gert mjög góða hluti fyrir bakið á 
mér. Það er bara mjög flott að ég er 
hérna. Ég hefði getað verið heima 
og allt búið,“ segir hún. Eyþóra kom 
mörgum á óvart með góðri frammi-
stöðu.

Vill alltaf meira
„Í fimleikum reynir maður alltaf að 
gera betur og betur. Núna sé ég að ég 
er farin að nálgast medalíurnar og 
þá vill maður alltaf meira. Þetta eru 
fimleikar og maður fær eitt tækifæri. 
Það er því alltaf spurningin hvort 
það takist hjá manni eða ekki.“ 

Stíll hennar vakti líka athygli en 
hún er fim og létt á fæti og gerir 
æfingar sínar eins og um dans væri 
að ræða. Þetta er meira sýning hjá 
henni en hjá mörgum öðrum fim-
leikakonum.

„Ég geri æfingarnar í fimleikunum 
á minn hátt og það er gaman ef fólki 
finnst það flott. Ég er að reyna að 
búa til sýningu í mínum æfingum. 
Það er líka gaman að fá að njóta þess 
að vera þarna á gólfinu og geta sýnt 
sína sögu. Það er bara gaman að vera 
kölluð ballerína,“ segir Eyþóra.

Síminn fylltist af skilaboðum
Árangur hennar hefur kallað á sterk 
viðbrögð. „Ég hef fengið mikil við-
brögð frá bæði Hollandi og Íslandi. 
Síminn minn var alveg „púff“ því 
það kemur svo rosalega mikið af 
skilaboðum. Það var líka gaman 
að vita að amma og fleiri fylgdust 
með heima á Íslandi,“ segir Eyþóra 
hlæjandi.

Hún er tiltölulega nýbúin að velja 
á milli Íslands og Hollands. „Ég 
þurfti að velja fyrir ári því að ann-
ars hefði ég ekki getað keppt fyrir 
Holland. Ég ákvað að fara aðeins 
erfiðari leið með því að reyna að 
komast inn í hollenska liðið og það 
tókst,“ segir Eyþóra. Hún var ekkert 
að loka á Ísland með þessari ákvörð-
un sinni.

„Ísland er líka landið mitt og ég 
hef góðar tilfinningar þangað.“ En 
hvað með framhaldið, eigum við 
von á meiru frá henni?

Fjölskyldan með í Ríó
„Eftir að hafa náð þessum árangri 
þá langar mig að fara til baka í 
fimleikasalinn minn og gera enn 

Fimleikakonan Eyþóra Elísabet Þórsdóttir stóð sig með mikilli prýði á sínum fyrstu Ólympíuleikum. FRéttablaðið/anton bRink

þá betur. Vonandi get ég náð ein-
hverjum medalíum á næsta Evrópu-
móti. Það lítur vel út og sama með 
heimsmeistarakeppnina. Þar vonast 
ég líka til að geta gert ennþá betur 
en hingað til,“ segir Eyþóra. Hún 
hélt upp á átján ára afmælið sitt 

á Ólympíuleikunum en fimleika-
konur toppa flestar mjög ungar.

„Ég ætla að reyna að halda áfram 
eins lengi og ég get. Ef mér finnst 
fimleikar ekki lengur skemmtilegir 
þá hætti ég auðvitað. Ég ætla samt 
að reyna að halda áfram eins lengi 

og ég get og þá sé ég bara til hvort 
líkaminn segir já eða nei.“

Hún á íslenska foreldra og þau 
voru bæði mætt til Ríó. „Það var 
mjög gaman að hafa mömmu og 
pabba hérna. Bróðir minn var 
líka með og það gerði þetta ennþá 

skemmtilegra að hafa þau hérna 
með mér á Ólympíuleikunum. Það 
er líka mjög gaman að vera hérna 
með liði því það er alltaf skemmti-
legra en að vera alein. Vonandi 
verður þetta upphafið að einhverju 
meira,“ segir Eyþóra að lokum.

Ísland er líka landið mitt
Eyþóra Elísabet Þórsdóttir var næstum því hætt í fimleikum vegna bakmeiðsla fyrir aðeins tveimur árum 
en nú snýr hún heim frá Ríó sem níunda besta fimleikakona ÓL og hluti af sjöunda besta fimleikaliði ÓL.
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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: 5.190.000 kr.
Eyðsla 5,1 l /100 km*

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

Verð: 5.590.000 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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*  Taxfree tilboðið gildir  
öllum vörum nema vörum  
frá IITTALA og SKOVBY  
og jafngildir 19,35% afslætti. 

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðis-
aukaskatt af söluverði. Afslátturinn er 
alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

Allar vörur á taxfree tilboði*

UM HELGINA

TAXFREE

      
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

LÝKUR Á MORGUN SUNNUDAG
EKKI MISSA AF ÞESSU
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Síðasti Krás götumatar-
markaðurinn verður 
haldinn í Fógetagarð-
inum í dag. Þar koma 
saman matreiðslumenn 
og bjóða gestum upp á 

ýmsar kræsingar. Einna vinsælastur 
á markaðnum er Kungsang Tsering. 
Við bás hans myndast langar raðir. 
Íslendingar eru hrifnastir af dump-
lings sem þeim þykir framandi 
matur og ferðamenn sem sækja 
markaðinn eru sólgnir í djúp-
steiktar rækjur.

Kungsang rekur veitingastaðinn 
Ramen Momo við Tryggvagötu, 
hann er fæddur og uppalinn í Tíbet 
en fluttist til Íslands fyrir tæpum 
sex árum. Hann býr í miðborg 
Reykjavíkur með eiginkonu sinni 
Ernu Pétursdóttur og tveimur 
börnum þeirra.

Matreiðsla, myndlist og íhugun 
eru ástríða Kungsangs. Hann fór í 
sumar í núðluskóla í Osaka í Japan. 
„Að sjóða núðlur og laga núðlusoð 
er sérstakt listform, á námskeiðinu 
lærði ég þessa list,“ segir Kungsang 

sem vill bjóða Íslendingum upp á 
alvöru ramen núðlusúpur.

Á litríkum veitingastaðnum er 
ástríða hans augljós. Gestir staðar-
ins fylgjast með Kungsang útbúa 
réttina og setja í litríkar postulíns-
skálar. Veggir eru skreyttir hefð-
bundnum búddamyndum og í búð-
inni hefur hann einnig stillt upp 
tveimur útgefnum bókum sínum 
með mandöluteikningum.

Búddistar nota mandölur í hug-
leiðslu til að skerpa meðvitund 
sína og koma á jafnvægi líkama og 

sálar. Önnur bóka Kungsangs er 
með íslenskum mandölum. Í stað 
austurlenskra þema má sjá íslensk 
kennileiti, dýr og náttúru.

Hann nam þessa list í klaustrum í 
Nepal og í Dharamshala á Indlandi. 
„Ég var sendur fjórtán ára gamall í 
nám, fór fyrst til Nepals og þaðan 
til Indlands. Þetta var fimm ára nám 
og ferðalag,“ segir Kungsang frá.

Í klaustri í Tsuklakhang hitti hann 
eiginkonu sína. „Hún kom til klaust-
ursins sem sjálfboðaliði og vann við 
þýðingu texta. Við fluttum fyrst til 

Spánar og svo hingað til Íslands,“ 
segir Kungsang um það hvernig 
örlögin leiddu hann hingað.

„Ég féll fyrir fegurðinni. Ég 
byrjaði að vinna á Hótel Reyni-
hlíð í Mývatnssveit. Seinna vann 
ég á veitingastöðum í Reykjavík 
og eldaði mat í leikskóla,“ segir 
Kungsang sem lagði hart að sér við 
það að stofna sitt eigið litla fyrir-
tæki. „Ég kann mjög vel við að vera 
í sjálfstæðum rekstri og ráða sjálfur 
áherslum,“ segir hann.
kristjanabjörg@frettabladid.is

Nam núðlugerðarlist í Japan
Kungsang Tsering er fæddur í Tíbet og rekur lítinn japanskan veitingastað við Tryggvagötu. Hann hefur tekið þátt 
í Krás götumatarmarkaði þar sem langar raðir myndast við básinn hans. Hann segir núðlugerðina listform og fór í 
sumar í núðluskóla í Japan. Áður en hann fluttist til Íslands vann hann fyrir sér sem málari í búddískum klaustrum.

Kunsang segir núðlugerð listform, hann fór í núðluskóla í Osaka í Japan í sumar. Fréttablaðið/SteFán 

Tölvutek • Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is

MENNINGARNÓTT
ÞÚ FÆRÐ ALLAR HEITUSTU GRÆJURNAR HJÁ OKKUR;)

MINNISKORT Í ÚRVALI

2.490
VERÐ FRÁ

STÆKKAÐUMINNIÐ! MIKIÐ ÚRVAL AF MINNISKORTUM Í SÍMA!

FERÐARAFHLÖÐUR

EKKI VERÐA BATTERÍLAUS!EIGUM MIKIÐ ÚRVAL AF FERÐARAFHLÖÐUM Í ÓTAL STÆRÐUM!

2.990
VERÐ FRÁ TRUST SELFIE

BLUETOOTH SELFÍ STÖNG

3.990
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TCHAIKOVSKY

Tímalaus rússnesk ástarsaga

HLJÓMSVEITARSTJÓRI BENJAMIN LEVY · LEIKSTJÓRI ANTHONY PILAVACHI 
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Þetta er einn af þessum 
gráu ágústmorgnum 
þar sem byrjað er að 
glitta í haustið. Ragnar 
Kjartansson myndlistar-
maður kemur hjólandi 

upp Hverfisgötuna, með hausinn 
fullan af hugmyndum, en staldrar 
við á Gráa kettinum í smá spjall um 
ferilinn og listina. Ferill Ragnars í 
myndlistinni hefur verið ævintýri 
líkastur, hvert vel heppnað verkið 
hefur rekið annað, og í sumar var 
sett upp yfirlitssýning á verkum hans 
í hinu virta safni Barbican í London. 
Sýningin hlaut frábærar viðtökur 
enda á ferðinni mögnuð heildar-
sýn á verk þess óstöðvandi afls sem 
Ragnar Kjartansson er svo vísað sé 
til umfjöllunar Adrian Searle í The 
Guardian.

Enginn tími – engin saga
„Nú er komið að því að labba niður 
af tindinum,“ segir Ragnar og hlær 
dálítið vandræðalega yfir hólinu. 
Það er reyndar alltaf stutt í brosið og 
hláturinn hjá Ragnari og það stendur 
ekki á svari þegar hann er spurður 
hvað hafi mótað listamanninn 
Ragnar Kjartansson.

„Ég er alinn upp í leikhús-
inu, sonur leikaranna Guðrúnar 
Ásmundsdóttur og Kjartans Ragn-
arssonar og bróðir Sigrúnar Eddu 
Björnsdóttur og það mótaði mig, 
skal ég segja þér. Leikhúsið er eins 
og hlaðborð að því leyti að það notar 
allar listgreinar en það er rosalega 
stíft form þar sem þú sem áhorfandi 
þarft að sitja í salnum, horfa og haga 
þér. Í leikhúsinu lærði ég að umgang-
ast allt sem efni, hvort sem það var 
myndlist, tónlist, skáldskapur eða 
list leikarans. Allt leikhúsfólkið 
sem ég ólst upp með umgekkst öll 
listform af mátulegu kæruleysi og 
kannski fæ ég það frá því að vera ekki 
að hafa miklar áhyggjur af forminu. 
En svo snýst þetta líka alltaf svolítið 
um form. Gjörningurinn er að mörgu 
leyti mitt form og ég leitast við að 
nota hann sem skúlptúr eða mál-
verk. Þannig reyni ég að gera hlut-
ina kjurra í tíma. Ég nota það sem er 
sviðsett og svo tek ég tímalínuna eða 
frásögnina í burtu vegna þess að mér 
finnst aðstæðurnar áhugaverðari en 
frásögnin.

Í leiklistinni er alltaf verið að segja 
sögur en það sem er svo frelsandi við 
myndlistina er að það er ekki form 
sem segir sögur, heldur form sem býr 
til. Myndlistin segir svo mikið með 
því að stilla einhverju fyrir framan 
þig og hausinn á þér fer í gang. Það 
finnst mér magnað.“

Lélegur leikari
„Það er mikið frelsi fólgið í þessu. 
Sú ákvörðun að gerast myndlistar-
maður breytti öllu. Þegar ég fann að 
ég var myndlistarmaður steig ég inn 
í mesta frelsi sem er til í mannlegu 
samfélagi, af því að það eru engin 
mörk nema að maður má ekki vera 
vondur.“

Það leynir sér ekki á list Ragnars 
að hann er performer í sér og að 
auki þekkir hann leikhúsið frá 
blautu barnsbeini. En engu að síður 
segir hann að það hafi ekki verið 
það sem átti fyrir honum að liggja. 
„Mér fannst leikhúsið með allri 
sinni svita- og sminklykt alveg geð-
veikt. En málið er að maður finnur ef 
maður er lélegur leikari. Mig langaði 
alveg til þess og var alltaf að leika en 
ég fann bara að ég hafði þetta ekki. 
Það er alveg fáránlega kúl að vera 
góður leikari, að geta sökkt sér inn 
í eitthvað og hafa þessa geðveiku 
persónutöfra, en ég bara hafði þetta 
ekki.

Ákvörðunin um að gerast mynd-
listarmaður kom svo bara hægt og 
rólega af því að vera dálítið í kringum 
myndlistarmenn. Fylgjast með Grét-
ari Reynis, Ingu Siggu, systur hans 
pabba, og svo var það Ragnar afi, 
Nýlistasafnið og Dieter Roth dæmið. 
Maður sá þetta af hliðarlínunni og 
fannst þetta alltaf aðeins meira kúl 
en leikhúsið og svo var ég líka 

Ég er hvítur miðaldra karl 
að tala um sársauka
Alinn upp í leikhúsi og í nánd við íslenska listamenn fann Ragnar Kjartansson sitt listræna 
frelsi í myndlistinni. Í dag er hann stjarna í heimi alþjóðlegrar myndlistar með yfirlits
sýningu á Barbican sem hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda frá virtustu miðlum veraldar.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

↣

FréttabLaðið/Ernir
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Lögfræðingurinn Martin tekur að sér  
óvenjulegt mál sem á eftir að vinda upp á  

sig. Fyrr en varir er hann fastur í ógnvekjandi  
lygavef sem hann veit ekki hver stjórnar. 

 
BERLINGSKE

„Spennutryllir sem ómögulegt  
er að leggja frá sér.“

AFTONBLADET

„Kristinu Ohlsson tekst sérlega vel  
að villa um fyrir lesandanum.“ 

DAGENS NYHETER

Metsölulisti
Eymundsson

Íslenskar bækur - vika 32

1.

Ástir, harmur og hugrekki kvenna á  
stríðstímum. Örlagasaga sem hefur lagt  

heiminn að fótum sér. 1,5 milljón eintök seld.

 
AMAZON.COM

 

GOODREAD.COM

Metsölulisti
Eymundsson

Íslenskar bækur - vika 32

2.

VINSÆLUSTU  
BÆKUR LANDSINS

 Frábærar sögur hvor á sinn hátt

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



alltaf í tónlistinni. Það fannst mér 
alveg ógeðslega gaman en ég er ekki 
góður tónlistarmaður. Byrjaði í tón-
list þegar Langi Seli mágur minn lán-
aði mér gítar en ég lærði ekki að spila 
á hann, pósaði bara með hann. Síðan 
fór ég í hljómsveitir og fannst allt sem 
hinir voru að gera flott en svo var ég 
söngvarinn og alltaf alveg fáránlega 
tilgerðarlegur. Ég var tilgerðarlegur 
söngvari en í myndlistinni var pláss 
fyrir þessa tilgerð. Myndlistin sagði: 
Velkomin, tilgerð, hér áttu heima. 
Ég var reyndar skammaður fyrir til-
gerð í myndlistarskóla og þetta var 
ákveðinn böggull sem ég breytti í 
efnivið – og þá hættir hún að vera 
tilgerð. Verður sönn.“

KlinK & BanK og kverú
Ragnar er af þeirri kynslóð mynd-
listarmanna sem kom fram á tíma 
góðærisins fyrir hrun og hann neit-
ar því ekki að það hafi haft á hann 
umtalsverð áhrif. „Þetta var ruglað 
rakettusamfélag. Þetta var innblás-
andi. Maður lifði á áhugaverðum 
tímum og kannski var myndlist í 
tísku en það var enginn einlægur 
áhugi í samfélaginu og enginn að 
kaupa myndlist.

Það virðist ríkja sá misskilningur 
að á góðæristímanum hafi myndlist-
armenn verið að sleikja sig upp við 
fjármálaöflin en það er bara algjört 
kjaftæði. Ég mótaðist til dæmis 
algerlega sem listamaður í KlinK & 
BanK. Ég er orðinn fullsaddur á því 
hvað það fyrirbæri er alltaf talað 
niður af einhverjum kverúlöntum. 
Stjórn þess apparats sem lagði á sig 
geðveika sjálfboðavinnu til að listin 
fengi að blómstra fær alltaf reglu-

lega á sig einhverjar greinar um hvað 
þetta starf hafi verið hræðilegt. Þetta 
er listasögufölsun. KlinK & BanK var 
bara geðveikt fyrirbæri þar sem ríkis-
bubbar lánuðu listamönnum ódýrt 
húsnæði og höfðu áhuga á starfinu 
en ekkert meira en það. KlinK & 
BanK olli að mínu mati ákveðnum 
straumhvörfum í íslenskri menn-
ingu. Af öllu kjaftæðinu er þó þetta 
það góða sem gerðist á þessum árum.

Þarna voru allir saman í einu húsi 
og þetta voru aðeins ódýrari stúdíó. 
Þetta bjó til svo mikilvægt samlífi á 
svo stórum skala að það breytti öllu. 
Þarna voru tónlistarmenn, mynd-
listarmenn, framsæknar leiksýningar 
og alltaf eitthvað í gangi og þetta var 

↣

Endalokin, Feneyjar. Ragnar Kjartansson, Exhibition installation view, Barbican Art Gallery, 14 July – 4 September 2016,  
© Tristan Fewings / Getty Images Courtesy of the artist, Luhring Augustine New York and i8 gallery Reykjavik.

Taktu mig við uppþvottavélina, minnisvarði um hjónaband. Ragnar Kjartansson, Exhibition installation view, Barbican Art Gallery,  
14 July – 4 September 2016, © Tristan Fewings / Getty Images Courtesy of the artist, Luhring Augustine New York and i8 gallery Reykjavik.

Leikmynd úr óperu Ragnars og Kjartans Sveinssonar: Kraftbirtingarhljómur  
guðdómsins. Ragnar Kjartansson, Exhibition installation view, Barbican Art Gallery,  
14 July – 4 September 2016, © Tristan Fewings / Getty Images Courtesy of the artist,  
Luhring Augustine New York and i8 gallery Reykjavik.

Það eru bara Jónas 
Hallgrímsson og 
Hallgrímur Pétursson 
– Það er okkar. Fólkið 
sem við lítum uPP til 
er allt skáld.

æðislegt umhverfi. Mér finnst mikil-
vægt að þetta sé ekki fussað og sveiað 
út af borðinu, vegna þess að kons-
eptið var frábært og það var enginn 
að þóknast þessu ríka fólki. Það var 
enginn á spena – bara aðeins lægri 
leiga og svo þetta magnaða samlífi 
þar sem allir voru virkir og virkjuðu 
hver annan. Þarna varð til gríðarlega 
sterk sena.

En nú er KlinK & BanK ekki lengur 
til svo ég reyni bara að lifa eins og 
einhvers konar flâneur. Ég er alltaf í 
kringum fólk og er ekki maður sem 
sest niður í þögninni á vinnustofunni 
og fæ mér te. Ég hef reyndar gert það 
svona átta sinnum og alltaf fundist 
það geðveikt. Þannig að ég ætla að 
fara að gera meira af þessu.“

Ég er ljós heimsins
Þar sem gjörningalistin er form 
Ragnars þá er hann stundum áber-
andi hluti af eigin verkum. En Ragnar 
segir að hann noti einvörðungu 
sjálfan sig sem ákveðið frumefni. 
„Ég nota mig sem hugmyndina um 
listamanninn Ragnar Kjartansson. 
Þannig að ef ég nota mig þá er ég 
að nota hugmyndina um að það sé 
listamaður að gera eitthvað. Lista-
maðurinn er að segja eitthvað við 
þig. Þannig vísa ég líka í þessi stóru 
listamannaegó á borð við Jackson 
Pollock og Marinu Abramović. Mér 
finnst egó listamannsins vera spenn-
andi fyrirbæri og þannig held ég líka 
að ég hafi fundið mig sem listamann; 
með því að leika listamanninn.

Ég hef oft sagt að ég sé ekki lista-
maður, leiki bara hlutverk lista-
manns. En núna finnst mér þessi 
þörf fyrir að skýla mér á bak við það 
vera að breytast hjá mér, kannski 
er ég bara orðinn leiður á þessum 
brandara. Leiður á því að segjast leika 
listamanninn. Það er orðið þreytt að 
segja þetta aftur og aftur. Nú fer ég 
bara að gangast við því að vera lista-
maður og hætti þessu kjaftæði að tala 
um hvað maður sé rosalega spes.

En það getur verið stórt og erfitt að 
stíga fram og segja: Ég er listamaður. 
Ástæðan fyrir því að ég elska Heims-
ljós Laxness er að það er bók um 
þetta. Laxness fann það í dagbókum 
Magnúsar Hj. Magnússonar sem 
var fyrirmyndin að Ljósvíkingnum. 
Magnús skrifaði um að finna kraft-
birtingarhljóm guðdómsins í nátt-
úrunni. Það er ekki frá Laxness 
komið en hann ýkir það með þess-
ari frábæru íroníu að listamaðurinn 
lýsi sjálfum sér með þessum orðum: 
„Ég er ljós heimsins.“ Það er klikkað. 
Að vera listamaður er smá að ákveða 
það. Þetta er að segja: Það sem ég geri 
skiptir máli.“

Úrhrak og atvinnumanneskja
„Það er oft talað um að það sé ekki 
borin virðing fyrir listinni á Íslandi 
en það er ekki rétt. Það er djúp virð-
ing fyrir listinni á Íslandi. Hitt er bara 
eitthvert tuð í kommentakerfum um 
listamannalaun einu sinni á ári sem 
er eins klassískt og jólin. Á Íslandi er 
þessi djúpa virðing fyrir ljóðskáldinu 
og mér finnst það að vera listamaður 
vera að ákveða að vera ljóðskáld. Það 
gerir Ísland svo æðislegt að við eigum 
engar fyrirmyndir í stórum herfor-
ingjum eða iðnjöfrum eða billjóna-
mæringum. Það eru bara Jónas Hall-
grímsson og Hallgrímur Pétursson 
– það er okkar. Fólkið sem við lítum 
upp til er allt skáld.

Maður lærði þetta hjá Þorvaldi 
Þorsteinssyni í myndlistarskólanum 
þegar hann fór með okkur til Seyðis-
fjarðar um miðjan vetur. Þetta var 
þegar var verið að byrja að ræða 
Kárahnjúka og þá sagði Þorvaldur: 
Förum á staðinn og tölum við fólkið 
frekar en að tuða hérna í bænum. 
Hann kenndi okkur að maður getur 
bankað upp á hvar sem er og sagst 
vera myndlistarmaður og fólk er 
alltaf til í allt. Þetta er eins og töfra-
orð: Ég er listamaður. Og það opnar 
allar dyr og eflaust er þetta komið frá 
því þegar förumennirnir sem komu 
á bæina voru margir skáld. Það er í 
senn rosalega djúp fyrirlitning fyrir 
þessu í íslenskri menningu og á sama 
tíma er þetta sett á svakalegan stall.

Listamaðurinn á að vera þetta 
úrhrak í samfélaginu og þess vegna 
kýs maður að gera þetta. Það er 

ekki endilega sjálfsfyrirlitning í því 
að gerast listamaður en það kemur 
mikil sjálfsfyrirlitning með því að 
vera listamaður. Af því að þú ert alltaf 
að segja: Ég er ljós heimsins, en svo 
segir rödd skynseminnar þér að þú 
sért óþolandi. Þetta kallast á. Ég held 
að þetta sé bara mannlegt. Mér finnst 
svo frábært það sem Ingibjörg konan 
mín sagði: „Að vera myndlistarmað-
ur er að vera atvinnumanneskja.“ 
Það er frábært og lýsir þessu vel.“

Leikari, leiktu!
Þetta leiðir hugann að því fyrsta sem 
gestir Barbican sjá á leið sinni inn á 
sýningu Ragnars sem er yfirskriftin 
Scandinavian Pain. Og þó að verkin 
á sýningunni séu fjölbreytt þá má 
kannski segja að þarna sé að finna 
ákveðinn sammannlegan þráð og 
Ragnar þvertekur ekki fyrir það. 
„Já, það er eitthvað til í því. Þetta líka 
sýnir ágætlega hvað mér finnst gráa 
svæðið skemmtilegt. Andstæðurnar. 
Scandinavian Pain er eitthvað svo 
mikil lúxuseymd. Þessi hvíta forrétt-
indahryggð og ég er hvítur miðaldra 
karl að tala um sársauka. Óþolandi.

Einn stærsti áhrifavaldurinn í 
mínum verkum er alltaf Tsjekhov. 
Verk hans eru uppfull af þessari 
ljúfsáru tilfinningu sem fylgir því 
að vera manneskja. Það er eitt-
hvað sem ég sæki mikið í. Ég sæki 
ekki endilega mikinn innblástur í 
leiksýningar þó mér finnist alltaf 
gaman að fá mér drykk í hléinu. 
Ég sæki innblástur í tilfinninguna 
af leikhúsinu, ekki endilega í ein-
hverja sýningu, heldur því sem það 
er. Svo er ég með það hliðarstarf að 
vera þýskur leikstjóri. Er búinn að 
gera tvær sýningar í Volksbühne og 
er að fara að gera þriðju sýninguna. 
Volksbühne er framsækið leikhús 
og það leikhús sem hefur virkilega 
hrifið mig síðustu ár þannig að ég 
reyni alltaf að fara þangað ef ég er í 
Berlín. Þar er leikið að því að teygja 
tungumál listarinnar almennt og 
það heillar mig. Ég fæ líka algjört 
frelsi þar.

Síðasta verk sem ég sýndi þar var 
Krieg, þar sem hermaður var að 
deyja í klukkutíma. Svona kjarni af 
drama með hárómantískri tónlist 
eftir Kjartan Sveinsson. Ég var að 
vinna með leikhúsið sem skúlptúr, 
hékk fastur við þennan hápunkt. 
Þennan kjarna þar sem einhver er 
að þjást – að deyja. Svo segir maður 
bara: Leikari, leiktu! En verkið hefði 
getað verið betra ef þetta hefði ekki 
verið leikið af svona afbyggingar-
leikara sem trúir ekki á að leika eins 
og Hilmir Snær – að láta áhorfendur 
finna til með sér. Þetta verk gekk út 
á afbyggingu á afbyggingu en afleið-
ingin var að þessi þýski leikari varð 
hundfúll yfir því að eiga að vera 
með tilfinningasemi. En mér finnst 
svo áhugavert á okkar tíma að setja 
áhorfendur inn í myrkvaðan sal í 
klukkutíma og segja svo: Leikari, 
láttu fólkið finna til!“

Alltaf hræddur
En það eru ekki bara þýskir leikarar 
sem þjást, Ragnar varð sjálfur skelf-
ingu lostinn þegar kom að stóru 
sýningunni í Barbican. „Ég var svo 
hræddur um að þegar öll verkin 
væru sett saman þá yrði þetta ein-
hvers konar flatneskja. Hræddur 
við það sem margir listamenn eru 
hræddir við – að vera bara svika-
hrappur, að það kæmist upp um 
mig. En svo var þetta alveg öfugt og 
sýningin hefur fengið þannig við-
tökur að ég roðna. Ég hef stundum 
óttast að verkin mín séu bara flug-
eldar en þegar þau eru skoðuð svona 
mörg saman þá framkallast listræn 
yfirlýsing og það er góð tilfinning. 
Ég satt best að segja bjóst ekki við 
að þau yrðu svona fín. Mikill léttir 
og líka ákveðin tímamót fyrir mig.

En það hvarflar aldrei að mér 
að hætta. Það er svo klikkað frelsi 
fólgið í því að vera atvinnumann-
eskja. Ég tók mér smá sumarfrí og 
nennti ekki að teikna í viku og það 
var notalegt en svo kom þörfin aftur. 
Það er bara svo geðveikt kikk að 
skapa. Það er svo ótrúlega áhuga-
verð og góð tilfinning að hrærast í 
sinni sköpun og annarra. Vera háður 
listinni.“
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Allt fyrir MenningArsinnAnn

1 Kaolin keramik Gallerí
11.00 – 22.00
Skólavörðustígur 22

2 Ratleikur fyrir börn og fullorðna
11.00 – 13.00
Gallerí Fold, Rauðarárstígur 14

3 Harpa Guided Tours:  
Behind the scenes
11.00 – 17.30
Harpa, Austurbakki 2

4 Improv Ísland Spunamaraþon
12.00 – 22.00
Þjóðleikhúskjallari
Improv Ísland stendur fyrir spuna
maraþoni þriðju Menningarnóttina 
í röð. Á hálftíma fresti verður áhorf
endum hleypt inn og úr salnum. 
Dóra Jóhannsdóttir er listrænn 
stjórnandi hópsins.

5 Listasafn Íslands  
á Menningarnótt 2016
12.00 – 21.30
Listasafn Íslands, Fríkirkjuvegur 7

6 Safarí – fjölskylduleiðsögn  
og könnunarleiðangur
13.00 – 14.00
Hafnarhús, Listasafn Reykjavíkur, 
Tryggvagata 17

7 Kristján Jóhannsson og Geir 
Ólafsson syngja á Sólon Bistro
15.00 – 15.30
Sólon Bistro

Allt fyrir börnin

1 Ókeypis barnamyndataka
11.00 – 19.00
Gallerí Fold

2 Til fyrirmyndar – listasmiðja
12.00 – 14.00
Flókagata 24

3 Askur Yggdrasils: Völundarhús
12.00 – 22.00
Mýrargata, Vesturbugt, Grandi
Ef gengið er niður að Granda má þar 
finna undarlegt mannvirki úr viði 
sem virðist rísa upp úr steinlagðri 
jörðinni. Einn fullorðinn og barn 
fá aðgang á 2 mínútna fresti inn í 
völundarhús Asks Yggdrasils, þar sem 
má finna undarleg en heillandi rými, 
sem eru lauslega byggð á norrænni 
goðafræði.

4 Búningar og myndatökur
13.00 – 18.00
Ljósmyndasafn Reykjavíkur

5 Bátasmiðja
13.00 – 15.00
Sjóminjasafnið í Reykjavík,  
Grandagarður 8

5 Skátaþrautir
13.30 – 17.10
Hljómskálagarðurinn

7 Ungversk upplifun fyrir alla 
fjölskylduna
13.30 – 16.30
Harpa

DjAMMArinn

1 Krás – götumatarhátíð
13.00 – 18.00
Fógetagarðurinn, Kirkjustræti.

2 Mindfuckness leikhúsjóga
15.30 – 16.30
Sólir, Fiskislóð 53

3 Karnival á Klapparstíg
16.00 – 23.00
Á horni Hverfisgötu og Klapparstígs
„Hugmyndin kviknaði þegar ég átti 
stórafmæli, í stað þess að halda hefð-
bundna afmælisveislu, þá ákvað ég 
í samvinnu við góða vini að slá upp 
heljarinnar götupartíi fyrir utan húsið 
hjá mér og öllum var boðið. Það má 
því segja að þetta sé afmælispartí 
sem fór úr böndunum,“ segir DJ Mar
geir, karnivalstjóri. Meðal tónlistar
manna sem fram koma eru Högni 
Egilsson, Unnsteinn Manuel og Sísý 
Ey.

4 Menningarnótt
16.00 – 23.00
Petersen-svíta og Gamla bíó

5 Hip hop hátíð Menningarnætur
18.00 – 23.00
Hverfisgata 50

6 Hjólastóla-diskórokk
19.00 – 21.00
Listasafn Reykjavíkur  
Tryggvagata 17

7 Tónaflóð Rásar 2
20.00 – 23.00
Arnarhóll

8 Uppistand með Ara Eldjárn
21.00 – 21.30
Þjóðminjasafn Íslands

Hinn HAgsýni

1 Kaffiboð hjá Neytendasamtökunum
13.30 – 18.00
Hverfisgata 105

2 Vöfflukaffi í Þingholtunum
14.00 – 16.00
Þingholtin

3 Knús í boði
14.00 – 15.00
Laugavegur 25

4 Velkomin í súkkulaðiskóla Omnom
14.00 – 14.45
Hólmaslóð 4, 101 Reykjavík

5 Komdu að húlla
15.00 – 16.00
Þjóðminjasafn Íslands,  
Suðurgata 41

6 Garðpartý – 30 ára afmælistónleikar  
Bylgjunnar og Stöðvar 2
17.00 – 22.45
Hljómskálagarðurinn,  
við Hringbraut

7 Hljómsveitin Milkywhale  
býður í hvalaskoðunarferð
17.30 – 18.20
Special Tours – Báturinn Lilja,  
Ægisgarður 13
Popphljómsveitin Milkywhale ásamt 
hvalaskoðunarfyrirtækinu Special 
Tours efnir til tónleika um borð í 
hvalaskoðunarskipinu Lilju þar sem 
ætlunin er að finna þennan einmana 
hval og svara kalli hans. Klæðið ykkur 
vel þar sem það getur orðið kalt úti 
á sjó.

8 Ókeypis leiðsögn
18.00 – 22.00
Hafnarhús Listasafn Reykjavíkur,  
Tryggvagata 17
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Eitthvað fyrir alla á 
Menningarnótt
Menningarsinnar, barnafjölskyldur, þeir sem hafa lítið á milli hand-
anna og þeir sem vilja njóta lífsins í botn geta allir skemmt 
sér vel á Menningarnótt. Fréttablaðið bjó til fjórar mis-
munandi leiðir að góðum degi í borginni. 
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NAUTALUNDIR
NÝSJÁLENSKAR
ÁÐUR: 3.998 KR/KG

2.999 KR
KG

-25%

Úrvalið er hjá okkur...

-46%

SIRLOINSNEIÐAR Í RASPI
ÁÐUR: 2.769 KR/KG

1.495 KR
KG-41%

DANPO KJÚKLINGALUNDIR 
FROSNAR - 700 G
ÁÐUR: 1.689 KR/PK

997 KR
PK

DANPO KJÚKLINGALBRINGUR
FROSNAR - 900 G
ÁÐUR: 1.798 KR/PK

1.384 KR
PK

HEILL KJÚKLINGUR
ÁÐUR: 849 KR/KG

747 KR
KG

KJÚKLINGALEGGIR M. MANGÓ CHILLI 
ÁÐUR: 998 KR/KG

798 KR
KG

GREAT TASTE JARÐARBER - 1 KG
ÁÐUR: 399 KR/PK

359 KR
PK

NICE ‘N EASY 
FROSNIR ÁVEXTIR 
ANANAS - 350 G
BLÁBER - 250 G
MANGÓ - 350 G 

ÁÐUR: 299 KR/PK

239 KR
PK

KJÚKLINGABORGARI 
M. BRAUÐI - 2 PK
ÁÐUR: 598 KR/PK

478 KR
PK

COOP SÆTAR KARTÖFLUR - 450 G 
ÁÐUR: 329 KR/PK

289 KR
PK

-32%

-20%

-20%

NICE ‘N EASY STEINBÖKUÐ PIZZA
HAWAII/HAM & MOZZARELLA
ÁÐUR: 439 KR/PK

299 KR
PK

HAFRABRAUÐ, LÍFRÆNT
PRÓTEINBRAUÐ, LÁGKOLVETNA 
ÁÐUR: 549 KR/PK

384 KR
PK

-30%

-30%

RÚGBRAUÐ, MINNI SYKUR 
ÁÐUR: 398 KR/PK

279 KR
PK

NÝTT
NÝTT

HVÍTLAUKSBRAUÐ
Í SKÍFUM -  12 STK 
ÁÐUR: 398 KR/PK

349 KR
PK

-30%

PLÓMUR Í ÖSKJU - 500 G
ÁÐUR: 299 KR/PK

209KR
PK

FERSKJUR Í ÖSKJU - 500 G
ÁÐUR: 299 KR/PK

209 KR
PK

NEKTARÍNUR Í ÖSKJU - 500 G
ÁÐUR: 299 KR/PK

209 KR
PK-30%



Þegar María Thelma 
Smáradóttir útskrif
aðist sem leikkona frá 
Listaháskóla Íslands 
17. júní síðastliðinn 
valdi hún að vera í taí

lenskum þjóðbúningi. Hún er stolt 
af uppruna sínum.

„Mamma heitir Vala Rún Tuank
rathok og kemur frá Nakhon 
Ratch asima í Taílandi. Pabbi heitir 
Smári Þrastar Sigurðsson og er ætt
aður að austan.“

Hún segist hafa sterkar rætur í 
taílenskri menningu. Hún þakkar 
það móður sinni sem gætti þess 
að kenna henni tungumálið og að 
iðka búddisma.

„Mamma fluttist hingað til lands 
fyrir 26 árum. Hún hefur alltaf 
verið þakklát fyrir að búa hér og 
eiga gott líf. Ég hef oft velt því fyrir 
mér hvernig það var fyrir hana að 
venjast íslensku samfélagi. Nýkom
in til Íslands frá Taílandi með eldri 
systur mína nýfædda. Ég fæðist 
þremur árum seinna.“

Hefur önnur viðhorf
„Mamma ól mig upp að taílenskum 
sið, hún talaði við mig á taílensku 
og lagði áherslu á búddismann og 
þær hefðir sem tengjast honum,“ 
segir María.

„Mamma er líka frábær kokkur, 
matur skiptir miklu máli í menn
ingu okkar.

Mamma gaf mér hugrekki, dugn
að, sjálfstæði, víðsýni, nægjusemi 
og ekki síst tungumálið. Margt af 
því góða sem hún kenndi mér er 
innrætt í trú og menningu í Taí
landi, ekki síst nægjusemin sem er 
nátengd búddisma,“ segir María og 
bætir við að búddísk trúarbrögð 
hafi haft mikil áhrif á hana. „Ég tek 
eftir því að ég hef stundum önnur 
viðhorf til hlutanna,“ segir hún.

„Ég er auðvitað mjög blönduð af 
báðum menningarheimum. Ég fór 
í leikskóla og þar talaði ég íslensku 
og er alin upp í íslensku samfélagi.

Við höfum oft farið í heimsóknir 
til Taílands, þá höfum við oftast 
farið til Pattaya sem er vinsæll 
ferðamannastaður. Ég hef farið á 
heimaslóðir með mömmu, en ég 
man ekki mikið eftir því.

Pattaya er erilsöm borg og þar er 
mikið í gangi en fólkið er nægju
samt og glatt. Ég held að gleðin 
spretti af nægjuseminni. Það þarf 
mjög mikið til þess að þetta fólk 
upplifi skort og vanlíðan miðað 
við okkur Íslendinga. Stundum má 
ekki síminn verða batteríslaus hjá 
okkur, þá fer allt á hliðina,“ segir 
hún og hlær.

Fer með hlutverk í Föngum
Eftir útskriftina úr Listaháskólan
um tóku við tökur á þáttaröðinni 
Fangar. „Mér finnst ég heppin að 
hafa fengið hlutverk í þáttaröðinni, 
tökum lauk í júní. Ég fór beint í 
þetta verkefni og það var stórkost
legt.“

Hún segir Íslendinga af erlend
um uppruna fá sífellt fleiri tæki
færi. Líka í leiklistinni. „Ég hef feng
ið góðar móttökur eftir útskrift, ég 
fæ bæði verkefni vegna þess að 
ég er dökk á hörund og líka alveg 
ótengt húðlitnum.

Auðvitað má opna enn frekar á 
það að fólk af erlendum uppruna 
fái meira vægi í íslenskri leiklist, 
við erum stór hluti af samfélaginu. 
Það er eðlilegt og það mætti opna 
meira á það. Við lifum í marg
breytilegu samfélagi,“ segir María.

Sterkari vegna upprunans
María Thelma Smáradóttir er íslensk-taílensk og nýútskrifuð leikkona frá Listaháskóla Íslands. Hún segir menning-
ararfinn vera sinn styrk og vinnur með hann í list sinni. Tækifærum Íslendinga af erlendum uppruna sé að fjölga.

María Thelma Smáradóttir hefur mörg járn í eldinum. Hún segir tækifærum fjölga fyrir Íslendinga af erlendum uppruna. FréTTablaðið/STeFán

l  Patti Smith er lista- og skáld-
skapargyðja sem hefur staðið 
við hlið mér 
eins og klettur 
á YouTube.

l Louise Hay

l  Wayne Dyer

l  Chase Jarvis

l  Tony Robbins

l  Grimes  
tónlistarkona

l  Les Brown

Innblástur Maríu

María Thelma útskrifaðist sem leik-
kona í taílenskum þjóðbúningi. 

lítil í heimsókn í Taílandi.

María heldur útgáfuboð um helgina og gefur út bókina Skúmaskot. 

Þrjár kynslóðir kvenna, amma, móðir og María Thelma. 

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is

Vinnur með upprunann
Hún vann með uppruna sinn í 
leiklistarnáminu. „Eitt verkefna 
minna í skólanum var skáldverk 
sem er byggt á heimildum um 
móður mína, líf hennar í Taílandi 
og hvernig það var að flytjast hing
að. Ég talaði við hana um þetta og 
bætti svo spuna við. Verkið byggir 
á hugtakinu „heima“, hvað það 
þýðir. Í dag eru margir sem búa 
ekki þar sem þeir fæddust, og þeim 
mun fjölga,“ segir María sem ætlar 
að vinna frekar með verkefnið nú 
eftir útskrift.

María hefur einnig gaman af því 
að setja saman texta. Hún segist 
áhugaskúffuskáld og hefur gefið 
út sína fyrstu ljóðabók. „Ég var að 
ganga frá samningi en bók mín 
Skúmaskot er fáanleg bæði í versl
unum Eymundsson og í Máli og 
menningu,“ segir hún frá en hún 
undirbýr útgáfupartí sem hún 
ætlar að halda á Vínyl á Hverfis
götu klukkan átta á sunnudag.

„Ég skrifa prósa og ljóð. Ég hef 
verið að dunda mér við skrifin í 
um eitt ár. Ég ákvað í sumar að 
senda hana frá mér, út í kosmósið. 
Af hverju ekki?“ segir hún og deilir 
með lesendum einu ljóðanna.

Seen
Ég veit ekki 
hvort sé verra 
að fá seen frá þér 
og ekkert svar 
eða 
missa sjónar 
á köngulónni 
sem ég ætlaði 
að kremja.

María er ein sjö ungskálda sem 
taka þátt í viðburðinum Ljóðað við 
slippinn í dag. Það er viðburður á 
vegum Kaffislipps og Bókmennta
borgarinnar Reykjavíkur. Í for
svari fyrir hópnum er ljóðskáldið 
og rapparinn Vigdís Ósk Howser 
Harðardóttir.

nær tengingu með hlaupum
„Ég hef mjög gaman af því að tjá mig 
í orðum, leiklistin og ljóðaskrifin eru 
tengd. Ég vil fást við hvort tveggja í 
framtíðinni,“ segir María sem hefur 
knappan tíma til viðtals því hún 
býr sig einnig undir að taka þátt í 
Reykjavíkurmaraþoninu.

Í því ætlar hún að hlaupa 21 km. 
„Ég er ekki að styrkja neitt sérstakt. 
Mig langaði bara til þess að sýna 
samstöðu og taka þátt. Ég er vanur 
hlaupari og hef stundað hlaup frá 
því að ég var unglingur. Í dag get ég 
varla án útihlaups verið. Morgnarnir 
eru mér heilagir. Það er ekki til betri 
leið til að byrja daginn en að ná 
tengingu við sjálfan sig og það geri 
ég með hlaupinu. Ég byrja morgn
ana á því að taka góðan sprett áður 
en ég mæti í vinnu, skóla eða þangað 
sem ég þarf að mæta,“ segir María.

Hún segist hafa þörf til þess að 
framkvæma. „Ég er mjög virk og ég 
hef mikla þörf fyrir að fylgja eftir 
því sem mér dettur í hug, hvort sem 
það er í tengslum við listsköpun eða 
eitthvað annað. Mér þykir verra að 
vera ólétt af hugmyndum og fæða 
þær aldrei út í heiminn heldur en að 
deila þeim með kosmósinu. Ég trúi 
því að heimurinn væri ögn drapp
litaðri ef okkar besta hæfileikafólk 
myndi ekki deila verkum sínum með 
almenningi,“ segir María. 
kristjanabjorg@frettabladid.is
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

ÞÚ FÆRÐ ÍSINN Í ICELAND
Frábært úrval á góðu verði

399
kr.
pk.

10 Í PAKKA

RAINBOW LOLLIES, ROCKET LOLLIES
FRUIT PASTILLES

399
kr.
pk.

9 Í PAKKA

CHOCOLATE & NUT CONES

599
kr.
pk.

TILBOÐ

DAIM ÍS
VERÐ ÁÐUR 699 KR

599
kr.
pk.

3 STK

OREO ÍSPINNAR
VERÐ ÁÐUR 699 KR

799
kr.
pk.

FYRIR 6

TWIX, MALTESERS OG MARS 
ÍSKÖKUR

799
kr.
pk.

TILBOÐ

BEN & JERRY´S 500 ML. 
VERÐ ÁÐUR 899 KR

499
kr.
pk.

6 Í PAKKA

MARS OG SNICKERS ÍS



Botn
80 g smjör
170 g hafrakex
1 tsk. sykur

Bræðið 
smjörið og 
takið af hit-
anum. Myljið 
kexið og 
blandið svo 
öllu saman. 
Setjið plast 
eða smjörpappír 
á kantinn og þrýstið 
botninum í formið og aðeins upp á 
kanta. Kælið.

Fylling
3 stk. matarlím
2 tsk. vanilludropar
300 g rjómaostur
50 g sykur
100 g hvítt súkkulaði
2 dl þeyttur rjómi

Matarlímið er sett í bleyti. Bræðið 
súkkulaðið yfir vatnsbaði og takið 
af hitanum. Hrærið rjómaostinn 
með sykri þar til hann verður 
mjúkur. Leysið matarlímið upp við 
vægan hita með vanillu og setjið 
saman við rjómaostinn ásamt 
súkkulaðinu.

Léttþeytið rjómann og blandið 

saman við með sleikju. Setjið í 
form og látið standa í fjórar til 
fimm klukkustundir eða yfir nótt.

Ofan á kökuna
250 g bláber
2 msk. sykur
1 msk. sítrónusafi

Setjið allt í matvinnsluvél og vinnið 
en bara mjög stutt. Einnig má stappa 
berin með gaffli ef fólk vill. Setjið 
berin yfir kökuna og  dreifið líka 
nokkrum heilum berjum yfir hana. 
Gott er að kæla hana aftur í um það 
bil klukkustund áður en hún er 
borin fram.

1 matskeið hrásykur
5 lime-sneiðar
5 myntulauf
4 bláber
3 cl romm
2 cl Cartoon bláberjalíkjör
Sódavatn
Klaki

Merjið hrásykur, lime, myntu og 
bláber saman í glas, helst með 
litlu mortéli. Setjið rommið og blá-
berjalíkjörinn út í.

Fyllið glasið með muldum ís. 
Hrærið vel saman og toppið með 
sódavatni.

Skreytið með myntuvendi, 
lime-sneið og nokkrum 
bláberjum.

Svolitla fyrirhyggju þarf við gerð þessarar girnilegu köku sem hann Jói Fel gaf okkur uppskrift að. Hún þarf að standa í nokkra klukkutíma, helst yfir nótt, áður en hún er tilbúin. FréttaBlaðið/Ernir

Svavar Helgi Ernuson, 
barþjónn á Sushi-
samba, deilir hér 
með okkur dýrindis 
uppskrift.

Nú er sá árstími 
runninn  upp sem 
fólk skellir sér í 
berjamó með tínur 
og ílát. Margir eiga 
sína leynistaði og 

við gefum enga slíka upp hér á 
þessari síðu. Nú verður hver að 
bjarga sér!

Það hefur lengi tíðkast á Íslandi 
að nýta berin, enda voru þau einu 
ávextirnir sem aðgengilegir voru 
almenningi og á síðsumrum varð 
berjaskyrið þjóðarréttur. 

Berjaskyrið  er enn í fullu gildi, 

sultur og saft en margs konar nýt-
ing bláberja og krækiberja hefur 
bæst við og nú verða til kökur, 
bökur og  búst  með berjum. Ber 
eru notuð sem krydd með kjöti og 
bragðefni í drykki, jafnvel áfenga 
drykki eins og mojito.  

Eitt af því góða við bláberin er að 
þau þola vel frystingu og tapa ekki 
næringarefnum við geymsluna.

Meðal þeirra sem kunna vel að 
meta berin er meistarabakarinn 
Jói Fel. „Við tínum alltaf mikið af 
berjum, sultum fullt,   bökum og 
alls konar,“ segir hann kátur og 
varð fúslega við beiðni um upp-
skrift að góðri bláberjaköku. Þar 
koma eðalhráefni eins og rjóma-
ostur og hvítt súkkulaði líka við 
sögu.

Íslensku 
berin bláu 
sem bæta allt
Hlíðar Íslands, lautir og móar skarta nú víða 
berjum. Þau voru lengi einu ávextirnir sem 
Íslendingar höfðu aðgang að. Þessar gjafir 
náttúrunnar nýtast okkur vel enn í dag, 
bæta heilsuna og gæla við bragðlaukana. 
Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

BláberjamojitoBláber
Bláber eru ekki ein-
ungis safarík og 
ljúffeng heldur 
líka einstak-
lega holl og hafa 
verið flokkuð sem 
ofurfæða. rannsóknir 
benda til að þau geti 
haft umtalsverð áhrif á heilsu 
okkar. Hér eru nokkur dæmi.

l	 Auðug af C-vítamíni sem er 
okkur lífsnauðsynlegt.

l	 Innihalda andoxunarefni 
sem hafa verndandi áhrif á 
líkamann.

l	 Styrkja æðakerfið og bæta 
blóðrásina.

l	 Hjálpa til við frumubyggingu.
l	 Virðast vinna gegn áhrifum 

öldrunarsjúkdóma.
l	 Bæta sjón og sporna við nátt-

blindu.

Bláberjaostakaka
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fólk
kynningarblað

Guðbjörg Gísladóttir hefur góða 
reynslu af notkun Bio-Kult Candéa 
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 óþægindum 
vegna breytinga í slímhúðinni en 
eftir að ég byrjaði að nota Bio-
Kult Candéa fann ég stórkostlegan 
mun á mér. Í gegnum tíðina hef 
ég einnig glímt við alls konar 
vandamál sem tengjast ójafnvægi 
í flóru líkamans og finn ég að Bio 
Kult Candéa er að virka rosalega 
vel fyrir mig,“ segir Guðbjörg.

Heldur einkennum niðri
Margrét Alice Birgisdóttir 
heilsumarkþjálfi mælir með því 
við viðskiptavini sína að þeir 
fái meltingu sína góða. „Mér 
finnst sérstaklega mikilvægt að 
meltingarfærin 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 meltinguna,“ segir 
Margrét. ,,Ég mæli heils hugar 
með BioKult, bæði Candéa með 
hvítlauk og grapeseed extract til 
að halda einkennum niðri og með 
Bio-Kult Original til að viðhalda 
batanum, báðar tegundir hafa 
reynst mér vel.“
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Guðbjörg er ánægð með Bio-Kult Candéa. MYND/ANTON BRINK

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

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.

Dót t i r  M a rg réta r,  Í r is 
Ásmundardóttir, er á fullu í 
framhaldsskólanámi og æfir 
bal lett í  rúmlega tuttugu 
klukkustundir á viku ásamt því 
að vinna sem aðstoðarkennari í 
ballett fyrir þau sem eru að taka 
fyrstu sporin. „Þegar ég lærði 
að stærsti hluti ónæmiskerfisins 
væri í meltingarfærunum ákvað 
ég að gera það sem ég gæti til 
að stuðla að eðlilegri meltingu 
og jafnvægi. Ég ætla mér langt 
í ballettinum og mér hefur 
undanfarin tvö ár hlotnast sá 
heiður að fá að stunda nám við 
sumarskóla Boston Ballet ásamt 
því að hafa tekið tíma bæði í Steps 
on Broadway og í London. Ég tek 
Bio-Kult Candéa á hverjum degi 
samhliða 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 hylk-
in stuðla að eðlilegu flórujafnvægi 
og stuðla að eðlilegri meltingu. 
Vinna meðal annars á brjóstsviða, 
húðvandamálum 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 
sojaóþol má nota vörurnar. Mælt er 
með Bio-Kult í bókinni Melt ingar-
vegurinn og geðheilsa eftir dr. 
Natasha Campbell-McBride.

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 

AMÍNÓ LIÐIR AMÍNÓ LÉTT AMÍNÓ 100%
Liðkandi blanda með 
náttúrulegum efnum úr 
sæbjúgu úr hafinu við 
Ísland. 

Inniheldur 
sæbjúgu, vatnsrofin 
þorskprótín, túrmerik, D 
vítamín , C vítamín og 
mangan.

Seðjandi og mettandi 
blanda sem auðveldar 
þyngdarstjórnun vegna 
glúkómannan.

Inniheldur 
vatnsrofin þorskprótín, 
glúkómannan og  
króm-pikkólínat. 

Fyrir fólk sem vill 
auka neyslu á hreinu 
fiskpróteini.

Inniheldur 
einungis vatnsrofin 
þorskprótín úr villtum 
íslenskum þorski.

Snorri Snorra 
„Virkar vel á mína liði“ 

Guðrún Lilja 
„Finn góðan mun á mér“ 

Guðjón Ágúst
„Mun kraftmeiri í ræktinni“ 



Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Eins og flestir vita fer Menning-
arnótt fram með pompi og prakt í 
dag. Hátíðin er nú haldin í 21. fyrsta 
skipti og setur borgarstjóri, Dagur 
B. Eggertsson, Menningarnótt í 
Grjótaþorpinu klukkan hálf eitt.

Höfuðborgarstofa heldur utan 
um undirbúning, skipulag og fram-
kvæmd Menningarnætur í samstarfi 
við önnur svið borgarinnar, stofnan-
ir, listamenn, félagasamtök og fjölda 
annarra en Landsbankinn er styrkt-
araðili Menningarnætur.

Berghildur E. Bernharðsdótt-
ir, kynningarstjóri Menningarnæt-
ur, segir það vera nokkurra mán-
aða ferli að undirbúa svo stóra 
hátíð og í gríðarlega mörg horn að 
líta. „Það þarf að huga að öryggis-
málum, hreinlætismálum, skipu-
lagi götulokana, dagskrá, kynningu 
á viðburðum, vefsíðu og fjölmörgu 
öðru. Við þurfum að vera í samvinnu 
við aðrar stofnanir borgarinnar og 
skipuleggjendur viðburða, öryggis-
mála, lögreglu og slökkvilið. Það eru 
eflaust um nokkur hundruð manns 
sem koma að undir búningi Menning-
arnætur.“

endalaus aFmæli
Svo skemmtilega vill til að marg-
ir þeirra stóru aðila sem standa að 
viðburðum, skipuleggja hátíðahöld-
in eða koma að Menningarnótt á 
einhvern hátt eiga stórafmæli í ár. 
Reykjavíkurborg er 230 ára og Ísa-
fjarðarbær sem er gestasveitarfélag 
Menningarnætur í ár er 150 ára. Af 

því tilefni verða Ísfirðingar með 
viðburði í Ráðhúsinu og í lokaatriði 
Tónaflóðs Rásar 2 koma fram helstu 
tónlistarmenn Ísafjarðar.

Þá fagnar RÚV fimmtíu ára af-
mæli sínu í ár og Bylgjan verður 
þrjátíu ára. „Þess vegna verður sér-
staklega mikið lagt í Tónaflóð Rásar 
2 og Bylgjan stendur fyrir glæsi-
legra garðpartíi í Hljómskálagarð-
inum en áður hefur verið. Á Tóna-
flóðinu koma fram Glowie, rappar-
arnir Emmsjé Gauti og Úlfur Úlfur. 
Á eftir þeim stígur Bubbi Morthens á 
svið.  Fjallabróðirinn, Halldór Gunn-
ar Pálsson, stýrir lokaatriðinu sem 
nefnist „Ljósvíkingar að vestan“ en 
þar koma fram helstu tónlistarmenn 
Ísafjarðarbæjar,“ lýsir Berghildur. 
„Í garðpartíi Bylgjunnar og Stöðv-
ar 2 koma fram meðal annarra Jón 
Jónsson, Amabadama, Friðrik Dór, 
Mezzoforte og Valdimar. Boðið verð-
ur upp á veitingar í upphafi garð-
partísins.“

Auk þess fagnar Harpa fimm ára 
afmæli sínu og verður haldið upp á 
það með sérlega glæsilegri dagskrá 
í Hörpu.

gakktu í bæinni
Grandasvæðið er áherslusvæði 
Menningarnætur í ár en þar hefur 
menningar- og mannlíf blómstrað 
síðustu ár. Þar verður í boði fjöldi 
áhugaverðra og óvæntra viðburða og 
áhersla lögð á að fólk komist vel leið-
ar sinnar. „Það má búast við hátíða-
höldum og skemmtun á hverju horni 

miðborgarinnar í dag. Auk þess 
höfum við lagt áherslu á að stækka 
hátíðarsvæðið og verður mikið í 
gangi úti á Granda og í fleiri hverf-
um borgarinnar.“ Á Menningarnótt 
er miðborgin ein allsherjar göngu-
gata og verður lokuð fyrir bílaum-
ferð frá klukkan sjö að morgni til tvö 
eftir miðnætti. Gestir Menningar-
nætur eru hvattir til að ganga, hjóla 
eða nota almenningssamgöngur til 
að komast á hátíðasvæðið. Ókeyp-
is verður í strætó sem keyrir sam-
kvæmt hefðbundinni leiðatöflu fram 
til klukkan 22.30. Þá tekur við sér-
stök leiðatafla sem miðar að því að 
koma fólki hratt og örugglega heim 
úr miðborginni. Þeim sem þurfa að 
koma á einkabíl er bent á að nota 
bílastæði við Kirkjusand og Borgar-
tún þar sem strætóskutlur aka fólki 
til og frá hátíðarsvæðinu.

glæsileg Flugeldasýning
„Svo bíða auðvitað margir spennt-
ir eftir flugeldasýningu Menningar-
nætur og verður hún að venju glæsi-
leg. Hún fer fram klukkan ellefu en 
það er Hjálparsveit skáta í Reykja-
vík sem sér um framkvæmd henn-
ar ásamt Höfuðborgarstofu. Við 
mælum með því að áhorfendur komi 
sér fyrir á Arnarhóli til að njóta sem 
best.“ 

upplýsingar um alla viðburði og 
dagskrá og kort af viðburðum og 
götulokunum má finna á menning-
arnott.is.

mikið um dýrðir í borginni 
reykjavíkurborg kynnir Dagskrá Menningarnætur í ár er að venju afar fjölbreytt. Hátt í 300 ókeypis viðburðir  
verða í dag og í kvöld og meðal annars stórtónleikar Bylgjunnar í Hljómskálagarði og Tónaflóð Rásar 2 á Arnarhóli.

Það verður mikið um að vera í 
Þjóðminjasafninu og í Safnahúsinu 
við Hverfisgötu á Menningarnótt 
og allir ættu að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Opið er 
frá klukkan tíu að morgni til tíu í 
kvöld og er aðgangur ókeypis. „Það 
hefur alltaf verið mikil dagskrá 
hjá okkur á Menningarnótt og fullt 
hús og við eigum ekki von á öðru 
að þessu sinni,“ segir Anna Rut 
Guðmundsdóttir, kynningarstjóri 
hjá Þjóðminjasafninu.

„Það væri til dæmis gaman 
kíkja á Húlladúlluna sem stjórnar 
húllafjöri klukkan þrjú og er með 
húllahringi fyrir alla og skella 
sér svo í leiðsögn um sýningarnar 
okkar. Svo verður Ari Eldjárn með 
uppistand í kvöld sem verður ör-
ugglega mjög skemmtilegt.“

Frekari upplýsingar um dag-
skrá Þjóðminjasafnsins á Menn-
ingarnótt má finna á heimasíðu 
þess.

Grín oG Gaman á 
Þjóðminjasafninu

Það verður skemmtileg dagskrá í Þjóðminjasafninu í allan dag og kvöld. 

skipuleggjendur menningarnætur á Höfuðborgarstofu hafa staðið í ströngu. aðal-
heiður santos sveinsdóttir, berghildur e. bernharðsdóttir, sandra sveinsdóttir, 
guðmundur b. Halldórsson, björg jónsdóttir og Áshildur bragadóttir.  mynd/

ÁstrÍður HösKuldsdóttir

Gestir Menningarnætur eru hvattir til að 
ganga, hjóla eða nota almenningssamgöngur 

til að komast á hátíðarsvæðið. Ókeypis verður í strætó 
sem keyrir samkvæmt hefðbundinni leiðatöflu fram til 
klukkan 22.30. Þá tekur við sérstök leiðatafla sem 
miðar að því að koma fólki hratt og örugglega heim úr 
miðborginni.” 

Berghildur E. Bernharðsdóttir

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi
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Á Menningarnótt í kvöld munu 
ljósmyndarinn og listamaðurinn 
Gaui H. og hljómsveitin Kontinu
um flytja samvinnuverkefni sitt 
sem ber heitið „Kyrr“. Um er að 
ræða tónleika í bland við magn
þrungið myndbandslistaverk sem 
varpað verður á framhlið Kvosar
innar andspænis Dómkirkjunni í 
miðbæ Reykjavíkur.

Að sögn Gauja mun Kontin
uum flytja tónlistina af plötunni 
„Kyrr“ í heild samhliða 45 mín
útna löngu myndbandsverki sem 
myndar samfelldan söguþráð í 
gegnum alla plötuna. „Ekkert 
var til sparað við gerð verksins 
en þetta verður einnig í fyrsta 
sinn sem Kontinuum flytur plöt
una í heild sinni opinberlega. Upp
tökur vegna myndbandsverksins 
fóru fram víða um land en þó að 
mestu meðfram suðurströndinni 
og á Reykjanesi.“

Mikið erfiði
Fjöldi leikara og förðunarfræð
inga vann með Gauja við gerð 
myndbandsins og setti svip sinn 
á verkið að hans sögn. „Það fór 
mikill tími í tökur og þurftu leik
arar að leggja á sig mikið erfiði, 
oft við erfiðar aðstæður.“

Gaui H. hefur unnið að ýmsum 
verkefnum undanfarin ár. Hann 
hefur m.a. tekið ljósmyndir fyrir 
1903 Magazine, ReykjavíkLife.
is og einnig myndir á Eistnaflugi 
2016 sem munu birtast í breska 
þungarokkstímaritinu Terrorizer.

Þá hefur Gaui einnig tekið ljós
myndir og myndbönd fyrir verk
efnið „The Breath of Iceland“ og 
ýmis verkefni fyrir fyrirtæki og 
þekkt vörumerki, s.s. Adidas og 
Zoon.

Nýtt efNi væNtaNlegt
Hljómsveitin Kontinuum sendi 
frá sér plötuna „Kyrr“ í apríl 
2015 og hlaut hún góðar viðtökur, 
bæði hér á landi og víða erlendis. 
Eitt af lögum plötunnar, Í huldu
sal, var gefið út sem smáskífa 

árið áður og var eitt mest spilaða 
lag Xins árið 2014. Hljómsveit
in hafði áður sent frá sér plöt
una „Earth Blood Magic“ árið 
2012. Kontinuum vinnur nú að 
sinni þriðju breiðskífu sem verð
ur gefin út af útgáfufyrirtækinu 
Season of Mist á næsta ári.

Viðburðurinn verður haldinn 
fyrir utan Kvosina hótel og byrj
ar stundvíslega kl. 22.00 í kvöld.

Ekkert var til 
sparað við gerð 

verksins en þetta verður 
einnig í fyrsta sinn sem 
Kontinuum flytur plötuna 
í heild sinni opinberlega. 
Upptökur vegna 
myndbandsverksins fóru 
fram víða um land. 

Gaui H.

Hljómsveitin Kontinuum vinnur nú að sinni þriðju breiðskífu sem verður gefin út af 
útgáfufyrirtækinu Season of Mist á næsta ári. 

Hljómsveitin Kontinuum sendi frá sér plötuna „Kyrr“ í apríl 2015 og hlaut hún 
góðar viðtökur, bæði hér á landi og víða erlendis. Myndir/gaui H.

Ljósmyndarinn og listamaðurinn gaui 
H. hefur unnið að ýmsum verkefnum. 

rokkað sjóNarspil utaN á hóteli
Kvosin downtown Hotel kynnir Listamaðurinn Gaui H. og hljómsveitin Kontinuum flytja í kvöld verkefni sitt „Kyrr“. 
Um er að ræða tónleika í bland við myndbandslistaverk sem verður varpað á framhlið Kvosarinnar Hótels í Reykjavík.

„Þetta er einn ótal viðburða Lista
safns Reykjavíkur á Menningar
nótt en ég held að mér sé óhætt að 
segja að það ríki alveg sérstaklega 
mikil spenna fyrir þessum,“ segir 
kynningar og markaðsstjórinn Ás
laug Guðrúnardóttir. „Þarna verða 
Páll Óskar, Þórunn Antonía, Helgi 
Björns, Magga Stína og Steindi 
Jr. auk þess sem mæðginin Edda 
Björgvinsdóttir og Björgvin Franz 
Gíslason slá á létta strengi. Þá ætlar 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri að 
spreyta sig sem plötusnúður og setja 
fyrsta lagið á fóninn.“

Áslaug segir um að ræða sam
starf á milli safnsins, Tjarnar
leikhópsins og íbúa á Sólheimum í 
Grímsnesi en Guðlaug María Bjarna
dóttir, leikkona og kennari við Borg
arholtsskóla, hefur haft veg og vanda 
af því að leiða alla sem að máli koma 
saman. 

„Undanfarna daga höfum við svo 
safnað saman hjólastólum héðan og 
þaðan. Fólk getur því bæði komið í 
eigin hjólastól eða fengið lánaðan 

stól. Það má líka koma á línuskaut
um eða hvers kyns stól á hjólum. 
Skemmtilegast er ef allir eru á hjól
um,“ útskýrir Áslaug en auk þess 
verður boðið upp á sérstaka kennslu 
í hjólastóladansi fyrir þá sem vilja.

Spurð hvort viðburðurinn sé hugs
aður til að vekja athygli á stöðu fólks 
í hjólastól segir Áslaug svo ekki endi
lega vera. „Fólk í hjólastól hefur 
alveg jafn gaman af því að skemmta 
sér og dansa og aðrir. Þetta er að
allega spurning um að skapa vett
vang til að gera það kleift,“ segir 
Áslaug og tekur fram að þess verði 
gætt að aðgengi að safninu verði 
gott á meðan á viðburðinum stendur. 
„Það verður mönnuð lokun á mótum 
Geirsgötu og Ægisgötu til að greiða 
aðgang þeirra sem hyggjast flytja 
fólk á staðinn. Allar upplýsingar um 
það má nálgast á heimasíðu Menn
ingarnætur.“

skilyrði að vera á hjóluM
Hjólastóladiskó verður haldið í porti Hafnarhússins á Menningarnótt milli klukkan 19 og 21. Diskóið er ætlað fólki í 
hjólastólum, á hjólaskautum eða jafnvel á skrifborðsstólum á hjólum. Margir af fremstu tónlistarmönnum landsins stíga 
á svið og borgarstjórinn þeytir skífum. Boðið verður upp á kennslu í hjólastóladansi fyrir þá sem vilja.

Áslaug segir markmiðið að skapa vettvang til að fólk í hjólastól geti dansað og skemmt sér. Hér er hún ásamt Ásdísi Þórhalls-
dóttur, úr sýningadeild listasafnsins, sem hefur borið hitann og þungann af framkvæmdinni innanhúss. Mynd/STEFÁn

Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 

“Fólk í hjólastól 
hefur alveg jafn 

gaman af því að dansa og 
skemmta sér og aðrir.”

Áslaug Guðrúnardóttir
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Á síðasta ári hóf verslunarkeðj-
an Nettó átakið Minni sóun – Allt 
nýtt, en markmið þess er að kynna 
fyrir viðskiptavinum og starfs-
fólki hvað unnt sé að gera til að 
stuðla að minni matarsóun, flokk-
un úrgangs og ýmiss konar orku-
sparnaði. Árangurinn hefur ekki 
látið á sér standa. Sorp frá versl-
unum Nettó hefur minnkað um 50 
tonn á síðasta ári og er stefnt að 
því að minnka það um 100 tonn ár-
lega. Orkusparnaður hefur aukist 
mikið, ekki síst með tilkomu sér-
stakra loka sem sett voru á allar 
frystikistur í verslunum Nettó. 
Sú breyting ein og sér sparar raf-
magn sem samsvarar orkunotkun 
200 heimila á ári.

Nettó býður einnig upp á stig-
vaxandi afslátt af ýmsum matvör-
um sem nálgast síðasta söludag. 
Þannig lækkar vöruverð eftir því 
sem líftími vöru styttist og stuðlar 
þetta að minni sóun matvöru.

Ein þeirra sem eru himin-
lifandi með átakið og nýta það 
óspart er Þorbjörg Marinósdótt-
ir, betur þekkt sem Tobba Mar-
inós, rithöfundur og sælkeri. „Ég 
er mjög hrifinn af þessu framtaki 
Nettó, ekki síst þegar kemur að 
því að minnka matarsóun sem er 
stórt áhugamál í lífi mínu. Mann-
fólkið mengar mikið með því að 
henda stöðugt mat og rusli sem 
honum fylgir, þá sérstaklega mat 
sem er svo auðvelt að nýta á ein-
hvern hátt. Sjálf elda ég mikið og 
held m.a. úti matarbloggi. Ég rak 
augun í að Nettó býður upp á stig-
vaxandi afslátt af matvöru sem 
nálgast síðasta söludag og fannst 
þetta algjör snilld.“

Afslátturinn hefur áhrif
Henni finnst Íslendingar vera 
haldnir dagsetningarsnobbi þegar 
kemur að kaupum á matvöru. 
„Við kaupum of oft matvörur með 
síðasta söludag langt fram í tímann. 
Það finnst mér galið og óábyrgt, 
sérstaklega þegar matvaran er 
keypt til eldunar sama dag. Frekar 
ættum við að velja matvöru sem 
rennur út fyrr, í stað þess að hún 
endi hugsanlega í ruslinu.“

Nettó veitir tuttugu prósent 
afslátt af þurrvöru sem er á 
dagsetningu eftir 30 daga og 
ferskvöru sem á tvo daga í síðasta 
söludag. Þrjátíu prósent afsláttur er 
af þurrvöru sem er á dagsetningu 
eftir fimmtán daga og ferskvöru 
sem á einn dag í síðasta söludag. 
Fimmtíu prósent afsláttur er af 
þurrvöru sem er á dagsetningu eftir 
sjö daga og ferskvöru sem er komin 
á síðasta söludag. Allt er þetta selt 
undir slagorðinu „Keyptu í dag – 
notaðu í dag!“

Viðskiptavinir Nettó hafa tekið 
vel í þetta átak og matvörur á 
tilboði seljast mjög vel. „Í raun 
hefur Nettó gefið viðskiptavinum 
sínum um 75 milljónir í afslátt 
það sem af er þessu ári með því að 
veita svo mikinn afslátt af vörum 
sem annars hefðu hugsanlega 
lent í ruslinu. Yfirleitt er þetta á 
bilinu 30-60 prósenta afsláttur 
sem hefur auðvitað mikil áhrif á 
matarinnkaup heimilisins.“

hægt Að hliðrA til
Hún segir það hafa tekið smá tíma 
að læra að kaupa í matinn upp á 
nýtt. „Oft er t.d. seld mjólk með af-
slætti sem er fremst í kælinum og 
tilvalið að nota samdægurs. Svo 
þarf alltaf að skoða hvaða tilboð 
eru í gangi hverju sinni og haga inn-

kaupum eftir því. Margir eru búnir 
að ákveða hvað á að elda um kvöld-
ið en svo eru kannski ákveðnar 
vörur á tilboði og þá er um að gera 
að breyta til. Nú eða bara kaupa 
matvöru á tilboði og skella í fryst-
inn og nota síðar. Fólk þarf almennt 

að vera meira meðvitað og til í að 
hliðra til matseðlinum.“

Hún nefnir einnig til sögunnar 
útlitsdýrkun sumra á grænmeti og 
ávöxtum. „Útlitsgallaðar gulrætur 
bragðast til dæmis alveg eins vel og 
fallegar gulrætur. Það er auðvitað 

galið að kaupa ekki slíkar gulrætur 
sem hvort sem er enda í blandaran-
um eða pottrétti. Í þessu samhengi 
skiptir líka miklu máli að kenna 
börnunum okkar að nýta mat í stað 
þess að henda sífellt mat.“

hálfgert diskópArtí
Nettó ætlar í samvinnu við Tobbu 
að leggja sitt af mörkum í átakinu 
Minni sóun og standa fyrir súpup-
artíi í Hljómskálagarðinum á Menn-
ingarnótt, milli kl. 17 og 19. „Við 
erum nokkrar vinkonur sem eigum 
það sameiginlegt að hafa áhuga á 
minnkandi matarsóun og mengun 
og höfum verið í samvinnu við Nettó 
í átakinu Minni sóun. Með mér eru 
Erna Dröfn Haraldsdóttir, forstöðu-
maður markaðssviðs Samkaupa 
sem reka Nettó-verslanirnar, 
og Rakel Garðarsdótt-
ir. Við höfum lengi 
rætt hvað hægt er 
að gera í þessum 
málum og þá 
kom þessi hug-
mynd fljót-
lega upp, að 
bjóða í sú-
pupartí sem 
er hálfgert 
diskópartí. 
Þar ætlum við 
að elda vegan 
og glútenlausa 
grænmetissúpu 
með marokkósku ívafi 
úr grænmeti og hráefni 
sem á það sameiginlegt að vera 
nálægt síðasta söludegi. Þetta verð-
ur ekkert gulrótaseyði heldur djúsí, 
matarmikil og góð marokkósk súpa 
handa gestum og gangandi.“

Markmiðið er að gefa á bilinu 
700-1.000 skammta en viðburður-
inn stendur yfir á milli kl. 17 og 19. 

„Við verðum þarna í sam-
floti með Garðpar-

tíi Bylgjunnar og 
Stöðvar 2 og 

með okkur 
verður fullt 
af frægu 
fólki sem 
aðstoð-
ar en það 
hugsar 
vel um 
heilsuna 

og náttúr-
una. Meðal 

þeirra eru 
Selma Björns-

dóttir, Gói og 
hjónin Steinunn 

Ólína og Stefán Karl. 
Þetta snýst í raun um einfalda 
hluti, að fá fólk til að hugsa áður en 
það kaupir í matinn og áður en það 
hendir mat í ruslið.“

Frekari upplýsingar um átakið má 
nálgast á www.netto.is.

Nettó býður upp á stigvaxandi afslátt af ýmsum matvörum sem nálgast síðasta 
söludag. Þannig spara neytendur og minni sóun verður á matvælum.

Nettó, í samvinnu við Tobbu Marinós, ætlar að leggja sitt af mörkum og standa fyrir súpupartíi í Hljómskálagarðinum.

diskósúpA í boði nettó  
á MenningArnótt
Nettó kynnir Átakið Minni sóun – Allt nýtt hefur það markmið að kynna fyrir viðskiptavinum 
Nettó hvernig hægt er að stuðla að minni matarsóun, flokkun úrgangs og orkusparnaði. Í dag 
býður Nettó upp á súpupartí í Hljómskálagarðinum milli kl. 17-19.
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Tónlistarmaðurinn Steinar er einn 
þeirra fjölmörgu listamanna sem 
koma fram á stórtónleikunum 
Garðpartís Bylgjunnar og Stöðv-
ar 2 í kvöld í Hljómskálagarðinum. 
Steinar skaust hratt upp á stjörnu-
himininn sumarið 2013, þá aðeins 
18 ára gamall, með fyrstu plötu 
sinni, Beginning, en hún innhélt 
m.a. lagið Up sem var eitt mest 
spilaða íslenska lag ársins á mörg-
um útvarpsstöðvum landsins.

Undir lok árs er loks von á ann-
arri plötu Steinars en hann hefur 
þó gefið út þrjú lög af henni fyrr 
á árinu, öll við góðar undirtekt-
ir landsmanna auk þess að fá at-
hygli utan landsteinanna. „Ég gaf 
út fyrsta lagið í janúar, sem heit-
ir Say You Love, og er það stærsta 
lag mitt hingað til. Lagið er gríp-
andi og góð lagasmíð þannig að ég 
átti von á ágætum viðtökum. Þær 
hafa þó farið fram úr öllum vonum 
og er lagið nú að detta í 460.000 
spilanir á Spotify.“ Lagið fékk 
m.a. mjög góðar viðtökur í Nor-
egi og Svíþjóð. „Mér finnst það 
vera mjög spennandi fréttir og hef 
hug á að kanna þessi landsvæði 
enn frekar í náinni framtíð enda 
hefur það alltaf verið á dagskránni 
að spila erlendis.“ Auk þess hefur 
hann gefið út lögin All the Same 
og Young fyrr á árinu en þau hafa 
bæði fengið góða spilun.

Elskar sviðið
Steinar var nýorðinn sextán ára 
þegar hann hóf vinnu við fyrstu 
plötu sína og var það ferli langt, 
lærdómsríkt og stundum erfitt. 
„Ég samdi öll lögin sjálfur en vann 
plötuna með Kristni Snæ Agnars-
syni og Stefáni Erni Gunnlaugs-
syni. Við hittumst til skiptis eftir 
skóla og vinnustundirnar voru oft 
langar og erfiðar. Einu atviki man 
ég sérstaklega eftir sem endaði 
með því að ég þurfti að halda aftur 
af tárunum þangað til ég kom 
heim og grenjaði þá úr mér augun. 
Tónlist getur nefnilega verið svo 
mikið hitamál þegar maður þarf 
að vinna hana með öðrum. Þarna 
var ég ungur og óharðnaður en í 
dag væri erfitt að græta mig.“

Um það leyti sem fyrsta plat-
an kom út var Steinar nýbyrjaður 
í Verzlunarskólanum. „Ég þekkti 
engan þar og fáir töluðu við mig 

þangað til ég gaf út lagið Up. 
Enda held ég að flestir í bekknum 
mínum hafi heyrt mig syngja áður 
en þau heyrðu mig tala.“

Hann segist eiga bæði góðar 
og slæmar minningar frá þessum 
tíma enda breyttist líf hans mikið 
á skömmum tíma. „Í Verzló var ég 
fámáll og feiminn sem er eins ólíkt 
mér og hugsast getur. Það vita 
þeir sem þekkja mig best. Í raun-
inni er ég mjög athyglissjúk mann-
eskja. Ég elska að vera á sviði og 
ef giggið er gott langar mig helst 
ekki að fara af því. Hins vegar hef 
ég líka þurft að berjast lengi við 
alls konar kvíða og hann magnað-
ist þegar ég varð aðeins þekktari.“

Athyglin sem hann fékk á þess-
um tíma var yfirleitt jákvæð að 
hans sögn en af og til komu ein-
hverjar neikvæðar athugasemd-
ir. „Ég hélt alltaf að þær myndu 
aldrei hafa nein áhrif á mig en 
þær gerðu það nú samt, sérstak-
lega þegar fólk segir ósatt. Ég get 
orðið mjög reiður og þarf stundum 
að róa mig niður áður en ég fer að 
svara fólki á netinu. Þó reyni ég að 
láta svona nettröll eiga sig.“

Leggur mikið í tónleika
Nýja platan kemur út í október eða 
nóvember þótt ekkert sé staðfest 
í þeim efnum. „Vinnuheiti hennar 
er Suburban Silence en það teng-
ist því að búa í Grafarvoginum þar 
sem ég ólst upp. Ég elska úthverf-
is-„væbið“ enda Grafarvogurinn 
hálfgerð sveit inni í borg. Subur-
ban Silence táknar friðinn sem 
maður fær fyrir utan miðborgina.“

Næstu stóru tónleikar Steinars   
verða í Hofi á Akureyri þann 26. 
ágúst og verður frítt inn. „Á þessu 
ári hef ég spilað mikið með hljóm-
sveitinni en annars hef ég mest 
verið að semja nýja tónlist. Tón-
listin er lífið og það kemst voða 
lítið annað að hjá mér.“

Steinar er á Facebook, Twitter og 
Instagram undir steinardoosk. 
Hlusta má á tónlist hans á Spotify.

TónLisTin 
Er Lífið
Steinar gaf út fyrstu plötu sína aðeins 18 ára 
gamall árið 2013 og sló þá í gegn með laginu 
Up. Hann kemur fram á stórtónleikum 
Bylgjunnar og Stöðvar 2 í kvöld og ný plata er 
væntanleg frá honum í lok þessa árs.

Í rauninni er ég 
mjög athyglissjúk 

manneskja. Ég elska að 
vera á sviði og ef giggið er 
gott langar mig helst ekki 
að fara af því.

Steinar

Steinar segir flesta bekkjarfélaga sína í Versló hafa heyrt hann syngja áður en þeir heyrðu hann tala. MYND/MAGNÚS ANDERSEN

Nýja plata Steinars kemur væntanlega út í október eða nóvember.

Frábærar McCain 
franskar á 5 mínútum

Franskar kartöflur í sérflokki sem þú töfrar fram á augabragði. 
Einföld og fljótleg matreiðsla og algjör sæla fyrir bragðlaukana. 

Prófaðu núna!

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 
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Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins 
og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, 
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

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

LANDSPÍTALI ... KOMDU MEÐ!

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á hjarta-, lungna- og augnskurð-
deild á skurðlækningasviði. Á deildinni starfa um 50 manns í þver-
faglegu teymi og sinna einstaklingum sem farið hafa í aðgerð vegna 
sjúkdóma í hjarta og lungum, einnig er þar legurými fyrir 
augnsjúklinga.

Góður starfsandi er ríkjandi á deildinni sem einkennist af vinnugleði, 
metnaði og sveigjanleika. Margvísleg tækifæri eru til að þróa með sér 
mikla og faglega þekkingu á hjúkrun og hæfni í sjálfstæðum vinnu-
brögðum sem og tækifæri til náms. Boðið verður upp á sérstakt 
starfs þróunarár fyrir nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga í vetur í formi 
fyrirlestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Hjarta-, lungna- og augnskurðdeild

Hefur þú áhuga á svæfingarhjúkrun? Óskað er eftir tveimur 
faglegum og metnaðarfullum hjúkrunarfræðingum til starfa  
á móttökum svæfingadeildar við Hringbraut. 

Hér er kjörið tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga  
á námi í svæfingahjúkrun til að kynnast starfinu. Við bjóðum 
einstak lingsaðlagaða þjálfun eftir þörfum hvers og eins,  
á góðum vinnustað sem er í fararbroddi í faglegu starfi og þróun.  
Á svæfingadeild Landspítala starfa um 35 svæfinga hjúkrunar-
fræðing ar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við 
fagfólk í öðrum sérgreinum. Svæfingadeild heyrir undir aðgerða-
svið sem annast rekstur skurðstofa, gjörgæsludeilda, Blóðbanka, 
dauðhreinsunardeildar auk speglunardeildar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/ 
DAGVINNA

Móttaka svæfingadeilda

Starf hjúkrunardeildarstjóra á gjörgæsludeild Landspítala við 
Hringbraut er laust til umsóknar. Við viljum ráða einstakling með 
jákvætt viðmót og afburðahæfni í mannlegum samskiptum.

Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, 
stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg 
málefni innan deildarinnar. Á deildinni eru 11 gjörgæslurými auk 
vöknunardeildar við Hringbraut og á kvennadeild. Deildin þjónar 
öllu landinu og er þar veitt almenn gjörgæslumeðferð sem og 
sérhæfð meðferð m.a. sjúklinga eftir alvarleg hjartaáföll, þeirra  
sem fara í aðgerðir á brjóstholi og kviðarholi og alvarlegra  
veikra barna. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Gjörgæsludeild

Við óskum eftir fjórum áhugasömum hjúkrunarfræðingum til starfa 
við hjúkrun hjartasjúklinga. Hér er um afar spennandi nýjung að ræða 
sem hefði í för með sér mikil tækifæri á sérhæfingu viðkomandi í 
hjúkrun hjartasjúklinga. Hjúkrunarfræðingar geta valið að starfa  
á báðum deildum samhliða eða í völdum tilvikum á öðrum staðnum 
eingöngu. 
 
Á deildunum starfar stór hópur metnaðarfullra hjúkrunarfræðinga  
og starfsandinn er einstaklega góður. 

Hjartadeild Landspítala er eina sérhæfða hjartadeildin á landinu.  
Þar er sjúklingum með margvísleg hjartavandmál veitt þjónusta á 
legudeildum 14EG sem og á Hjartagátt þar sem er veitt bráðaþjónusta 
auk fjölbreyttrar dag- og göngudeildarþjónustu. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Hjartadeild og Hjartagátt

Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við smíði á 
álhurðum og gluggum. 
Vel kemur til greina að ráða laghentan mann og þjálfa upp 
frá grunni.  Starfsumhverfið er þrifalegt og vel tækjum búið.

Upplýsingar veitir Guðmundur Víðir sími 899 4411

Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; fagval@fagval.is

REKSTRARSTJÓRI
Hönnunarfyrirtækið Tulipop leitar að 
öflugum einstaklingi í starf rekstrarstjóra.

Við leitum að metnaðarfullum og úr ræða
góðum einstaklingi, sem hefur áhuga á 
að vinna við fjölbreytt verkefni í vaxandi 
fyrirtæki.  

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé 
nákvæmur, með frábæra skipulags  hæfileika, 
sé góður í mannlegum samskiptum og njóti 
þess að starfa sjálfstætt.

Starfssvið:

Umsjón með rekstri skrifstofu 
Verkefni tengd fjármálum fyrir
tækisins, s.s. vinna við bókhald, 
uppgjör og áætlanagerð 
Samskipti við samstarfsaðila,  
bæði innlenda og erlenda
Fjölbreytt verkefni í samvinnu  
við framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:

Háskólamenntun, t.d. á sviði     
viðskiptafræði eða verkfræði  
Reynsla af reikningshaldi og 
fjárhagslegum greiningum æskileg 
Góð hæfni í Excel og Power Point 
nauðsynleg
Mjög góð enskukunnátta 
nauðsynleg

Allar nánari upplýsingar má finna á www.tulipop.is/job.
Umsóknir skal senda á job@tulipop.com fyrir 29. ágúst nk.

Tulipop er ört vaxandi fyrirtæki sem hannar og fram
leiðir gjafavörur fyrir börn á öllum aldri. Vörur Tulipop 
eru seldar víða um heim og hafa hlotið alþjóðleg 
hönnunarverðlaun. 

Tulipop ehf. | Fiskislóð 31 | 101 Reykjavík | Sími 519 6999 

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



Ríkiseignir

Fjármálastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Ríkiseignir urðu til við 
sameiningu Fasteigna 
ríkissjóðs og Jarðeigna ríkisins. 
Í umsjón stofnunarinnar 
eru rúmlega 500 þús. m² 
húsnæðis, ríflega 300 jarðir, 
auk auðlinda á ríkislandi. Árlegt 
rekstrarumfang er rúmir 5 
milljarðar króna.  
 
Umsækjendur eru beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3525 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
Reynsla af gerð kostnaðar- og rekstraráætlana.
Reynsla á sviði mannauðsmála. 
Reynsla af framsetningu á tölulegum gögnum.
Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Gott vald á íslensku. 
Þekking á opinberri stjórnsýslu og opinberum fjármálum 
æskileg.
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Umsóknarfrestur

5. september 

Helstu verkefni
Yfirumsjón og ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Umsjón með reikningagerð og gerð húsaleigusamninga.
Aðstoð við stjórnendur í mannauðs- og kjaramálum.
Umsjón með launavinnslu.
Aðstoð við gerð starfsmannahandbókar, starfslýsinga og 
stofnanasamninga.
Samskipti við Fjársýslu ríkisins og Ríkisendurskoðun vegna 
bókhalds og uppgjörsmála. 
Daglegur rekstur skrifstofu.

Ríkiseignir óska eftir að ráða fjármálastjóra til starfa. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi á sviði fjármála, rekstrar og 
mannauðsmála.

Veist þú allt um

Kjaramál

 Capacent — leiðir til árangurs

SFR er stéttarfélag í 
almannaþjónustu og er 
félagssvæði þess allt landið. 
Félagsmenn eru um 6000 og 
er SFR stærsta félagið innan 
Bandalags starfsmanna 
ríkis og bæja (BSRB). Helstu 
verkefni SFR eru að bæta kjör 
félagsmanna og verja réttindi 
þeirra.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3528 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun eða sambærilegt, sem nýtist í starfi, s.s. 
hagfræði, vinnumarkaðsfræði, viðskipta- eða verkfræði.
Víðtæk reynsla af tölfræði- og greiningarvinnu og notkun 
töflureikna.
Áhugi og reynsla/þekking af kjaramálum.
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
Góð samskipta- og samstarfshæfni.
Góð íslenskukunnátta og færni í textagerð.
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Umsóknarfrestur

7. september 

Helstu verkefni
Vinna að kjaramálum og stofnanasamningum SFR.
Tölfræðigreiningar og upplýsingaöflun er varða kjaratengd 
málefni.
Uppsetning gagangrunna vegna kjara- og 
stofnanasamninga.
Vinna að kjara- og launakönnunum félagsins.
Þjónusta við félagsmenn er varðar kjör og réttindi.
Kennsla og fræðsla varðandi kjaramál.
Vinna við félags- og gagnakerfi SFR.
Önnur verkefni skv. ákvörðun framkvæmdastjóra.

SFR óskar eftir að ráða sérfræðing á kjara- og félagssvið.  Leitað er að öflugum og framsæknum einstaklingi sem hefur áhuga 
á kjara- og réttindamálum launafólks.

Ert þú öflugur

Verkstjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

AÞ-Þrif ehf. er ungt 
og framsækið 
hreingerningafyrirtæki 
sem formlega tók til starfa 
í júlí 2006. Helsta sérsvið 
fyrirtækisins er iðnaðarþrif 
fyrir byggingarverktaka og 
gluggaþvottur, en einnig 
hefur það verið að bjóða upp á 
almenn þrif í auknum mæli.

Menntunar- og hæfniskröfur
Bílpróf og hreint sakarvottorð skilyrði.
Reynsla af ræstingum skilyrði.
Verður að vera Íslensku- og/eða enskumælandi.
Heiðarleiki og frumkvæði.
Þjónustulund og metnaður.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Framúrskarandi færni í samskiptum.
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Umsóknarfrestur

4. september 

Upplýsingar og umsókn 

vinna.is/storf/verkstjori

AÞ-Þrif óskar eftir að ráða öflugan verkstjóra með framúrskarandi samskiptahæfni. Um er að ræða krefjandi starf í 
fjölþjóðlegu umhverfi. 
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Ertu með yfirsýn og orku?

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

Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Tinni Kári Jóhannesson (tinni.johannesson@capacent.is) hjá Capacent.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði tækni- eða verkfræði
• Reynsla af og þekking á rekstri og viðhaldi raforkukerfa er æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði, færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð
• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli og hæfileiki til að setja fram efni á skýran hátt

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum 
uppbyggingu flutningskerfisins. Við 
sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð 
sem er í takt við samfélagið og höfum 
sett okkur það markmið að tryggja 
örugga afhendingu á raforku til 
framtíðar og að ná sátt um þær leiðir 
sem farnar verða. Við viljum taka 
tillit til þarfa samfélagsins á hverjum 
tíma og sýnum ábyrgð í umgengni 
við náttúruna. Við berum umhyggju 
hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan 
vinnustað með spennandi verkefnum. 
Við höfum að leiðarljósi gildin okkar: 
samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Landsnet leitar að öflugum einstaklingi til að sjá um áætlanagerð og skipulagningu verkefna 
hjá Netþjónustu er snúa að rekstri og viðhaldi á flutningskerfi Landsnets. Netþjónusta tilheyrir 
framkvæmda- og rekstrarsviði Landsnets og sér um viðhald og rekstur á tengivirkjum, raflínum og 
öðrum einingum flutningskerfisins á landinu öllu.

Í starfinu felst stýring mannafla og úthlutun tækja til verkefna, ábyrgð á eftirfylgni verkefna og þátttaka í 
tæknilegum greiningum og útfærslum varðandi mannvirki og búnað. Starfið krefst frumkvæðis og áhuga á 
raforkumálum. Rík áhersla er lögð á öryggis-, heilsu- og umhverfismál.

Byggðastofnun

Forstöðumaður fyrirtækjasviðs

 Capacent — leiðir til árangurs

Byggðastofnun hefur það 
hlutverk að efla byggð og 
atvinnulíf með sérstakri 
áherslu á jöfnun tækifæra allra 
landsmanna til atvinnu og 
búsetu. Í samræmi við hlutverk 
sitt undirbýr, skipuleggur og 
fjármagnar stofnunin verkefni 
og veitir lán með það að 
markmiði að treysta byggð, efla 
atvinnu og stuðla að nýsköpun 
í atvinnulífi. Byggðastofnun 
hefur það markmið að vera 
eftirsóknarverður vinnustaður 
fyrir hæfa og metnaðarfulla 
starfsmenn. Hjá stofnuninni 
starfa 24 vel menntaðir 
starfsmenn með fjölbreytta 
reynslu. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3522 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði eða önnur 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
Þekking eða reynsla af stjórnun og rekstri.
Góð fjármálaþekking og reynsla af lána- og/eða 
bankastarfsemi.
Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni.
Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
Góð færni í að tjá sig í rituðu og töluðu máli á íslensku, 
ensku. 
Forystu- og leiðtogahæfileikar.
Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Frumkvæði í starfi ásamt hæfni til að vinna sjálfstætt og í 
hópi.
Nákvæmni, öguð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir 
álagi.
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Umsóknarfrestur

5. september 

Helstu verkefni
Yfirumsjón með starfi fyrirtækjasviðs.
Ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum stjórnar sem falla 
undir sviðið.
Stjórnun, skipulag og útdeiling verkefna á sviðinu og umsjón 
með greiningu lánsbeiðna.
Umsjón með áhættumati útlána- og hlutabréfasafns og 
gerð tölfræðiupplýsinga um safnið.
Ábyrgð á útborgun lána og eftirfylgni.
Ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina stofnunarinnar og 
annarra hagsmunaaðila.

Byggðastofnun óskar eftir að ráða öflugan og traustan einstakling til starfa sem forstöðumann fyrirtækjasviðs. Viðkomandi 
er staðgengill forstjóra og stýrir fundum lánanefndar í fjarveru hans.  Starfstöðin er á Sauðárkróki og er æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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bryndis@talent.is

Umsjón með starfinu hafa Lind, lind@talent.is og 
Bryndís, bryndis@talent.is, s: 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst nk. 
Sótt er um starfið á www.talent.is. 

Menningarfulltrúi Vestfjarða

Starfssvið:
• Dagleg umsýsla, skýrsluhald og stefnumótun á sviði menningar og lista
• Þróunarstarf á sviði menningarmála og skapandi greina
• Fagleg ráðgjöf og verkefnastjórnun í völdum þróunarverkefnum
• Efling samstarfs á sviði menningar og lista
• Vinna að framgangi Sóknaráætlunar Vestfjarða
• Önnur verkefni á starfssviði Fjórðungssambands Vestfirðinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfileikar og stjórnunarreynsla
• Þekking og reynsla af lista- og menningarstarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Fjórðungssamband Vestfirðinga auglýsir laust til umsóknar starf menningarfulltrúa Vestfjarða 
með aðsetur á Hólmavík. Um er að ræða fullt starf við stefnumótun, ráðgjöf og þróunarverkefni 
á sviði menningarstarfs og lista á Vestfjörðum, auk verkefna tengdum Sóknaráætlun Vestfjarða, 
starfsemi Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða og tilfallandi verkefna á starfssviði Fjórðungssambands.

Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með samskipti við fólk, er vanur sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði í störfum.
Vinnutími krefst nokkurs sveigjanleika og starfinu fylgja ferðalög. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru í samræmi við kjarasamninga BHM og sveitarfélaga. 

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri Fjórðungssambandsins í síma 
450 3001, netfang: adalsteinn@vestfirdir.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Fjórðungssambandið áskilur sér rétt til að framlengja umsóknarfrestinn, ef nauðsyn krefur.   www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 260 verslanir í 19 löndum. 
Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða. 

BAUHAUS leitar að vörumóttökustjóra og fulltrúa á skrifstofu

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ef þú ert með létta lund, hraðar hendur og reynslu sem nýtist í starfi skaltu endilega hafa samband.

Vörumóttökustjóri
Vörumóttökustjóri heyrir undir framkvæmdastjóra 
BAUHAUS og er yfirmaður starfsmanna vörumóttöku
svæðisins. Hann þarf að hafa reynslu af sambærilegu starfi.

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með vöruhúsi og ábyrgð á öllum vörusendingum 
• Meðhöndlun varnings og eftirfylgni gæða í vörumóttöku
• Þjálfun starfsmanna
• Ábyrgð á að viðskiptavinir BAUHAUS fái bestu þjónustu 

sem völ er á

Fulltrúi á skrifstofu
Fulltrúi á skrifstofu þarf að hafa reynslu af 
skrifstofu störfum, menntun sem nýtist í 
starfinu og góða almenna tölvukunnáttu.

Helstu verkefni:
• Greiðsla reikninga
• Undirbúningur funda
• Símsvörun og móttaka gesta  
• Önnur tilfallandi verkefni

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk.

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins 
og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, 
ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

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

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum á Landspítala. 

Við svæfinga- og gjörgæslulækningar, sem heyra undir aðgerðasvið, 
starfa rúmlega 40 sérfræðilæknar í öflugu þverfaglegu teymi og í nánu 
samstarfi við aðrar fagstéttir. Starfsvettvangur innan spítalans verður 
ýmist við Hringbraut eða í Fossvogi. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Við viljum fá þig í liðið! Við bjóðum lækna velkomna í starfsnám í 
geðlækningum á geðsviði Landspítala. 

Í boði er fjölbreytt og lærdómsríkt starfsnám til allt að 2ja ára í 
geðlækningum sem getur einnig nýst sem hluti af sérnámi í öðrum 
sérgreinum. Hægt er að taka sérnámið að hluta eða ljúka því hér á 
landi. Námið nýtist einnig sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum en 
geðlæknisfræði, s.s. heimilis-, endurhæfingar- og öldrunarlækningum. 
Möguleiki er á styttri ráðningum í 4-12 mánuði fyrir almenna lækna 
og lækna í öðrum sérgreinum frá sama tíma eða eftir samkomulagi.  

STARFSNÁM DEILDARLÆKNA

Geðlækningar

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á Hjartagátt 
Landspítala. Við viljum ráða framsækinn og metnaðarfullan 
hjúkrunarfræðing með brennandi áhuga á hjúkrun hjartasjúklinga, 
stjórnun ásamt gæða- og umbótastarfi. 

Á Hjartagátt starfa um 50 manns sem veita bráðaþjónustu við 
hjarta sjúklinga auk fjölbreyttrar dag- og göngudeildarþjónustu. Að 
auki er veitt þjónusta við aðra sjúklingahópa eftir þörfum. Deildin er 
sólar hrings deild sem er opin alla daga vikunnar.

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

Hjartagátt

LANDSPÍTALI ... TIL GÓÐRA VERKA!

Ertu hugmyndaríkur og tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni í 
öflugu teymi?
Við viljum ráða tvo lífeindafræðinga til starfa á rannsóknarkjarna þar 
sem fara fram greiningar, rannsóknir, ráðgjöf og kennsla 
heilbrigðisstétta í klíniskri lífefnafræði. 

Rannsóknarkjarni heyrir undir rannsóknarsvið og starfa þar um 130 
manns í nánu samstarfi við aðra starfsmenn. Lögð er rík áhersla á 
jákvæðni, fagmennsku og virðingu gagnvart vinnustaðnum og 
samstarfsfólki.

LÍFEINDAFRÆÐINGAR

Rannsóknakjarni

Viltu vinna með skemmtilegu fólki og þar sem þú færð tækifæri til að 
öðlast breiða þekkingu innan fagsins? 

Við óskum eftir 4 sjúkraþjálfurum til starfa við sjúkraþjálfun á 
Landspítala. Lögð er áhersla á fagþróun, rannsóknir og kennslu 
heilbrigðisstétta og þverfaglegt samstarf. Við tökum vel á móti nýjum 
starfsmönnum.

SJÚKRAÞJÁLFARAR

Sjúkraþjálfun

Laust er til umsóknar fullt starf umsjónarmanns lagers á skurðstofum 
Landspítala við Hringbraut. Á skurðstofum starfa 70 manns á 9 
skurðstofum sem þjóna 5 sérgreinum og árlega eru framkvæmdar þar 
um 10.000 aðgerðir og mikilvægt að ávallt sé til staðar rétt vara, í 
réttu magni.

Við viljum ráða einstakling með góða tölvukunnáttu, jákvætt viðmót 
og skipulagshæfni.

UMSJÓNARMAÐUR LAGERS

Skurðstofur

Viltu starfa með reynsluboltum á heilbrigðis- og upplýsingatæknideild? 
Við viljum ráða metnaðarfullan tæknimann með hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

Deildin sér um almennan rekstur, viðhald og viðgerðir á lækninga-
tækjum spítalans. Á deildinni starfa um 20 starfsmenn með mikla 
reynslu og fjölbreytta menntun. 

TÆKNIMAÐUR

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild (HUT)

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á svæfingadeild 
12CD við Hringbraut. Við leitum eftir metnaðarfullum og framfara-
sinnuðum svæfingahjúkrunarfræðingi með ríkan áhuga á umbóta- 
og gæðastarfi.

Á svæfingadeild starfa um 35 svæfingahjúkrunarfræðingar við 
fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við fagfólk í öðrum 
sérgreinum. Svæfingadeild heyrir undir aðgerðasvið sem annast 
rekstur skurðstofa, gjörgæsludeilda, Blóðbanka, dauðhreinsunar-
deildar auk speglunardeildar.

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

Svæfingadeild
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Laus er til umsóknar staða sálfræðings við unglingadeild Sjúkrahússins Vogs. 
Starfshlutfall er 100%. Staðan er laus nú þegar.
Helstu verkefni og ábyrgð
Þátttaka í einstaklingsmiðaðri meðferðarvinnu og þjónustu við sjúklinga auk þverfaglegrar samvinnu.

Menntun og hæfniskröfur
- Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi
- Áhugi og reynsla af störfum með unglingum ásamt áfengis- og vímuefnamálum æskileg  
- Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð
- Þekking, reynsla og áhugi á einstaklingsmiðaðri meðferðarvinnu er æskileg
- Þekking og reynsla í hugrænni atferlismeðferð og áhugahvetjandi samtalstækni

Sálfræðingur

SÁÁ
Efstaleiti 7

103 Reykjavík
Sími: 530 7600

saa@saa.is
www.saa.is

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og Sálfræðingafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík  
eða í tölvupósti á ingunn@saa.is 

Nánari upplýsingar veitir Ingunn Hansdóttir, yfirsálfræðingur SÁÁ, 
í síma 530 7600, ingunn@saa.is  

1 9 6 6 - 2 0 1 6

Starf verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands er nýtt starf á vegum SSA. Um er 
að ræða krefjandi og spennandi starf fyrir aðila með reynslu og brennandi áhuga á 
skipulagsmálum. Verkefnisstjórinn heyrir undir stjórn SSA og starfar með verkefnisstjóra 
sveitarstjórnarmála og svæðisskipulagsnefnd Austurlands auk þess að starfa náið með 
sveitarfélögum og öðrum hagsmunaðilum.

Gerð er krafa um að viðkomandi sé búsettur á starfssvæði SSA á Austurlandi og geti 
hafið störf 1. september nk. Gert er ráð fyrir að verkefninu ljúki árið 2020, ráðið er til 
eins árs en með möguleika á framlengingu til þriggja ára. Launakjör eru í samræmi  
við kjarasamninga Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Verkefnið er hluti af Sóknaráætlun Austurlands.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst nk. og senda ber umsóknir á ssa@ssa.is.  
Umsókn skal samanstanda af kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir  
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið, og ferilskrá.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Blöndal, formaður stjórnar SSA  
(sigrunblondal@egilsstadir.is).

Starfssvið
•	 umsjón með og ábyrgð á stjórn

sýsluþætti svæðisskipulagsins 
•	 umsjón með uppbyggingu og viðhaldi 

gagnagrunna
•	 undirbúningur fundar og eftirfylgni 

ákvarðana nefnda
•	 áætlana og skýrslugerð vegna vinnu 

við gerð svæðisskipulagsins
•	 umsjón með útboðum og samningum 

vegna vinnu ráðgjafa og verktaka sem 
taka þátt í svæðisskipulaginu

•	 samskipti við aðildarsveitarfélög 
svæðisskipulagsins, stofnanir,  
hagsmunaaðila og fl.

•	 uppbygging og viðhald heimasíðu 
svæðisskipulagsins

Verkefnisstjóra svæðisskipulags Austurlands

Samband sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) óskar eftir

Hæfniskröfur
•	 háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

æskilegt er að umsækjandi uppfylli 
kröfur um menntun og starfsreynslu 
skipulagsfulltrúa samkvæmt 7. gr. 
skipulagslaga

•	 reynsla af verkefna og fjármála
stjórnun

•	 þekking á starfsumhverfi opinberrar 
stjórnsýslu 

•	 mjög góð tölvukunnátta
•	 reynsla af vinnu með gagnagrunna
•	 reynsla af greiningu á tölfræði

upplýsingum
•	 leiðtogahæfileikar, frumkvæði í starfi, 

framsýni og skipulagsfærni
•	 framúrskarandi samskiptaeiginleikar
•	 reynsla og hæfni til að miðla  

upplýsingum

Skóla- og frístundasvið

Matráð vantar til starfa í Hlíðaskóla

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

Um er að ræða 100% stöðu og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu berist til Krist rúnar   Guðmundsdóttur skólastjóra 
(kristrun.g.gudmundsdottir@reykjavik.is). Einnig er hægt að 
hafa samband við skólastjóra í síma 664-8225 vegna starfsins.  

Upplýsingar um Hlíðaskóla má finna á heimasíðu skólans 
hlidaskoli.is. 

 Sálfræðingur
Skólaþjónusta Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu sál-
fræðings. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi 
áhuga á starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er m.a. unnið að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Lögð er 
áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og stofnana, m.a. 
um þróun úrræða fyrir börn og foreldra.  Í Sveitarfélaginu Árborg 
búa rúmlega 8 þúsund íbúar, þar af um 1800 börn í fimm leikskólum 
og þremur grunnskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
•	 Ráðgjöf	til	nemenda,	foreldra	og	kennara,	 

m.a. v/hegðunar- og tilfinningavanda barna
•	 Þverfaglegt	samstarf	um	málefni	barna	í	leik-	og	grunnskólum
•	 Sálfræðilegar	skimanir	og	greiningar
•	 Fræðsla	fyrir	foreldra,	börn	og	starfsfólk	skóla

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Kandidatspróf	(cand.	psych.	gráða)	í	sálarfræði
•	 Reynsla	af	starfi	með	börnum	æskileg
•	 Góðir	skipulagshæfileikar	
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Frekari	upplýsingar	veitir	Þorsteinn	Hjartarson,	fræðslustjóri,	sími	
480-1900, 852-3918. 

Áhugasamir geta sent umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í 
pósti	merktum	fræðslusviði	Árborgar	v/sálfræðings,	Austurvegi	2,	
800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 5. september 2016. Miðað er við að ráðið 
verði í stöðuna frá 1. nóvember nk. eða eftir samkomulagi. Starfið 
hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 

VERSLUN OKKAR Á KORPUTORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi til að sjá um smávörudeildina okkar. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.

Áhugasamir hafið samband við
Ívar 820-8011 

Vilma 842-8064
korputorg.verslun@rfl.is

Umsóknarfrestur er til 31. Ágúst 2016

Spennandi og krefjandi starf þar sem miklir möguleikar eru á að vaxa í starfi. 
Góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan aðila. 

Ath. umsækjandi þar að vera yfir tvítugt. 

Starfslýsing:
• Sjá um pantanir
• Verðbreytingar og fara yfir bæklinga
• Fylla á og sjá um að deild sé í lagi
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Vinnumálastofnun

Atvinnuráðgjafi

Verkefni og ábyrgð:

•	Vinnumiðlun og ráðgjöf með sérstaka áherslu  
á atvinnuleitendur með fötlun. 

•	Mat á starfsgetu og þjónustuþörf atvinnuleitenda.

•	Stuðningur í starf m.a. samkvæmt hugmyndafræði  
AMS (atvinna með stuðningi).

•	Styðja við atvinnuleitendur og fyrirtæki eftir að 
ráðningarsamband er komið á.

•	Kynningar, námskeið og upplýsingamiðlun.

•	Koma á og viðhalda tengslum við vinnuveitendur.

•	Koma á og viðhalda tenglsum við ólíka samstarfs-  
og hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfnikröfur:

•	Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s.  
á sviði þroskaþjálfunar, iðjuþjálfunar, 
félagsráðgjafar, náms- og starfsráðgjafar eða 
önnur menntun á félags- og heilbrigðissviði. 

•	Reynsla af vinnu með fötluðu fólki æskileg.

•	Samskipta-og skipulagshæfni.

•	Sveigjanleiki. 

•	Bílpróf

Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða atvinnuráðgjafa á þjónustuskrifstofu sína  
á Suðurnesjum sem mun leggja áherslu á þjónustu við atvinnuleitendur með fötlun.  
Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.
Næsti yfirmaður er forstöðumaður þjónustuskrifstofu. 

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 480 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is.  
Starfið er með númerið 201608/1072

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Íris Guðmundadóttir forstöðumaður (iris.
gudmundsdottir@vmst.is) og Ragnheiður 
Hergeirsdóttir forstöðumaður(ragnheidur.
hergeirsdottir@vmst.is) í síma 515-4800. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Borgun leitar að öflugum og reynslumiklum starfsmönnum í spennandi 
störf. Borgun er leiðandi fjármála fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna 
á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar.   
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir 
gildunum vilji, virði og vissa. 

Spennandi tækifæri 

Viðskiptavinnsla Fjármálasvið

Helstu verkefni

Móttaka, villuleit og leiðréttingar  vegna 
færsluhirðingar

Þjónusta og uppgjör við seljendur

Þjónusta við útgefendur  og 
korthafaleiðréttingar

Reikningagerð

Önnur tilfallandi verkefni

Helstu verkefni

Dagleg umsjón fjárstýringar og 
gjaldeyrisstýringar 

Skýrslugerð til innri og ytri aðila, s.s. 
Seðlabankans, FME og kortasamteypa

Verkefni tengd uppgjörum til seljenda í
viðskiptum við Borgun

Samskipti við innlendar og erlendar 
bankastofnanir

Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur

3-5 ára reynsla af bókhalds- og/eða 
uppgjörsstöfum skilyrði 

Menntun sem nýtist í starfi

Góð tölvukunnátta

Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

Reynsla úr fjármálageiranum kostur

Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir 
álagi

Menntun og hæfniskröfur

Háskólapróf á sviði viðskipta, fjármála eða 
verkfræði

Góð Excel kunnátta

Nákvæm og skipulögð vinnubrögð

Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar 

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir 
álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.borgun.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. 

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

Verslunin Leonard leitar að 

framtíðarstarfs mönnum í helgarstarf 

í Kringluna. Áhugasamir eru beðnir um 

að senda umsókn á leonard@leonard.is. 

Umsóknar frestur er til 1. september.

s ta r f s m a ð u r 
í  v e r s l u n

Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði

Verkamenn 
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Kranamenn
Óskum eftir að ráða kranamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 660 4472



OG LAGERMANN TIL STARFANORÐANFISKUR ÓSKAR
EFTIR AÐ RÁÐA SÖLUMANN

 
 Starfslýsing:
      • Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
      • Öflun nýrra viðskiptavina
      • Heimsóknir og kynningar á vörum 
      • Önnur tilfallandi verkefni

 Hæfniskröfur:
      • Reynsla og þekking á matvælamarkaði
      • Þjónustulund og fagleg framkoma
      • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð
      • Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
      • Bílpróf skilyrði
     • Tölvukunnátta

 Starfslýsing:
      • Almenn lagerstörf
      • Afgreiðsla pantana
      • Vörumóttaka 
      • Önnur tilfallandi verkefni

 Hæfniskröfur:
      • Skipulagshæfileika
      • Bílpróf skilyrði
      • Lyftarapróf kostur
      • Frumkvæði, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

   SÖLUMAÐUR    LAGERMADUR

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega. Konur og karlar eru hvött til að sækja um. Norðanfiskur er ört vaxandi 
framleiðslufyrirtæki sem sérhæfir sig í áframvinnslu sjávarafurða í stóreldhús- og neytendapakkningar. Viðkomandi 

starfsmenn verða með aðstöðu í nýjum húsakynnum fyrirtækisins í Reykjavík. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
www.nordanfiskur.is. Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendist á netfangið petur@nordanfiskur.is fyrir 5. september.

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

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

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

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

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

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

Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir  
að ráða í eftirfarandi störf.

Bókunardeild

Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af hótelstörfum og þekking á bókunarkefi hótela. 
• Þekking á bókunarkerfi Opera er kostur.
• Nákvæm vinnubrögð.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku er skilyrði.
• Sveigjanleiki í starfi.
• Geta til að vinna undir álagi. 
• Glaðlegt viðmót og vilji til að þjónusta viðskiptavini hótelsins.

Morgunverðarþjónar

Hæfniskröfur:  
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Stundvísi og reglusemi.
• Áhugasemi og metnaður í starfi 
• Góð færni í íslensku og ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst nk. 
Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt um í fyrirsögn. Umsóknir skal senda á netfangið Solveig.gudmundsdottir@radissonblu.com.

Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið sambandið við Sólveigu J. Guðmundsdóttur í síma 599-1011 eða skiljið eftir skilaboð  
hjá gestamóttöku í síma 599-1000. 

�����������������������������������������
�� ����	�����	������������

��������������
�����������������

����
��������������
���������
�����������
��������
�����
������������������ ���
�������������������
�
�����������������
�������������	�����������
��������������
��������������������
������������� ���������������
�������������������������������
�
�����

�����
������������������������
������������������ ���
������������������
������
�

������������������������������������������������������������
�������� ���
�������������������������������������������������
������������

������������ ��������������������������������������� ������������������������������
��������
������
������������������������������������������������������������
������������
����������������	����������	�

�������
��
����������������
��
������������������������������������
������������ �������������������������� ���������� �
�������
�����������������������

�����������������������������������������
�������	�����	������������

��������������
�����������������

����
��������������
���������
�����������
��������
�����
������������������ ���
�������������������
�
�����������������
�������������	�����������
��������������
��������������������
������������� ���������������
�������������������������������
�
�����

�����
������������������������
������������������ ���
������������������
������
�

������������������������������������������������������������
�������� ���
����������������������������������� �������������
������������

������������ ��������������������������������������� ������������������������������
��������
������
������������������������������������������������������������
������������
����������������	����������	�

�������
��
����������������
��
������������������������������������

Spyrlar

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða hærra
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32, 108 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími á kvöldin og um helgar - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða meira
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32, 108 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar og fleira vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími á kvöldin og um helgar - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða meira
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

Umsóknir sendist til Rakelar Gyðu Pálsdóttur, rakel@mmr.is, merkt ,„spyrlar“.

Blikksmiður / Rafvirki / Vélvirki
Blikksmiðurinn hf óskar eftir starfsmanni í þjónustudeild  

fyrirtækisins, óskað er eftir manni með góða þekkingu á vél  
og tæknibúnaði loftræsikerfa.  

Um framtíðarstarf er að ræða, góð laun í boði fyrir réttan aðila.  
Upplýsingar um starfið veitir Karl Hákon s: 892 8379, karlh@blikk.is 

 Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður
sfk@sfk.is | www.seydisfjordur.is

Yfirhafnarvörður og verndarfulltrúi 
Seyðisfjarðarhafnar

Seyðisfjarðarhöfn auglýsir eftir yfirhafnarverði sem jafnframt er 
verndarfulltrúi hafnarinnar frá og með 1. október 2016. Í starfinu 
felst umsjón með daglegri starfsemi og þjónustu hafnarinnar. 

Móttaka skipa og báta sem til hafnarinnar leita, stjórn umferðar 
um höfnina, ákvörðun legustaða og eftirlit með skipum við 
bryggjur.  Ábyrgð á öryggismálum hafnarinnar og tilheyrandi 
búnaði. Að sjá um umgengni og þrif hafnarsvæða, mannvirkja og 
starfstöðva. Vinnur að viðhaldi í samvinnu við bæjarverkstjóra. 
Ber ábyrgð á framkvæmd hafnar- og siglingaverndaráætlunar 
hafnarinnar og sér um að starfsemi hafnarinnar samræmist 
henni. Að sjá um vigtun sjávarafla og skráningu hans í aflakerfi 
Fiskistofu. Reikningsgerð og aðrar skráningar viðkomandi starf-
semi hafnarinnar. Sér um verkstjórn þeirra sem koma til starfa á 
höfninni við almenna hafnarvörslu eða verndarstörf.

Leitað er eftir  einstaklingi með mikinn metnað og  áhuga á að 
takast á við fjölbreytt, og krefjandi starf í líflegu umhverfi.

Menntunar og hæfiskröfur: 
•	 Hafnsöguréttindi	og	30	tonna	skipstjórnarréttindi(pungapróf)	 

og eða vélstjórnarréttindi eru æskileg.
•	 Gerð	er	krafa	um	stúdentspróf	eða	iðnmenntun.
•	 Gerð	er	krafa	um	góða	alhliða	tölvukunnáttu	s.s.	excel,	word	og	

æskilegt að viðkomandi kunni að nota navision skráningarkerfi.
•	 Gerð	er	krafa	um	góða	kunnáttu	í	ensku,	jafnframt	æskileg	góð	

kunnátta í einu norðurlandamáli, og þýsku.
•	 Gerð	er	krafa	um	réttindi	til	að	vera	verndarfulltrúi	hafnar.	 
(Port	Facility	Security	Officer).

•	 Þarf	að	hafa	réttindi	til	að	sjá	um	vigtun	afla.
•	 Góðir	leiðtogahæfileikar,	frumkvæði,	skipulagshæfni	og	sjálf-

stæði í vinnubrögðum.
•	 Góð	þjónustulund	og	mikil	færni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Reynsla	af	stjórnunarstörfum,	gerð	fjárhagsáætlana,	annarra	

áætlana og rekstri.
•	 Gerð	er	krafa	um	snyrtimennsku	og	góða	framkomu.

Umsóknarfrestur er til kl. 14:00 31. ágúst 2016.

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

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitar-
félaga fyrir hönd Seyðisfjarðarkaupstaðar og Félags opinberra 
starfsmanna á Austurlandi.

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

Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 4702300, netfang 
vilhjalmur@sfk.is. 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skóla

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is Vinsamlegast athugið - hentar ekki með skólaEinnig sumarstarf í boði.

Afgreiðslustarf
Virka óskar eftir starfsmanni í hálfsdagsstarf.
Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum
einstaklingi með einhverja grunn þekkingu 

á saumaskap. Má gjarnan vera 50+

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
dagbjort@virka.is



 

Erum að leita að bókara í ca. 70% starf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu í dk 

bókhaldskerfi. 

Umsóknir óskast sendar á 
bokari123@outlook.com 

Bókari 

    

VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI TIL AÐ VERA 
PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ 
FLOTTU FYRIRTÆKI. ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

S4S hefur verið ì topp 5 yfir 
fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Við óskum eftir starfsmönnum 
í fullt starf og í hlutastarf.

Helstu verkefni 
Sala og þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir berist fyrir 26. ágúst

Skechers, Kringlunni: Fullt starf - gunnar@s4s.is
Kaupfélagið, Smáralind: Virka daga frá 11-19 - kfs@s4s.is
Toppskórinn, Smáratorg: Önnur hvor helgi - hermann@s4s.is

Steinar Waage, Kringlunni - swk@s4s.is
Tvær stöður lausar á eftirfarandi vaktir
1.  Mán, þri, mið: 12-18,30
  Fim, fös: 12-18
2.  Alla þriðjudaga: 10-18
  Annan hvern fimmtudag: 18-21
  Annan hvern laugardag: 12-18

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

Markaður Smáratorgi

VIÐHALD
fasteignaviðgerðir

Iðnaðarmenn óskast
Vegna mikilla anna erum við að bæta kraftmiklum smiðum,  
múrurum og málurum í okkar hóp.
Við óskum eftir lærðum iðnaðarmönnum og verkamönnum með 
reynslu af byggingavinnu.

Óskum einnig eftir að ráða reynslumikinn smið til starfa á verkstæði 
fyrirtækisins að Vagnhöfða. Í starfinu felst m.a. umsjón með verk-
stæði, lager, verkfærum og bílum. Skipulagshæfileikar og sjálfstæð 
vinnubrögð eru skilyrði. 

Áhugasamir sendi inn umsókn á netfangið: vidhald@vidhald.is 

Hjá Viðhaldi starfa um 50 manns. Fyrirtækið sérhæfir sig í viðhaldi fasteigna, 
bæði innan húss og utan. Meðal viðskiptavina eru stærstu fasteignafélög land-
sins ásamt húsfélögum, fyrirtækjum, einstaklingum og opinberum stofnunum.

Viðhald fasteignaviðgerðir, Vagnhöfða 19, Sími 567-6699

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann
óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann

Starfið felst í rekstri og þróun aðalvefsíðu Hagstofu Íslands ásamt öðrum sértækum tólum og 
vefsíðum. Starfsmaðurinn mun annast hugbúnaðarlausir, þá sérstaklega fyrir vefinn. Í starfinu felst 
ábyrgð á rekstri undirliggjandi stýrikerfa, hugbúnaðarþróun og aðstoð við tæknilega framsetningu.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Geta	til	að	sökkva	sér	í	og	leysa	upplýsingatæknivandamál
•	 Reynsla	og	þekking	á	almennt	viðurkenndum	hugbúnaðarþróunarvenjum	 
	 (s.s.	hugbúnaðarprófanir	og	útgáfustýringu)
•	 Reynsla	af	hugbúnaðarþróun,	sér	í	lagi	fyrir	vef
•	 Þekking	á	helstu	öryggisógnum	upplýsingakerfa	er	æskileg
•	 Þekking	og	reynsla	af	uppsetningu	og	rekstri	stýrikerfa	fyrir	netþjóna	er	æskileg
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	er	kostur	
•	 Góðir	samstarfs-	og	samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn,	Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	rafrænt	á	netfangið	starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Helga	Hauksdóttir	í	síma	5281000.

Hagstofa	Íslands	er	miðstöð	opinberrar	hagskýrslugerðar	á	Íslandi.	Hlutverk	Hagstofunnar	er	að	vinna	hlutlægar	hagskýrslur,	hafa	
forystu	um	samhæfingu	hagtalna,	stunda	rannsóknir	og	stuðla	þannig	að	upplýstri	umræðu	og	faglegum	ákvörðunum.	
Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Sérfræðingur í vefforritun 
og vefumsjón (DevOp)

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Grindavíkurbær auglýsir lausa 
stöðu sérfræðings í 80%  

starfshlutfalli á félagsþjónustu- 
og fræðslusviði

Helstu verkefni og ábyrgð
• Könnun og meðferð barnaverndarmála, auk ýmissa  
 verkefna hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun er nýtist í starfi
• Reynsla í vinnslu barnaverndarmála 
• Þekking og reynsla af PMTO er æskileg
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Umsókn ásamt ferilskrá skal berast eigi síðar en 31. 
ágúst 2016 á bæjarskrifstofur Grindavíkurbæjar að 
Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á netfangið 
nmj@grindavik.is.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi stéttafélags 
viðkomandi og Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Nökkvi Már 
Jónsson, sviðsstjóri (netfang: nmj@grindavik.is/sími: 
420-1100)

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is



SÖLUMAÐUR MAZDA
Öflugur sölumaður óskast í söludeild 

Brimborgar fyrir nýja og notaða Mazda bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 2. september 2016

Atvaugl_Ráðgjafi_Mazda_20160817.indd   1 17.8.2016   14:20:01

Rafholt ehf.   |   Smiðjuvegur 8   |   200 Kópavogur   |   517 7600   |   www.rafholt.is

Rafholt óskar eftir rafvirkjum til starfa
Rafholt er framsækið fyrirtæki sem starfar jafnt á 
útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir. 
Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar á sviði rafverk-
töku á Íslandi. Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi 
árangur eru leiðarljós fyrirtækisins.

Helstu verkefni eru almennar raflagnir, tölvu- og 
ljósleiðaralagnir, töflu- og stjórnskápasmíði og þjónusta við 
fjarskiptafyrirtæki.

Rafholt  ehf. leggur áherslu á að ráða kraftmikla og 
metnaðarfulla einstaklinga af báðum kynjum sem hafa 
áhuga á að sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnu.

Allir starfsmenn Rafholts fá máltíð í hádeginu og vinnuviku 
lýkur í hádeginu á föstudögum.

Öflugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu og er 
aðstaða starfsmanna öll hin glæsilegasta. Árshátíðir og 
aðrar skemmtanir Rafholts eru metnaðarfullar og farið er 
reglulega erlendis með allan hópinn.

Rafholt ehf. er á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki 
á Íslandi árið 2015, þriðja árið í röð.

Vegna góðrar verkefnastöðu þurfum við að bæta í hóp starfsmanna. Við leitum að 
öflugum einstaklingum sem treysta sér til að gera það sem þarf til þess að ná 
frábærum árangri í krefjandi umhverfi.  Rafholt er samhent fyrirtæki sem tileinkar sér 
stundvísi og samviskusemi. Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um 
en eitt af stefnumálum fyrirtækisins er að auka hlutfall kvenna í greininni.

Þjónustudeild
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum til starfa við þjónustudeild fyrirtækisins.  Viðkomandi þurfa 
að vera sjálfstæðir, þjónustuliprir og hafa áhuga á því að tileinka sér nýjungar.

Rafholt sinnir þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Má þar helst nefna Mílu, Vodafone, Nova, 
Símann, Neyðarlínuna, Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð, Verne Global, Ölgerðina, N1, Eik 
Fasteignafélag, Húsasmiðjuna, Héðinn, Nathan & Olsen, Hörpu Tónlistarhús og fleiri aðila.

Almenn rafvirkjastörf
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum, nemum og aðstoðarmönnum í fjölbreytt verkefni á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum. Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en alls 
ekki skilyrði. Einstaklingar með brennandi áhuga á tölvum, tækni og nýjungum eru einnig 
hvattir til að sækja um.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda á starf@rafholt.is

LOGOS lögmannsþjónusta óskar eftir að ráða ábyrgðarfulla og drífandi 
einstaklinga til starfa. Viðkomandi þurfa að vera nákvæmir og agaðir í 
vinnubrögðum, traustir, samviskusamir og með góða samskiptafærni. 
Um er að ræða 100% starf í fjölbreyttum og krefjandi störfum hjá 
stærstu lögmannsstofu landsins.

AÐSTOÐARMAÐUR LÖGMANNA

Starfið felur í sér aðstoð við lögmenn, s.s. skjalavinnslu, gerð 
málsgagna og yfirlestur, sem og vinnu við ýmis starfsmanna- og 
markaðsmál og skipulagningu viðburða. Staðan heyrir undir 
skrifstofustjóra, Hildi Rögnu Kristjánsdóttur, sem veitir nánari 
upplýsingar, hildurragna@logos.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Reynsla af markaðsmálum er kostur
•  Hæfni til að vinna sjálfstætt og undir álagi
•  Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi

BÓKHALD OG REIKNINGAGERÐ

Starfið felur í sér færslu á bókhaldi, afstemmingar og reikningagerð í 
fjárhagsdeild félagsins. Staðan er tímabundin í eitt ár með möguleika á 
framtíðarstarfi. Staðan heyrir undir forstöðumann fjárhagsdeildar, Sigrúnu 
Jónsdóttur, sem veitir nánari upplýsingar, sigrunj@logos.is.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf
•  Reynsla af bókhaldi eða reikningagerð
•  Góð tölvukunnátta
•  Þekking á bókhaldskerfinu Navision æskileg
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Frumkvæði, skipulagshæfni og hæfni til að vinna sjálfstætt  

Áhugasamir eru beðnir um að senda inn ferilskrá ásamt kynningarbréfi
á netfangið umsoknir@logos.is fyrir 30. ágúst nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

SPENNANDI STÖRF
HJÁ LOGOS

Efstaleiti 5
103 Reykjavík

Iceland
+354 5 400 300
+354 5 400 3 0 1
logos@logos.is

logos.is

Paternoster House
65 St Paul’s Churchyard

London EC4M 8AB
United Kingdom

+44 (0) 207 920 3020
logos@logoslegalservices.com

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni sem 
getur tekist á við �ölbreytt og kre�andi störf við fræðslu, 
verkefnastjórnun og þjónustu í tengslum við nýsköpun og 
frumkvöðlastarf. Verkefnin eru um allt land en starfsstöð er í 
Reykjavík. 

Starfssvið
Fræðsla og upplýsingamiðlun 
Leiðsögn og upplýsingaþjónusta í þágu fyrirtækja   
og frumkvöðla
Kynningar- og hvatningarstarf
Verkefnastjórnun og verkefnasókn  

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskipta, markaðsfræði, 
stjórnunar eða sambærileg menntun
Þekking á sviði �arkennslu er kostur
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði
Góð þekking og reynsla af íslensku atvinnulí�
Færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að umsækjandi ha� reynslu af verkefnastjórnun

Nýsköpunarmiðstöð Íslands veitir leiðsögn og stuðning í 
tengslum við nýsköpun, viðskiptahugmyndir, frumkvöðlastarf 
og stofnun og rekstur fyrirtækja.  Star�ð er á Impru á 
Nýsköpunarmiðstöð.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Berglind Hallgrímsdóttir, 
berglind@nmi.is.  

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum. 

Umsóknum skal skila fyrir 5.september á netfangið hildur@nmi.is 

Árleyni 8 - 12, 112 Reykjavík  Sími 522 9000  www.nmi.is

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og e�ir framgang 
nýrra hugmynda í íslensku atvinnulí� með virkri þátttöku í rannsók-
num og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki. Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. 

Verkefnastjóri 
í nýsköpun og frumkvöðlastarfi

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi 
sem veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og 
felst m.a í móttöku og aðstoð við gesti, umsjón með minibar, 
bókunum, og símavörslu. Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um 
kring. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska og reglusemi
• Stundvísi og sveigjanleiki í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku 
c.a 80% starfshlutfall
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Framtíðar
starfsfólk

óskast

Ísafoldarprentsmiða er önnur stærsta prentsmiðja landsins. 
Hjá félaginu starfa um 60 starfsmenn, við mjög 

fjölbreytta prentvinnslu. 
Fréttablaðið er m.a. prentað hjá Ísafoldarprentsmiðju.  

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 
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Óskum eftir að ráða offsetprentara til starfa. 
Hér er um fjölbreytt starf  að ræða bæði við 

rúllu- og arkarprentun. 

Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum 
einstaklingi sem vill vinna við fjölbreytt 

og krefjandi verkefni. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
halldor@isafold.is.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016.

Óskum eftir að ráða bókbindara til starfa. 
Reynsla af  umbúðaframleiðslu og almennri 

bókbands- og vélavinnu er kostur. 

Við leitum að dugmiklum og  sjálfstæðum 
einstaklingi sem vill vinna við fjölbreytt 

og krefjandi verkefni. 

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
emil@isafold.is.

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016

Bókbindari

Prentari

Aðstoðarmaður
Óskum eftir aðstoðarmanni til starfa.

Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur 
en ekki skilyrði.

Óskum eftir jákvæðum einstakling 
með ríka þjónustulund.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
halldor@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2016
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挀甀猀琀漀洀攀爀猀 琀栀愀琀 渀漀 洀愀琀琀攀爀 眀栀漀 礀漀甀 愀爀攀 漀爀 眀栀愀琀 礀漀甀ᤠ爀攀 氀漀漀欀椀渀最 昀漀爀Ⰰ 眀攀ᤠ瘀攀 最漀琀 
琀栀愀琀 漀渀攀ⴀ椀渀ⴀ愀ⴀ洀椀氀氀椀漀渀 猀琀愀礀 琀栀愀琀 猀ᤠ 樀甀猀琀 爀椀最栀琀 昀漀爀 礀漀甀⸀

䄀猀 眀攀 挀漀渀琀椀渀甀攀 琀漀 猀挀愀氀攀 愀琀 椀渀挀爀攀搀椀戀氀攀 猀瀀攀攀搀Ⰰ 眀攀 愀爀攀 愀挀琀椀瘀攀氀礀 爀攀挀爀甀椀琀椀渀最 昀漀爀 漀甀爀 
愀挀挀漀甀渀琀 洀愀渀愀最攀洀攀渀琀 琀攀愀洀⸀ 

䘀椀渀搀 礀漀甀爀 渀攀砀琀 挀愀爀攀攀爀 搀攀猀琀椀渀愀琀椀漀渀 愀琀 䈀漀漀欀椀渀最⸀挀漀洀

䄀瀀瀀氀礀眀漀爀欀椀渀最愀琀戀漀漀欀椀渀最⸀挀漀洀

䠀䔀䰀倀 倀䔀伀倀䰀䔀 吀刀䄀嘀䔀䰀 
吀䠀䔀 圀伀刀䰀䐀Ⰰ 伀一䔀 
䄀䌀䌀伀䴀䴀伀䐀䄀吀䤀伀一 
䄀吀 䄀 吀䤀䴀䔀⸀

Sérfræðingur í myndgreiningalækningum
Laus er til umsóknar staða sérfræðings við myndgreiningadeild Sjúkrahússins á Akureyri. 

Myndgreiningadeildin veitir fjölþætta þjónustu og nær þjónustusvæðið til Norður- og Austurlands. Deildin er mjög vel tækjum búin. 
Auk almennra röntgentækja eru á deildinni ný tölvusneiðmyndatæki (CT) og segulómtæki (MR) auk þess sem gerðar eru brjóstamyn-
datökur (hópskoðanir), beinþéttnimælingar og ómskoðanir á deildinni.
Næsti yfirmaður er forstöðulæknir myndgreiningalækninga. 
Staðan veitist frá 1. janúar 2017 eða eftir nánara samkomulagi. 

Um er að ræða fulla klíníska stöðu sem fylgir vaktaskylda og þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta. Stöðuhlutfall er samkomulags atriði.
Umsækjendur skulu hafa íslenskt lækningaleyfi og fullgild réttindi í myndgreiningalækningum.
Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega þekkingu ásamt hæfileikum á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæra vinnubragða. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Davíð Ísaksson, forstöðulæknir myndgreiningalækninga í síma 4630100 eða tölvupósti  
johannd@sak.is Einnig gefur Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs upplýsingar um stöðuna í 
síma 4630100 eða netfang hildig@sak.is 
Umsóknarfrestur er til og með 05.09.2016

Umsóknum skil skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlega upplýsingar um nám og starfsferil ásamt með upplýsingum um fræðilegar rannsóknir, rit- og 
kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum. 

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

Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: Öryggi – samvinna – framsækni
Við ráðningar í störf er tekið er mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni
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Umsóknarfrestur
1. september  2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Sérfræðingur í verkbókhald, reikningagerð og greiningar 

EFLA leitar að öflugum starfsmanni í verkbókhalds- og reikningateymi á  rekstarsviði 
fyrirtækisins. Starfið felur í sér skipulag og vinnu við reikningagerð, frágang verkbókhalds og 
gerð afkomu- og framlegðargreininga. Starfið krefst frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða 
sem og hæfni til að starfa í hóp. 

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

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

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg

 háskólamenntun

• Reynsla í Navision er skilyrði

•  Góð þekking í Microsoft Excel er skilyrði

• Reynsla af verkbókhaldi og reikningagerð  

 er æskileg

• Nákvæm vinnubrögð, vandvirkni og

 greiningarhæfni

• Þjónustulipurð og samstarfshæfni

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

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Bílaþvottastöðin Lindin ehf
Óskar eftir starfsmanni í fullt starf. Viðkomandi þarf að vera 
duglegur, stundvís, vandvirkur og með góða þjónustulund. 
Hreint sakavottorð og bílpróf skilyrði. Umsókn og ferilskrá 
sendist á robert@bilalindin.is

Starf við launavinnslu í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði 
vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun 
þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.  Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði 
og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með mannauðs- og launakerfi SAP og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa- 
  og viðverukerfa 

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 4. september 2016.

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild 
í netfangi thorbjorg.atladottir@reykjavik.is 

Sundþjálfari
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík óskar að ráða íþrótta- 

kennara/sundþjálfara til sunddeildar félagsins. 

Upplýsingar veitir framkvstj. ÍFR í síma  862-8276 eða ifr@ifr

Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík

Samskip óska eftir bílstjórum í akstur og 
dreifingu vöru innan höfuðborgarsvæðisins, 
sem og á landsbyggðinni.   

Hæfnikröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka 

með tengivagn eru kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi  

eru kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða 

ástundun og samviskusemi
• Stundvísi, heiðarleiki og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og 

hafa hreina sakaskrá

Við leggjum metnað okkar í að flytja viðskipta-
vinum vörur skjótt og örugglega hvert á land sem 
er og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra.
 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason 
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com, 
eða í síma 858 8660.

Saman náum við árangri

Samskip vilja þig 
í bílstjórasætið



Ábyrgðarsvið
· Þá�taka í uppbyggingu og rekstri gagnagrunnskerfa 
· Vinna við gagnagrunnsforritun og gagnaúrvinnsla
· Skýrslugerð og gögn gerð aðgengileg notendum
· Þá�taka í stöðugum úrbótum upplýsingatækniferla
· Starfið krefst mikillar samvinnu við annað starfsfólk

Sérfræðingur í gagnagrunnskerfum og gagnavinnslu
Hæfniskröfur
· Menntun og reynsla í tölvunar–, kerfis– eða verkfræði
· Reynsla af forritun og hönnun SQL gagnagrunna
· Þekking á Microso� stýrikerfum og hugbúnaði
· Reynsla af .NET forritunarmáli æskileg
· Mjög góð íslensku– og enskukunná�a
· Lipurð í samskiptum

Sérfræðistörf í 
upplýsingatækniteymi

Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum sérfræðingum í upplýsingatækniteymi si�. Iðntölvukerfi Fjarðaáls eru 
með þeim stærstu í Evrópu og verkefnin því ölbrey� og miklir möguleikar á símenntun og þróun í starfi. 

Skipuleggjandi framleiðslu 
og útflutnings í steypuskála

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888. Álver Fjarðaáls er meðal þeirra 
fullkomnustu í heiminum og er staðse� við Reyðar�örð í fallegu, �ölskylduvænu umhverfi. Heilsa, öryggi og 
umhverfismál eru í forgangi. Mikið er lagt upp úr teymisvinnu, aðbúnaði, félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skila á www.alcoa.is.  Umsóknarfrestur er til og með 
mánudeginum 5. september. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Ábyrgðarsvið
· Skipulagning framleiðslu og útflutnings með
  framleiðslu– og söluteymi Alcoa í Evrópu
· Að meta og tryggja ré�an a�endingartíma
· E�irfylgni gæðastaðla og úrlausn frávika í framleiðslu
· Mánaðarleg uppgjörsvinna og birgðatalning 
· Greining gagna, skýrslugerð og upplýsingagjöf
· Gagnavinnsla í framleiðslukerfi Alcoa og Oracle

Hæfniskröfur
· Viðskiptamenntun eða önnur hagnýt menntun
· Reynsla af skipulagningu, framleiðslu og áætlanagerð
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
· Vilji til að miðla upplýsingum og lipurð í samskiptum
· Tölvukunná�a, s.s. færni í Excel og Oracle er kostur
· Góð íslensku– og enskukunná�a

Alcoa Fjarðaál framleiðir álvíra, melmisstangir og hleifa úr hreinu áli fyrir viðskiptavini í Evrópu. 
Við leitum að jákvæðum og drífandi liðsmanni í steypuskálateymi okkar. 

Upplýsingar veitir Davíð Þór Sigurðarson: david.sigurdarson@alcoa.com eða 470 7700.

Ábyrgðarsvið
· Rekstur og þróun iðntölvukerfa og iðnstýringa
· Bilanagreining og úrlausn tæknilegra vandamála
· Stjórnun margvíslegra tæknilegra verkefna
· Þá�taka í stöðugum úrbótum upplýsingatækniferla
· Starfið krefst mikillar samvinnu við annað starfsfólk

Sérfræðingur í iðnstýringum
Hæfniskröfur
· Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða 
  rafmagnstæknifræði — eða sambærileg menntun
· Þekking og reynsla af rekstri iðntölvukerfa
· Mjög góð íslensku– og enskukunná�a
· Hæfni til að miðla og þjálfa — og lipurð í samskiptum

Upplýsingar veitir Stefán Karl Guðjónsson: stefan.gudjonsson@alcoa.com eða 470 7700.



Heilsugæslan Hamraborg er hverfisstöð og er 
fyrst og fremst ætlað að þjóna íbúum vesturhluta 
Kópavogs. Á heilsugæslustöðinni starfa sex 
sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sálfræðingi, 
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. 
Heilsugæslunni Hamraborg er ætlað að veita íbúum 
Kópavogs almenna læknis- og hjúkrunarþjónustu. 
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna 
á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is).

Helstu verkefni og ábyrgð 
Starfssvið heilsugæslulæknis er víðtækt og felst m.a. 
í almennum lækningum, heilsuvernd, vaktþjónustu 
og kennslu nema. Hann veitir fræðslu og upplýsingar 
og leiðbeinir skjólstæðingum og aðstandendum. 
Heilsugæslulæknir er ennfremur virkur þátttakandi 
í þróun sinnar faggreinar innan starfsstöðvar og 
er þátttakandi í vísindarannsóknum, gæða- og 
umbótaverkefnum. 

Hæfnikröfur
  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræði- 
  menntun í heimilislækningum
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og  
  öguð vinnubrögð 
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum                
  Reynsla af og vilji til þverfaglegrar teymis- 
  vinnu 
  Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni 
  og sveigjanleiki  
  Góð íslenskukunnátta skilyrði  
  Reynsla af kennslu æskileg

Frekari upplýsingar um starfið:
Upplýsingar um starfið veitir Kristjana Sigrún Kjartansdóttir, 
yfirlæknir Heilsugæslunnar Hamraborg í síma 594-0500 eða 
í tölvupósti 
(kristjana.sigrun.kjartansdottir@heilsugaeslan.is). 

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, 
vísinda- og rannsóknarstörf. 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. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði.

Við ráðningar í störf hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. Sækja skal um starfið 
rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sérfræðingur í heimilislækningum við 
Heilsugæsluna Hamraborg
Um er að ræða 100% starfshlutfall eða eftir nánara samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf þann 15. sept. 2016 eða eftir samkomulagi. Til greina kemur að ráða lækni með aðra sérgrein sem 
hefur áhuga á að kynna sér heimilislækningar.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016.

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. 

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. 

Laus störf við Varmárskóla 
skólaárið 2016-2017

• Kennari óskast í námsver, tímabundið starf (50-70%)

• Íþróttakennsla, tímabundið verkefni v/fæðingarorlofs  
 (19.sept-18.nóv 2016).

• Húsvörður óskast til áramóta í 50-100% starf.

• Skólaliði óskast til starfa. Fjölbreytt verkefni.

• Skólaliði með ræstingu (50%).

• Stuðningsfulltrúi óskast með nemendum á miðstigi  
 (75%), hægt að bæta við með vinnu í frístundaseli.

• Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við  
 Frístundasel Varmárskóla (30-50%). 
 Möguleiki er á styttri vinnutíma og að vinna staka daga     
 Tilvalin aukavinna með skóla.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitar félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur 
Elfars dóttir skólastýrur í síma 525 0700 eða 899 8465 / 863 3297. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
thoranna(hjá)varmarskoli.is eða thorhildur(hja)varmarskoli.is

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 3. sept 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. Það 
sakar ekki að hafa samband og heyra í okkur.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Helstu verkefni

Móttaka, f lokkun og akstur

Helstu verkefni Efnamóttökunnar eru að taka við spilliefnum og öðrum úrgangi frá fyrirtækjum og
einstaklingum og ganga frá þeim til endurvinnslu eða förgunar. Starfsstöð Efnamóttökunnar er að
Berghellu 1 í Hafnar�rði og hjá henni starfa að jafnaði 15 manns.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um. Fastur vinnutími er frá 7:30 til 17:10 alla virka
daga og byrjunarlaun eru að lágmarki 360.000 kr. Betri kjör eru í boði ef viðkomandi hefur lyftararéttindi, 
meirapróf eða önnur réttindi eða reynslu sem koma til góða í star�nu. Laun munu síðan hækka samhliða
aukinni færni í star�. Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.

Efnamóttakan leitar að liðsauka við móttöku og �okkun og einnig við akstur söfnunarbíls. 
Leitað er eftir duglegum og hraustum einstaklingum, konum jafnt sem körlum, sem rekast
vel í hópi og hafa góða þjónustulund.

 
 

Upplýsingar veita Jón H. Steingrímsson, framkvæmdastjóri
og Grétar Viðar Grétarsson, verkstjóri, í síma 559-2200.

ÍÞRÓTTA
FRÆÐINGUR

www.heilsuborg.is
Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

- Þín brú til betri heilsu

Heilsuborg leitar að 
metnaðarfullum íþróttafræðingi. 
Starfið er fjölbreytt og 
samanstendur af hópþjálfun 
og þjálfun einstaklinga í tækjasal.

Hjá Heilsuborg starfar samhentur hópur 
starfsmanna að því markmiði að bæta heilsu 
og lífsgæði viðskiptavinanna. Fagmennska og 
virðing eru  höfð að leiðarljósi í starfseminni. 
Starfsumhverfið er frjótt og stöðugt er leitað 
nýrra leiða til að þjóna viðskiptavinum sem best.

Reynsla af hópþjálfun er kostur.  
Viðkomandi mun vinna sem verktaki og 
vinnutíminn er fyrst og fremst seinnipart dags. 
Nánari upplýsingar veitir Óskar Jón Helgason 
forstöðumaður heilbrigðisþjónustu. 

Umsókn sendist á oskar@heilsuborg.is 
fyrir 28. ágúst.  



VERKEFNASTJÓRI
Óskum eftir að ráða verkefnastjóra á framleiðslu- 
og þjónustusvið. Um er að ræða kre�andi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.

Helstu verkefni:
• Stýring einstakra verkefna
• Kostnaðarútreikningar og tilboðsgerð
• Áætlanagerð og skipulagning verkefna
• Samskipti við, birg ja, undirverktaka og viðskiptavini.
• Þáttaka í innkaupum vegna verkefna
• Fjárhagsleg eftirfylgni og uppg jör verka
• Eftirfylgni gæða- og öryggiskrafna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í vélaverkfræði/tæknifræði, meistara  
 gráða er kostur.
• A.m.k. 5 ára reynsla af verkefnastjórnun eða   
 sambærilegu starfi.
• Skipulagshæfileikar og dugnaður.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framúrskarandi hæfni í íslensku og ensku ásamt   
 kunnáttu í einu norðurlandamáli.

TÆKNITEIKNARI
Vegna aukinna verkefna á hönnunarsviði leitar 
Slippurinn á Akureyri ehf að tækniteiknara.

Helstu verkefni:
• Teikning framleiðsluteikninga vinnslubúnaðar 
 í fiskvinnslu
• Frágangur söluteikninga og kynningarefnis.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í tækniteiknun eða véltækni.
• Yfirgripsmikil þekking á AutoCAD.
• Þekking og reynsla af Inventor
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framúrskarandi hæfni í íslensku og ensku ásamt   
 kunnáttu í einu Norðurlandamáli.
 
Umsóknarfrestur er til og með 04.09.2016
Legg ja skal inn umsókn á www.slipp.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir: Eiríkur S. Jóhannsson 
í tölvupósti esj@slipp.is                                            

 

SLIPPURINN AKUREYRI EHF. • NAUSTATANGA 2 • 600 AKUREYRI •  SÍMI: 460 2900 • WWW.SLIPP.IS 

SPENNANDI OG KREFJANDI STÖRF 
Í SLIPPNUM Á AKUREYRI

Slippurinn Akureyri ehf. veitir alhliða þjónustu við sjávarútveginn og teljast helstu útgerðir á Íslandi til viðskiptavina 
fyrirtækisins sem og erldendar útgerðir.

Slippurinn Akureyri ehf. er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði hér á landi. Það rekur upptökumannvirki og viðgerðarstöð 
fyrir skip og annast hvers konar málmsmíði, vélsmíði, vélaviðgerðir, rennismíði og skipasmíðar. Fyrirtækið rekur 
ennfremur trésmíðaverkstæði, sand/vatnsblástur, málun og verslun með eigin framleiðslu og aðrar vörur til skipa. 
Skipaþjónusta Slippsins Akureyri annast þjónustu við sjávarútvegsfyrirtæki og býður heildarlausnir í hönnun, 
endurnýjun og viðhaldi á skipum og búnaði þeirra. Þá færast svonefnd landverkefni stöðugt í aukana hjá fyrirtækinu.

Sölufulltrúi fasteigna
Vegna mikilla anna og stækkunar aðstöðu 

fasteignasölunnar vantar okkur sölufulltrúa – fasteigna
sölunema og löggilta fasteignasala í sölustarfssemi.

Mjög góð skiptiprósenta.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Pálsson, 

framkvæmdastjóri, löggiltur fasteignasali.
thorbjorn@alltfasteignir.is

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 • Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Starfsmaður í mötuneyti  
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti skólans. Um er að ræða fullt starf og er vinnutími 
frá kl. 08:00-16:00. Starfið felur í sér afgreiðslu, undirbúning 
málsverða og frágang. Æskilegt er að umsækjandi hafi  
menntun á þessu sviði s.s. matartæknanám eða matsveinanám 
eða reynslu af vinnu í mötuneyti.

Áríðandi er að viðkomandi eigi gott með samskipti og sé 
þjónustulipur. Laun eru skv. sérstökum samningi Starfsmanna- 
félags ríkisins og fjármálaráðuneytis.

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

Skólameistari

Sigló Hótel • Snorragata 3 • 580 Siglufjörður
s. 467 7730 • siglohotel@siglohotel.is • www.siglohotel.is

Viltu komast í fallegt umhverfi
með reglulegan vinnutíma?

Sigló Hótel leitar að reynlsumiklum þjónum og 
móttökustarfsfólki úr hótelgeiranum í fulla vinnu 

sem geta hafið störf á næstu mánuðum.

Einungis áreiðanlegir einstaklingar með gott 
frumkvæði koma til greina. 

Mikilvægt er að starfsmaður vinni vel í hópi,
sé sveigjanlegur, sýni öguð og góð vinnubrögð 

ásamt því að hafa áhuga á að taka þátt 
í nýju og spennandi verkefni.

Siglufjörður er fjölskylduvænn bær í notalegu 
umhverfi með frábærum afþreyingarmöguleikum. 

Gott tækifæri fyrir þá sem vilja skipta um umhverfi, 
vinna á fallegu hóteli með háu þjónustustigi og 
njóta útiveru eða afslöppunnar í frítíma sínum. 

Áhugasamir sendi umsóknir á 
sigmar@siglohotel.is eða hringi í síma 461-7730

ÞJÓNAR
& MÓTTÖKUSTARFSFÓLK

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 163850

Við leitum að sölumanni í verslun Sindra í Hafnarfirði til að selja 
verkfæri og tengdan búnað. Starfið felur í sér tækniráðgjöf og 
tilboðsgerð fyrir viðskiptavini. 

Sindri er verslunar- og þjónustufyrir- 
tæki á sviði byggingalausna, festingar- 
vara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er 
hluti af Johan Rönning hf.

Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfs- 
menn í Reykjavík, Kópavogi, Fjarða- 
byggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á 
Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. 

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

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sindri óskar 
eftir sölumanni

Upplýsingar um starfið veitir 
Þórður M. Kristinsson 
í síma 575 0000 eða thk@sindri.is. 

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað 
fyrir 3. september. 

 |  Skútuvogi 1  |  Viðarhöfða 6  |  Bæjarhrauni 12  | 

2016

Lager - framLeiðsLa
Bindir & stál ehf. óskar eftir að ráða starfskraft til 
framtíðarstarfa í útkeyrslu, afgreiðslu og framleiðslu 
á íhlutum til mannvirkjagerðar. Starfið getur hentað 
báðum kynjum.
Ferilskrá sendist á bindir@simnet.is. 
Frekari upplýsingar í síma 897 2794.
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Toyota Rétting og málun  
óskar eftir starfskrafti 

Bílaréttingar // Framtíðarstarf! 

Almennar bílaréttingar og rúðuísetningar 

Menntun æskileg en skoðum líka nema 

Starfsreynsla æskileg 

Hæfniskröfur 

Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi 

Vandvirkni og stundvísi 

Skipulagshæfni 

Hæfni í mannlegum samskiptum 

Áhugasamir um bílaréttingar sendi umsókn ásamt ferilskrá á 

gunnar@toyotaselfossi.is 

eða mæti á staðinn og ræði við Gunnar Sveinsson

Byggingastjóri - verkefnastjóri

Fasteigna og byggingafélag óskar að ráða 
tæknifræðing eða húsameistara. 

Verkefni: Samningagerð við verktaka og birgja. 
Gerð verk- og kostnaðaráætlana. Umsjón með 
viðhaldsverkefnum. Hönnunarstýring, gæða og 

öryggismál. Góð tölvukunnátta og þekking á Revit. 
Reynsla af byggingastjórn nauðsynleg.

Umsóknir með ferilskrá óskast sendar á santon@mi.is
Nánari upplýsingar um starfið í síma 66 45 900.

Anton ehf byggingafélag. 30 ára  
Skútuvogi 6. 

Oddi prentun og umbúðir leitar af öflugum starfsmanni 
til að stýra þjónustuveri Odda.

Helsta ábyrgðarsvið þjónustuvers er afgreiðsla og 
móttaka viðskiptavina og gesta auk símavörslu.

Æskilegt er að viðkomandi hafi ríka þjónustulund og 
geta unnið vel bæði sjálfstætt og í hóp.

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Geir Gunnarsson  
í síma 824 1836 eða kgeir@oddi.is

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 29. ágúst.

Oddi er ein stærsta prentsmiðja landsins og er jafnframt einn stærsti og fjölbreyttasti  
framleiðandi umbúða á Íslandi, bæði úr pappa- og mjúkplasti. Oddi þjónar virtum hópi 
viðskiptavina, bæði innlendum og erlendum. Vegna góðrar aðstöðu er hægt að  laga 
þjónustuna að þörfum markaðarins á hverjum tíma og bjóða hámarks gæði og afköst á 
viðráðanlegu verði. Framleiðslan er vel tækjum búin og býr að stórum hópi reyndra og vel 
menntaðra starfsmanna.

Umsjónarmaður þjónustuvers 
óskast til starfa

Oddi prentun og umbúðir ehf.,  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

Oddi prentun og umbúðir leitar að öflugum sölumanni  
í fullt starf.

Reynsla af sölustörfum er æskileg auk þess sem 
viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og geta 
unnið vel bæði sjálfstætt og í hóp.

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Geir Gunnarsson  
í síma 824 1836 eða kgeir@oddi.is

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 29. ágúst.

Oddi er ein stærsta prentsmiðja landsins og er jafnframt einn stærsti og fjölbreyttasti  
framleiðandi umbúða á Íslandi, bæði úr pappa- og mjúkplasti. Oddi þjónar virtum hópi 
viðskiptavina, bæði innlendum og erlendum. Vegna góðrar aðstöðu er hægt að  laga 
þjónustuna að þörfum markaðarins á hverjum tíma og bjóða hámarks gæði og afköst á 
viðráðanlegu verði. Framleiðslan er vel tækjum búin og býr að stórum hópi reyndra og vel 
menntaðra starfsmanna.

Oddi óskar eftir 
öflugum sölumanni

Oddi prentun og umbúðir ehf.,  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is
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Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við smíði á 
álhurðum og gluggum. 
Vel kemur til greina að ráða laghentan mann og þjálfa upp 
frá grunni.  Starfsumhverfið er þrifalegt og vel tækjum búið.

Upplýsingar veitir Guðmundur Víðir sími 899 4411

Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; fagval@fagval.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leiðbeinandi í leikskóladeild
 • Stuðningsfulltrúar
 • Skólaliði
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari í 4. bekk
 
Akrar
 • Leikskólakennari 
  50% starf fyrir hádegi
 
Bæjarból
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi
 • Aðstoð í eldhúsi

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðabær auglýsir eftir þjónustu- 
fulltrúa í fullt starf í Ráðhúsi 
bæjarins. 

Helstu verkefni:
 • Móttaka viðskiptavina í Ráðhúsinu
 • Símsvörun 
 • Almenn skrifstofustörf 

Menntun, reynsla og hæfni:
 • Stúdentspróf, skrifstofunám eða 
  sambærilegt nám
 • Reynsla af almennum 
  skrifstofustörfum 
 • Rík þjónustulund

Umsóknarfrestur er framlengdur til 
og með 28. ágúst 2016.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits 
til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á vef 
Garðabæjar www.gardabaer.is. 

G A R Ð A T O R G I  7
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lifland@lifland.is
Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur 
Stórólfsvelli

Reykjavík
Lynghálsi

Akureyri
Óseyri

Borgarnes 
Borgarbraut

Spennandi störf í boði hjá traustu fyrirtæki

Verkstjóri í vöruhúsi
Lífland leitar að öflugum og framsæknum 
einstaklingi til að sjá um verkstjórn í vöruhúsi okkar.

Starfssvið
• Ábyrgð á vöruflæði og daglegum rekstri vöruhús.
• Samskipti við viðskiptavini.
• Mannaforráð.
• Ábyrgð á vörumóttöku og vörudreifingu.

Hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á lagerhaldi.
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð.
• Lyftararéttindi.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision
    æskileg.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður í vöruhúsi
Lífland óskar eftir duglegum starfsmanni í vöruhús 
Líflands í Reykjavík.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Móttaka og frágangur á vörum í vöruhúsi.
• Tínsla og afgreiðsla á pöntunum.
• Almenn lagerstörf.

Hæfniskröfur
• Lyftararéttindi eru kostur.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision        
    er kostur.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum 
    samskiptum.

Starfsmaður í tækjadeild
Lífland leitar að starfsmanni í sölu og ráðgjöf á 
tækjabúnaði fyrir landbúnað.  Lífland selur 
heildarlausnir á tækjabúnaði fyrir alifuglabændur og 
kúabændur.

Starfssvið
• Sala, tilboðsgerð og ráðgjöf til viðskiptavina.
• Vinna að úrlausnum verkefna með viðskiptavinum.
• Aðstoð við uppsetningu tækjabúnaðar.
• Bakvinnsla.
• Utanumhald á varahlutum.

Hæfniskröfur
• Tæknifræðimenntun er kostur.
• Reynsla af sölustörfum.
• Þekking á íslenskum landbúnaði.
•Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision
   æskileg.
•Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Starfsmaður á verkstæði
Lífland óskar eftir starfsmanni í fullt starf á
verkstæði okkar.

Starfssvið
•Viðgerðir og viðhald á tækjum Líflands.
•Önnur tilfallandi verkefni á verkstæði.

Hæfniskröfur
•Reynsla af viðgerðum og verkstæðisvinnu.
•Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð.

Starfsmaður í verslun á Akureyri
Lífland óskar eftir starfsmanni í verslun Líflands 
á Akureyri.  
Vinnutími er frá kl. 10 – 18 virka daga og frá kl. 10 – 14 
annan hvern laugardag.
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina.
• Almenn verslunarstörf.

Hæfniskröfur
• Þekking á íslenskum landbúnaði og hestamennsku er           
    kostur.
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Lyftararéttindi eru kostur.
• Góð almenn tölvuþekking og þekking á Navision 
    kostur.

Umsóknarfrestur starfanna er til og með 
5. september nk.

Nánari upplýsingar um starf í verslun veitir Ellert
verslunarstjóri Akureyri s. 540-1150, 895-7900.

Upplýsingar vegna annarra auglýstra starfa veitir
Arnar Þórisson í síma: 540-1162.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda
umsókn og ferilskrá á atvinna@lifland.is.

Vinsamlegast takið fram hvaða starf sótt er um.
Við hvetjum bæði konur og karla að sækja um störf
hjá Líflandi.

Lífland er framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu tengdri landbúnaði, hestamennsku, dýrahaldi og þjónustu við 
matvælaiðnaðinn. Lífland rekur fóðurverksmiðju á Grundartanga sem framleiðir kjarnfóður, auk þess að reka Kornax, einu 
hveitimyllu landsins.  Lífland rekur að auki sex verslanir víðsvegar um landið.  Hjá Líflandi starfa 70 manns á 9 starfstöðvum.

Árbæjarapótek
Starfsmaður óskast til afgreiðslustarfa.

Um er að ræða fullt starf.

Reynsla úr apóteki æskileg.

Umsóknir sendist á póstfangið: arbapotek@internet.is

Einnig er hægt að hafa samband við Kristján í síma 567-4200 
á opnunartíma Árbæjarapóteks.

Árbæjarapótek
Sjálfstætt apótek frá 1971

Hraunbæ 115
110 Reykjavík



Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollvörður
Spennandi starf í lifandi umhverfi
Nokkrar stöður tollvarða í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli eru lausar til umsóknar hjá embætti Tollstjóra. Um er að 
ræða fjölbreytt og lifandi störf sem miða að því að vernda samfélagið gegn ólöglegum innflutningi og fela í sér mikil 
samskipti við viðskiptavini Tollstjóra. Störfin henta jafnt konum sem körlum.

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það 
er að finna á www.tollur.is.  Gera má ráð fyrir að þeir sem kallaðir verða í inntökupróf mæti 8. eða 9. september.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mán-
uði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Gunnlaugsson, í síma 560-0300

Umsóknarfrestur er til 5. september nk. Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Starf tollvarða felur m.a. í sér:
• Afgreiðslu og eftirlit með skipum, flugvélum, farþegum   
 og áhöfnum.
• Eftirlit og skoðun vörusendinga og tollskjala
• Sérhæfðar leitir svo sem í bílum,  
 með gegnumlýsingarbúnaði o.s.frv.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða menntun sem má meta til  
 slíks náms.
• Samviskusemi, nákvæmni og traust vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Gott andlegt og líkamlegt atgervi 
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.
 Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Almenn ökuréttindi.
• Hreint sakavottorð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. 
ríkissjóðs og Tollvarðafélags Íslands. 

Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um  
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996

Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og framsækni.  

Ráðningar hjá embættinu taka mið af þeim.

Bílabúð Benna leitar eftir drífandi, 
metnaðarfullu og skipulögðu fólki í hópinn.

Vörustjóri Porsche
Helstu verkefni:
• Pöntun á Porsche bifreiðum
• Birgða- og innkaupastýring
• Skýrslugerð og upplýsingagjöf til birgja 
     og stjórnenda
• Umsjón með skráningum bifreiða
• Sölu- og samkeppnisgreiningar

Hæfniskröfur:
• Góð Excel og almenn tölvukunnátta
• Reynsla af birgða- og innkaupastýringu æskileg
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð

Ábyrgðarfulltrúi
Helstu verkefni:
• Frágangur ábyrgðaruppgjöra
• Samskipti við erlenda birgja
• Eftirfylgni ábyrgðarverkefna
• Samskipti við þjónustuaðila

Hæfniskröfur:
• Góð tungumálakunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Þekking á bílum er kostur
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð
• Háskólamenntun kostur

Standsetning -
notaðir bílar
Helstu verkefni:
• Standsetning á notuðum bílum
• Smáviðgerðir
• Innkaup varahluta

Hæfniskröfur:
• Þekking á bílum
• Bifvélavirki eða bifvélavirkjanemi kostur

Nánari upplýsingar um störfin veitir Björn Ragnarsson,
framkvæmdastjóri bílasviðs, bjorn@benni.is. 
Umsókn ásamt ferilskrá, merkt starfstitli, sendist í
síðasta lagi mánudaginn 29. ágúst, á
netfangið: bjorn@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.
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L A G E R M A Ð U R  Ó S K A ST
Garri heildverslun óskar eftir að ráða kraftmikla 
starfsmenn á lager að Lynghálsi 2, Reykjavík.  
Í boði eru 100% störf sem og hlutastörf á kvöldvaktir. 

Helstu verkefni: 
- Tiltekt og frágangur
   pantana
- Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur:
- Nákvæm vinnubrögð
- Góðir samskiptahæfileikar
- Reynsla af sambærilegum 
   störfum er kostur
- Íslenskukunnátta æskileg

Áhugasamir sendi inn ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf á netfangið rocio@garri.is 
merkt; Lagerstarfsmaður 2016. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst 2016.  

Garri er leiðandi innflutningsaðili á 
mat - og hreinlætisvöru til fyrirtækja og 
stofnana. Garri hefur starfað frá 1973. 

www.garri.is
5 700 300

INNOVATION MANAGER
Marel óskar eftir að ráða Innovation Manager í fiskiðnaði. Vöruþróunarteymi tryggir að Marel sjái 
fiskiðnaði fyrir nýjustu tækni í vinnslubúnaði á öllum stigum fiskvinnslu, allt frá stökum vogum til 
vinnslulína og heildarkerfa, um borð í fiskiskipum og vinnslum í landi. 

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

Starfssvið:
•  Ber ábyrgð á vöruþróun og rannsóknarstarfi fyrir fiskiðnað.
•  Leiðir mótun á stefnu og framtíðarsýn í vöruþróun innan  
   fiskiðnaðar í samræmi við heildarstefnu Marel.
•  Leiðir og byggir upp öflugt vöruþróunarteymi.
•  Viðheldur nánu samstarfi við aðrar deildir innan Marel sem 
   og við lykilviðskiptavini. 
•  Tryggir skilvirkni og gott verklag.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í verkfræði eða sambærilegu námi. 
•  Víðtæk þekking á fiskiðnaði og vinnuferlum matvælafyrirtækja.
•  Að lágmarki fimm ára stjórnunarreynsla.
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Býr yfir skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og á auðvelt með að  
   aðlagast breytingum. 
•  Sýnir leiðtogahæfni, frumkvæði og drifkraft. 

Starfið heyrir undir Sigurð Ólason, framkvæmdastjóra fiskiðnar.
 
Umsóknarfrestur er til 11. september. Einungis er tekið á móti umsóknum á marel.is/störf. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagmar Viðarsdóttir, dagmar.vidarsdottir@marel.com, í síma 563-8000.

„Það er ótrúlega gaman að kynnast 
Marel tækjabúnaði frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, allt frá hönnun 
og framleiðslu til söluferla og 
markaðsgreininga, með þarfir 
viðskiptavinarins í huga.“

Kristín Líf Valtýsdóttir vélaverkfræðingur 
í vöruþróun, húmoristi og heilsufrík.

Húsvörður 
í KaplaKriKa

Óskum eftir að ráða harðduglega og snyrtilega konu  
í 100% starf húsvarðar í Kaplakrika, hálft starf  

kemur til greina. Unnið er á vöktum.

Starfslýsing: Almenn þrif í húsinu og á svæðinu. Þjónusta 
iðkendur og aðra gesti, svara í síma og svara fyrirspurnum 

varðandi félagið, æfingatíma og fleira.

Hæfniskröfur: Stundvísi, áreiðanleg, snyrtileg og dugleg. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið 
umsóknir á elsa@fh.is. fyrir 27 ágúst.

Deildarstjóri radíó og 
þráðlauss aðgangs
Laust er til umsóknar spennandi og krefjandi stjórnunarstarf 
sívaxandi deildar radíó og þráðlauss aðgangs. Deildarstjórinn 
ber ábyrgð á hönnun og rekstri farsíma-, útvarps- og 
sjónvarpsdreifikerfa Vodafone. Hann kemur einnig að 
stefnumörkun, áætlanagerð og öðrum framkvæmdum 
tengdum þráðlausum kerfum. Viðkomandi stýrir teymi 
sérfræðinga og vinnur náið með öðrum stjórnendum 
sem og birgjum fyrirtækisins. Starfið krefst góðra 
hæfileika og reynslu af stjórnun tæknimanna í 
krefjandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 
28. ágúst nk. Nánari upplýsingar 
á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig
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Svæðisstjóri

Akureyrarbær óskar eftir að ráða Svæðisstjóra til 
starfa á skíðasvæðið í Hlíðarfjalli.  

Hlíðarfjall er vinsælasta skíðasvæði Íslands og er árlega heimsótt 
af tugþúsundum landsmanna til þess að renna sér á skíðum og 
snjóbrettum.

Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn á skíðasvæðinu.
• Viðhaldsvinna á sumrin og haustin.
• Umsjón með öryggis- og gæðamálum.
• Þjálfun starfsfólks.
• Skipulag og vinna við snjóframleiðslu.
• Önnur tilfallandi verkefni. 

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af stjórnun er kostur.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Almenn skíða- eða snjóbrettakunnátta nauðsynleg.
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi nauðsynleg.
• Vilji og geta við að vinna við erfiðar aðstæður.
• Grunnþekking á notkun helstu tölvuforrita æskileg.. 
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi nauðsynlegt.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að  
 framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrar-
bæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2016

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

Velferðarsvið

Verkefnastjóri í heimahjúkrun – Þjónustumiðstöð LaugardaLs og háaLeitis

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í starf verkefnastjóra í samþættri 
heimaþjónustu. Við samþætta heimaþjónustu starfa  hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, félagsliðar og starfs-
fólk heimaþjónustu með það að markmiði að veita örugga og góða þjónustu við fólk í heimahúsum. Mark-
mið samþættrar heimahjúkrunar og heimaþjónustu er að veita skilvirka þjónustu til íbúa, einfalda aðgengi að 
þjónustu til einstaklinga í heimahúsum, til að einstaklingur geti verið eins lengi heima og mögulegt er. Um er 
að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Tekur þátt í skipulagi mönnunar, vinnubrögðum,  
 uppbyggingu í heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu  
 í miðbyggð borgarinnar.
• Hefur umsjón með og tekur þátt í RAI mati og gæðamálum  
 hjúkrunar og félagsþjónustu.
• Hefur umsjón með mönnun fyrir kvöld og helgarþjónustu. 
• Hefur umsjón með daglegri lyfjatiltekt og útdeilingu lyfja. 
• Ber ábyrgð á móttöku nema í samstarfi við skóla og  
 aðra samstarfsaðila.
• Sinnir fræðslu  til samstarfsaðila. 
• Tekur þátt í samstarfs- og þróunarverkefnum innan ÞLH  
 og  þvert á hverfi borgarinnar og utan.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi.  
• Framhaldsnám er nýtist í starfi. 
• 5 - 10 ára starfsreynsla.
• Reynsla af stjórnun og verkefnisstjórnun. 
• Þekking og reynsla af sjúkraskrárkerfinu Sögu.
• Gott vald á íslensku og , gott málfar og hæfni í frágangi  
 á texta.
• Frumkvæði, sveigjanleiki, góð samskipta-  
 og skipulagshæfni. 
• Góð tölvukunnátta m.a. exel og word.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Halla Þórisdóttir deildarstjóri í síma 411-1500 og tölvupósti ingibjorg.halla.
thorisdottir@reykjavik.is.

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

Umsóknarfrestur er til 3. september n.k

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs 
og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu.

Starfssvið
• Mönnun og ráðningar
• Alþjóðlegar ráðningar og móttaka 

erlendra starfsmanna
• Starfsþróun og þjálfun nýrra starfsmanna
• Ráðgjöf við stjórnendur
• Innri samskipti
• Vinnustaðamenning og starfsandi 

MANNAUÐSSTJÓRI
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að mannauðsstjóra til starfa. 
Við leitum að einstaklingi með þekkingu og frumkvæði í hóp úrvals starfsfólks sem 
hefur fagmennsku, góð samskipti og stöðugar umbætur að leiðarljósi.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hilmar Bragi Janusson, forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
í síma 525 4085 og netfang hilmar@hi.is.
Sjá nánar um starfið á www.hi.is/laus_storf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í mannauðsstjórnun, vinnusálfræði 

eða skyldum greinum
• Haldgóð reynsla af stefnumiðaðri mannauðsstjórnun, 

starfsþróunarverkefnum og breytingastjórnun
• Þekking á helstu aðferðum innri samskipta
• Mikil samstarfshæfni, jákvætt viðmót og lipurð 

í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og árangursmiðuð nálgun verkefna
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Leikskólinn Aðalþing 
óskar að ráða 

háskólamenntað fólk 
til starfa 

Aðalþing 
er einkarekinn leikskóli í Kópavogi, 
sem leggur áherslu á margskonar 
þróunarstarf og skemmtilega 

nýbreytni. 
 

Við leitum að starfsfólki með 
margvíslega háskólamenntun, 

t.d. á sviði uppeldis- og menntavísinda, 
félags- eða 

heilbrigðisvísinda og listgreina. 
 

Karlar jafnt sem konur eru sérstaklega 
hvattir til að sækja um starf með okkur 
en nú þegar er hátt hlutfall karlmanna 

starfandi við skólann.  

Upplýsingar veitir Hörður leikskólastjóri 
í síma 7703553 

eða á netfanginu hordur@adalthing.is 

Nánari upplýsingar um starÞð í Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu skólans www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING



Áhættustýring Valitor leitar að sérfræð-
ingi í rekstraráhættu. Viðkomandi er 
ábyrgur fyrir að þróa og efla eftirlit með 
rekstri tengdum kortastarfsemi Valitor.

Unnið er náið með tekjusviðum fyrirtækisins við

öflugt eftirlit með rekstraráhættu sem jafnframt styður 

stefnu þeirra, áhættustýringu og góða viðskiptahætti.

Ábyrgð

//  Vinna að stöðugum umbótum með það að
 markmiði að minnka rekstraráhættu.

//  Tryggja að Valitor fylgi settum reglum og
 stefnu er snúa að rekstraráhættu.

Hæfni

//  Leitað er eftir háskólamenntuðum einstak-
 lingi með frumkvæði, sem getur unnið 
 sjálfstætt og hefur bakgrunn úr rekstrar-
 áhættu eða tengdum sviðum.

//  Árangur og reynsla af þróun og innleiðingu
 ferla í samvinnu við innri og ytri aðila er skilyrði.

//  Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ferilskrá
og kynningarbréfi á ensku.

Umsóknarfrestur er til og með 30. ágúst 2016.

Upplýsingar veitir Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem 

er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 

sína. Gildin okkar, frumkvæði, traust og samvinna, 

knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram 

í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.
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Sérfræðingur í 
rekstraráhættu

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið Hæfniskröfur

Vaktstjóri

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á sinni vakt
· Umsjón með starfsfólki
· Umsjón með uppgjöri

· Skipulags- og leiðtogahæ�leikar
· Reynsla af sambærilegu star� er kostur
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
· Dugnaður og metnaður í star�

Tokyo Sushi óskar eftir að ráða metnaðarfullan og vandvirkan einstakling í starf vakstjóra.
Um vaktavinnu er að ræða og er unnið frá kl. 10:45 til kl. 21:30. Unnið er tvo daga aðra
vikuna og �mm daga hina.

Veitingastaðir Tokyo Sushi eru staðsettir í Glæsibæ og á Nýbýlavegi.

Sveitarfélag Hornafjarðar óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður

Starfsvið:
*

*

Hæfniskröfur

Starfsvið:
*

*

Hæfniskröfur til starfsins

Í boði eru

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is .

Á heimasíðu www.hornafjordur.is /atvinna má sjá nánari upplýsingar um fleiri áhugaverð störf.

Yfirumsjón með daglegum rekstri og starfsmannamálum Menningarmiðstöðvarinnar,
yfirumsjón með héraðsskjalasafni og byggða- og náttúrugripasafni, sem og bókasafni
sveitarfélagsins.

Forstöðumaður ber auk þess ábyrgð á þróun safnamála, vinnur að stefnumótun
og menningarmálum auk annarra fjölbreytilegra og krefjandi verkefna.

eru að umsækjendur séu með háskólamenntun (BS/MS) sem hentar í starfið.
Haldgóð þekking á safna- og menningarmálum er nauðsynleg auk starfsreynslu af
sambærilegu. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleika í samstarfi,
hæfni í mannlegum samskiptum, tölvulæsi og góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.
Reynsla af stjórnun er nauðsynleg og kostur er ef viðkomandi hafa góða þekkingu á svæðinu.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf leikskólastjóra við sameinaðan
leikskóla á Höfn. Ákveðið hefur verið að sameina tvo leikskóla undir eitt þak.

Leikskólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskóla, stjórnar honum og hefur
forgöngu um mótun faglegrar stefnu innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár, stefnu
sveitarfélagsins og í samstarfi við skólasamfélagið.

Helstu verkefni leikskólastjóra eru að vera faglegur leiðtogi og móta framtíðarstefnu leikskólans,
vinna að sameiningu tveggja leikskóla og flutningi í nýtt hús, stýra og bera ábyrgð á daglegu
starfi og rekstri leikskólans, bera ábyrgð á starfsmannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun,
og starfsþróun jafnframt að skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsfólk
auk annarra þeirra fjölbreyttu verkefna er falla undir verksvið.

eru leikskólakennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið
leikskólakennari, kennslureynsla á leikskólastigi eða viðbótarmenntun í stjórnun. Áhersla er
lögð á leiðtogahæfileika og hæfni í stjórnun, faglegan metnað og frumkvæði í starfi, áhuga á
að leiða þróunarstarf í leikskóla auk samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
Hæfniskröfur eru einnig góð almenn tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta. Þekking eða
reynsla af rekstri er æskileg.

áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

er til og með 18. september nk. Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-
15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til , sjá nánar

Staða leikskólastjóra

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Hornafjarðar



Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Ertu á lausu? 
N1 óskar eftir að bæta við sig metnaðarfullu, kraftmiklu 
og lífsglöðu starfsfólki. Laus eru margvísleg störf 
víðsvegar um landið.

Kynntu þér málið og sæktu um  
á www.n1.is   
– merkt framtíðarstörf 
 
Hvetjum bæði kyn til að sækja um 
störf hjá fyrirtækinu.

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. 
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Laus störf við Varmárskóla 
skólaárið 2016-2017

• Kennari óskast í námsver, tímabundið starf (50-70%)

• Íþróttakennsla, tímabundið verkefni v/fæðingarorlofs  
 (19.sept-18.nóv 2016).

• Húsvörður óskast til áramóta í 50-100% starf.

• Skólaliði óskast til starfa. Fjölbreytt verkefni.

• Skólaliði með ræstingu (50%).

• Stuðningsfulltrúi óskast með nemendum á miðstigi  
 (75%), hægt að bæta við með vinnu í frístundaseli.

• Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa við  
 Frístundasel Varmárskóla (30-50%). 
 Möguleiki er á styttri vinnutíma og að vinna staka daga     
 Tilvalin aukavinna með skóla.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitar félaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir og Þórhildur 
Elfars dóttir skólastýrur í síma 525 0700 eða 899 8465 / 863 3297. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
thoranna(hjá)varmarskoli.is eða thorhildur(hja)varmarskoli.is

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 3. sept 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. Það 
sakar ekki að hafa samband og heyra í okkur.

LEIKSKÓLI Í REYKJAVÍK
óskar eftir að ráða tónlistarkennara  

sem fyrst. Góð íslenskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir með upplýsingum um  
menntun og starfsreynslu sendist á  

box@frett.is merkt ,,Tónlistarkennari-RVK“

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Tollverðir Tollstjóri Reykjavík 201608/1113
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, félagsvísindasvið Reykjavík 201608/1112
Doktorsnemi Háskóli Íslands, félagsráðgjafadeild Reykjavík 201608/1111
Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201608/1110
Lögfræðingur á sviði mannréttinda Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201608/1109
Forstöðumaður fyrirtækjasviðs Byggðastofnun Sauðárkrókur 201608/1108
Fjármálastjóri Ríkiseignir Reykjavík 201608/1107
Gagnafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Reykjanesbær 201608/1106
Mannauðsstjóri Háskóli Íslands, verkfræði- og náttúruvísindasviðReykjavík 201608/1105
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali Akureyri 201608/1104
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, skurðlækningar Reykjavík 201608/1103
Aðstoðarmenn á bráðadeild Landspítali, Fossvogi Reykjavík 201608/1102
Starfsfólk í matsali Landspítali Reykjavík 201608/1101
Starfsmaður í eldhús Landspítali, Hringbraut Reykjavík 201608/1100
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201608/1099
Doktorsnemi, Kerfislíffræðisetur Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1098
Nýdoktor, Kerfislíffræðisetur Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1097
Doktorsnemi, Kerfislíffræðisetur Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1096
Sérfr. í vefforritun og vefumsjón Hagstofa Íslands Reykjavík 201608/1095
Yfirsálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201608/1094
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun Reykjavík 201608/1093
Skógarvörður Skógræktin Suðurland 201608/1092
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta/lungna/augnskurðd. Reykjavík 201608/1091
Skrifstofumaður Landspítali, meinafræðideild Reykjavík 201608/1090
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201608/1089
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201608/1088
Héraðsdýralæknir Matvælastofnun Egilsstaðir 201608/1087
Sjúkraþjálfarar Landspítali Reykjavík 201608/1086
Starfsfólk í ræstingar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201608/1085
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Ertu smiður eða hefurðu áhuga  
á byggingarvinnu? 
B.Ó. Smiðir ehf. eru að leita að smiðum og verkamönnum í 
framtíðarstarf vegna aukinna verkefna.  
Einnig stendur til boða að taka nema á samning. 
Verkefnastaða er víðsvegar um land, þó aðallega á  
höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Salaskóla vantar nokkra starfsmenn í dægradvöl sem og í mötuneyti skólans. Um er að ræða 50% starf 
eftir hádegi í dægradvöl en 100% starf í mötuneyti. Möguleiki er á meira starfshlutfalli í dægradvöl sé þess 
óskað.
Við bjóðum upp á skemmtilegan og lifandi vinnustað þar sem ríkir góður starfsandi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.
Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson, skólastjóri, í síma 4413200 eða á netfanginu hafsteinn@kopavogur.is 
Eingöngu er hægt að sækja um störfin á www.kopavogur.is 

Viltu vinna við lifandi 
og skemmtilegt starf í Salaskóla?

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólasérkennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í 60%  
 starf í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Læk

Grunnskólar

· Skólaliði í Álfhólsskóla

· Starfsmaður í eldhús í Álfhólsskóla

· Smíðakennari í Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Matráður í Salaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl Salaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

Velferðarsvið

· Starfsmaður í liðveislu, tilsjón og ráðgjöf

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

BÍLSTJÓRI

Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. 
Helst koma þeir til greina sem búa yfir 
öguðum vinnubrögðum, nákvæmni og 

skipulagshæfileikum í bland við jákvætt 
hugarfar. Viðkomandi þarf að vera 

líkamlega hraustur og eiga gott með að 
vinna í samvinnu við hóp samstarfsmanna 

á lager. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
meirapróf eða áhuga á að taka slíkt próf.

Áhugasamir vinsamlega fyllið 
út umsóknareyðublað 

á www.sm.is/job

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

RAFEINDAVIRKI
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 

RAFEINDAVIRKJA / RAFVIRKJA

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi 
áhuga á rafeindatækni og viðgerðum, vinna 

vel bæði í hóp og sjálfstætt og hafa ríka 
þjónustulund. Í starfinu felst að taka á 

móti, bilanagreina og gera við margvísleg 
raftæki ásamt samskiptum 

við viðskiptavini.

Raftækjaverkstæðið annast 
þjónustu á mörgum heimþekktum 
vörumerkjum á borð við Philips, 

Panasonic, Saeco, iRobot, 
Delonghi og Kenwood.

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
STARFSMANN Á LAGER

Samskip óska eftir bílstjórum í akstur og 
dreifingu vöru innan höfuðborgarsvæðisins, 
sem og á landsbyggðinni.   

Hæfnikröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka 

með tengivagn eru kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi  

eru kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða 

ástundun og samviskusemi
• Stundvísi, heiðarleiki og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og 

hafa hreina sakaskrá

Við leggjum metnað okkar í að flytja viðskipta-
vinum vörur skjótt og örugglega hvert á land sem 
er og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra.
 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason 
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com, 
eða í síma 858 8660.

Saman náum við árangri

Samskip vilja þig 
í bílstjórasætið



Helstu verkefni
• Kennsla á fagtengdum námskeiðum í málmsmíði, 

kælitækni, suðu og fleiru

• Hönnun og umsjón á námsefni

• Uppbygging á tengslaneti í iðnaðinum með 
fyrirtækjaheimsóknum og viðburðum

• Önnur verkefni sem sviðsstjóri og/eða 
framkvæmdastjóri IÐUNNAR fela honum

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði málm- og vélaiðnaðar auk 

annarra tæknimenntunar sem nýtist í starfi

• Reynsla af kennslu er kostur

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

• Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Framúrskarandi samskiptafærni, frumkvæði  
og árangursdrifni.

Umsóknarfrestur er til og með 7. september nk.  
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið með tölvupósti, mottaka@idan.is. Með umsókn 
skal fylgja greinargóð ferilskrá og kynningarbréf. 

Nánari upplýsingar gefur Kristján Kristjánsson, 
sviðsstjóri málm- og véltæknisviðs.

Verkefnastjóri á 
Málm- og véltæknisviði

Sími 590 6400   www.idan.is

Verkefnastjóri á málm- og véltæknisviði hannar, skipuleggur og kennir 
á námskeiðum málm- og véltæknisviðs. Hann framkvæmir vottanir á 
fagmönnum á þeim sviðum sem falla undir VMS. Verkefnastjóri 
heimsækir fyrirtæki og hefur umsjón með kennslu á vettvangi.

Ertu í stuði? 
 

Hófst þú nám í rafiðngrein,  
raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 

rafeindavirkjun en laukst því ekki? 
 
Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 
 
Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27  
mánudaginn 29. ágúst 2016 kl. 17:00. 
 
 

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir 
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.  
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi. 
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  
             www.rafnam.is - Raunfærnimat 

eða í  síma 580 5256 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Blikksmiður / Rafvirki / Vélvirki
Blikksmiðurinn hf óskar eftir starfsmanni í þjónustudeild  

fyrirtækisins, óskað er eftir manni með góða þekkingu á vél  
og tæknibúnaði loftræsikerfa.  

Um framtíðarstarf er að ræða, góð laun í boði fyrir réttan aðila.  
Upplýsingar um starfið veitir Karl Hákon s: 892 8379, karlh@blikk.is 
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Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Bernhard leitar að starfsmanni í varahlutaverslun 
fyrirtækisins. Star�ð felur í sér sölu til viðskiptavina, 
verkstæða og þjónustuaðila, móttöku sendinga og 
lagerhald.

Um er að ræða 100% starf þar sem vinnutíma er skipti 
milli starfsmanna vikulega ýmist frá kl. 08:00 til kl. 17:00 
eða frá kl. 09:00 til kl. 18:00

Hæfniskröfur:
• Góður sölumaður með ríka þjónustulund.
• Hafa óbilandi áhuga á vara- og aukahlutum
 jafnt í bíla sem og mótorhjól.
• Geta sýnt frumkvæði og sköpun í star� 
• Góð tölvukunnátta.
• Stundvís og reyklaus. 

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst.  Farið er 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur 
er til 15. október nk. Upplýsingar eru ekki gefnar í síma 
en sótt er um star�ð á heimasíðu fyrirtækisins 
www.bernhard.is/storf eða á gyl�@bernhard.is

STARFSMAÐUR
Í VARAHLUTAVERSLUN

Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Bernhard leitar að starfsmanni í standsetningu fyrir-
tækisins. Star�ð felur m.a. í sér standsetningu bifreiða 
og mótorhjóla, ásetningu aukabúnaðar, umfelganir og 
bílaþrifs. Um er að ræða 100% starf þar sem vinnutími 
er frá kl. 09:00 til kl. 18:00.

Hæfniskröfur:
• Handlaginn einstaklingur með gott verkvit. 
• Hafa óbilandi áhuga á bílum sem og mótorhjólum. 
• Geta sýnt frumkvæði og sköpun í starf.
• Gilt bílpróf.
• Stundvís.

Viðkomandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst. Farið er 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

STARFSMAÐUR
Í STANDSETNINGU

 

Landsnet óskar eftir tilboðum í  
jarðvinnu og lagningu 66 kV 

háspennu jarðstrengs á Austur
landi í samræmi við útboðs

gögnum NK101.

Verkið felur í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV jarðstrengs frá 
endamastri 129, austan Grænaneseyju, að tengivirki Lands-
nets við Hafnarnaust á Neskaupstað. Heildarlengd 66 kV 
háspennujarðstrengja sem þarf að endurnýja er um 1600 m. 

Helstu verkliðir eru:

•	Gröftur	lagnaskurða,	lagning	ídráttarröra,	lagning	og	
ídráttur	háspennujarðstrengja	og	jarðvíra,	söndun,	lagning	
aðvörunar	borða	og	fylling.

•	 Innmæling	lagna	og	frágangur	yfirborðs	til	samræmis	 
við	umhverfið.

Útboðsgögn	verða	aðgengileg	rafrænt	frá	og	með,	22.	ágúst	
2016	og	tilboð	þurfa	að	hafa	borist	Landsneti	fyrir	kl.	14,	 
1.	september	2016.

Verkinu skal að fullu lokið október 2016.

Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



| AtvinnA | 20. ágúst 2016  LAUGARDAGUR26

Í 7. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 185/2016 eru tilgreindar heimildir til

veitingu sérstakra styrkja úr Orkusjóði:

A) Styrkir til verkefna sem stuðla að samdrætti í olíunotkun til
 húshitunar eða rafmagnsframleiðslu utan veitna.

B) Styrkir til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda
 rafkyndingu húsnæðis eða mannvirkja í eigu sveitarfélaga.

C) Styrkir til verkefna er leiða til orkusparnaðar.

Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs hefur ákveðið að styrkveitingar Orkusjóðs á árinu

2016 verði til verkefna samkvæmt B) lið ofangreindra heimilda.

Til greina koma meðal annars: Uppsetning  á varmadælum, uppsetning eða 

endurbætur hitastýringarkerfa og önnur verkefni sem leiða til minni 

raforkunotkunar við hitun

Við mat á umsóknum verður sérstaklega litið til:

• Að fyrir liggi ítarleg verk- og kostnaðaráætlun

• Að fyrirliggi raunhæft mat á áætluðum raforkusparnaði

• Verkefna þar sem hlutfallslega mikill orkusparnaður næst miðað 

 við kostnað

Umsóknarfrestur er til 1. október 2016
Skrifleg staðfesting á afgreiðslu umsókna mun berast umsækjendum eigi síðar en 

1. desember 2016.

Orkustofnun fylgir stefnu stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu og skal senda 

rafrænar umsóknir af vef Orkustofnunar www.os.is

Nánari upplýsingar á www.os.is og hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 

603 Akureyri í símum 569 6083 – 894 4280 – Netfang Orkusjóðs er jbj@os.is

ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR 
Orkusjóður auglýsir sérstaka styrki 2016

 

Landsnet óskar eftir tilboðum í  
jarðvinnu og lagningu 66 kV 

háspennu jarðstrengs á Austur
landi í samræmi við útboðs

gögnum NK101.

Verkið felur í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV jarðstrengs frá 
endamastri 129, austan Grænaneseyju, að tengivirki Lands-
nets við Hafnarnaust á Neskaupstað. Heildarlengd 66 kV 
háspennujarðstrengja sem þarf að endurnýja er um 1600 m. 

Helstu verkliðir eru:

•	Gröftur	lagnaskurða,	lagning	ídráttarröra,	lagning	og	
ídráttur	háspennujarðstrengja	og	jarðvíra,	söndun,	lagning	
aðvörunar	borða	og	fylling.

•	 Innmæling	lagna	og	frágangur	yfirborðs	til	samræmis	 
við	umhverfið.

Útboðsgögn	verða	aðgengileg	rafrænt	frá	og	með,	22.	ágúst	
2016	og	tilboð	þurfa	að	hafa	borist	Landsneti	fyrir	kl.	14,	 
1.	september	2016.

Verkinu skal að fullu lokið október 2016.

Tilboð verða opnuð hjá Landsneti, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Hlíðasmári 6
201 Kópavogur
www.FASTLIND.is
510 7900

VILTU VINNA  
HJÁ FRAMSÆKNU  

FYRIRTÆKI Í  
MIKILLI SÓKN ?

Hannes 
Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Nú er góður og heilbrigður 
vöxtur á fasteignamarkaðnum 
og því fylgja góð tækifæri.

LIND fasteignasala 
leitar að löggiltum 
fasteignasölum eða 
nemum í löggildingu 
fasteignasala.

Vertu í sigurliði 
með okkur.
Sendið ferilskrá á
hannes@fastlind.is

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

www.capacent.is 

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

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari



Espigerði 16
108 REYKJAVÍK

Góð fjögurra herbergja íbúð á annari hæð í litlu 
fjölbýli með fallegu útsýni. Íbúðin var talsvert 
endurnýjuð fyrir 10-15 árum síðan.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Drápuhlíð 26
105 REYKJAVÍK

Falleg fjögurra herbergja íbúð ásamt bílskúr, 
íbúðin er 112 fm og bílskúrinn 39,2 fm. 
Sameiginlegur inngagnur með einni annari íbúð. 
Getur verið laus fljótlega

STÆRÐ: 151,2 fm HÆÐ        HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Úlfarsbraut 46
113 REYKJAVÍK

Glæsileg útsýnislóð við enda á botnlanga 
fremst í hverfinu. Mói er við lóðarmörk sem 
verður ekki byggt á og gróðurmörkin fyrir 
neðan er friðuð svo útsýni mun ekki skerðast.

STÆRÐ: 285 fm ÚTSÝNISLÓÐ

17.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Laufásvegur 17
101 REYKJAVÍK

Fallega þriggja herbergja íbúð með sérinngangi 
á jarðhæð að Laufásvegi 17. Íbúðin er í dag í 
skammtímaleigu á AIRBNB.COM  550.000kr 
tekjur á mánuði.

STÆRÐ: 87 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

46.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Sólvallagata 48b
101 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á lítið niðurgrafni jarðhæð í bakhúsi á 
vinsælum stað í gamla Vesturbænum. Eignin 
var öll tekin í gegn að innan árið 2008.

STÆRÐ: 75 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Dalaþing 9
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt 428,7 fm ein-
býlishús á frábærum útsýnisstað við Dalaþing 9 
í Kópavogi. Eignin er með tveimur auka íbúðum.

STÆRÐ: 428,7 fm EINBÝLI       HERB: 11

115.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/ Í námi til lögg.fasteignasala

Holtsvegur 37-39
210 GARÐABÆR

Nýjar og glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnis-
stað. Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri 
bílageymslu. Afhendingartími er áætlaður 
sept-nóv 2016.

STÆRÐ: 100-140 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Verð frá 47,9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Í námi til lögg.fasteignasala

Hjallasel 37
109 REYKJAVÍK

Snyrtilegt og fallegt parhús við Hjallasel 37 á 
lóð hjúkrunarheimilis Seljahlíðar. Eigninni fylgir 
aðgengi að þjónustu og félagsstarfi. Falleg 
aðkoma og sér bílastæði við húsið.

STÆRÐ: 69,1 fm PARHÚS      HERB: 2

33.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    22. ágúst 18:30 – 19:00 OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. ágúst 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    22. ágúst 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    21. ágúst 16:30 – 17:00



661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

Benedikt
Ólafsson
Nemi 

Kristján  
Ólafsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 512 4900

SIGTÚNI 39, JARÐHÆÐ 
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21 ÁGÚST. FRÁ KL 15:00 
TIL 15:30 - GENGIÐ INN AÐ AFTANVERÐU. 
Einstaklega smekklega og glæsilega 3-4 herb. 98,3 fm.  kjallara íbúð sem er lítið niðurgrafin kjallara 
íbúð í glæsilegu þríbýli að Sigtúni 39. Eignin var nánast gerð fokheld fyrir 4 árum síðan,  
ný rafmagnstafla. Eign sem stoppar stutt við. Sjón er sögu ríkari. 
Eignin getur verið afhent við undirritun kaupsamnings.

Verð: 38,8 milljónir.

Benedikt tekur á móti fólki s: 661 7788.

GRÆNLANDSLEIÐ 13
• Mjög falleg og vönduð 154,5 fm. 3ja herb. þar af flísalagður 32.2 fm bílskúr. 
• Ásamt sirka óskráðir 15 -20 fm. sem hægt er að stækka út frá sjónvarpsherbergi.
• Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, tvö rúmgóð herbergi. Sér afgirt verönd.   
• Góður flíslagður bílskúr með óskráðu rými fyrir innan. Eign sem stoppar stutt við.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
•  V.  46,9 millj.   
BENEDIKT SÝNIR EIGNINA S: 661 7788

FUNALIND 9. 2. HÆÐ TIL HÆGRI.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21 ÁGÚST. FRÁ KL 14:00 TIL 14:30. 
Mjög vel skipulögð 112,1 fm. 4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð í vel byggðu og viðhaldslitlu 
fjölbýlishúsi að einum vinsælasta stað í Lindarhverfi Kópavogs. 
Eignin getur verið afhent við undirritun kaupsamnings.
Verð39,9 millj.
Benedikt tekur á móti fólki s: 661 7788

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

SÖLKUGATA 24- 26 271 MOSFELLSBÆR. 
PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN.
Fullkláruð raðhús, aðeins tvö hús eftir af fjórum, mjög falleg og vönduð 205.2 fm. 4-5 herb.raðhús þar 
af 25,6 fm. innbyggður bílskúr. Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, þrjú rúmgóð herbergi..  
Góður bílskúr. Stórbrotið útsýni. Góð afgirt verönd ofan á bílskúr.  Eignir sem stoppar stutt.
Göngufæri er í alla helstu þjónustu. ATH. Tilbúið til afhendingar í lok okt.
Verð aðeins  67,9 millj.
   
BENEDIKT SÝNIR EIGNINA S: 661 7788

GERPLUSTRÆTI 27
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21 ÁGÚST FRÁ KL 17:00 TIL 17:30   
AÐ GERPLUSTÆTI 27, 3JU HÆÐ ÍBÚÐ 301 
Glæsileg 144,8 fm. 4ra herb. endaíbúð með stæði í bílageymslu með stórbrotnu útsýni yfir f 
jallagarðanna og höfuðborgina. Stór herbergi, opið á milli eldhúss og stofu.  
Gólfhiti í allri eigninni. Vönduð eign sem enginn ætti að
láta framhjá sér fara. Stutt í alla þjónustu.

V. 44,9 millj.

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788



Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

 LAUGAVEGUR / HVERFISGATA  - 101 RVK.
- Virkilega gott 142,2 fm. 5-6 herbergja raðhús.  
- Frábærlega staðsett bakhús við Laugaveg, en eignin er skráð á Hverfisgötu 56. Stórar suðursvalir.  
- 3 rúmgóð svefnherbergi og möguleiki á að bæta við einu við.

V. 59,9 millj.

BRENNUBYGGÐ – 311 BORGARBYGGÐ
Sumarhús við Brennubyggð í Borgarbyggð.  Um er að ræða 79,4 fm sumarhús ásamt steyptum 
skriðkjallara þar sem inntök hússins eru.  4 svefnherbergi og rúmgóð stofa með stórri verönd.  
Frábær staðsetning innst í hverfinu.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Hitaveita.

V. 17,9 millj. 

BREIÐAVÍK 11  -  112 RVK.
- Einstaklega fallega 122,7 fm. 4-5 herbergja endaíbúð ásamt 21,3 fm. bílskúr samtals 144 fm.  
- 3 rúmgóð svefnherbergi.  Þvottahús innan íbúðar.  
- Stutt í skóla og alla þjónsutu.  Stórar suðursvalir.  Laus fljótlega.

V. 41,9 millj.

ÁSAKÓR 14 – 203 KÓP
- Björt og falleg 4-5 herbergja íbúð á útsýnisstað í Kópavoginum.  Alls 174,7 fm.
- Tvöfaldur bílskúr og 2 bílastæði framan við  
 bílskúrinn í bílageymslu.
- Frábært fjölskylduhverfi.  Fallegar gönguleiðir.   
 Útsýni yfir golfvöll GKG.

V. 54,9 millj

KLEPPSVEGUR 118 – 104 RVK
OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 25. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
- Útsýnisíbúð á á 8. og efstu hæð í lyftuhúsi, miðvsvæðis í Reykjavík
- 3. til 4ra herbergja íbúð með nýlegum gólfefnum og eldhúsinnréttingu

V. 33,5 millj

OPIÐ HÚS

ENNISHVARF 15 B, 203 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. ÁGÚST KL. 17:30 - 18:00  
- Einstaklega fallega og vel skipulagða 4 herbergja endaíbúð á jarðhæð  
 í fjórbýli í fjölskylduvænu hverfi. 
- Íbúðin er 114,6 fm og bílskúr 31,2 fm. Útgengt er á stóra sérverönd frá stofu. 
- Sérlega vandaðar innréttingar og gólfefni eru í íbúðinni. 3 rúmgóð svefnherbergi.
- Eignin er klædd að utan og allur frágangur  
 er til fyrirmyndar.
V.  49,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

LINDA- OG SALAHVERFI KÓPAVOGS !
Óska eftir 4- 5 herbergja íbúð með sérinngangi í Linda- og Salahverfi Kópavogs
með möguleg skipti í huga við sérbýli í sömu hverfum.

HJALLABRAUT 13 -  220 HFJ.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. ÁGÚST KL. 16:30 - 17:00, 
Virkilega falleg 115,8 fm. 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð ( efstuhæð ).  
Stórar suðursvalir með frábæru útsýni.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Þvottahús innan íbúðar.  Stutt í alla þjónstu og skóla.  Eignin er klædd að utan.

V. 34,5 millj. Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



.

Ljósvallagata 8

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 20.ágúst kl.13:00-13:45

Falleg og björt 100 fm 4ra herbergja 

Eldhús og gólfefni hefur verið endurnýjað 

Fallegt útsýni og björt eign 

Efsta hæð 

.

Hamrahlíð 21

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í góðu 

húsi við Hamrahlíð 80 fm 3ja herbergja 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 

og alla helstu þjónustu 

.

Nesvegur 45

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.18:30-19:00

Mikið endurnýjuð og lítið niðugrafin íbúð í 

kjallara við Nesveg 45 63,2 fm 2ja herbergja 

Endurnýjað eldhúsog endurnýjað bað 

Góð staðsetning í vesturbænum þar sem 

stutt er í alla helstu þjónustu

.

Álfheimar 36 

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.13:00-13:30

Falleg 3-4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð 

Tvö svefnherbergi, tvískipt stofa 107 fm með 

sérgeymslu Þvottavél innan íbúðar 

Húsið mikið endurnýjað að innan sem utan

.

Austurbrún 4

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.14:00-14:30

48 fm íbúð á 8 hæð með frábæru útsýni 

Íbúðin er töluvert endurnýjuð 

Hús nýlega málað 

Húsvörður 

Tengi f þvottavél innan íbúðar 

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm

Tvö svefnherbergi,

Heitur pottur

Baðherbergi með sturtuklefa

Reykjaból - Flúðir

Verð : 19,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 278 fm endaraðhús 

Óskert sjávarútsýni 

5 svefnherbergi 

Frábært skipulag 

Eign í sérflokki

Bakkavör 2

Verð :110,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð 

Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni 

Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði 

Mikil nálægð við síbreytilega nátturu Elliðavatns 

Heiðaþing

Verð : 73,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi 
við Lómasali 8 í Kópavogi 
121 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góðar svalir með útsýni 
Laus til afhendingar 

 Lómasalir 8

Verð : 43,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.

Holtsgata 19 
2.hæð

Verð : 38,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð

.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 
Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð í 
botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 
vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

.

Perlukór 1C 
2.hæð

Verð : 43,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 115 fm 

að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með innbyggðum 

28,6 fm bílskúr Húsið er á tveimur hæðum 

með tvennum svölum, aðrar er mjög stórar 

4 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Eignin er laus

Fagrihjalli

Verð : 55,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8fm 3 

herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel staðsett í litlu fjölbýlis er mjög falleg og vel 
skipulögð 209,4 fm 5-6 herbergja endaíbúð  
á efstu hæð með innbyggðum bílskúr og 
auka herbergi í kjallara 
Glæsilegt eldhús - Arin í stofu
Stórar suður svali

Fiskakvísl

Verð : 52,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

.

Furuás 25

Verð : 59,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Reisulegt tvílyft 250 fm miðju raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb, 3 barnaherb

Til afhendingar við kaupsamning

Tilbúið til innréttingar

Snyrtileg og rúmgóð 85 fm, 3ja herb endaíbúð 

Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað í Breiðholtinu 

Björt stofa með yfirbyggðar svalir 

Rúmgott eldhús, og tvö svefnherbergi 

Baðherb. er snyrtilegt með tengi fyrir þvottavél 

Spóahólar 8

Verð : 27,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm 

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti 

5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi 

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð 

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld 

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Sæbraut 5

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Tæplega 400 fm einbýli 

á sjávarlóð 

Stórbrotið útsýni 

Stórar stofur 

Falleg hönnun

Tilboð óskast

60 fm bústaður - 3 svefnherbergi

Rúmur hektari, leigulóð

Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

Verð : 18,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Skógarsel 43

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.17:00-17:30

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

.

Árakur 20

Verð : 81,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.12:00-12:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi

Tvennar svalir 

Stutt í skóla og þjónustu 

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



.

Ljósvallagata 8

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 20.ágúst kl.13:00-13:45

Falleg og björt 100 fm 4ra herbergja 

Eldhús og gólfefni hefur verið endurnýjað 

Fallegt útsýni og björt eign 

Efsta hæð 

.

Hamrahlíð 21

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:30-18:00

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð í góðu 

húsi við Hamrahlíð 80 fm 3ja herbergja 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 

og alla helstu þjónustu 

.

Nesvegur 45

Verð : 28,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.18:30-19:00

Mikið endurnýjuð og lítið niðugrafin íbúð í 

kjallara við Nesveg 45 63,2 fm 2ja herbergja 

Endurnýjað eldhúsog endurnýjað bað 

Góð staðsetning í vesturbænum þar sem 

stutt er í alla helstu þjónustu

.

Álfheimar 36 

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.13:00-13:30

Falleg 3-4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð 

Tvö svefnherbergi, tvískipt stofa 107 fm með 

sérgeymslu Þvottavél innan íbúðar 

Húsið mikið endurnýjað að innan sem utan

.

Austurbrún 4

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21.ágúst kl.14:00-14:30

48 fm íbúð á 8 hæð með frábæru útsýni 

Íbúðin er töluvert endurnýjuð 

Hús nýlega málað 

Húsvörður 

Tengi f þvottavél innan íbúðar 

Laus strax

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Sumarhús að stærðinni 62,6 fm

Tvö svefnherbergi,

Heitur pottur

Baðherbergi með sturtuklefa

Reykjaból - Flúðir

Verð : 19,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 278 fm endaraðhús 

Óskert sjávarútsýni 

5 svefnherbergi 

Frábært skipulag 

Eign í sérflokki

Bakkavör 2

Verð :110,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Glæsilegt 246,7 fm parhús á einni hæð 

Frábært útsýni yfir Elliðavatn og nágrenni 

Húsið stendur innst í botnlanga við opið svæði 

Mikil nálægð við síbreytilega nátturu Elliðavatns 

Heiðaþing

Verð : 73,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson löggiltur fasteignasali  s. 865 4120

Bókaðu skoðun: 

Davíð 697 3080 aðstm. fast.

Vel skipulögð íbúð í góðu húsi 
við Lómasali 8 í Kópavogi 
121 fm 4ra herbergja 
Stæði í bílageymslu 
Góðar svalir með útsýni 
Laus til afhendingar 

 Lómasalir 8

Verð : 43,5 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.

Holtsgata 19 
2.hæð

Verð : 38,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

92,3 fm íbúð á 2. hæð 

Svalir til suðurs 

3ja herbergja íbúð

.

Fróðaþing 48

Verð : 96,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 
Stærð 246,3 fm. Falleg staðsetning á endalóð í 
botnlanga. Sunnanmegin í götu og er útsýni til 
Elliðavatns hið fegursta. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 
vinnu, utan sem innan 
Húsið er innréttað að innan í "barokk" stíl 
Viðhaldslítið hús, granít og harðviður maghony

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

.

Perlukór 1C 
2.hæð

Verð : 43,2 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð 115 fm 

að stærð með sérgeymslu 

Stæði í lokaðri bílgeymslu 

Vandaðar innréttingar í öllum rýmum 

Útgengt á sólpall frá stofu
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Mjög fallegt 174,5 fm parhús með innbyggðum 

28,6 fm bílskúr Húsið er á tveimur hæðum 

með tvennum svölum, aðrar er mjög stórar 

4 svefnherbergi 2 baðherbergi 

Eignin er laus

Fagrihjalli

Verð : 55,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8fm 3 

herbergja íbúð í kjallara í góðu þríbýlishúsi 

Húsið hefur verið steinað upp á nýtt og lítur 

mjög vel út 

Langholtsvegur

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel staðsett í litlu fjölbýlis er mjög falleg og vel 
skipulögð 209,4 fm 5-6 herbergja endaíbúð  
á efstu hæð með innbyggðum bílskúr og 
auka herbergi í kjallara 
Glæsilegt eldhús - Arin í stofu
Stórar suður svali

Fiskakvísl

Verð : 52,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

.

Furuás 25

Verð : 59,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 22.ágúst kl.17:00-17:30

Reisulegt tvílyft 250 fm miðju raðhús

Fallegt útsýni, rólegt umhverfi

Frábært skipulag, stór alrými

Hjónaherbergi með fataherb, 3 barnaherb

Til afhendingar við kaupsamning

Tilbúið til innréttingar

Snyrtileg og rúmgóð 85 fm, 3ja herb endaíbúð 

Lítið fjölbýli á eftirsóttum stað í Breiðholtinu 

Björt stofa með yfirbyggðar svalir 

Rúmgott eldhús, og tvö svefnherbergi 

Baðherb. er snyrtilegt með tengi fyrir þvottavél 

Spóahólar 8

Verð : 27,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Rúmgott og fallegt einbýlishús, 310 fm 

Góð stofurými, auk sólstofu með heitum potti 

5-6 rúmgóð svefnherbergi, þrjú baðherbergi 

Möguleiki á að útbúa sér íbúð á neðri hæð 

Eftirsótt staðsetning, mikil veðursæld 

Þinghólsbraut 6

Verð : 75,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Sæbraut 5

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Tæplega 400 fm einbýli 

á sjávarlóð 

Stórbrotið útsýni 

Stórar stofur 

Falleg hönnun

Tilboð óskast

60 fm bústaður - 3 svefnherbergi

Rúmur hektari, leigulóð

Kjarri vaxin lóð

Snæfoksstaðir

Verð : 18,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

.

Skógarsel 43

Verð : 54,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.17:00-17:30

137,5 fm íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi 

Vönduð og falleg íbúð 

Svalir til suðvesturs 

Stæði í bílakjallara fylgir 

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

.

Árakur 20

Verð : 81,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.ágúst kl.12:00-12:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi

Tvennar svalir 

Stutt í skóla og þjónustu 

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

- með þér alla leið -- með þér alla leið -
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



| AtvinnA | 20. ágúst 2016  LAUGARDAGUR32

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

Stofnað  
1983

Vandað nýbyggt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, samtals skráð 262 fm. 
Glæsileg arkitekta hönnun, aukin lofthæð í öllu húsinu, fjögur góð svefnherbergi, tvö baðher-
bergi, glæsileg stofa með útsýni og rúmgott eldhús. Eignin er fullbúin að utan og tilbúin undir 
tréverk að innan eða lengra komin eftir nánari samkomulagi. Vönduð vinnubrögð þar sem hvergi 
hefur verið til sparað. Eignin er til afhendingar strax. Allar frekari upplýsingar veitir Hilmar Þór 
Bryde hjá Hraunhamri fasteignasölu í síma 892-9694.

Ennishvarf 27 Kópavogi - Glæsilegt nýtt einbýli

Til sölu er 1044 fm atvinnuhúsnæði við Fiskislóð 49-51. Byggingaréttar fylgir eigninni. Um 
er að ræða stálgrindahús sem skiptist í sal, verkstæðisrými með lager og geymslum, snyrt-
ingar, sturtur með fataskápum, skrifstofur, kaffistofu og stóran sal á efri hæð. Gert er ráð 
fyrir byggingarétti fyrir sambærilegt hús á lóðinni. Verð: 176 millj.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

ATVINNUHÚSNÆÐI VIÐ FISKISLÓÐ 49-51

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali 

   
Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Til sölu 161,4 fm skrifstofuhæð á horni Skólavörðustígs og Týsgötu. Skrifstofuhæðin er á 2. 
hæð hússins og skiptist í gang, opið skrifstofurými, kaffistofu, snyrtingu, fundarherbergi, 
geymsluherbergi og fjórar skrifstofur. Góð lofthæð. Gengið er inn í sameiginlegt stigahús 
frá Týsgötu en húsið stendur á horni Týsgötu og Skólavörðustígs. Verð 53,2 millj.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

Til sölu er 109,4 fm verslunarpláss á götuhæð auk 35 fm geymslurýmis (í kjallara) í húsi 
á horni Skólavörðustígs og Týsgötu. Stórir sýningargluggar, bæði við Skólavörðustíg og 
Týsgötu. Góð lofthæð. Eign á eftirsóttum stað í Miðborginni. Verð: tilboð.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

SKRIFSTOFUHÆÐ VIÐ SKÓLAVÖRÐUSTÍG OG TÝSGÖTU 

VERSLUNARPLÁSS Í HORNHÚSI VIÐ SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Valhöll fasteignasala 
Síðumúla 27 

Sími: 588-4477

HÓLAVALLAGATA 13 – VIÐ LANDAKOTSTÚN

Opið hús sunnudaginn 21. ágúst milli kl. 14:00-15:00  
Glæsileg 180 fm. efri hæð ásamt 20 fm. bílskúr í virðulegu steinhúsi í rólegu og fallegu umhverfi við Landakotstún. 
Húsið teiknaði Hörður Bjarnason fyrrv. húsameistari ríkisins. Lofthæð er 2,75 m. Útsýni er til allra átta. Tvennar 
svalir. Glæsilegar og bjartar stofur. Íbúðin er mikið endurnýjuð að innan. Parket á gólfum. Sér hjónasvíta með 
baðherbergi og svölum. Eldhús, baðherbergi og snyrtingar endurnýjuð. Tvö baðherbergi eru á hæðinni. Í kjallara 
er 16 fm. bjart herbergi með lítilli eldhúsaðstöðu og aðgangi að snyrtingu. Það sem einkennir eignina er mikil 
lofthæð, öll rými sérlega rúmgóð og fallegt útsýni. Endurnýjað rafmagn og skólplögn. Garðurinn nýlega stand
settur og viðhaldsléttur. Þak nýlega málað.  
Glæsileg eign á rólegum stað í aðlaðandi umhverfi og aðeins í um 5 mínútna göngufæri við miðbæinn. 

Bárður 
Tryggvason, 
sölustjóri  
s: 896-5221

Upplýsingar um eignina veitir  
Bárður H. Tryggvason sölustjóri í s: 896-5221 
 
Ekki hika við að hringja erum ávallt við símann. 

Verð kr. 89,9 millj. 

OPIÐ HÚS

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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



FRAM KOMA:
Daníel Hjálmtýsson - Foreign Land - 

Johnny & The Rest unplugged - Elín Ey - 
Beggi Smári & friends - Rythmatik - Andrea Gylfa & Djúpir Vasar - 

Stroff - Heiðar úr Botnleðju

Laugavegur 30

LIVE TÓNLIST 
Í GARÐINUM FRÁ KL 13

Í BOÐI



Það verður varla þverfótað fyrir 
stórstjörnum í Græna herberginu 
í kvöld. Friðrik Ómar Hjörleifs-
son, einn eigenda staðarins, segir 
að þar verði gestum og gangandi 
boðið upp á tónlistarveislu þar sem 
þau Högni Egilsson, Selma Björns-
dóttir, Páll Óskar, Regína Ósk, 
Eyþór Ingi og Gissur Páll Gissur-
arson koma fram.

„Þetta er fjölbreyttur og 
skemmtilegur hópur sem kemur 
fram í kvöld hjá okkur en allt eru 
þetta sterkir flytjendur og eiga 
þeir pottþétt eftir að ná upp frá-
bærri stemningu. Þetta er ekki 
stórt rými hjá okkur og því mikil 
tenging við áheyrendur. Við viljum 
að fólk taki virkan þátt í tónlist-
arflutningnum, syngi með og að 
það myndist hálfgerð „sing-along“ 
stemning hér.“

Á milli klukkan sex og tíu í 
kvöld verða tónleikarnir í Græna 
herberginu á efri hæðinni. Giss-
ur Páll byrjar fjörið með því að 
syngja ítalskar aríur og sönglög. 
Svo syngur Högni og spilar á flyg-
ilinn og á eftir honum verða Selma 
og Regína Ósk með Abba „sing-
along“. Þá er komið að Páli Ósk-
ari að stíga á svið og syngur hann 
sín vinsælustu lög ásamt Þóri Úlf-
arssyni píanóleikara. Frá miðnætti 
verður Eyþór Ingi í kjallaranum 
með hljómsveit þar sem verður 
brjálað partí að sögn Friðriks. „Við 
erum búnir að taka burtu stóla og 

borð þannig að fleiri komist að og 
erum búnir að setja upp aukasvið. 
Við erum staðsettir á milli tón-
leikanna í Hljómskálagarðinum 
og Tónaflóðs Rásar 2 á Arnarhóli 
og fólk er að fara að labba Lækj-
argötuna alveg á fullu. Þetta verð-
ur bara eins og í maraþoninu, fólk 
verður að geta fengið sér eitthvað 
að súpa og einhverja afþreyingu 
á leiðinni,“ segir Friðrik í léttum 
dúr.

Þeir Friðrik Ómar, Jógvan Han-
sen og Vignir Snær Vigfússon opn-
uðu Græna herbergið fyrir nokkr-
um vikum. „Þetta hefur gengið 
mjög vel hjá okkur. Við erum allir 
tónlistarmenn sem eigum staðinn 
og ætlum í framtíðinni að byggja 
upp vettvang fyrir íslenskt tón-
listarfólk til að koma fram á. Við 
erum hér með fyrirtaks aðstæður 
tæknilega séð, erum með flygil og 
hljóðkerfi og allt til alls. Svo erum 
við meira og minna með allan 
bransann í símaskránni hjá okkur 
og höfum aðgengi að fólki sem er í 
framlínunni sem gerir þetta frek-
ar auðvelt fyrir okkur,“ segir Frið-
rik og brosir.

Friðrik segir þá félagana 
hafa gengið með þá hugmynd 
í maganum í fimm ár að vera 
með stað þar sem reynsla þeirra 
nýttist. „Við lögðum upp með að 
höfða til fólks á svipuðum aldri og 
við því að okkur fannst vanta stað 
fyrir þann hóp. Við höfum fengið 

góð viðbrögð og hlökkum því til 
vetrarins en við lítum á að þetta 
sé nokkurs konar vetrarstaður, hér 
er svo kósí fílingur,“ segir Friðrik 
fullur tilhlökkunar.

Frítt er inn á tónleikana í tilefni 
Menningarnætur.

Þetta er fjölbreyttur og skemmtilegur hópur 
sem kemur fram í kvöld hjá okkur og eiga þeir 

pottþétt eftir að ná upp frábærri stemningu.
Friðrik Ómar Hjörleifsson

allir syngja og tralla með 
Ítalskar aríur og sönglög, Abba-lög, diskó og heilmargt fleira mun óma í Græna herberginu í kvöld. Högni Egilsson, 
Selma Björns dóttir, Páll Óskar, Regína Ósk, Eyþór Ingi og Gissur Páll Gissurarson koma fram á tónleikunum. 

Friðrik Ómar og Jógvan eru spenntir fyrir Menningarnótt enda stórtónleikar á nýjum stað þeirra.  MYND/STEFÁN kaRlSSoN

Lifestream
tryggir árangur

Íþróttamaður ársins 2015
Ólympíufari 2016
Eygló Ósk Gústafsdóttir, sundkona

• Orka sem endist daginn 
• Mikil einbeiting 
• Jafnvægi
• Vellíðan

Yfir 100 lífræn næringaefni 

Celsus ehf.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Græn heilsa, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Lífrænt
Lifestream vörurnar hafa reynst mér best, hef notað 
þær í tvö ár, hef mikið meiri orku, betra úthald, og 
heilsu til að takast á við allt álag, erfiðar æfingar 
og áskoranir. Laus við streitu og líður vel.  

Menningarnótt í FLASH

Fleiri myndir á Facebook

20% afsláttur  
af öllum vörum

Toppur áður 6.990 kr. 
nú 5.000 kr.

Toppur áður 6.990 kr. 
nú 5.000 kr.

ENDALAUS GSM
2.990 KR.

Endalaust sumar

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS OG 30 GB GAGNAMAGN*
EKKI HAFA ÁHYGGJUR AF SÍMNOTKUNINNI Í SUMAR!

Settu þig í samband og fáðu Endalausan GSM 1817 365.is
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB
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MEZZOFORTE

VALDIMAR

Á MÓTI SÓL

& HUNANGSTUNGLIÐ
GEIRI SÆM

AMABADAMA
JÓN JÓNSSON

FRIÐRIK DÓR

SYLVIA

STEINAR

AXEL FLÓVENT

BÍTLAVINAFÉLAGIÐ

Í HLJÓMSKÁLAGARÐINUM
GARÐPARTÝ
30 ÁRA AFMÆLISTÓNLEIKAR BYLGJUNNAR OG STÖÐVAR 2  Á MENNINGARNÓTT

20. ÁGÚST, KL. 17:00   22:45FJÖLSKYLDUSKEMMTUN, GRILL OG TÓNLISTARVEISLA

2 SVIÐ
RISASKJÁR
STANSLAUS TÓNLIST

Í BEINNI Á 
STÖÐ 2 & BYLGJUNNI



BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝR BÍLL 5 áRa 
veRksmiðjuáByRgð

VEL BÚINN AUKAHLUTUM. HYUNDAI 
I10. Árgerð 2016, ekinn 0 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.110134.

STENDUR Í SÝNINGARSAL OKKAR 
KLETTHÁLSI 1A MERCEDES-BENZ 
E 250 cdi. Árgerð 2012, ekinn 81 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 gírar. Verð 
5.950.000.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á 
lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

TOYOTA AVENSIS Verð: 1.590.000 
Ekinn: 152.000 Raðnúmer: 26026 
http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.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

sá ÓDÝRasti
BMW 520D TOURING F11 nýskr. 
03/2011, ekinn 175 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 3.990.000 
kr. Raðnr.254001

skvÍsuBÍLL
AUDI A3 2.0TDi SPORTBACK nýskr. 
02/2008, ekinn 152 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.790.000 kr. Raðnr. 
255004

meistaRataktaR
RENAULT MASTER DCI100 L2H2 
nýskr. 03/2013, 3 stk. eknir 40-50 Þ.km, 
dísel, 6 gíra. Verð 2.999.000 kr.+ vsk. 
Raðnr. 230308

sá fLOttasti
M.BENZ C 220d AVANTGARDE nýskr. 
09/2015, ekinn 8 Þ.km, 170 hö diesel, 
sjálfskiptur (7 gíra). Eins og nýr! 
TILBOÐSVERÐ 7.390.000 kr. Raðnr. 
255217

gRÍNveRð
AUDI A6 2.0 TDI S-LINE nýskr. 
04/2014, ekinn 16 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur.Eins og nýr! TILBOÐSVERÐ 
6.990.000 kr. Raðnr. 254356

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

100 BÍLaR eRu fLuttiR 
Í stekkjaRBakka 4 við 

hLiðiNa á gaRðheimum.
Vantar bíla á skrá og á staðinn. 

100 bílar 
Stekkjarbakka 4, 
109 Reykjavík

Honda CR-V Elegance New, 6/2015, 
66 þús, bensín, sjsk, tilboðsverð 4.690 
þús, er á staðnum, raðnr 220536.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga, lokað 

laugardaga
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

VW Passat 2012, ekinn 52þ. Verð 3,2 
m.kr. Sjálfsk., leður, topplúga. S. 820 
2200

tiLBOð 2,5 miLj.
Audi A1 Sportback-Árgerð 
2012-Akstur:61þús. Uppl:662-8449

EINN EIGANDI Toyota Corolla árg. 
2004 Ek. 53 þús, vél 1,6 bensín. Ssk. 
Full þjónustuskoðun hjá Toyota. Verð 
849þús. Uppl. í s. 898-1005

Grand Cherokee Laredo, 3,7 l, árgerð 
2005. Ekinn 161500 km. Taka þarf upp 
vél. Tilboð óskast. S. 860 0816

Range Rover Sport 3,0 HSE dísel. Árg. 
2014 ek. 26þús svartur metallic, leður 
ivory, bíll frá BL. Stgr. verð 13.900.000. 
Uppl. í s. 843 9950

Toyota Yaris Dísel. Vel með farinn 
sjálfskiptur Yaris í einkaeigu. Árgerð 
2012 í ábyrgð hjá Toyota. Ek 35.000, 
sparneytinn. Verð 2.300. -þús S. 895-
0484

Volvo XC60 Momentum 2,4 dísil, 180 
hö. sjálfskiptur. Skráður í maí 2014, 
ekinn 76.000 km. Verð kr. 6.890.000,- 
Nánari uppl. í s. 896-7759

tOyOta aveNsis 2003 - 
690.000 kR

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL árg. 
2003. Ekinn 235.000 Sjálfskiptur. Vél 
upptekinn hjá Toyota í 84 þús km. 
er því ekinn 151 þús. frá upptöku. 
Skyggðar rúður Allt nýtt í bremsum. 
Hjólalegur framan. Ný smurður. Uppl. í 
síma 8220102 Verð 690.000. Bein sala

OPEL - VECTRA-B árg ‘98. Nýskoðaður 
2017. Ekinn aðeins 135.000 km. Mjög 
góður bíll í toppstandi. Mjög góð 
nagladekk á felgum fylgja Verð aðeins 
270.000-kr. Uppl. í síma 779-2416

Golf Trendline 2006 (sóllúga) Ekinn 
133þ. Nýleg dekk. Búið að skipta um 
tímareim. Ásett verð 859þ. Uppl. í s. 
849 2131

 Bílar óskast

BÍLL Óskast á 25-250Þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 varahlutir

Vantar þig VARAHLUTI HRATT að 
utan? SKOÐAÐU ÞÁ!! ATH BÍLL 
KEMUR 1 SEPT... VANTAR ÞIÐ VÉL 
EÐA ANNAÐ STÓRT AÐ UTAN 
HRINGDU NÚNA Í SÍMA 788-8897 
Útvegum varahluti að utan á 2-10 
dögum, stórir eða litlir hlutir ekkert 
mál. Vélar, skiptingar, gírkassar, 
spíssar, mælaborð, loftbúðar, 
öryggisbelti, túrbínu, tölvuheilar 
eða bara bremsuklossar. Orginal eða 
aftermarket varahlutir, notaðir eða 
nýjir við getum reddað því. Endilega 
sendið fyrirspurnir á pantanir@
fastparts.is eða hringið í síma 788-
8897 (Íslenska) 784-2042 (Enska)

 húsbílar

 vinnuvélar

Vélaflutningavagn frá Palmse. 
Burðgargeta 16 tonn. Búvís sími 465 
1332

 Lyftarar

 hjólbarðar

fRáBæR DekkjatiLBOð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 pípulagnir

Pípulagningameistari getur tekið 
að sér ýmiskonar pípulagnavinnu. 
Uppl. gefur Benni s. 899-3464 - 
Vatnshrúturinn ehf

 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

gaRðaumsjÓN
Sláttur f. húsfélög og einstaklinga. 
Almenn garðvinna. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 6981215

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 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

 Rafvirkjun

RafLagNiR, DyRasÍmaR.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 húsaviðhald

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

Bernhard ehf • Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 • Akranesi, Bílver, sími 431 1985 
Akureyri, Höldur, sími 461 6020 • Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

SPORT-TOURING

Verð kr. 1.590.000
CB650F

til sölu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

 Spádómar

Spái í tarot og bolla.Símaspá frá 
kl.14.00. Góð reynsla. Trúnaður. Kristín 
S. 897 9002

SpáSíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Handpallettur á góðu verði. Lyftigeta 
2,5tonn. Gaffallengd 1.150mm. 
Gaffalbreidd 520mm. Gúmmídekk 
200x50mm. Veltihjól polyurethane 
80x70mm. Verð 47.000kr+vsk. 
Verkfæri ehf. S.544-4210.

Ódýrar flíSar Til Sölu
Flísar drapplitar 30x60 nýjar í kassa,nú 
á 2000 kr. ferm.uppl. 820-5181

 Óskast keypt

Kaupum Gull -  
JÓn & ÓSKar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Hljóðfæri

Harmonikur og 
harmonikkugeisladiskar í 
úrvali. Tökum harmonikkur í 
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús. 
Harmonikukennsla. Pokar og ólar. 
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660 
1648.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

 fatnaður

Þú færð fullan 
faTapoKa á 500 Kr STK

 í Nytjamörkuðum 
Fjölskylduhjálpar Íslands í Iðufelli 

14 opið virka daga frá kl. 13 til 
17 og í Hamraborg 9 í Kóp opið 

virka daga frá 13 til 18.
Allir velkomnir.

 Barnavörur

Vagnstykki, kerrustykki og skiptitaska 
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 dýrahald

Samoyed hvolpar til sölu. Afhentir í 
lok septembers með ættbók frá HRFÍ. 
Verð: 300þúsund. Uppl. í s. 691 9794

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu 106m2 fjögurra herbergja 
íbúð á góðum stað í Hafnarfirði. 
Íbúðin er laus. Langtímaleiga. 
Fyrirspurnir óskast sendar á 
leigufelagid@gmail.com

Til leigu 55fm íbúð m/húsgögnum á 
jarðhæð í 109 Rvk, fyrir reyklaust par 
eða einstakling. V. 100þ. mán. Uppl. í 
s. 611 3155

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.

 atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU 292 FERM. 
ATVINNUHÚSNÆÐI AÐ SUÐURGÖTU 
10, 107 R. BAKHÚS. UPPLÝSINGAR 
VEITIR ÓLAFUR Í S.5511665 Á 
SKRIFSTOFUTÍMA.

 Geymsluhúsnæði

GeYmSlur.iS 
 Sími 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

www.BuSlodaGeYmSla.iS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339   fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

til sölu

APPLE TV 4 Á 0 KR.
með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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ATVINNA

 Atvinna í boði

Kornið Bakery is looking for assistants 
in the Bakery. Please send you job 
application to umsokn@kornid.is 
market as “bakery”

LAUS StAðA NæStA 
vetUR

Leitum að einstaklingi sem 
er ljúfur í lund, ábyrgur og 
samstarfsfús í 100 % starf 

næsta vetur. Lögð er rík áhersla 
á umhyggju, virðingu og gleði 

í samskiptum og eru það 
lykilhugtök í öllu daglegu starfi 

skólans.
Vinsamlega sendið fyrirspurnir 

og umsóknir í tölvupósti á: 
regnbogi@regnbogi.is Lovísa 

Hallgrímsdóttir leikskólastjóri 
557-7071

vILt þú vINNA Með 
okkUR.

Óskum eftir hressu, 
þjónustulunduðu og 

samviskusömu fólki til að vinna 
með okkur í bakaríinu okkar 
í Reykjavík og Mosfellsbæ. 

Vinnutíminn er frá 13:00 - 18:30 
alla virka daga og einn dag aðra 
hverja helgi. Umsækjendur þurfa 

að tala góða íslensku.
Hægt er að fylla út umsókn á 
staðnum eða á netinu. Slóðin 

er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

HÁDeGIS-, kvÖLD- oG 
HeLGARvINNA:

Ginger óskar eftir hressu 
starfsfólki til að vinna í hádeginu 

alla virka daga frá 10:30-15:00 
Einnig vantar starfsfólk í kvöld 

og helgarvinnu. Ef þú ert orðinn 
18 ára, reyklaus og vilt vinna á 
góðum og skemmtilegum stað 
sendu þá ferilskrá á brynja@

ginger.is eða hafðu samband í 
síma 780-1980

AðStoðARMAðUR 
tANNLækNIS

óskast í 60-80% starf á 
tannlæknastofu í Hafnarfirði. 

Viðkomandi þarf að vera vanur 
tölvum og eiga auðvelt með 
mannleg samskipti. Reynsla 
við vinnu á tannlæknastofu 
æskileg, en ekki nauðsynleg. 
Bókhaldskunnátta æskileg. 

Viðkomandi myndi sjá 
um símvörslu, aðstoð við 

tannlæknastól, þrif og 
sótthreinsun.

Starfsumsóknir sendist á 
jaxlinn@jaxlinn.is, sjá einnig 

www.jaxlinn.is

ÁRbæjARkIRkjA
óskar eftir að ráða starfsmann í 
hlutasstarf 2-3 daga í viku eftir 

hádegi. Viðkomandi þarf að hafa 
reynslu og áhuga á að vinna 

með börnum og ungmennum 
ásamt frumkvæði, sjálfstæði og 

hæfni í mannlegum samskiptum. 
Tónlistarkunnátta er kostur. 

Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst. 

Umsóknir berist til: Árbæjarkirkja 
V/Rofabæ 110 Reykjavík eða á 

netfangið: ingunn@arbaejarkirkja.
Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Ingunn Björk Jónsdóttir í 
síma 587 2405 Umsóknarfrestur 

er til 29 ágúst n.k.

GeySIR bIStRo 
AðALStRætI 2

Erum að leita af röskvum 
aðilum til að starfa með okkur í 

uppvaski og einnig vanan aðila til 
matreiðslu og þjóna í sal.

Upplýsingar í síma 517 4300

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Föst laun og bónusar í boði. Uppl og 
fyrirspurnir sendist á umsoknir@tmi.is 
eða í 770-2277

veItINGAHúSIð LAUGA-ÁS
óskar eftir hressu og glaðlyndu 
starfsfólki til að vinna í hádeginu alla 
virka daga frá 10:00-15:00 og einnig í 
kvöld og helgarvinnu. Ef þú ert orðinn 
18 ára, reyklaus og vilt vinna á góðum 
og skemmtilegum stað sendu þá 
ferilskrá á johann@laugaas.is

 Atvinna óskast

PRoveNtUS 
StARfSMANNAþjóNUStA

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar  

í síma 775-7373 eða sendið 
fyrirspurn á netfangið 

proventus@proventus.is

TILKYNNINGAR

 einkamál

HRINGIð í StíNU!
Hún er alltaf til í heitt spjall. Sími 905-
2100 Geymið auglýsinguna.

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

Menninganótt hjá Klettum 
á Catalinu þar sem hljómsveitin 
ÝR spilar nokkur lög þar sem 
Reynir Guðmunds söngvari og 
Rósi Sigurdss gítarleikari úr ÝR 
eru á landinu þessa stundina 
og ætla þeir að taka lagið með 
okkur i Klettum.

 Hljómsveitin Klettar Leikir helgarinnar:
Laugardaginn 20. ágúst
13:50 Burnley - Liverpool
16:20 Leicester City - Arsenal

Sunnudaginn 21. ágúst
14:50 W.H.United - Bournemouth

Vestfirðingar mega ekki 
missa af þessu frekar en aðrir....!

skemmtanir

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Glæsilegt einbýlishús á vinsælum stað 
í Setberginu í Hafnarfirði. 

Fimm herbergi - tvær stofur 
og þrjú svefnherbergi

Húsið er virkilega vandað 
og vel viðhaldið.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Lækjarberg
221 Hafnarfirði

Stærð: 228,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Opið hús sunnudaginn 
21. ágúst kl.18:00 - 18:30

Verð: 78.900.000

Senter
Opið
Hús

Senter
RE/MAX SENTER KYNNIR: 
Vönduð íbúð á fyrstu hæð við Vatnsstíg 
með stæði í bílageymslu ásamt 10,5 fm 
sérgeymslu í kjallara. Sér þvottahús innan 
íbúðar.  Eignin skiptist í 3 svefnherbergi og 
stofu. Hjónaherbergið er rúmgott með sér 
baðherbergi einnig er útgengt á svalir. 
Eldhús opið  inní stofu og er eikarparket 
á gólfi, baðherbergin er tvö annað með 
sturtu og hornbaðkari. 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Vatnsstígur 15
101 Reykjavík

Stærð: 135,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Opið hús sunnudaginn 
21. ágúst  kl.15:00 - 15:30

Verð: 64.900.000

Opið
Hús

Bústaðavegur 79
108 Reykjavík
Vel skipulögð efri hæð- og risíbúð

Stærð: 112,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1951

Fasteignamat: 30.750.000.-

Verð: 48.900.000
RE/MAX SENTER og Guðlaugur kynna mjög vel skipulagða efri hæð- og risíbúð með fjórum
rúmgóðum svefnherbergjum, tveimum baðherbergjum, annað þeirra með sturtu og hitt með
hornbaðkari. Stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Stór sameiginlegur garður er bæði að framan
hús og aftan. Með eign fylgir 15 fm mjög góður geymsluskúr á lóð eignarinnar.
Allar upplýsingar um eign veitir Guðlaugur í sima 661-605615.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gulli@remax.is

Mánudaginn 22. ágúst kl 18:00 - 18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

661-6056

Fálkahraun 8
220 Hafnarfjörður
Frábær staðsetning

Stærð: 175 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 46.400.000

Verð: 56.900.000

RE/MAX Fjörður kynnir: Gott einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum barnvænum stað við Fálakahraun 8 í
Hafnarfirði.  Eignin  er  skráð  samkvæmt  FMR  175  fm  og  þar  af  bílskúr  sem  breitt  hefur  verið  í  útleigu  íbúð
32,9fm.Neðri  hæð:  komið  inn  í  flísalagt  anddyri  með  fataskáp.  Þvottahús  inn  af  anddyri  með  innréttingu.
Rúmgott svefniherbergi með parketi á gólfi,sér baðherbergi með klósetti og vaski inn af herbergi. Rúmgott og
bjart eldhús með góðu skápaplássi,gashelluborð og háfur tengi fyrir  uppþvottavél og ofn í  vinnuhæð flísar á
gólfi. Rúmgóð og björt stofa með flísum á gólfi, útgengi á hellulagða verönd úr stofu. Geymsla með flísum á
gólfi inn af gangi.Efri hæð: Tvo rúmgóð barna herbergi með parketi á gólfi og fataskáp, annað þeirra er nýtt í
dag sem sjónvarpsherbergi. Rúmgott og bjart hjónaherbergi með parketi á gólfi og fataskáp. Baðherbergi með
flísum  á  gólfi.  Upphengt  WC  og  baðinnrétting  baðkar  og  sturtuklefi.  Stórar  og  rúmgóðar  svalir.  Stutt  í  alla
þjónustu  svo  sem  grunnskóla,leikskóla  verslun  ofl.Allar  nánari  uppls  gefur  Páll  Guðmundsson
lögg,fasteignasali  í  síma  861-9300  eða  og  Víglundur  Helgason  í  síma  891-9981.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur
Sölufulltrúi (í

lögg.námi)

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 21 ágúst milli 14:00 og 14:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

Hringbraut 103
101 Reykjavík
Falleg íbúð í endursteinuðu húsi

Stærð: 51,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Fasteignamat: 18.050.000

Verð: 29.900.000
RE/MAX SENTER og Guðlaugur kynna, fallega tveggja herbergja íbúð á 2 hæð. Stórt svefnherbergi,
nýlegt baðherbergi og nýleg eldhúsinnrétting sem opin er inn í stofu íbúðar. Nýlegar stórar suðvestur
svalir og hefur hús jafnframt verið endursteinað.

Allar upplýsingar um eign veitir Guðlaugur í síma 661-6056.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gulli@remax.is

Þriðjudaginn 23. ágúst kl. 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

661-6056

Hvassaleiti 155
103 Reykjavik
4 herb. m/útsýni og bílskúr!

Stærð: 121,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 35.650
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Bjarta 4 herbergja íbúð með 3 svefnherbergi og bílskúr.
Íbúðin er á efstu hæð með suður svölum og miklu útsýni. Tilvalin eign fyrir barnafólk eða fjárfesta.
Frábær staðsetning stutt í: Leikskóla, grunnskóla, menntaskóla (Verslunarskóla Íslands), Kringluna,
Borgarleikhúsið, Austurver o.m.fl.
Virkt húsfélag er í húsinu. Búið að endurnýja: Lagnir fyrir skolp og dren, malbika bílaplan, endurnýja
gangstétt og snjóbræðslu.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

ingunn@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 23.ágúst  kl. 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

611 6007

Seljavegur 33
101 Reykjavík
Falleg eign á vinsælum stað.

Stærð: 81,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1941

Fasteignamat: 27.450.000

Verð: 35.500.000
Falleg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð á þessum vinsæla stað í Reykjavík.
Frábærlega vel staðsett eign: Örstutt í Vesturbæjarskóla, leikskólann Drafnarstein, verslanir, og fallegar
göngu- og hjólaleiðir meðfram ströndinni.
Íbúðin skiptist í: Hol/gangur, 2 svefnherbergi, 2 stofur (möguleiki að breyta stofu í herbergi), eldhús með
borðkrók, baðherbergi með sturtu og opnanlegum glugga. Sér geymsla í sameign og sameiginlegt
Þvottahús. Snyrtilegur stigagangur.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

ingunn@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 22.ágúst  kl. 18:00-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

611 6007



SÓLTÚN KYNNIR 
öRYggIS- og þjÓNuSTuíbÚðIR

Um íbúðirnar
Nýjar og bjartar tveggja  til fjögurra herbergja 
íbúðir í fimm hæða húsi, að meðaltali um 95 m2 
að stærð, til sölu fyrir 60 ára og eldri. Yfirbyggðar 
suðursvalir. Stæði í upphitaðri bílageymslu, auk 
þess sem geymsla fylgir öllum íbúðum.

íbúðirnar eru staðsettar í Sóltúni 1–3, beint 
á móti Sóltúni hjúkrunarheimili. Frábær 
staðsetning miðsvæðis og stutt í alla þjónustu  
í nágrenninu.

Kynntu þér íbúðirnar, verðskrá og aðrar 
upplýsingar á  www.soltunibudir.is eða hafðu 
samband við okkur og bókaðu fund.

Sóltún 1 ehf | Laugavegi 182 | 105 Reykjavík 
Sími 563 1440 | soltunibudir@soltunibudir.is | www.soltunibudir.is

Po
RT

 h
ön

nu
n

Til sölu fyrir 60 ára og eldri  
í Sóltúni 1-3, Reykjavík.  
Verð frá kr. 39.800.000. 

íbúðirnar verða afhentar vorið 2017

Kjartan Hallgeirsson
lögg. fasteignasali
S. 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Er þetta framtíðarstaðsetning þíns fyrirtækis?

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Til sölu hornlóð fyrir atvinnuhús
næði á besta stað með miklu 
auglýsingagildi við Lambhagaveg 
11. Lóðin er með góðu aðgengi við 
stofnæð. Byggja má hús frá 4.522 
til allt að 5.900 m2 með geymslu og 
kjallararýmum. 
 Hús á lóðinni mega vera 3 hæðir, 
allt að 12 metrar á hæð. 
 Búið er að greiða gatnagerðar
gjöld fyrir 4.522 m2 byggingu.
 Verð 221.000.000,  

Hugmynd að fasteign.Hugmynd að fasteign.

Hugmynd að fasteign.

Einnig er hægt að fá tilboð í hús á 
lóðina sem afhent væri með fullfrá
genginni lóð, hús fullbúið að utan en 
fokhelt að innan. Fyrir liggja drög að 
húsi og geta kaupendur unnið teikn
inguna áfram með seljanda þannig 
að húsið verði klæðskera saumað að 
þörfum kaupanda. 

Nánari upplýsingar gefa:

Lambhagavegur 11

Hilmar Þór Hafsteinsson
lögg. leigumiðlari
lögg. fasteignasali
S. 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
S. 864 5464
kjartan@eignamidlun.is

Bauhaus





Þann 10. október 1990 kom fimmtán 
ára gömul stúlka á fund bandarískrar 
þingnefndar. Hún hét Nayirah, en 
eftirnafn hennar var látið liggja á milli 
hluta af ástæðum sem síðar komu í 
ljós. Sagan sem hún hafði að segja var 
áhrifarík og vakti gríðarlega athygli.

Nayirah var frá Kúveit en fyrr um 
haustið hafði Íraksher undir stjórn 
einræðisherrans Saddams Huss-
ein ráðist inn í landið og hernumið 
það. Táningsstúlkan lýsti tárvot en 
með styrkri röddu hvernig íraskir 
hermenn hefðu farið ránsferðir um 
sjúkrahús í landinu og stolið þar 
hvers kyns tækjabúnaði, þar á meðal 
hita- og súrefniskössum fyrir hvít-
voðunga. Ungbörnin hefðu hrein-
lega verið rifin úr kössunum og lögð 
á gólfið til að deyja drottni sínum.

Fjölmiðlar á Vesturlöndum gerðu 
vitnisburðinum góð skil og sagan af 
gripdeildunum á ungbarnaspítöl-
unum var margoft rifjuð upp á næstu 
vikum og mánuðum í aðdraganda 
Flóabardaga þar sem alþjóðlegt her-
lið hrakti Íraka frá Kúveit.

Það var ekki fyrr en síðar að blaða-
menn fóru að grafast betur fyrir um 
hina hugrökku, ungu stúlku. Marga 
þyrsti að fregna meira um sögu 
hennar. Í ljós kom að hún hét fullu 
nafni Nayirah 
al-Sabah og var 
dóttir sendiherra 
Kúveits í Banda-
ríkjunum. Þegar 
sveitir Saddams 
Hussein réðust 
inn í grannríkið 
var Nayirah í 
Bandaríkjunum 
og upplifði sjálf 
e n g a  þ e i r r a 
atburða sem hún 
lýsti í frásögn sinni. 
Almannatengsla-
skrifstofa í New 
York hafði tekið 
að sér að undirbúa 
stúlkuna fyrir fund 
þingnefndarinnar 
og í raun samið 
handritið fyrir 
hana.

Eftir á að hyggja 
var sagan líka tor-
tryggileg. Engin 
ástæða er til að gera 
lítið úr ránum og 
spellvirkjum íraska 
hersins meðan á 
hernáminu stóð, en 
erfitt er að sjá hvers 
vegna í ósköpunum 
Írakar hefðu átt að ágirnast til-
tölulega ódýran sjúkrahúsbúnað frá 
grönnum sínum. Sjálfir bjuggu þeir 
við frekar gott og ágætlega tækjum 
búið heilbrigðiskerfi, auk þess sem 
nóg var af verðmætari og meðfæri-
legri hlutum til að stela.

Sagan af stolnu hitakössunum í 
Kúveit var að öllum líkindum upp-
spuni frá rótum. Safaríkar frásagnir 
sem ætlað er að leggja áherslu á 
fólsku óvinarins eru kunnar úr öllum 
styrjöldum, þannig gengu miklar 
sögur af ódæðum Þjóðverja í Belgíu 
í byrjun fyrri heimsstyrjaldarinnar. 
Samkvæmt þeim hafði þýska inn-
rásarliðið einkum varið tímanum í að 
misþyrma prestum og nunnum, þótt 
erfitt sé að skilja hvaða hernaðarlega 
ávinningi slík hermdarverk ættu að 
skila.

Hugmyndin um deyjandi hvítvoð-
unga sem teknir hafa verið úr hita-
kössunum er sterk. Raunar er erfitt 
að gera sér í hugarlund grimmúðlegri 

Börn í 
sýningarkössum

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson segir 
frá skrítnu atviki í 
lækningasögunni.

Auglýsing um sýningu á börnum 
fæddum fyrir tímann. 

verknað. En sú var tíðin að kassar 
þessir, sem bjargað hafa lífi tugþús-
unda fyrirbura um víða veröld, voru 
ekki jafn sjálfsagðir gripir á sjúkra-
húsum. Saga þeirra er forvitnileg 
og hefur óvænta tengingu við sögu 
skemmtana- og afþreyingariðnaðar 
í Bandaríkjunum.

Frakkar í útrýmingarhættu
Það voru franskir læknar sem lögðu 
grunn að vísindunum að baki hita-
kassatækninni. Áhugi þeirra á ung-
barnavernd var af pólitískum og 
efnahagslegum rótum. Á nítjándu 
öld snarminnkaði frjósemi Frakka 
miðað við grannþjóðirnar. Franskar 
konur eignuðust sífellt færri börn og 
þótt Frökkum fjölgaði vissulega, þá 
var vöxturinn ekkert í líkingu við það 
sem gerðist hjá nágrönnum þeirra 
Þjóðverjum.

Franskir ráðamenn höfðu af þessu 
þungar áhyggjur, enda sáu þeir fram 
á að valdahlutföll í álfunni myndu 

með þessu áframhaldi breytast innan 
fárra áratuga og Þjóðverjar styrkjast 
á kostnað Frakklands. Stjórnvöld 
brugðust við þessu á fyrirsjáanlegan 
hátt og reyndu að hvetja konur til 
barneigna með því að höfða til ætt-
jarðarástar. Jafnframt hugkvæmdist 
heilbrigðisyfirvöldum að rétt væri að 

reyna að draga úr barnadauða, 
þannig að fleiri þeirra barna sem 
þó fæddust kæmust til manns. 
Með því var nýr tónn sleginn í 
heilbrigðissögunni, því fram að 
þessu höfðu flestir litið á skelfi-
lega háa dánartíðni ungbarna 
sem náttúrulegt og óhjákvæmi-
legt fyrirbæri.

Fæðingarlæknirinn Stép-
hane Étienne Tarnier komst 
að þeirri niðurstöðu að bjarga 
mætti lífi fyrirbura með réttri 
næringu og því að halda þeim 

í röku og hlýju umhverfi. Í því skyni 
var t.d. reynt að vefja börnin þétt inn 
í rök teppi og láta þau liggja sem næst 
heitum ofni. Þegar Tarnier kynnt-
ist útungunarkössum sem franskir 
kjúklingabændur voru að gera til-
raunir með, sá hann strax möguleika 
tækninnar.

Árið 1881 lét hann útbúa og setja 
upp búnað við stærstu fæðingardeild-
ina í Parísarborg. Um var að ræða tré-
kassa með glerloki. Á kassanum voru 
loftgöt og rými fyrir flösku með heitu 
vatni til að mynda raka og ylja korna-
börnunum sem þar lágu. Tarnier 
getur ekki talist uppfinningamaður 
hitakassans, því nokkrir aðrir læknar 
höfðu gert svipaðar tilraunir. Hann 
var hins vegar sá fyrsti til að beita 
uppfinningunni á markvissan hátt 
og á fáeinum misserum minnkaði 
barnadauðinn á fæðingardeildinni 
um þriðjung.

Aðstoðarmaður Tarniers og eftir-
maður í embætti, Pierre-Constant 
Budin, hélt áfram á sömu braut. 

Sýningin var óheflað 
tilfinningaklám og 
minnti helSt á 
furðufuglaSýningar 
fortíðarinnar.

Hans kunnasta framlag í baráttunni 
við barnadauða voru rannsóknir 
á kostum brjóstamjólkur, en áður 
höfðu flestir hallast að því að kúa-
mjólk væri kornabörnum hollari en 
brjóstamjólk. Budin þróaði hitakassa-
tæknina áfram og var óþreytandi að 
reyna að vekja athygli fræðasam-
félagsins og stjórnmálamanna á 
henni.

Í því skyni ákvað hann að senda 
ungan þýskan aðstoðarmann sinn á 
iðnsýninguna í Berlín árið 1896, sem 
var ógnarmikil að vöxtum og vakti 
heimsathygli. Ferðin átti eftir að valda 
straumhvörfum í lífi aðstoðarmanns-
ins, sem síðar tók sér nafnið Martin 
Arthur Couney.

Atriði sem slær í gegn
Hitakassarnir voru settir upp í þeim 
hluta sýningarinnar sem helgaður 
var heilbrigðisvísindum og dró helst 
til sín lækna og læknastúdenta. Til 
að sýna betur hvernig tækin virkuðu 
í notkun voru fengnir fyrirburar af 
nálægum spítölum til að liggja í þeim 
meðan á sýningunni stóð. Afleiðing-
arnar voru óvæntar. Frá fyrsta degi 
lá stríður straumur gesta í sýningar-
skálann, einkum kvenna sem drógust 
að brjóstumkennanlegum og agnar-
smáum krílunum.

Aðstoðarmaðurinn ungi sá þegar 
í stað viðskiptatækifæri og hélt ekki 
aftur til yfirmanns síns í París. Þess í 
stað sneri hann sér alfarið að því að 
smíða sína eigin hitakassa og ferðast 
á milli heimssýninga vestan hafs og 
austan til að sýna þá.

Couney settist að í New York og 
rétt eftir aldamótin 1900 setti hann 
upp sýningu í skemmtigarði á Coney 
Island og rak næstu áratugina. Sú sýn-
ing gerði hann frægan í heilbrigðis-
sögunni, sumir myndu þó frekar segja 
alræmdan.

Yfir sýningarskála Martins Couney 
á Coney Island var risastór borði með 
áletruninni: „All the World Loves a 
Baby“ og það mátti til sanns vegar 
færa. Gegn því að greiða aðgangseyri 
gátu gestir fengið að skoða fyrirbura 
í hitakössum, börn sem óvíst var að 
myndu lifa mikið lengur en sem áttu 
þó möguleika á að þrauka með tilstilli 
tækninnar. Börnin voru í flestum til-
vikum fengin frá foreldrum sem ekki 
höfðu ráð á að leita á náðir barnaspít-
ala, sem þess utan höfðu sjaldnast yfir 
slíkum búnaði að ráða.

Sýningin var óheflað tilfinninga-
klám og minnti helst á furðufugla-
sýningar fortíðarinnar, þar sem 
áhorfendur keyptu sig inn til að sjá 
dverga, fatlað fólk eða manneskjur 
af öðrum kynþáttum. Ýmsir kollegar 
doktors Couneys töldu það gróft brot 
á siðareglum lækna að nota sjúkl-
inga sem sýningargripi og töldu það 
ámælisvert að tækjabúnaðurinn væri 
einungis í notkun þá mánuði ársins 
sem skemmtigarðarnir á Coney Is-
land voru starfræktir. Sýningarstjór-
inn skellti þó skollaeyrum við slíkri 
gagnrýni. Sjálfur leit hann á sig sem 
bjargvætt gríðarlegs fjölda barna sem 
að öðrum kosti hefðu ekki átt langt líf 
fyrir höndum.

Hvað sem flóknum siðferðisspurn-
ingum líður er óumdeilt að sýningin í 
New York og sambærilegar sýningar 
á stórum heims- og tæknisýningum 
víða um lönd áttu stóran þátt í að 
kynna hitakassatæknina og breiða 
hana út.

Arthur Couney lést árið 1950, 
um það leyti sem súrefnis- og raka-
stýrðir hitakassar fyrir kornabörn 
urðu staðalbúnaður á bandarískum 
sjúkrahúsum. Ári síðar kom fyrsti 
slíki kassinn til Íslands og var settur 
upp á sjúkrahúsi bandaríska setu-
liðsins á Keflavíkurflugvelli. Fáeinum 
misserum síðar fylgdu íslenskar 
sjúkrastofnanir í kjölfarið.

Árið 1956 fékk Sjúkrahús Vest-
mannaeyja hitakassa að gjöf með 
samskotum velunnara. Af því til-
efni ritaði sjúkrahúslæknirinn 
Einar Guttormsson blaðagrein til að 
útskýra hið nýja tæki, sem ensku-
mælandi menn kölluðu „incubator“ 
en hann nefndi bæði „útungunarvél“ 
og „fóður móður“. Löngu fyrr hafði 
vestur-íslenska blaðið Heimskringla 
látið sér detta í hug nýyrðin „vermi-
ból“ eða „vermirekkja“. Eru það allt 
ágætis tillögur.

Börn höfð til sýnis í hitakössum. 
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DIMMA
JÚNÍUS MEYVANT
XXX ROTTWEILER
ÚLFUR ÚLFUR
EMMSJÉ GAUTI
GÍSLI GÍSLI PÁLMI
AXEL FLÓVENT
KONTINUUM
HÓRMÓNAR
CYBER



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gilda til og með 21. ágúst eða meðan birgðir endast 

SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Ný uppskera

KS Lambalæri
Frosið

1.298
kr. kg

KS Lambasúpukjöt
Frosið

698
kr. kg

KS Lambalifur
Frosin

259
kr. kg

Íslandsnaut Piparsteik
Ungnautasteik, fersk

2.998
kr. kg

100%
Íslenskt

ungnautakjöt

Íslandsnaut 
Ungnauta Ribeye, ferskt

3.998
kr. kg

Gott á
Grillið!

Kjörfugl Kjúklingabringur
Ferskar

1.898
kr. kg

Kjörfugl Kjúklingur 
Ferskur, heill

759
kr. kg

Bónus 100% Kjúklingabringur
Ferskar, ekkert viðbætt vatn

2.198
kr. kg

100%kjöt

Stjörnugrís Grísakótilettur
Í raspi, úrbeinaðar, ferskar

1.498
kr. kg

Kjörfugl Kjúklingaleggir 
Ferskir

759
kr. kg

Powerade Zero
591 ml, 3 teg.

179
kr. 591 ml

Engin
KolvetniGoji Berry

Safi, 1 lítri

298
kr. 1 l

Myllu Heimilisbrauð
1 kg

385
kr. 1 kg

1kg

30%
Meira magn
Sama verð

Eggjahvítur
1 lítri

Gæða Lágkolvetnabrauð
420 g

Aquarius
500 ml

498
kr. 1 l

459
kr. 420 g

139
kr. 500 ml

NÝTT Í BÓNUS

Hámark Próteindrykkur
3x250 ml, 3 teg.

498
kr. pk.

HvítkálRófurKartöflur 
Í lausu, premier

259
kr. kg

259
kr. kg

195
kr. kg

úrbeinaðar

Kótilettur

Gott í
Boostið!

Ódýrara 
að krydda sjálfur

Kjúklingur
á góðu verði í Bónus

Gulrætur
500 g

298
kr. 500 g

1l

Hollt og gott
á góðu verði í Bónus
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Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

 

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför elskulegrar móður 

okkar, tengdamóður, ömmu  
og langömmu, 

Helgu Þórðardóttur
Sérstakar þakkir til starfsfólks  

 á hjúkrunarheimilinu Mörk fyrir frábæra  
 og kærleiksríka umönnun.

Anna Kristjánsdóttir Jón Hersteinn Jónasson
Unnur Dóra Kristjánsdóttir Árni Björn Björnsson
Þórður Kristjánsson Tina Kristjánsson

ömmubörn og langömmubörn.

Faðir okkar,
Kristinn Tómasson

lést á hjúkrunarheimilinu Eir þann 
14.08. Jarðarförin hefur farið fram.

Jens, Tómas og Áslaug

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu  
og umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Þorsteinn Elísson

Þetta er bæði skákmót og fagnaðar-
fundur til að heiðra minningu 
Birnu Norðdahl, sem var braut-

ryðjandi í þátttöku kvenna í skák,“ 
segir Hrafn Jökulsson um viðburð á 
Reykhólum sem hefst klukkan 14 í dag. 

Mótið er haldið í íþróttahúsinu, við-
byggingu við skólann, og Hrafn segir 
það glæsilegan mótsstað. „Við eigum 
von á mörgum gestum og heimamönn-
um, enda allir velkomnir, hvort sem 
þeir tefla eða ekki. Þetta verður ábyggi-
lega í fyrsta skipti í skáksögunni sem 
verðlaun í kvennaflokki verða hærri en 
karla. Það hefur hingað til verið á hinn 
veginn.“

Hrafn segir kvennalandsliðið mæta 
í heild sinni, ein úr hópnum, Guðlaug 
Þorsteinsdóttir, hafi verið þar samtímis 
Birnu. „Önnur skákdrottning sem var 
í landsliðinu með Birnu, Sigurlaug R. 
Friðþjófsdóttir, er hér líka. Þær tvær 
voru í brautryðjendahópnum sem 
Birna setti á laggirnar og sá til þess 
að Íslendingar sendu kvennasveit á 
Ólympíumót í fyrsta skipti 1978, þær 
tvær tefldu á slíkum mótum 1978 og 80. 
Svo eru stúlkur í liðinu núna sem voru 
ekki fæddar þegar ævintýrið í íslenskri 
kvennaskák byrjaði.“

 Valinkunnir karlkynsmeistarar, 
eins og Jóhann Hjartarson Íslands-
meistari, Jón L. Árnason, fyrrverandi 
heimsmeistari sveina, og Hannes Hlífar 
Stefánsson, sem oftast allra hefur orðið 
Íslandsmeistari í skák, verða meðal 
þátttakenda á mótinu, að sögn Hrafns. 
„Síðan koma skákmenn úr öllum áttum. 
Þetta er vel skipað minningarmót og ég 
hlakka mikið til.“

Hrafn segir alla í sveitinni koma að 
undirbúningnum, nefnir kvenfélagið, 
grunnskólann og vinnuskólann en það 
sé Hlynur Þór Magnússon, umsjónar-
maður Reykhólavefsins, sem hafi átt 
frumkvæðið. „Ég hef bara verið verkfæri 
í höndum hans við að láta þetta gerast.“

Hrafn kveðst hafa kynnt sér ævi Birnu 
og feril og orðið sífellt hrifnari. „Birna 
var hrífandi og drífandi manneskja, 
bóndakona og handavinnukona sem 
bjó í Bakkakoti, í grennd við Rauðhóla 
ofan við Reykjavík. Hún tefldi á skák-
móti árið 1940, 21 árs,  en þá hafði kona 
ekki sést á skákmóti á Íslandi áður. Svo 
tefldi hún ekki á móti fyrr en vakning 
varð í kvennaskák á Íslandi um miðjan 
8. áratuginn, og loks var byrjað að 
brjóta niður þann karlamúr sem hefur 
umlukið skákina alltof mikið.

 Birna safnaði upp á eigin spýtur 

farareyri fyrir kvennasveitina alla leið 
til Argentínu árið 1978 því það var sett 
sem skilyrði fyrir þátttöku að konurnar 
söfnuðu fyrir ferðinni sjálfar.

Hún dvaldi á Reykhólum síðasta ára-
tug ævinnar, Þar bjó hún til Birnulund, 
hlóð skjólvegg, smíðaði bekki og gróð-
ursetti plöntur. Nú verður sá lundur 
endurbættur og steinstétt í honum 
gerð að taflborði. Dóttir Birnu, Indíana 
Ólafsdóttir, býr á Reykhólum og hefur 
haldið uppi merki móður sinnar með 
því að kenna krökkum í skólanum 
skák.“ gun@frettabladid.is

Hér er bæði skákmót  
og fagnaðarfundur
Skákmót verður haldið í dag á Reykhólum í minningu Birnu E. Norðdahl, (1919-2004), 
brautryðjanda sem varð fyrir 40 árum Íslandsmeistari kvenna og Reykjavíkurmeistari.

„Ég hef bara verið verkfæri í höndum Hlyns Þórs við að láta þetta gerast,“ segir Hrafn um Skákmótið á Reykhólum. fRÉttabladid/eRniR

birna var á forsíðu tímaritsins Skákar 1991.

1898 Á Þingvöllum er vígt veitinga- og gistihúsið Valhöll, nefnt 
eftir búð Snorra Sturlusonar.
1906 Grettisbeltið er veitt á Akureyri í fyrsta sinn fyrir sigur í glímu.
1968 Vorið í Prag er brotið á bak aftur af 200.000 hermönnum og 
5.000 skriðdrekum frá Varsjárbandalaginu.
1975 Mont Blanc er klifið af íslenskri konu í fyrsta sinn, Ólafíu 
Aðalsteinsdóttur.
1982 Halldóra Filippusdóttir er fyrst kvenna til að klífa Eldey, hún 
er í 18 manna hópi.

Merkisatburðir
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, 
Haukur Sigurðsson

Austurbergi 14, Reykjavík,
varð bráðkvaddur á heimili sínu 

18. ágúst. Hann verður jarðsunginn 
frá Grensáskirkju föstudaginn 26. ágúst 

klukkan 13.00.

Örn Hauksson Margrét Sigurðardóttir
Sigurjón Hauksson
Haukur Jón Arnarson Helgi Þór Arnarson

Þökkum innilega auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát og útför  

okkar ástkæru 
Ingu Jónu Ingimarsdóttur

Vesturgötu 37, 
Keflavík.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk deildar  
A4 LSH og starfsfólk líknardeildar HSS.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hallgrímur Arthúrsson

Mamma okkar,
Renate Sillus

Aðalstræti 8, Akureyri,
lést eftir langvarandi veikindi og fór í 

ljós Jesú Krists 17. ágúst. Útför hennar 
fer fram frá Höfðakapellu föstudaginn  

26. ágúst kl. 10.30. Við kveðjum hana með gleði  
og jákvæðni í hjarta í hennar anda.

Michael
Wolfgang

Ulrike
Martin

og allir vinir hennar.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Sveinn Bjarnason
húsasmiður, 

Blesugróf 10, Reykjavík,
lést 17. ágúst á hjúkrunarheimilinu 

Sunnuhlíð. Útförin fer fram frá Garðakirkju, 
þriðjudaginn 23. ágúst kl. 13.00.

Ólafur Björn Sveinsson Rósa Björk Magnúsdóttir
Grétar S. Sveinsson Ágústa Hjartar 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Geir Ragnar Gíslason
leigubílstjóri,

lést þann 17. ágúst á hjúkrunarheimilinu 
Grund. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

fimmtudaginn 25. ágúst kl. 13.00.

Gísli Geirsson Gurli Geirsson
Svala Geirsdóttir Vilhjálmur Hafberg
Hanna M. Geirsdóttir Arnbergur Þorvaldsson
Brynja Geirsdóttir Sigurður B. Viðarsson

barnabörn og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Helgi Sæmundsson
umsjónarmaður fasteigna, 

Daggarvöllum 4b, Hafnarfirði,
sem lést miðvikudaginn 17. ágúst, verður 

jarðsunginn frá Víðistaðakirkju, Hafnarfirði, 
föstudaginn 26. ágúst kl. 13.00.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Guðbjörg Harðardóttir
Hörður Guðni Helgason Sandra Bilotaite Helgason

Nida Líf
Sæmundur Breiðfjörð Helgason Karen Rós Sæmundardóttir

Tristan Andri, Aþena Nótt, Ísak Orri
Eva Dögg Helgadóttir Pétur H. Tryggvason

Aron Bjarki, Embla Ýr, Leó Már

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Bjarnason
frá Á, Skarðsströnd, 

Kirkjulundi 8, Garðabæ,
lést sunnudaginn 7. ágúst. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Helga S. Árnadóttir
María Jónsdóttir  Guðmundur Viborg
Bjarney Margrét Jónsdóttir
Árdís Hrönn Jónsdóttir Helgi Þór Sigurbjörnsson
Jóhanna Kristín Jónsdóttir Heimir Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför 

Sigurðar K. Magnússonar 
Stafholti, Reynimel 66.

Sérstakar þakkir til allra þeirra sem af 
hjálpsemi og umhyggju léttu honum lífið.

Aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Erla Sörladóttir

 Hjallaseli 55,  
áður Hraunbæ 64,

sem lést föstudaginn 22. júlí, 
verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju 

þriðjudaginn 23. ágúst kl. 15.00.

Guðbjörg Ásta Guðmundsdóttir
Ingibjörg Goldberg Jerzy Goldberg
Sólveig Jóhanna Guðmundsdóttir
Katrín Guðmundsdóttir Árni Freyr Thorlacius
Erla Rúna Guðmundsdóttir Jens Guðfinnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og vinarhug vegna 
fráfalls elskulegs eiginmanns míns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa, 

Víðis Sigurðssonar 
stýrimanns og kennara,  

Austurgerði 2, 
sem lést þriðjudaginn 26. júlí sl.

Jóhanna Ásdís Þorvaldsdóttir 
Sigurður Víðisson Ragnheiður Gísladóttir
Vilborg Víðisdóttir
Þorvaldur Víðisson Sólveig Huld Guðmundsdóttir

og fjölskyldur.

Helga Þórðardóttir
kennari 

Fálkagötu 14, Reykjavík,

sem lést á dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund þann  

 12. ágúst, verður jarðsungin frá Neskirkju 
mánudaginn 22. ágúst kl. 13.00.

Tómas Tómasson Soffía Ellertsdóttir
Þorbjörn Tómasson Sigríður Hjartardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Sigrún Björnsdóttir
Tjarnargötu 47, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund  
9. ágúst. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

mánudaginn 22. ágúst kl. 15.

Ólöf Björg Björnsdóttir
Ingunn G. Björnsdóttir Helgi Marinó Magnússon
Jón Gunnar Björnsson
Ingólfur Björnsson Auður Inga Ingvarsdóttir

og aðrir aðstandendur.

„Ég er bara að ljúka við að hengja upp 
verkin, þau eru eitthvað um 40, bæði 
málverk og pappírsverk,“ segir Sæunn 
Þorsteinsdóttir myndlistarkona stödd í 
Gallerí Ormi í Sögusetrinu á Hvolsvelli. 
Hún ætlar að opna sýninguna Mynstur 
þar á morgun, sunnudaginn 21. ágúst, 
klukkan 16.

Sæunn er uppalin í Skógum undir 
Eyjafjöllum og segir 

sum af málverk-
u n u m  u n n i n 

eftir skissum 
sem hún gerði 
á safninu þar. 
„Ég hef alltaf 
verið heilluð 

af fortíðinni og því hvernig hún fléttast 
saman við samtímann og vísar veg til 
framtíðar,“ segir hún. Sæunn finnur líka 
gömlum íslenskum landshlutakortum 
og vörulistum ný hlutverk með því að 
brjóta pappírinn í origami-form og raða 
saman í hringmynstur.

„Ég er alltaf að vinna í myndlist,“ 
segir Sæunn sem er ásamt níu öðrum 
með hönnunar- og listagallerí á Skóla-
vörðustíg 21. Skúmaskot heitir það og er 
í húsnæði gömlu Fatabúðarinnar. „Aðal-
vandinn undanfarnar vikur var að selja 
ekki of mikið svo ég hefði eitthvað til að 
sýna,“ segir hún glaðlega.

Sýningin í Sögusetrinu stendur til 
15. september milli klukkan 9 og 18.
gun@frettabladid.is

Málar mynstur  
gamalla útskurðargripa
Sæunn Þorsteinsdóttir myndlistarkona opnar sýninguna Mynstur í Sögusetrinu á Hvols-
velli á morgun. Útskurðarmunir í Skógasafni urðu henni innblástur að sumum verkanna.

„Ég er alltaf að vinna í myndlist,“ segir Sæunn og kveðst nota akrýl og vatnsliti. 

Eitt verkanna á 
sýningunni.
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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.

VegLeg VerðLaun
Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist friðsæll 
staður (12) Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. ágúst næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „20. ágúst“.

Vikulega er dregið úr innsendum lausnar-
orðum og fær vinningshafi að þessu sinni 
eintak af Ótrúleg saga indverja sem 
hjólaði til svíþjóðar á vit ástarinnar eftir 
Per J. andersson frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var katrín Lovísa magnús-
dóttir, Vestmannaeyjum.

Lausnarorð síðustu viku var
F r a m h a L d s L í F

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

þrautir skák  Gunnar Björnsson

Bridge Ísak Örn Sigurðsson
Svartur á leik
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Kramer átti leik gegn De Roi í 
Beverwijk árið 1962.

1...g5+! 2. Kxh5 De2+! 3. g4 De8#. 
Minningarmótið um Birnu Norð-
dahl fer fram í Reykhólahreppi í 
dag.
www.skak.is:  EM ungmenna í 
Prag.

Norður
D7
9543
ÁK987
D2

Vestur
109843
DG8
3
KG84

Austur
5
Á107
G106542
Á93

Suður
ÁKG62
D
K62
10752

STÓR HEFND
Átta sveitir eru eftir í bikarkeppni Bridgesambands Íslands. Sveitir JE-Skjanna og Kviku 
mættust í fyrstu umferð og lauk þeim leik með naumum 2 impa sigri sveitar Skjanna. 
Sveit Kviku komst áfram því 2 sveitir, sem töpuðu með minnstum mun, komust áfram 
í aðra umferð. Sveitirnar áttust aftur við í þriðju umferð og sveit Kviku náði fram stórri 
hefnd eftir tapið í fyrstu umferð. Sveit JE-Skjanna gaf leikinn eftir 3 lotur af 4 þegar sveit 
Kviku hafði skorað 102 impa gegn 38 (43-10, 14-26 og 45-2). Sveit Kviku græddi 12 impa 
í þessu spili í leiknum. Suður var gjafari og enginn á hættu:

JE-Skjanni spilaði 3 grönd í NS á öðru borðanna, sem fóru 
niður. Á hinu borðinu opnaði Birkir Jónsson, í sveit Kviku, 
í suður á einum spaða. Aðalsteinn Jörgensen, í norður, 
svaraði á einu grandi sem var krafa. Austur kom inn á 
tveimur tíglum og Birkir doblaði til úttektar. Aðalsteinn 
passaði það að sjálfsögðu. Byrjun Birkis var kóngur og 
ás í spaða. Austur trompaði og ákvað að svína laufgosa. 
Aðalsteinn drap á drottningu og spilaði strax laufi til baka 
sem blindur fékk á áttuna. Sagnhafi reyndi næst að svína 
hjartadrottningu sem Birkir drap á kóng og gaf Aðalsteini 
stungu í laufi. Aðalsteinn spilaði hjarta til baka sem sagn-
hafi tók á ás og spilaði hjarta á gosann í blindum. Hann 
spilað nú laufkóngi úr blindum og Aðalsteinn, sem bjóst 
við að Birkir ætti háspil í tígli, trompaði vandað á ás. Hann 
spilaði næst síðasta hjarta sínu og sagnhafi ákvað að 
trompa á tígultíu. Það skipti ekki máli því Aðalsteinn var 
með „gaffal“ í tíglinum og vörnin fékk 8 slagi. NS fengu 
500 í dálk sinn og græddi vel á þessu spili.

MIÐASALA:
MIÐI.IS
MIDASALA@TJARNARBIO.IS

Lárétt 
1 8. árið sem ég geri ekkert í málinu, það er sjúkleg dilla (15)
9 Hef verið með fjötur (4)
11 Byrgjum þetta kerfi gegn bloggurum (9)
12 Ekkert rugl, að öðrum kosti bíður snaran! (6)
13 Tala brostnum rómi um spillingu (7)
14 Geislar hver sem stautar (6)
15 Tvö líkhús í hverfinu og urgur í fólki (11)
16 Mældur af rausn er hann fetar leiðina á loftið? (9)
17 Einfalt, herrar mínir, að stunda þyngdarskerðingar (9)
18 Malla menntasetrið sem kennir þeim einmitt það (12)
19 Komast fyrir bræðina og líkvagninn (9)
22 Hvíla kjöftuga og kjarkmikla (6)
25 Peningur hefur verið bretti (6)
29 Luma á áteknum spólum með byrjunum (8)
33 Neðanvið er partur en heildin er hefðbundinn búningur 

(9) 
34 Strandmont með stuðboltum (8)
35 Teljum að við náum því sem við viljum (5) 
36 Þessi síða silkis lofar góðu (9) 
37 Aum skilja eilítið, eins og nýgræðingurinn (8)
38 Grefur í gjótum hrauns (5)
40 Löt? Nei, frjáls undan framtakssemi! (9)
41 Ætli tveir kvartettar skilji að hann vísar þeim veg? (8)
42 Héldu frá einum upp í tíu (5)
43 En ef ég tæki tudda? (9)
44 Helstu kostir helstu herra (8)
45 Jörð undir öldrunarheimili (5)

LÓðrétt 
1 Næ Ástralíu á mitt vald (12)
2 Eftirför og undirmálsmenn (10)
3 Ferja vitið í brengluðu balsatré (10)
4 Sú nýráðna beitti brellu með ferskum blæ (10)
5 Aðeins mjög hraustar þola svo ofurbeiskar sósur (11)
6 Stjórnið betur, annars eru lög og regla í hættu (11)
7 Finn nótu hinna bestu fyrir hljómsveitarstjóra (11) 
8 Mjakar sleða til víxlaðra höfuðeinkenna (11)
9 Þær geyma varning þýskra kaupmanna (11)
10 Skítur aðalkarlanna klúbbunum (11) 
20 Hefur vit á að nota ekki Roundup, enda mjög klár (11)
21 Tóku karlana úr gullgreftrinum (11)
23 Klikkað fé (10)
24 Prjónalag ku hressa, bæta og kæta (10)
26 Erum að tala um tölu fyrir prik, en ekki farin að gera neitt í 

því (10) 
27 Bið um hjálp ef þið stundið blekkingar (6)
28 Hittir bitrar fyrir tilviljun (6)
30 Komið þessari skvísu í rétta formið fyrir keppnina (9)
31 Sleppti beljuveislunni út af verðinu  (9)
32 Bísaði þessu svo þú lokkir þótt lokkar séu stýfðir (9)
39 Bylgjan að auglýsa landa? Það er bull! (5)
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Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til 
sumarlesturs á meðal barna. Fyrir hverja lesna bók skrá lesendur nafn 
sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða og setja í pott sem dregið er 
úr vikulega. Lestrarhestur vikunnar hlýtur bók að launum.

Lestrarhestur vikunnar Þóra Ákadóttir, 10 ára

Bragi Halldórsson
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Getur þú raðað þessum stöfum 
þannig að fram komi þriggja stafa 
kvenmannsnafn, karlmannsnafn og 

orð yfir haf, hvort sem lesið er 
lóðrétt eða lárétt?

„Nú segi ég bara eins og Róbert, hvaða stafasúpa er 
nú þetta?“ sagði Kata þegar hún sá næstu þraut. 
Lísaloppa horfði á þrautina drykklanga stund. „Ég skil 
þetta núna,“ sagði hún sigri hrósandi. „Það á að raða 
þessum stöfum, þremur í þrjár línur eins og sýnt er, 
nema að stafirnir verða að vera í annarri röð svo hægt 
sé að lesa út úr þeim lausnarorðin.“ „ Nú, nú,“ var það 
eina sem Kata sagði. Svo bætti hún við: „Blýant og blað!“ 
Það vantar ekki keppnisskapið í Kötu.

Hann Jakob Gumi Vignisson er 
fimm ára en hafnar því alger-
lega að hann sé í leikskóla eins 
og fram kemur í fyrstu tveimur 
svörunum hans við spurningum 
blaðamanns.

Jakob Gumi, hvað heitir leikskól-
inn þinn? Þetta er ekki leikskóli. 
Þetta er skóli – Austurkór.

Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera í leikskólanum? Í skólanum? 

– að fara í bíló og playmo og það 
er svona Batman-hús í skólanum 
mínum. Svo fer ég út að leika 
mér með Veigari vini mínum og 
Þorvari.

Hvað gerðir þú í sumarfrínu 
þínu? Ég fór til útlanda og var í 
Noregi.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
að gera?  Mér finnst skemmti-
legast að tefla og að fara í útilegu. 

Mamma sagði að við ætluðum 
ekki að fara aftur í útilegu.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Það er api og svo risaeðlur. Það 
eru flugrisaeðlur og alveg fullt af 
risaeðlum. Svo drekar líka.

Ertu að æfa einhverja íþrótt? Ég 
er í Latabæjarskóla. Þar er ég að 
æfa mig og gera ofurhetjuhopp 
á dýnu. Ég var Spiderman í gær í 
Latabæjarskólanum.

Æfir ofurhetjuhopp
Hann Jakob Gumi Vignisson, fimm ára, er í skóla sem heitir Austur-
kór og svo er hann líka í Latabæjarskóla þar sem hann er Spiderman.

Jakobi Guma finnst skemmtilegast að  tefla og fara í útilegu. Fréttablaðið/Hanna

Þátttakendur stilla sér upp framan 
við gluggalausan vegg. Einn heldur 
á bolta, kastar honum í vegginn og 
nefnir nafn einhvers í hópnum, til 
dæmis: „Upp fyrir Kötlu!“ Katla á að 
grípa boltann, kasta honum aftur 
í vegginn og nefna nafn einhvers 
annars.

En ef Katla grípur ekki boltann 
hlaupa allir frá veggnum á meðan 
hún nær í boltann. Þegar hún hefur 

hend-
ur á 
bolt-
anum kallar 
hún: „Sto!“ Þá 
eiga allir að stoppa og hún að hitta 
einhvern krakkann. Ef það tekst 
fær sá krakki strik og á að kasta í 
vegginn næst en annars fær Katla 
strik og kastar. Þegar einhver hefur 
fengið þrjú strik er hann úr leik.

Leikur vikunnar

Strik eða sto

Hvaða bók lastu síðast, Þóra,  
og um hvað var hún? Ég las 
Elddrekann Fernó, hún var um 
strák sem átti að frelsa hann úr 
galdraól.

Manstu eftir fyrstu bókinni sem 
var í uppáhaldi? Ég vildi oft láta 
lesa bækurnar um Emmu fyrir 
mig þegar ég var lítil.

Hvers lags bækur þykja þér 
skemmtilegastar? Skáldsögur og 
spennubækur.

Í hvaða skóla ertu? Í Seljaskóla.

Ferðu oft á bókasafnið? Já, ég 
fer frekar oft.

Hver eru helstu áhugamálin 
þín? Íþróttir, sérstaklega fim-
leikar og skemmtilegar bækur, 
föndur og að skrifa sögur.

Ef þú ætlaðir að skrifa bók um 
hvað yrði hún? Ég myndi skrifa 
um stelpu sem sér dularfulla 
fugla og eltir þá inn í helli sem 
hún hefur aldrei séð áður.

Þóra fékk bókina ég elska máva eftir 
Þorgrím Þráinsson í verðlaun.

Settu þig í samband og fáðu Endalausan GSM

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS OG 30 GB GAGNAMAGN*

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer.  
Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB
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veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

19.33
3,89m
19.54
4,13m

01.31
0,11m
01.42
0,10m

11.59
1,49m
12.08
1,54m

05.42
0,16m
05.58
0,26m

21.23 
2,14m
21.42 
2,36m

03.34
0,00m
03.42
0,46m

Flóð Fjara

Vaxandi 

69%

Sólarupprás:

05.35
Sólarlag: 

21.24

veðurspá Laugardagur

Í dag verður víða hægur vindur og bjart veður, hiti 13 til 18 stig. Líkur eru 
á þokulofti austanlands og svalara þar. Í höfuðborginni á Menningarnótt 
verður hæg breytileg átt eða hafgola og þurrt. Það verður þokkalega bjart 
þó það verði líklega skýjað af háskýjum. Hitinn 15 til 16 stig. Veðurútlitið 
gæti varla verið betra fyrir hátíðina.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

TIL LEIGU 
VANDAÐAR ÍBÚÐIR Í SKIPHOLTI 11-13

í

MEÐ EÐA ÁN
HÚSGAGNA

 FRÁ OG MEÐ 15. ÁGÚST

Rúmgóðar 2ja herbergja íbúðir með 

suðursvölum á góðum stað í miðborginni

LEIGA Á MÁNUÐI: 
ÁN HÚSGAGNA KR. 240.000 

ME Ð HÚSGÖGNUM KR. 340.000 

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar:

www.leigufelagid.is 
SÍMI: 571 6403- leigufelagid@leigufelagid.is

Hahah, 
gamli góði 
Benny Hill! 
Maður minn 
lifandi!

Og yfir sig sturluð 
eiginkona sem 
er skuggalega 

nálægt að geyspa 
golunni, en pældu 

ekki í því!

Bíddu hæg! Þýðir 
þetta í rauninni: 
„Skiptu um 
stöð, ellegar 
fer ég í svæsna 
fýlu”?

Já, þú getur 
hengt þig 

upp á það.

Jájá, farðu bara á barinn. 
Mér er sama. 

Ekki pæla í mér!

Ahhh, þú ert að 
gera þetta hérna 
líka, ekki satt??

Spot on, 
Einstein.

Tíminn er ein þeirra aðferða 
sem Móðir náttúra notar 
til þess að láta ekki allt 

gerast í einu.

Augljóslega, átti hún 
ekki ungling, bölvuð.

Mamma! 
Hannes rennbleytti 
mig alla með þess-

ari heimskulegu 
vatnsbyssu!!

Ég skal tala við hann.
Ég er búin að 
breyta. ég vil 
frekar bara 
hefna mín!

Með vatns-
byssunni hans 

Hannesar?

Nei, ég 
ætla að 

nota garð-
slönguna!

Passaðu bara að hafa mikinn 
kraft og náðu öllum óhrein-

indunum af honum núna.ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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SKRÁÐU ÞIG Í ÁSKRIFT
GLAMOUR GEFUR 10% af lausa-og áskriftasölu ágústmánaðar til 

góðgerðasamtakanna EVERY MOTHER COUNTS.

Áskrifendur GLAMOUR fá blaðið sent heim til sín einu sinni í mánuði 
fyrir aðeins 1.690 kr. Fullt verð á blaðinu í lausasölu er 2.150 kr.

10%
RENNA TIL  

EVERY MOTHER 
COUNTS.



Ösp Eldjárn Kristjánsdóttir 
svarar í heimasímann á Tjörn 
í Svarfaðardal þar sem hún 

hefur verið í löngu og góðu fríi frá 
stórborgarlífinu í London. „Tíminn 
hér í Svarfaðardalnum líður öðru vísi 
en úti og hér er gott að eiga athvarf,“ 
segir hún. Kveðst hafa komið heim í 
byrjun ágúst til að fara í göngu með 
foreldrum sínum, Kristjáni Hjartar-
syni og Kristjönu Arngrímsdóttur, 
en skroppið út aftur til að syngja 
á Cambridge Folk Festival, einni 

stærstu þjóðlagahátíð á Englandi. 
„Mig dreymir um að vera hér á Tjörn 
hálft árið og hálft árið í London. Er 
að reyna að byggja þá brú. Það er svo 
erfitt að vera með hjartað á tveimur 
stöðum,“ segir hún.

Ösp hefur sungið frá því hún man 
eftir sér, var í kór, kom fram með for-
eldrum sínum, söng verkalýðssöngva 
með Þórarni föðurbróður sínum og 
sálma í kirkjunni. „Það koma margir 
að Tjörn út af kirkjunni og sögunni. 
„Farðu út í kirkju og syngdu fyrir 
fólkið, var oft sagt við mig og ég fór,“ 
rifjar hún upp hlæjandi.

Nú er Ösp að fara að gefa út disk 
þar sem hún syngur eigin tónsmíðar 
og er búin að taka upp fjögur lög af 

tíu. Hann heitir Tales from a Poplar 
Tree. Hún semur flesta textana sjálf en 
stórskáld eins og Davíð Stefánsson og 
Páll Ólafsson eiga þar líka ljóð.

Þar sem margir kaupa frekar tónlist 
á netinu en geisladiska fengu hún og 
kærastinn, Richard, sem er vefhönn-
uður, þá óvenjulegu hugmynd að gefa 
lögin hennar út á vínyl og við. „Af því 
ég heiti Ösp og er mikill trjáunnandi 
datt mér í hug að saga niður skífur úr 
greinum sem komu illa undan vetri í 
garðinum á Tjörn, handskrifa nafnið 
mitt á þær og hafa slóð með niður-
halskóða hinum megin. Þá getur fólk 
hlaðið niður lögunum,“ útskýrir hún 
og bendir fólki á að hafa samband við 
sig gegn um heimasíðuna ospmusic.is 

og kveðst vera með söfnun á Karolina 
Fund til að fjármagna útgáfuna.

Það var í bluegrass-hljómsveitinni 
Brother Grass sem Ösp fór fyrst að 
búa til eigin músík. Í skólanum Insti-
tut of Contemporary Music í London 
þar sem hún lauk BA-prófi, kveðst 
hún hafa fengið mikinn stuðning við 
að semja sjálf og lokatónleikarnir þar 
hafi verið með eigin efni hennar. 

Ösp hefur verið búsett í London 
í fimm ár, fyrst við nám og síðustu 
tvö ár sem söngkona og kennari. „Að 
vera sjálfstætt starfandi í borg eins og 
London þýðir að maður þarf að búa 
sér til alls konar störf. Ég er djasssöng-
kona, þjóðlagasöngkona og syng í vel 
metnum kór, London Contemporary 

Voices. Þar syngjum við lög í óhefð-
bundnum útsetningum. Á 800 manna 
tónleikum í Frakklandi í júlí söng ég 
lag sem ég samdi við ljóðið Ástarnetið 
eftir Pál Ólafsson með 50 manna 
kór. Ég er líka í bandi með tveimur 
mönnum, öðrum frá Japan og hinum 
frá Sri Lanka. Við köllum okkur Hrím 
og erum að vinna að plötu. Verðum á 
hátíð í Wales í september sem heitir 
Festival Number 6.“

Meðal þess sem Ösp fæst við er að 
kenna börnum undir þriggja ára aldri 
tónlist. „Ég bjó til prógramm með 
tónlist og hreyfingu, er með klúta og 
hristur og leik mér með krökkunum 
á fjölskylduvænum kaffihúsum. Þetta 
geri ég til að eiga fyrir húsaleigunni!“

Erfitt að vera með hjartað á tveimur stöðum
Hún heitir Ösp eftir öspunum í garðinum á Tjörn í Svarfaðardal. Starfar sem söngkona í London og er að gefa út 
plötu með eigin efni bæði á vínyl og asparskífum úr garðinum heima. Tales from a Poplar Tree, heitir platan.

„Ég hef gaman af að segja sögur og búa til sögur og geri það óspart í textunum mínum,“ segir Ösp sem er að gefa út eigið efni. FrÉttablaðið/GVa

Bækur

Ef þú vilt
HHHHH
Helle Helle

Þýðing: Silja Aðalsteinsdóttir
Útgefandi: Mál og menning
Prentun: Oddi
Síðufjöldi: 163
Kápa: Halla Sigga

Það skyldi engan undra að Helle Helle 
hefur um nokkurt skeið verið á meðal 
allra vinsælustu skáldsagnahöfunda 
Dana. Hún skrifar næman, stíl-
hreinan og fallegan texta uppfullan af 
dönskum húmor eins og hann gerist 
bestur og tekst á við hluti sem við flest 
þekkjum úr okkar daglegu lífi. En á 
sama tíma gera bækur hennar kröfu 
til lesandans um að lesa af næmni og 

jafnvel áfergju og draga fram allt það 
sem undir liggur. Allt það sem er í 
lífi sem virðist slétt og fellt en er allt 
annað og meira.

Ef þú vilt, hennar nýjasta skáldsaga, 
er engin undantekning á þessu og það 
er mikið gleðiefni að hún skuli hafa 
ratað til íslenskra lesenda í hnökra-
lausri og vandaðri þýðingu Silju Aðal-
steinsdóttur. Ef þú vilt segir frá hinum 
48 ára gamla Roar, sem er jafnframt 
sögumaður, og konunni Jeo sem er 
áratugnum yngri. „Þetta er ekki ég. 
Ég stend ekki svona á bak við tré úti í 
skógi.“ Þetta eru upphafsorð sögunn-
ar, orð Roar sem er villtur í dönskum 
skógi, villtur og stefnulaus í lífi án til-
gangs. Jeo verður á vegi hans í skógin-
um og saman villast þau um skóginn 
í tvo sólarhringa. Án símasambands, 
án stefnu, ráfa þau um hölt, ælandi 
og umkomulaus en enginn saknar 

þeirra. Tvær grátbroslegar og 
einmana manneskjur í grát-
broslegum aðstæðum. Ein-
falt, kómískt, harmrænt og 
yndislegt. Það er sérstak-
lega eftirtektarvert að Helle 
Helle skuli velja þá leið að 
nota karlmanninn Roar, 
litlausan og óspennandi 
starfsmann á tölvuverk-
stæði, sem sögumann. 
Það kemur því eins og fersk-
ur andblær inn í frásögnina þegar líf 
Jeo tekur söguna yfir án þess að vikið 
sé frá sögumanni. Tilfinningin er 
eins og höfundurinn taki af honum 
valdið og það leynir sér ekki að það er 
sagan hennar sem skiptir máli. Sagan 
um líf kvenhetjunnar sem er í raun 
um margt venjulegt og óspennandi 
en verður þó í meðförum höfundar 
eitthvað svo óendanlega mannlegt 

og hlaðið sögnum 
um daglegt líf okkar 

í nútímasamfélagi. 
Hlaðið meitluðum 

hugsunum um ein-
manaleika og sambönd, 

hlutverk kynjanna, stöðu 
móðurinnar í nútíma 

samfélagi og þannig mætti 
áfram telja. Og allt er brotið 

upp í hversdagslegum ein-
faldleika af ljóðrænni fegurð. 

Hjónaband hennar riðar til 
falls en lífið heldur áfram af algjöru 
miskunnarleysi: „Hún lærði að fylla 
hænu.“ Einfalt, kómískt, harmrænt 
og yndislegt.

Þrátt fyrir einfaldleika og meitl-
aðan stíl er texti Helle Helle marg-
brotinn, djúpur og fullur af forvitni-
legum bókmenntalegum vísunum 
og allt of langt mál væri að elta allar 

uppi. Nær er að leyfa lesendum að 
njóta þeirra í hverju skrefi hinna 
harmrænu hlaupara. Þó má nefna að 
efni titilsins er til að mynda að finna 
í þeirri látlausu athöfn að Jeo býður 
Roar ennisbandið sitt til þess að vefja 
utan um blæðandi blöðru á fæti hins 
óreynda hlaupara. Ennisbandið er í 
eigu drengsins sem Jeo gekk í móður-
stað. „Þú mátt fá ennisbandið mitt, 
ef þú vilt, segir hún svo.“ Einföld og 
látlaus athöfn er orðuð hversdags-
lega, en er þrungin af tilfinningu og 
hlaðin merkingu um líf hennar og 
stefnu. Einfalt, kómískt, harmrænt 
og yndislegt.  Magnús Guðmundsson

Niðurstaða: Einföld bók sem 
lætur lítið yfir sér en er í raun hlaðin 
merkingu og dásamlegum vanga-
veltum um líf okkar, sambönd og 
einmanaleika.

Einfalt, kómískt, harmrænt og yndislegt

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Mannakorn
í Eldborg,
 1. október

Mannakorn er ein ástsælasta 
hljómsveit landsins og kemur 
 nú fram í Eldborgarsal Hörpu 
 í fyrsta sinn.

Sveitinni til halds og trausts 
 er fantagóð strengja– og 
blásturssveit sem mun  
gæða öll bestu lög  
sveitarinnar einstökum blæ. 

Miðasala hefst 25. ágúst   
kl. 10:00 á tix.is, harpa.is  
 og í miðasölu Hörpu.



Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
 
hvar@frettabladid.is 

20. ágúst 2016

Tónlist
Hvað?  Stórsveit Reykjavíkur
Hvenær?  19.00
Hvar?  Eldborg, Harpa
Blússandi djass er í boði í Hörp-
unni á Menningarnótt með Stór-
sveit Reykjavíkur. Aðgangur er 
ókeypis.

Hvað?  Balcony Boy og 
Alexander Jarl
Hvenær?  22.00
Hvar?  Tivoli
Þessir tveir 
félagar ætla 
að taka DJ-
sett saman 
á Tivoli og 
verður það 
vafalaust 
mikið fjör.

Hvað?  KK og 
Maggi
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rosenberg
Þeir KK og Maggi Eiríks hafa 
spilað á nokkrum tónleikum um 
ævina og vita alveg hvað þeir eru 
að gera.

Hvað?  Íslenska óperan kynnir starfs-
árið 2016-2017
Hvenær?  13.30
Hvar?  Norðurljósasalur, Hörpu
Íslenska óperan kynnir næsta 
starfsár og síðan verður þarna tón-
listaratriði.

Hvað?  New Neighborhoods Festival
Hvenær?  14.30
Hvar?  KEX Hostel
Tónlistarhátíð þar sem tónlistar-
menn frá Íslandi og Póllandi mæt-
ast. Hátíðin verður síðan haldin 
úti í Póllandi eftir tvær vikur með 
sömu uppstillingu.

Spuni
Hvað?  Improv Ísland
Hvenær?  12.00
Hvar?  Þjóðleikhúskjallarinn
Krakkarnir í Improv Ísland eru 
náttúrulega alveg spinnegal og 

ætla að halda uppi spuna í 10 
klukkustundir, eða frá hádegi til 
miðnættis. Góðir gestir mæta á 
svæðið og hressleikinn verður 
nánast óbærilegur.

Hvað?  Komið úr skúrnum!
Hvenær?  15.00
Hvar?  Iðnó
Nokkrar bílskúrshljómsveitir 
koma úr skúrnum og spila alls 
konar tónlist í Iðnó.

Hvað?  Lifandi djass frá Póllandi
Hvenær?  14.30
Hvar?  Gamla bíó
Pólska djasshljómsveitin Maciej 
Fortuna – Slowianski spilar.

Hvað?  Alþýðubandalagið
Hvenær?  15.00
Hvar?  Egilsgötu 22, móti Domus 
Medica
Þetta tríó skipa nokkrir ungir 
menn með mikið dálæti á fal-

legum íslenskum lögum og 
ætla því að spila nokkur 

þeirra fyrir gesti og 
gangandi á Egils-

götunni.

Hvað?  Karnival
Hvenær?  
16.30
Hvar?  
Hverfisgata 35
Fullt af 

tónlistar-
mönnum og 

fjöri á Hverfis-
götunni. Vatns-
rennibraut á 
svæðinu og ein-
hverjar óvæntar 

uppákomur 
sem enginn veit 

hverjar verða.

Ljóðalestur
Hvað?  Ljóðað við Slippinn
Hvenær?  15.00
Hvar?  Kaffislippur
Hópur ljóðskálda flytja ljóð við 
gömlu höfnina. Þarna verður 
rappað, slammað og ljóð verða 
lesin. Þetta eru þau Vigdís Ósk 
Howser Harðardóttir, Ágústa 
Björnsdóttir, María Thelma 
Smáradóttir,  Kristófer Páll 
Viðarsson, Ólöf Rún Benedikts-
dóttir, Solveig Pálsdóttir, Sólveig 
Johnsen, Stefanía Pálsdóttir og 
Tinna Sverrisdóttir. 

Sýningar
Hvað?  Femprov
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hitt húsið
Listhópurinn Femprov sýnir 
myndband byggt á sögum varð-
andi kynjamisrétti í daglegu lífi.

Hvað?  Pétur Gautur Vinnustofa –  
galopin á Menningarnótt
Hvenær?  15.00
Hvar?  Njálsgata 86
Pétur Gautur verður með opna 
vinnustofu fram á kvöld og alls 
konar skemmtun í boði.

Hvað?  Öldur/Waves
Hvenær?  15.00
Hvar?  Sjóminjasafnið
Málverkasýning Huldu Hlínar 
einkennist af flæði, öldugangi og 
hreyfingu.

Hvað?  Elísabet Jökulsdóttir les ljóð
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hallveigarstaðir
Elísabet Jökulsdóttir ætlar að lesa 
ljóð á meðan femínistar baka 
vöfflur.

Opin æfing
Hvað?  Opin BJJ æfing Mjölnis
Hvenær?  16.30
Hvar?  Klambratún
BJJ iðkendur frá Mjölni munu 
rúlla um í grasinu á Klambratúni, 
kyrkjandi og snúandi hver upp á 
útlimi annars.

Sunnudagur
21. ágúst 2016

Dansleikir
Hvað?  Dansleikur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ásgarður, Stangarhyl
Já, nú verður sko dansað. Félag 
eldri borgara stendur fyrir dans-
leik og verða þarna veitingar við 
flestra hæfi og hljómsveit hússins 
leikur að sjálfsögðu eldhressa 
danstónlist.

Tónlist
Hvað?  James McVinnie
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Hinn fjölhæfi Íslandsvinur James 
McVinnie leikur á orgeltónleikum 
í Hallgrímskirkju um helgina og 
tekur þarna ákaflega djarflega 
blöndu af tónlist frá endurreisnar-
tímanum. Ókeypis aðgangur.

Uppistand
Hvað?  Stattupp #4
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn
Opinn hljóðnemi þar sem fólk 
getur mætt af götunni og grínað 
fyrir alla viðstadda á Gauknum. 
Kynnir er Bylgja Babýlons sem 
mun mjög líklega segja rosa 
fyndna hluti á milli atriða.

Bylgja Babýlons 
verður með glens 
og grín á opnum 

hljóðnema á 
sunnudaginn.

Góða skemmtun í bíó

enær

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORELDRABÍÓ
ANNAN HVERN 
FÖSTUDAG Í SMÁRABÍÓI

TURANDOT
Í beinni

15. september 
í Háskólabíói

T.V. - BÍÓVEFURINN

Gróf, snjöll og óborganlega grilluð. 
Fyndnasta mynd sumarsins. 

HELL OR HIGH WATER 5:50, 8, 10:10

NERVE 10:10

SAUSAGE PARTY 8, 10:10

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 2, 4, 6

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 3D ÍSL.TAL 4

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ENS.TAL 2(BARA SUN), 4, 6

BAD MOMS 8

ÍSÖLD 2D ÍSL.TAL 1:40

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2

ÁLFABAKKA
LIGHTS OUT   KL. 6 - 8 - 10 - 10:40
LIGHTS OUT VIP   KL. 10:40
PETE’S DRAGON              KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20 - 8 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D VIP  KL. 12 - 2:40 - 5:20 - 8
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 3D KL. 12 - 2 - 4
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 1 - 3:10 - 5:50
JASON BOURNE  KL. 8 - 10:40
STAR TREK BEYOND 2D  KL. 8
THE BFG   KL. 12:30 - 3 - 5:30
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:20

KEFLAVÍK
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
HELL OR HIGH WATER  KL. 10:10
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 8
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40 - 5:50

AKUREYRI
LIGHTS OUT   KL. 10:10 - 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 3 - 5:20 - 8
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 3

LIGHTS OUT   KL. 10:40 - 11:40
PETE’S DRAGON                KL. 12:40 - 2 - 3 - 4:20 - 5:40 - 6:40
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 9
NOW YOU SEE ME 2  KL. 8
THE LEGEND OF TARZAN 2D KL. 10:40
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 12:40 - 3

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
LIGHTS OUT   KL. 6 - 8 - 10
PETE’S DRAGON    KL. 1 - 2 - 3:30 - 5:40 - 8 - 10:10
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 8
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 3:10 - 5:30 - 10:30
JASON BOURNE  KL. 8 - 10:30
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 1 - 3:10 - 5:30
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 1

VARIETY


SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

Stærsta mynd
sumarsins er komin

Frá leikstjóranum Steven Spielberg

Frá þeim sömu og færðu okkur 
The Jungle Book

Á

Þorir þú?

Frá James Wan, leikstjóra
The Conjuring 1 og 2, kemur einn 
magnaðasti spennutryllir ársins!

Fullkomin mynd fyrir alla
fjölskylduna

86%

77%

VARIETY

LOS ANGELES TIMES


ROGEREBERT.COM


WASHINGTON POST


CHICAGO TRIBUNE


MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

FJÖLSKYLDUPAKKINN
NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA
smarabio.is

emidi.is
midi.is

x
FPO

FRÁ MANNVERUNUM SEM GERÐU AULINN ÉG

SÝND Í
3D OG 2D 

2D 

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1:40SÝND KL. 2 SÝND Í 2DSÝND Í 2D OG 3D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL
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REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

Kröftugur Intel i3 örgjörvi og 128GB hraður SSD diskur.  
Létt og nett með langri rafhlöðuendingu. 

VINNUHESTUR MEÐ INTEL i3
ACE-NXMPGED058

INTEL i3
ÖRGJÖRVI

128GB
SSD DISKUR

13,3”
SKJÁR

4GB
VINNSLUMINNI

99.995

13,3” Zenbook í sérflokki.  Glæsilega hönnuð og fislétt 
með nýja Intel M3 örgjörvanum, 128GB SSD og 8GB 
vinnsluminni.  Háskerpuskjár og Bang & Olufsen hátalarar. 

ASU-UX305CAFC119T

INTEL M3
ÖRGJÖRVI

128GB
SSD DISKUR

13,3”
SKJÁR

8GB
VINNSLUMINNI

Skemmtilega hönnuð 15,6” fartölva með Quad Core A6 
örgjörva og 128GB SSD diski sem tryggir hraðari vinnslu. 

TOS-C55DC16H

AMD
ÖRGJÖRVI

128GB
SSD DISKUR

15,6”
SKJÁR

4GB
VINNSLUMINNI

Ofursprækur Intel i5 örgjörvi og 6GB minni.  96GB 
SSD diskur fyrir stýrikerfið og 1TB diskur fyrir 
gögnin.  Glæsilegur FullHD skjár. 

INTEL i5
ÖRGJÖRVI

96GB
SSD DISKUR

15,6”
SKJÁR

6GB
VINNSLUMINNI

ACE-NXGE6ED017

Frábærlega búin fartölvua fyrir skólann og heimilið. Intel i7 
örgjörvi, 512GB SSD diskur og 2GB nVidia GT940M grafíkkjarni.  
Kraftmikil og hröð vinnsla.  Full HD háskerpuskjár. 

INTEL i7
ÖRGJÖRVI

512GB
SSD DISKUR

15,6”
SKJÁR

2GB
GRAFÍKKJARNI

1.23 CM 1.2 KG

96GB SSD 1TB HDD

RISASTÓR 512GB SSD DISKUR 
OG HRAÐUR INTEL i5 !
Glæsileg og sérstaklega hröð ofurtölva með fullkomnum 
háskerpuskjá fyrir betri myndgæði, aukið vinnupláss og 
skýrari texta.  Hraðvirkur 512GB SSD diskur, 8GB vinnsluminni, 
kraftmikill Intel i5 örgjörvi og Intel HD 520 grafíkkjarni. 

84.995

149.995

ASU-F556UQDM142T

KRAFTMIKIL MEÐ FJÓRUM KJÖRNUM

119.995

i7 OG 
512GB 
SSD

SSD gera það sama og hefðbundnir harðir diskar.  Með 
honum ræsir tölvan og forrit sig upp á aðeins nokkrum 
sekúndum, gagnaflutningur er hraðari auk þess sem þeir 
þola hnjask betur.  Allt gengur mun hraðar með SSD. 

ALLT GENGUR HRAÐAR MEÐ SSD !

199.995

OPIÐ ALLA HELGINA !
LAUGARDAG  11-16 • SUNNUDAG  13 – 17

FRÍ HEIMKEYRSLA Á FARTÖLVUM Í ÁGÚST !

INTEL i5
ÖRGJÖRVI

512GB
SSD DISKUR

15,6”
SKJÁR

8GB
VINNSLUMINNI

169.995
ASU-F556UADM331T



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 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Stóri og Litli 
08.30 Ævintýraferðin 
08.45 Elías 
08.55 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu 
09.05 Mæja býfluga 
09.15 Grettir 
09.30 Víkingurinn Viggó 
09.45 Loonatics Unleashed 
10.05 Ævintýri Tinna 
10.30 Ben 10 
10.55 Beware the Batman 
11.20 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 
13.40 Little Big Shots 
14.25 Grantchester 
15.10 Six Puppies and Us 
16.10 Besti vinur mannsins 
16.40 Haustveisla Stöðvar 2 
Auðunn Blöndal fer yfir það helsta 
sem verður á dagskrá Stöðvar 2 í 
vetur. Skyggnst verður á bak við 
tjöldin hjá íslensku þáttargerðar-
mönnunum og Auðunn bregður á 
leik með skemmtilegum gestum. 
17.10 Sjáðu 
17.40 ET Weekend 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lottó 
19.15 Garðpartí í Hljómskálagarð-
inum Bein útsending frá glæsilegum 
30 ára afmælistónleikum Stöðvar 
2 og Bylgjunnar í Hljómskálagarð-
inum. 
22.45 The Gambler 
00.35 Birdman Frábær og marg-
verðlaunuð Óskarsverðlauna-
mynd frá árinu 2014 með þeim 
Michael Keaton og Emmu Stone í 
aðalhlutverkum. Myndin fjallar um 
bandarískan leikara sem eitt sinn 
naut mikilla vinsælda í hlutverki 
ofurhetju. Hann reynir að endurlífga 
ferilinn og sættast við fortíð sína 
á sama tíma og hann vinnur sem 
leikstjóri að uppsetningu leikrits á 
Broadway. 
02.30 From Paris with Love 
04.00 Blood Ties  Hér er sögð saga 
bræðranna Chris og Franks sem 
hafa farið ólíkar leiðir í lífinu. Chris 
hefur haft viðurværi sitt af alls 
kyns glæpum en Frank er lögreglu-
maður í New York. Chris lendir í 
fangelsi og Þegar hann er látinn 
laus er hann fljótlega komin á kaf 
í vafasöm viðskipti á nýjan leik og 
hætturnar leynast við hvert fót-
mál. Það kemur í hlut bróður hans 
að bæði handsama hann og verja.

15.30 Who Do You Think You Are? 
16.35 Hell’s Kitchen 
17.15 Baby Daddy 
17.35 Raising Hope 
18.00 The Big Bang Theory 
18.20 Modern Family 
18.45 Fóstbræður 
19.20 Masterchef USA 
20.05 Ísland Got Talent 
21.00 Supernatural 
21.45 Breakout Kings 
22.30 Homeland 
23.20 Bob’s Burgers 
23.45 American Dad 
00.05 South Park 
00.30 Fóstbræður 
01.00 Masterchef USA 
01.40 Ísland Got Talent 
02.35 Tónlist

08.00 The Jane Austen Book Club 
09.45 Shallow Hal 
11.40 Make Your Move 
13.30 Ingenious 
15.00 The Jane Austen Book Club 
16.45 Shallow Hal 
18.40 Make Your Move 
Söngleikur frá 2013. 
20.30 Ingenious 
22.00 Chappie 
00.00 Red 2 
01.55 First Response 
03.30 Chappie

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Kalli og Lóa 
07.20 Olivía 
07.30 Nellý & Nóra 
07.37 Dóta læknir 
08.00 Póló 
08.07 Kata og Mummi 
08.18 Kúlugúbbarnir 
08.39 Tré Fú Tom 
09.02 Babar og vinir hans 
09.27 Skógargengið 
09.38 Uss-Uss! 
09.49 Hrói Höttur 
10.01 Unnar og vinur 
10.25 Jessie 
10.50 Áfram, konur! 
11.25 ÓL 2016: Badminton 
14.00 ÓL 2016: Golf 
18.40 Táknmálsfréttir 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Reykjavíkurmaraþonið 
20.00 Tónaflóð - Menningarnætur-
tónleikar 2016 
23.20 ÓL 2016: Frjálsar íþróttir 
02.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.25 King of Queens 
08.50 How I Met Your Mother 
09.15 Angel From Hell 
09.40 The Odd Couple 
10.05 Rules of Engagement 
10.30 King of Queens 
10.55 How I Met Your Mother 
11.20 Dr. Phil 
12.00 Dr. Phil 
12.40 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.20 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
14.00 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
14.40 Korter í kvöldmat 
14.45 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
15.10 Chasing Life 
15.55 The Odd Couple 
16.15 The Office 
16.40 Playing House 
17.05 The Bachelor 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Baskets 
20.15 The Ladykillers 
22.00 The Bank Job 
23.55 '71 
01.35 Brüno 
03.00 Rabbit Hole 
04.35 The Late Late Show with 
James Corden 
05.15 Pepsi MAX tónlist

09.00 Wyndham Championship 
13.00 ÓL 2016 - Golf kvenna 
19.00 Wyndham Championship 
22.00 Golfing World 
22.50 UL International Crown

15.50 ÓL 2016 - Fótbolti karla 
18.00 Premier League 
19.40 Premier League 
21.20 ÓL 2016 - Körfubolti karla 
23.10 ÓL 2016 - Körfubolti karla

07.20 Pepsí deildin 
09.10 Premier League 
10.50 Premier League Preview 
11.20 Premier League 
13.50 Premier League 
16.20 Premier League 
18.30 Premier League 
20.20 ÓL 2016 - Fótbolti karla 
22.35 Premier League 
00.25 UFC Now 
01.15 UFC 2016 sérstakir þættir 
02.00 UFC Live Events

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
08.00 Lína langsokkur 
08.25 Stóri og litli 
08.37 Gulla og grænjaxlarnir 
08.49 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Ljóti andarunginn og ég 
09.25 Ævintýri Tinna 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
12.00 Lína langsokkur 
12.25 Stóri og litli 
12.37 Gulla og grænjaxlarnir 
12.49 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Ljóti andarunginn og ég 
13.25 Ævintýri Tinna 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Ævintýraferðin 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
16.00 Lína langsokkur 
16.25 Stóri og litli 
16.37 Gulla og grænjaxlarnir 
16.49 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Ljóti andarunginn og ég 
17.25 Ævintýri Tinna 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Ævintýraferðin 
19.00 Paddington

18.00
14.00
10.00  
Dóra könnuður 

 

 

 

 

SUNNUDAG 
KL. 20:00

NÝTT

365.is      Sími 1817
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MIKIÐ ÚRVAL Á GÓÐU VERÐI!

SKÓLA
START

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.

DIDRIKSONS NOKOSI KIDS PARKA   
Úlpa. Litur: Grænn, bleikur, dökkblár. 
Stærðir: 90-130. Gildir til 22. ágúst

STÆRÐIR 35,5-40

STÆRÐIR 27-34

HUMMEL KILLIAN JACKET
Bómullar heilrennd peysa. 
Litur: Blár. Stærðir: 116-164.

HUMMEL MILLE SS TEE
Bómullarbolur. Litur: Bleikur. 
Stærðir: 116-164.

HUMMEL KESS PANTS
Bómullarbuxur. Litur: Grár, 
blár. Stærðir: 116-164.

NIKE TANJUN GS/PS   
Götuskór krakka. Litur: 
Svartur. Stærðir: 27-34 og 
35,5-40.

5.790

4.790
8.990

6.990

PUMA PIONEER BACKPACK I
Bakpoki. Litur: Svartur, blár.

3.490

HUMMEL TONA TIGHTS 
Leggings. Litur: Svartur. 
Stærðir: 116-164.

NYTT!
NYTT!

2.790

3.790

GOTT
VERD!

KLUBB
TILBOD!

(fullt verð 13.990)
11.190



Fleiri tilboð eru á byko.isAuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

-20% -20%

BLÓMAPOTTUR 
SARA 45x45x35 cm.

4.897kr.
0291720 
Almennt verð: 6.995 kr.

RAFHLÖÐUBORVÉL 
PSR 14,4 V,  
2 lithium rafhlöður 

22.396kr.
74864116 
Almennt verð: 27.995 kr.

ÞÚ FÆRÐ ALLT 
EFNIÐ Í PALLINN  
OG SKJÓLVEGGINN 

NÚ ER TÍMINN!
SKJÓLVEGGUR

OG PALLUR 

ÚTILJÓS Í ÚRVALI

Við aðstoðum þig!

Lokavinningur verður dreginn út 
þriðjudaginn 23. ágúst og tilkynnt 
um vinningshafa á Facebook

Gasgrill Prestige
506600066

Yfirbreiðsla 
506668171

Grillsett 5stk 
deluxe pro
506670031

Heildarverðmæti: 422.757 kr 

PALLALEIKUR 
BYKO Vertu með!

Öl
l v

er
ð 

er
u 

bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r. 

Ti
lb

oð
 á

 p
al

la
ef

ni
 g

ild
a 

til
 o

g 
m

eð
 2

2.
 á

gú
st

 e
ða

 á
 m

eð
an

 b
irg

ði
r e

nd
as

t. 

OSLO ljósastaur úti 
svartur eða hvítur, 
30x9cm

9.995kr.
52238267/8                     

-20% -20%

HÁÞRÝSTIDÆLA 
AQT, 130 bör

27.676kr.
74810237 
Almennt verð: 34.595 kr.

13.436kr.
74808295 
Almennt verð: 16.795 kr.

BÚTSÖG
TH-MS 2112

RAFHLÖÐU-
BORVÉL 
GSR 14,4-2 Li 2x1,5Ah 
rafhlöður

27.997kr.
74874094                
Almennt verð: 34.995 kr.

ÚTILJÓS 
CLASSIC  EGLO
hvítt, E27.

3.495kr.
52257179               

ÚTILJÓS 
CONFORM EGLO, 
útiljós, IP44.         

6.495kr.
52258813          

ÚTILJÓS 
EGLO á vegg með
 birtuskynjara, IP44.        

5.995kr.
52258713          

ÚTIVEGGLJÓS 
OSLO svart eða hvítt.                        

9.995kr.
52237703-4      

ÚTIVEGGLJÓS 
DOVRE, svart eða hvítt, 
IP44.              

6.995kr.
52235886-7        

-30%-30%

-30%

-30%

GARÐBEKKUR 
tvegg ja sæta.

20.997kr.
0291473
Almennt verð: 29.995 kr.

BLÓMAPOTTUR 
ALBA 52x52x90 cm.

6.996kr.
0291715 
Almennt verð: 9.995 kr.

-30%

GIRÐINGAREINING  
massíf, 1800x1800mm

9.597kr.
0291378 
Almennt verð: 15.995 kr.

-40%

KJÖRVARI 16 viðarvörn, 
þekjandi, margir litir.

1.755kr.
86360010-1337 - Verð áður: 2.195kr.

5.915kr.
86360040-1337 - Verð áður: 7.395kr.

1 LÍTRI

4 LÍTRAR

1.995kr.
80602501-2  
Verð áður: 2.495kr.

3 LÍTRAR

HERREGÅRD 
PALLAOLÍA XO viðarvörn, 
er ætluð á gagnvarið efni, 
palla, girðingar og garðhús-
gögn. Kemur í veg fyrir 
gráma og inniheldur sveppa 
og mygluvarnarefni. Fæst í 
ljósbrúnu og glæru. 

KJÖRVARI 14 viðarvörn,  
gagnsær, margir litir.

1.275kr.
86332010-9040 - Verð áður: 1.595kr.

3.995kr.
86332040-9040 - Verð áður: 4.995kr.

1 LÍTRI

4 LÍTRAR

Tilboð á 
viðarvörn gilda 

til 22.ágúst

SORPTUNNUGEYMSLA einföld.

17.217kr.
0291701 -  
Almennt verð: 24.595 kr.

SORPTUNNUGEYMSLA tvöföld.

34.297kr.
0291700 - Almennt verð: 48.995 kr.

LE MANS bjálkahús,  
13,9m2, 34mm.

399.995kr.
0291818/5/7
Styrkingar: 7.345 kr., festingar: 5.995 kr.

MALTA bjálkahús,  
8,7m2, 28 mm

207.996kr.
0291811/5/7
Styrkingar: 2.956 kr., festingar: 3.196 kr.
Almennt verð allt: 267.685 kr.

NILS garðhús, 12,1 m2, 19 mm lóðrétt 
klæðning, samsett úr einingum

223.996kr.
0291808/5/7
Styrkingar: 19.996 kr., festingar: 7.196kr.
Almennt verð allt: 313.9885 kr.

-20%
-20%

-20%
ÖLL

VIÐARVÖRN

VAXTALAUST 
LÁN

Klárum 
málið!



Fleiri tilboð eru á byko.isAuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

-20% -20%

BLÓMAPOTTUR 
SARA 45x45x35 cm.

4.897kr.
0291720 
Almennt verð: 6.995 kr.

RAFHLÖÐUBORVÉL 
PSR 14,4 V,  
2 lithium rafhlöður 

22.396kr.
74864116 
Almennt verð: 27.995 kr.

ÞÚ FÆRÐ ALLT 
EFNIÐ Í PALLINN  
OG SKJÓLVEGGINN 

NÚ ER TÍMINN!
SKJÓLVEGGUR

OG PALLUR 

ÚTILJÓS Í ÚRVALI

Við aðstoðum þig!

Lokavinningur verður dreginn út 
þriðjudaginn 23. ágúst og tilkynnt 
um vinningshafa á Facebook

Gasgrill Prestige
506600066

Yfirbreiðsla 
506668171

Grillsett 5stk 
deluxe pro
506670031

Heildarverðmæti: 422.757 kr 

PALLALEIKUR 
BYKO Vertu með!
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svartur eða hvítur, 
30x9cm

9.995kr.
52238267/8                     

-20% -20%

HÁÞRÝSTIDÆLA 
AQT, 130 bör

27.676kr.
74810237 
Almennt verð: 34.595 kr.

13.436kr.
74808295 
Almennt verð: 16.795 kr.

BÚTSÖG
TH-MS 2112

RAFHLÖÐU-
BORVÉL 
GSR 14,4-2 Li 2x1,5Ah 
rafhlöður

27.997kr.
74874094                
Almennt verð: 34.995 kr.

ÚTILJÓS 
CLASSIC  EGLO
hvítt, E27.

3.495kr.
52257179               

ÚTILJÓS 
CONFORM EGLO, 
útiljós, IP44.         

6.495kr.
52258813          

ÚTILJÓS 
EGLO á vegg með
 birtuskynjara, IP44.        

5.995kr.
52258713          

ÚTIVEGGLJÓS 
OSLO svart eða hvítt.                        

9.995kr.
52237703-4      

ÚTIVEGGLJÓS 
DOVRE, svart eða hvítt, 
IP44.              

6.995kr.
52235886-7        

-30%-30%

-30%

-30%

GARÐBEKKUR 
tvegg ja sæta.

20.997kr.
0291473
Almennt verð: 29.995 kr.

BLÓMAPOTTUR 
ALBA 52x52x90 cm.

6.996kr.
0291715 
Almennt verð: 9.995 kr.

-30%

GIRÐINGAREINING  
massíf, 1800x1800mm

9.597kr.
0291378 
Almennt verð: 15.995 kr.

-40%

KJÖRVARI 16 viðarvörn, 
þekjandi, margir litir.

1.755kr.
86360010-1337 - Verð áður: 2.195kr.

5.915kr.
86360040-1337 - Verð áður: 7.395kr.

1 LÍTRI

4 LÍTRAR

1.995kr.
80602501-2  
Verð áður: 2.495kr.

3 LÍTRAR

HERREGÅRD 
PALLAOLÍA XO viðarvörn, 
er ætluð á gagnvarið efni, 
palla, girðingar og garðhús-
gögn. Kemur í veg fyrir 
gráma og inniheldur sveppa 
og mygluvarnarefni. Fæst í 
ljósbrúnu og glæru. 

KJÖRVARI 14 viðarvörn,  
gagnsær, margir litir.

1.275kr.
86332010-9040 - Verð áður: 1.595kr.

3.995kr.
86332040-9040 - Verð áður: 4.995kr.

1 LÍTRI

4 LÍTRAR

Tilboð á 
viðarvörn gilda 

til 22.ágúst

SORPTUNNUGEYMSLA einföld.

17.217kr.
0291701 -  
Almennt verð: 24.595 kr.

SORPTUNNUGEYMSLA tvöföld.

34.297kr.
0291700 - Almennt verð: 48.995 kr.

LE MANS bjálkahús,  
13,9m2, 34mm.

399.995kr.
0291818/5/7
Styrkingar: 7.345 kr., festingar: 5.995 kr.

MALTA bjálkahús,  
8,7m2, 28 mm

207.996kr.
0291811/5/7
Styrkingar: 2.956 kr., festingar: 3.196 kr.
Almennt verð allt: 267.685 kr.

NILS garðhús, 12,1 m2, 19 mm lóðrétt 
klæðning, samsett úr einingum

223.996kr.
0291808/5/7
Styrkingar: 19.996 kr., festingar: 7.196kr.
Almennt verð allt: 313.9885 kr.

-20%
-20%

-20%
ÖLL

VIÐARVÖRN

VAXTALAUST 
LÁN

Klárum 
málið!



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

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

 
07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Kormákur 
08.30 Elías 
08.40 Stóri og Litli 
08.55 Ævintýraferðin 
09.10 Heiða 
09.35 Zigby 
09.45 Tommi og Jenni 
10.10 Kalli kanína og félagar 
10.35 Ninja-skjaldbökurnar 
11.00 Teen Titans Go! 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.40 Haustveisla Stöðvar 2 
14.10 Grand Designs Australia 
15.00 Nettir Kettir 
15.50 Mike & Molly 
16.15 No Woman, No Cry 
17.15 60 mínútur
18.00 Any Given Wednesday Nýir 
spjallþættir frá HBO með Bill Simm-
ons en honum er ekkert óviðkom-
andi og þótt aðalumfjöllunarefnið 
sé úr heimi íþróttanna verður líka 
fjallað um dægurmál, listir og tækni 
svo fátt eitt sé talið upp.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dag-
skrá.
18.50 Sportpakkinn 
19.10 Stelpurnar
19.35 Planet’s Got Talent Frábærir 
þættir fyrir alla fjölskylduna þar 
sem sýnd verða eftirminnilegustu 
atriðin út Got Talent þáttunum um 
víða veröld.
20.00 Þær tvær 
20.30 Grantchester 
21.20 The Tunnel 
22.10 The Third Eye 
23.00 Aquarius 
23.50 60 mínútur 
00.35 Married 
01.00 The Night Of 
01.50 Suits 
02.35 The Night Shift
03.20 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 en það byggir á erfiðum 
ákvörðunum.
05.10 Gotham 
06.00 Rizzoli & Isles

15.45 Project Runway 
16.30 The Last Man on Earth 
16.55 Cristela 
17.15 Selfie 
17.40 Raising Hope 
18.05 The Big Bang Theory 
18.25 Modern Family 
18.50 Fóstbræður 
19.25 Sjálfstætt fólk 
20.00 Um land allt 
20.25 Bob’s Burgers 
20.50 American Dad 
21.15 South Park 
21.40 Cold Case 
22.25 Réttur 
23.10 Pretty Little Liars 
23.50 Fóstbræður 
00.25 Sjálfstætt fólk 
00.55 Um land allt 
01.20 Bob’s Burgers 
01.40 American Dad 
02.05 South Park 
02.25 Tónlist

08.00 Annie 
10.00 Journey to the Center of the 
Earth 
11.35 Robin Hood: Men in Tights 
13.20 Night at the Museum: Secret 
of the Tomb 
15.00 Annie 
17.00 Journey to the Center of the 
Earth
18.35 Robin Hood: Men in Tights 
Gamanmynd um Hróa hött, 
verndara Skírisskógar. 
20.20 Night at the Museum: Secret 
of the Tomb Þriðja myndin um Larry 
og félaga á Smithsonian-safninu 
í New York. Að þessu sinni standa 
þeir frammi fyrir stóru vandamáli 
því töfrarnir sem vekja persónur og 
dýr safnsins eru að hverfa og það er 
lítill tími til stefnu. 
22.00 The Hunger Games: Catching 
Fire
00.25 Our Idiot Brother  Gaman-
mynd frá 2011 með Paul Rudd, Eliza-
beth Banks, Zooey Deschanel og 
Emily Mortimer í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um Ned sem hefur 
sérstaka hæfileika í að koma sér í 
vandræði hvar og hvenær sem er og 
endar því í fangelsi. 
02.00 Finders Keepers 
03.30 The Hunger Games: Catching 
Fire

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
10.30 Sundið 
11.55 Reykjavíkurmaraþonið 
12.10 ÓL 2016: Frjálsar íþróttir 
BEINT 
14.35 Íslendingar 
15.30 Sitthvað skrítið í náttúrunni 
16.20 Attenborough: Furðudýr í 
náttúrunni 
16.45 Táknmálsfréttir 
16.55 ÓL 2016: Handbolti BEINT 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Akureyri í 50 ár 
20.30 Íslenskt bíósumar: Góða 
hjartað 
22.10 Ólympíuleikarnir í Ríó 2016 - 
samantekt 
23.00 ÓL 2016: Lokaathöfn BEINT 
02.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.25 King of Queens 
08.50 How I Met Your Mother 
09.15 Telenovela 
09.40 Cooper Barrett’s Guide to 
Surviving Life 
10.05 Rules of Engagement 
10.30 King of Queens 
10.55 How I Met Your Mother 
11.20 Dr. Phil 
12.40 Dr. Phil 
13.20 The Tonight Show 
14.00 The Tonight Show 
14.40 Royal Pains 
15.25 Parenthood 
16.10 Life In Pieces 
16.35 Grandfathered 
17.00 The Grinder 
17.25 Angel From Hell 
17.50 Top Chef 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Rachel Allen’s Everyday 
Kitchen 
20.15 Chasing Life 
21.00 Law & Order: Special Victims 
Unit 
21.45 American Gothic 
22.30 The Bastard Executioner 
23.15 Fargo

07.35 Wyndham Championship 
10.35 ÓL 2016 - Golf kvenna 
16.35 Countdown to the Ryder Cup 
17.00 Wyndham Championship 
22.00 Golfing World  
22.50 Countdown to the Ryder Cup 
23.15 PGA Special: Coming Home

10.55 Ipswich - Norwich  BEINT
14.20 Brons leikur  BEINT
16.30 Brons: Hondúras - Nígería 
18.20 Úrslitaleikur  BEINT
20.30 Valur - Víkingur R.

08.25 Swansea - Hull 
10.05 Tottenham - Crystal Palace 
11.45 Sumarmótin  
12.20 Sunderland - Middlesbrough 
 BEINT
14.50 West Ham - Bournemouth 
 BEINT
17.00 Premier League World 
17.30 KR - Breiðablik  BEINT
20.00 Ipswich - Norwich 
21.40 Barcelona - Real Betis 
23.20 Real Sociedad - Real Madrid

Fáðu þér áskrift á 365.is

ÞÆR TVÆR

 

FRÁBÆRT
SUNNUDAGSKVÖLD

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Frábærir sketsaþættir þar sem leikkonurnar Vala Kristín 
Eiríksdóttir og Júlíana Sara Gunnarsdóttir bregða sér í gervi 
afar fyndinna og skrautlegra persóna.

 

 COLD CASE
Rannsóknarlögreglukonan 
Lilly Rush fer fyrir vaskri sveit 
sérfræðinga sem manna 
færastir eru í að leysa gömul 
og óleyst sakamál.

 

THIRD EYE
Hörkuspennandi og vandaðir 
norskir sakamálaþættir um 
rannsóknarlögreglumanninn 
Viggo Lust sem sagði skilið 
við erfiða fortíð og hefur 
störf á nýjum vettvangi hjá 
lögreglunni.

GRANTCHESTER
Presturinn Sidney Chambers 
og lögreglumaðurinn Geordie 
Keating rannsaka flókin 
sakamál í bænum Grant-
chester á sjötta áratug síðustu 
aldar.

HUNGER GAMES 2
Katniss Everdeen þarf að fara í 
sigurferð eftir að hafa unnið 
Hungurleikana. Á ferðalagi sínu 
skynjar hún að uppreisn er í 
aðsigi og framtíð landsins í 
húfi.

TUNNEL
Hjónum er rænt í göngunum 
undir Ermarsund sem tengja 
England og Frakkland. Breski 
lögreglumaðurinn Karl 
Roebuck og franska lögre-
glukonan Elise Wassermann 
fá það hlutverk að rannsaka 
málið og þau þurfa að taka 
höndum sama til að leysa 
málið.

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

LOKAÞÁTTUR

Stöð 2 Sport

07.00 Ljóti andarunginn og ég 
07.25 Ævintýri Tinna 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Ævintýraferðin 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli Vinirnir 
09.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.00 Lína langsokkur 
10.25 Stóri og litli 
10.37 Gulla og grænjaxlarnir 
10.49 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ljóti andarunginn og ég 
11.25 Ævintýri Tinna 
11.47 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Ævintýraferðin 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
14.00 Lína langsokkur 
14.25 Stóri og litli 
14.37 Gulla og grænjaxlarnir 
14.47 Hvellur keppnisbíll 
14.58 Ljóti andarunginn og ég 
15.23 Ævintýri Tinna 
15.45 Mæja býfluga 
15.58 Dóra könnuður 
16.22 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.45 Ævintýraferðin 
16.58 Áfram Diego, áfram! 
17.22 Svampur Sveinsson 
17.47 Lalli Vinirnir 
17.53 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
17.58 Lína langsokkur 
18.23 Stóri og litli 
18.35 Gulla og grænjaxlarnir 
18.45 Hvellur keppnisbíll 
18.56 Loksins Heim
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SKÓLAVÖRUBÚÐIN ÞÍN
A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 Hafnarfirði  /  A4 Akureyri  /  A4 Egilsstöðum   
www.a4.is  / Þú getur einnig fylgt okkur á       Facebook og       Pinterest.com/A4fondur

/ A4 Selfossi   
instagram.com/a4verslanir

 

Skiptibókamarkaðir eru í Skeifunni, á Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi. Tekið er á móti skiptibókum í öllum verslunum A4.
Athugið að vöruúrval er mismunandi á milli verslana. Allt vöruúrval má finna á www.a4.is.

*Samkvæmt verðkönnun ASÍ

LÆGSTA VERÐIÐ
A4 ER OFTAST MEÐ LÆGSTA VERÐIÐ OG
MESTA ÚRVALIÐ AF NOTUÐUM SKIPTIBÓKUM*



Bylgjan og Stöð 2 eiga 30 
ára afmæli í ár, þetta 
eru árvissir tónleikar á 
Menningarnótt en við 
höldum þá með sérlega 
veglegum hætti í ár. Við 

erum að setja upp tvö svið og veisl-
an hefst rétt yfir fimm og stendur 
til korter í ellefu þar til flugelda-
sýningin hefst,“ segir Jóhann Örn 
Ólafsson, kynnir og einn af skipu-
leggjendum tónleikanna.

Það verður nóg um að vera í 
Hljómskálagarðinum í kvöld en 
fjöldi tónlistarmanna leggur dag-
skránni lið. „Á þessum tveimur 
sviðum koma ellefu hljómsveitir 
fram og koma fram hver á eftir 
annarri. Hver sveit spilar í um það 
bil hálftíma og svo er bara mjög 
stuttur tími á milli þeirra, kannski 
jafnvel bara enginn. Þannig að 
þetta verður bara stanslaust stuð,“ 
útskýrir Jóhann og auðheyrt er að 
hann sjálfur er spenntur fyrir tón-
leikunum. 

Tónlistaratriðin eru fjölbreytt og 
ættu allir að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. „Það eru frábærir lista-
menn að fara að koma fram, sumir 
þeirra eru líka að fagna afmæli, 
eins og til dæmis Á móti sól, sem 
fagnar tuttugu ára afmæli sínu og 
getur gert það þarna upp á sviði. 
Bítlavinafélagið hefur ekki spilað 
lengi en þar eru að koma saman 
gamlir vinir og fagna þrjátíu árum. 
Mezzoforte er að undirbúa fjörutíu 
ára afmæli og þetta er frábær upp-
hitun fyrir það. Svo er Geiri Sæm 
með kombakk og auðvitað yngra 
tónlistarfólk sem er vinsælasta liðið 
um þessar mundir,“ segir hann en 
fram koma Amabadama, Jón Jóns-
son, Friðrik Dór, Steinar, Sylvía og 

hljómsveitin Valdimar en söngvari 
hennar, Valdimar Guðmundsson, 
verður heldur betur á fullu fyrir 
tónleikana en hann tekur þátt í 
Reykjavíkurmaraþoninu áður en 
hann stígur á svið. „Maraþonhlaup-
arinn sjálfur sem ætlar að fara tíu 
kílómetra og svo beint upp á svið 
hjá okkur. Það verður fjör.“

Bítlavinafélagið er jafngamalt 
miðlunum tveimur og verður alveg 
örugglega í stuði í kvöld.

„Ég talaði einmitt við einn þeirra 
í morgun. Þeir hafa haft gaman af 
þessu óvænta kombakki. Þeir hafa 
verið að rifja upp alls konar gamlar 
sögur. Þeir eru náttúrulega jafnaldr-
ar Bylgjunnar og Stöðvar 2 og voru 
orðnir vinsælir þegar Bylgjan fór 
í loftið. Þeir keyptu fyrstu auglýs-
inguna sem var seld þar, fengu bara 
reikning númer eitt. En þeir voru að 
kaupa einhverjar auglýsingar fyrir 
böll sem þeir voru að halda.“

Auk tónlistaratriðanna sem næra 
eyru og anda verða veitingar á boð-
stólum fyrir gesti og því flestar af 
grunnþörfum mannsins uppfylltar 
á viðburðinum.

„Svo, eins og í öllum góðum partí-
um þá eru náttúrulega góðar veit-
ingar. Við erum að grilla fyrir mörg 
þúsund manns, með súpu og drykki 
fyrir mörg þúsund og það eru allir 
velkomnir í garðinn að borða góð-
gæti. Þetta er frítt á meðan birgðir 
endast og við vonumst til þess að 
sjá sem flesta, við viljum auðvitað 
að allt klárist. Það spáir  góðu veðri 
þannig að þetta lofar góðu.“

Tónlistarveislan hefst klukkan 
17.00 í Hljómskálagarðinum og 
eru allir velkomnir en dagskráin og 
maturinn er allur ókeypis. 
gydaloa@frettabladid.is

   Sérlega 
veglegt partí
Bítlavinafélagið kemur fram í garðpartíi 
Bylgjunnar og Stöðvar 2. Sveitin keypti 
fyrstu auglýsingu útvarpsstöðvarinnar.

Hljóðprufur stóðu yfir þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði í gær. Jóhann mun sinna hlutverki kynnis á tónleikunum og segir að ekki örli á stressi. Fréttablaðið/steFán
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Geysir Skólavörðustíg 7 & 16 & Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti, Akureyri. Sími 519 6000 — geysir.com

síðustu dagar útsölunnar

allt að afsláttur70%



Í dag fer fram myndlistarsýning 
og uppboð á reiðhjólahjálmum í 
Reiðhjólaversluninni Berlin.

Hjálmarnir eru myndskreyttir af 
teiknurunum Erlu Maríu Árnadóttur, 
Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur, Lindu 
Ólafsdóttur og Lóu Hjálmtýsdóttur. 
Hjálmarnir eru tólf talsins og koma 
frá Melon Helmets. Slippfélagið gaf 
málninguna sem notuð var til skreyt-
inganna.

„Við erum allar búnar að vera vin-
konur í dálítið langan tíma, svona 
teiknaravinkonur. Við tókum þrjá 
hjálma á mann og teiknuðum á þá, 
hver með sínu lagi,“ segir Lóa en 
hjálmarnir hennar eru með vatns-, 
lofts- og jarðarþema. „Ég var með 
hafmeyjur, regnboga, fugla og einn 
fjallakóng. Erla var með skordýra-
þema, Linda með fugla og Halla með 
sama þema og ég.“

Hjálmarnir eru glæsilegir og um 
mjög nytsamlega listgripi er að ræða 
en þeir verða, líkt og áður segir, boðn-
ir upp á morgun. Allur ágóði rennur 
til Barnaheilla – Save the Children á 

Íslandi. Samtökin standa árlega fyrir 
átakinu Hjólasöfnun. Þá er leitað til 
almennings eftir gömlum barnareið-
hjólum sem gerð eru upp og gefin 
börnum sem koma úr efnaminni 
fjölskyldum.

Viðburðurinn fer fram í Reiðhjóla-
versluninni Berlin sem er til húsa á 
Geirsgötu 5a og hefst klukkan 15.00. 
Allir velkomnir. – gló

Hressir hjálmar
Teiknivinkonur myndskreyttu hjálma fyrir 
uppboð. Ágóðinn rennur allur til Barnaheilla.

Hjálmarnir eru tólf talsins og skreyttu teiknararnir þá eftir ólíkum þemum. Ágóði af sölunni rennur til Barnaheilla. FréttaBlaðið/Hanna

Twilight-prinsessan Kristen Stew-
art hefur loks opnað sig um sam-
band sitt og Roberts Patterson, 
mótleikara hennar í hinum geysi-
vinsælu kvikmyndum.

Það gerði hún á dögun-
um í viðtali við New York 
Times’ Style Magazine 
og hafa vafalaust margir 
beðið óþreyjufullir eftir 
því síðan 2014 þegar 
sambandinu lauk. „Mér 
fannst sambandið orðið 
að einhverri söluvöru og 
mér fannst það ógeðs-
legt,“ lætur Stewart hafa 
eftir sér í viðtalinu. Parið 
byrjaði saman árið 2008 
og fór nokkuð leynt 
með ástarsambandið, 

en þegar því lauk var öll heims-
byggðin meira og minna komin 
upp í til þeirra.

Stewart lýsti sér sem, „ekki 
dæmigerðri konu“ í skemmt-

anabransanum, hún væri 
ekki að reyna að halda 
einkalífi sínu leyndu, en 
vildi sannarlega fá að sýna 
það á eigin forsendum. 
„Það var ekki fyrr en að ég 
fór að hitta stelpur sem 
ég fór að vera svona opin 

með þetta, þá fannst mér 
ég komin með verðugt 
verkefni. Mér finnst það 
hafa tilgang að ræða um 

okkur Aliciu,“ segir leik-
konan og á þar við kærustu 
sína, Aliciu Cargile.

Fannst ástarsamband sem 
söluvara ógeðsleg pæling

Kristen 
Stewart

Hjálmarnir eru litríkir og skemmtilegir. 
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1189  
kr.
kg

Verð áður 1699 kr. kg
Lambalæri án mjaðmabeins

399  
kr.
pk.

Verð áður 999 kr. pk.
Coke 4x2L 899  

kr.
pk.

Verð áður 1399 kr. pk.
Þvottaefni 9kg

265  
kr.
pk.

Verð áður 529 kr. pk.
Kókómjólk 6x1/4 í pakka

799  
kr.
stk.

Verð áður 1399 kr. stk.
Heill grillaður kjúklingur

Tvö stykki á mann
- 43%

Tveir pakkar á mann
- 50%

699  
kr.
stk.

Verð áður 1499 kr. stk.
Bláber Driscolls 500g, Spánn

Tvær fötur á mann
- 53%

Tvö stykki á mann

- 30%

Tveir pokar á mann

- 36%Tvær kippur á mann
- 60%

Frábær helgartilboð* 
       *opnunartilboð á meðan birgðir endast

Rúnstykki
39 kr.

stk.

AFGREIÐSLUTÍMI: KRÓNAN HVALEYRARBRAUT 3, 220 HAFNAFIRÐI - OPIÐ ALLA DAGA 10-21  
TILBOÐIN GILDA HELGINA 20.- 21. ÁGÚST - SJÁ FLEIRI TILBOÐ Á WWW.KRONAN.IS

ÞÚ SPARAR
500 kr.

Velkomin í 
glæsilegu...

Hvaleyrarbraut
í Hafnarfirði



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, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@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
14.08.16-
20.08.16

NúNa höfum við 
meiri stjórN á því 

hvað er seLt. við verðum 
mjög ströNg. merkjavaraN 
Lifir LeNgur og við Lítum á 
þetta sem eNdurNýtiNgu á 
fötum. að koma hLutuNum í 
heNdur Nýrra eigeNda er 
stór partur af þessu.

Í dag mun Facebook-heimurinn 
sameinast raunveruleikanum í 
nýrri fataverslun sem ber heitið 

Stefánsbúð. Stefán Svan Aðalheiðar-
son stofnaði Facebook-hópinn 
Merkjavörur fyrir tveimur árum en 
tilgangur hans var að fólk ætti að geta 
selt merkjavörur á einum stað á inter-
netinu. Hópurinn hefur stækkað hratt 
en í dag eru rúmlega 17.000 meðlimir 
í honum. Stefán sá sér leik á borði 
vegna þessa mikla áhuga Íslendinga 
á að kaupa notaða merkjavöru.

„Þetta kviknaði allt saman út frá 
merkjavörusíðunni. Fólki finnst 
gaman að skoða úrvalið og kaupa sér 
fínar merkjavörur sem endast á góðu 
verði. Ég ákvað að opna búð af því að 
það eru margir sem nenna ekki að 
vera að standa í því að selja á netinu. 
Núna getur fólk mætt, séð vörurnar 
með eigin augum og mátað.“

Facebook-hópur Stefáns hefur 
verið afar vinsæll en það hefur vakið 
mikla athygli hversu strangar regl-
urnar eru í honum. Þar á aðeins að 
selja merkjavörur en margir hafa 
reynt að komast upp með að selja 
vörur frá svokölluðum „High Street“ 
merkjum eins og Converse og Karen 
Millen. „Núna höfum við meiri stjórn 
á því hvað er selt. Við verðum mjög 
ströng. Merkjavaran lifir lengur og 
við lítum á þetta sem endurnýtingu á 
fötum. Að koma hlutunum í hendur 

nýrra eigenda er stór partur af þessu.“
Á meðal þess sem verður í boði í 

Stefánsbúð eru vörur frá Lanvin, Sonya 
Rykiel, Commes des Garçons, Vivi-
enne Westwood og mörgum fleirum. 

„Það er góð blanda af vörum í boði hjá 
okkur. Fólk getur sent okkur föt og svo 
veljum við úr og lögum það sem þarf 
að laga. Við semjum við hvern og einn 
um hvernig salan fer fram. Við erum í 
rauninni bara umboðsaðilar.“

Stefán segir að þessi verslun verði 
sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi 
en hugmyndin þekkist víða um heim. 
„Þetta er í fyrsta skiptið sem fólk getur 
farið í verslun og keypt sér notaða 
hágæðavöru sem stenst tímans tönn. 
Við erum með föt frá áttunda, níunda 
og tíunda áratugnum og erum með 
allt til alls hjá okkur fyrir þá sem vilja 
selja.“

Eins og fyrr segir verður búðin 
opnuð í dag en hún er til húsa í Mið-
stræti 12 við Skálholtsstíg. Þeir sem 
hafa áhuga á að selja merkjavörur í 
Stefánsbúð geta haft samband í gegn-
um Facebook-síðu verslunarinnar.
gunnhildur@frettabladid.is

facebook-heimur 
verður að verslun
stefán svan aðalheiðarson stofnaði Facebook-hópinn Merkjavör-
ur fyrir tveimur árum. Í dag opnar hann verslun þar sem seldar 
verða notaðar merkjavörur og fólk getur mátað fötin og skoðað.

Stefán Svan, stofnandi Facebook-hópsins Merkjavörur, hefur opnað verslun undir nafninu Stefánsbúð. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þessi fallegi jakki frá Commes des 
 Garçons verður í boði í Stefánsbúð. 

Liam fékk sér  
8 rétta smakk

Söngvarinn Liam Payne 
úr drengjasveit-
inni One Direct-
ion var staddur 
á landinu og 
fékk sér 8 rétta 
smakk á Grill-
markaðnum 
á mánudags-
kvöldið. Ekki 
sáust neinir aðrir 
meðlimir 
hljómsveitar-
innar.

trompetLeikari á 
fuLLri ferð
„Ég er að spila með Mezzoforte 
og svo fer ég og stekk yfir að spila 

með Jóni Jónssyni. Ég spila líka 
með Stórsveit Reykjavíkur í Eld-
borg.“ Ari Bragason trompetleikari

heiLræði fyrir  
maraþoNhLaupara

„Þá er gott að vera búinn að setja 
vaselín á geirvörturnar og lítinn 
plástur yfir, til að vera alveg öruggur 
fyrir svoleiðis. Heilræði sem hefur 
virkað vel fyrir mig á lokasprett-
inum.“ Kári Steinn Karlsson

við erum NáNast feim-
iN við að gefa þetta út

„Steed Lord er allavega komið í 
mjög langa pásu. Við tímum ekki 
alveg að segja skilið við Steed 
Lord formlega.“ Svala Björgvins

• Svæðaskipt  

pokagorma kerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

 Fullt Ágúst-
Stærð cm. verð tilboð

120x200 119.900 95.920

140x200 138.900 111.120

160x200 149.900 119.920

NATURE’S COMFORT
heilsurúm m/classic botni 20%

AFSLÁTTUR
af  120/140/160 x 200 cm  

á meðan birgðir  
endast.

Svart PU  
leður á botni.

NATURE’S REST
heilsurúm m/classic botni

• Svæðaskipt  

pokagormakerfi

• Góðar kantstyrkingar

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

Aðeins  99.900 kr.
Verðdæmi 160 x 200 cm

Svart PU  
leður á botni.

VERÐ
DORMA 

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Shape deluxe heilsurúm:

• Lagar sig fullkom lega að líkama þínum

• 26 cm þykk heilsudýna

• 2 cm latexlag bólstrað í áklæði

• 4 cm gel memoryfoam

• 4 cm shape memoryfoam

• Non-slip efni á botni dýnunnar

• Engir rykmaurar

• 5 ára ábyrgð!

• Ofnæmisprófuð

• Burstaðir stálfætur

Endurnýjanleg
hráefni

Aloe Vera

Cool Comfort 
gel foam

Bambus trefjar Open cell 
structure

Memory  
foam

Stærð cm. Fullt verð Ágústtilboð

100x200 129.900 103.920

120x200 164.900 131.920

140x200 184.900 147.920

160x200 209.900 167.920

180x200 234.900 187.920

Fullkominn stuðningur  
– enn meiri mýkt

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Ágústtilboð  20%  afsláttur

20%
AFSLÁTTUR

SHAPE DELUXE 
HEILSURÚM
m/classic botni
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Mitsubishi Outlander hefur fengið frábærar viðtökur. Betur búinn fjórhjóladri�nn 
fjölskyldubíll er vandfundinn og ekki skemmir verðið fyrir. Komdu í reynsluakstur og 
fáðu til�nninguna sem svo er�tt er að lýsa – jafnvel eftir að þú prófar.

MITSUBISHI OUTLANDER

Mitsubishi Outlander 
Sjálfskiptur, fjórhjóladri�nn frá:

5.390.000 kr.
FYRIR HUGSANDI FÓLK

TILFINNINGIN ER 
ÓLÝSANLEG ÞAR
TIL ÞÚ PRÓFAR

TILFINNINGIN ER 
ÓLÝSANLEG ÞAR
TIL ÞÚ PRÓFAR

TILFINNINGIN ER 
ÓLÝSANLEG ÞAR
TIL ÞÚ PRÓFAR
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Pawels  
Bartoszek

Bakþankar

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Af hverju má ég ekki taka 
þátt?“

„Þú varst bara sein að 
skrá þig!“

„Sein að skrá mig, var frestur?“
„Já, og svo ertu líka, þú veist … 

kona.“
„Ertu að grínast? Ertu að segja 

mér að árið 1896 megi kona ekki 
keppa í hlaupi á Ólympíuleik-
unum, bara út af því að hún er 
kona?“

Fyrsta nútíma-maraþonið var 
hlaupið á fyrstu nútíma-Ólympíu-
leikum í Aþenu árið 1896. Þá 
reyndi kona að nafni Stamata 
Revíþí að taka þátt. Hún fékk ekki 
að ræsa með hópnum, hljóp sjálf 
degi síðar, var meinuð innganga á 
völlinn en fékk sjónarvotta til að 
votta tímann sinn. Síðan er lítið 
vitað hvað af henni varð. Allavega 
veit Wikipedia það ekki.

Fyrst kvenna til að hlaupa 
Boston-maraþonið var Bobbi 
Gibbs sem gerði það árið 1967. 
Það var nú bara í gær. Maður trúir 
því varla að fyrir fimmtíu árum 
hafi þótt í lagi að banna konum að 
hlaupa löng hlaup. En sumt fólk 
trúði því heldur ekki þá og lét eins 
og það væri jafnfáránlegt og það 
raunverulega var.

Þegar fólk segir hluti eins og 
„ég trúi því ekki að árið 2016 sé 
enn verið að mismuna fólki vegna 
kyns, kynhneigðar, trúar eða upp-
runa“ þá felur það í sér ákveðna 
hugmynd um að samfélagið sé 
stöðugt á leið í einhverja átt og að 
ekkert geti snúið þeirri þróun við. 
En þrátt fyrir að samfélag okkar 
sé betra nú en fyrir 100 árum þá 
þarf ekki að endilega að vera að 
sú þróun haldi áfram. Því miður 
vitum við að hugmyndir þeirra 
sem vilja mismuna fólki vegna 
kyns, kynhneigðar, trúar eða upp-
runa geta aftur orðið ofan á. Alveg 
óháð ártalinu.

Ártalið bjargar 
þér ekki

ENDALAUS

2.990 KR.*

Endalaust sumar

1817 365.is

GSM

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS 
OG 30 GB GAGNAMAGN*
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. 
Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 
2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB
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