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Nýstárlegt úr 
sveppum ➛30

Sögur af   
brotnum 
strákum
Hörður Jóhannesson er 
sannfærður um að mörgum sem 
urðu á vegi hans hefði mátt bjarga 
hefðu þeir átt betri æsku. ➛22

Makrílævintýri 
við Keflavík ➛28

➛46
Rýnt í dagskrá 
leikhúsanna 

Fréttablaðið/gva

Tungumálanám 
með áherslu á framburð og talmál.  
Staðbundið nám og fjarnám. 

Skráning stendur yfir.
Tungumal.is • s 540 8400 • gsm 820 3799 • www.tungumal.is

ÁSKRIFTARKORT 
BORGARLEIKHÚSSINS

Bókaðu áskrift með
einföldum hætti á
borgarleikhus.is

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



VITA | Skógarhlíð  | Sími  | VITA.IS

Verð frá 60.900 kr.
Á mann m.v. 4 í íbúð með 
1 svefnherbergi á Gerona Mare.
Verð frá: 89.900 kr. á mann m.v. 2 í íbúð.
2 fyrir 1 á flugsætum í pakka.

Krít

8. sept.
11 nætur

Ljósin kveikt

Þessir harðduglegu menn unnu að því að setja saman sviðið fyrir tónleika kanadíska söngvarans Justins Bieber. Tvennir tónleikar verða haldnir í 
Kórnum í Kópavogi þann 8. og 9. september og marka þeir upphaf Evrópuhluta tónleikaferðalags Biebers. Fréttablaðið/anton brink 

Stjórnmál Vaxandi þrýstingur er 
á Sigurð Inga Jóhannsson, forsætis-
ráðherra og varaformann Fram-
sóknarflokksins, að bjóða sig fram 
til formanns á flokksþingi sem 
fara mun fram fyrir kosningarnar 
29. október.

Heimildarmaður úr Framsóknar-
flokknum sem Fréttablaðið talaði 
við segist skynja vaxandi þrýsting á 
Sigurð Inga úr flokknum, enda talar 
Sigurður Ingi á öðrum nótum nú en 
hann hefði áður gert. Heimildar-
maðurinn sagði að Eygló Harðar-
dóttir, ritari flokksins, myndi að 
öllum líkindum styðja Sigurð Inga 
gegn Sigmundi ef hann byði sig 
fram. Eygló svaraði ekki skilaboðum 
blaðsins þegar reynt var að hafa 
samband við hana.

Á Fundi fólksins, sem fram fór í 
gær, var Sigurður Ingi spurður út 
í mögulegt formannsframboð á 
komandi flokksþingi. Hann sagðist 
aldrei hafa útilokað eitt né neitt. „Ég 
hef sagt að ég muni ekki bjóða mig 
fram gegn sitjandi formanni en ég 
sagði það jafnframt að ég hef tekið 
að mér öll þau verkefni sem flokkur-
inn hefur falið mér.“ 

Sigurður Ingi vildi ekki svara 
spurningum blaðamanns um það 
hvort Sigmundur Davíð yrði beðinn 
um að hætta við formannsframboð. 

„Okkar flokkur hefur þær aðferðir 
að við erum ekki að skylmast í fjöl-
miðlum. Í sumum flokkum hafa 
menn gengið svolítið langt í því 
að ráðast á forystu flokksins. Það 
gerum við ekki í Framsóknarflokkn-

um. Við bara fjöllum um þetta á 
okkar vettvangi og það munum við 
gera,“ sagði Sigurður Ingi.

Höskuldur Þórhallsson, þingmað-
ur Framsóknarflokksins í Norðaust-
urkjördæmi, ritaði flokksmönnum 
bréf í vikunni þar sem hann sagðist 
hafa hug á að bjóða sig fram gegn 
Sigmundi sem oddviti kjördæmis-
ins. Einnig hvatti hann Sigurð Inga 
forsætisráðherra til að gefa kost á 
sér sem formaður flokksins. 

Líneik Anna Sævarsdóttir, þing-
maður Framsóknarflokksins í 
sama kjördæmi, gefur kost á sér í 
1. til 3. sæti. Þá hefur fréttavefur 
Stundarinnar greint frá því að þing-
maðurinn Þórunn Egilsdóttir gefi 
líka kost á sér í 1. sætið í þessu sama 
kjördæmi. jonhakon@frettabladid.is

Aukinn þrýstingur á 
Sigurð Inga í framboð
Þrýst er á Sigurð Inga Jóhannsson forsætisráðherra að bjóða sig fram til for-
manns Framsóknarflokksins. Útilokar ekki framboð. Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson nýtur ekki óskoraðs trausts sem oddviti flokksins í kjördæmi sínu.

Sigurður ingi Jóhannsson tók við embætti forsætisráðherra í apríl eftir að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagði af sér 
embætti. Fréttablaðið/Ernir 

Veður

Hæg austlæg átt, víðast hvar í dag. 
Skýjað með köflum eða bjartviðri, en 
skúrir á stöku stað, einkum sunnan- og 
vestanlands síðdegis. Hiti 8 til 14 stig. 
Sjá Síðu 44

HúSnæðiSmál Það er mat ASÍ að 
skattfrjáls nýting séreignarsparn-
aðar til kaupa á fyrstu íbúð gagnist 
í bráð fyrst og fremst þeim sem eiga 
eigið fé og hafa greiðslugetu til þess 
að standast greiðslumat hjá fjár-
málastofnun. Aðgerðin gagnist hins 
vegar lítið þeim sem eru í mestum 
vanda á húsnæðismarkaði.

Þetta kemur fram í umsögn 
AlÞýðusambandsins um lagafrum-
varp um stuðning til kaupa á fyrstu 
íbúð. Að mati ASÍ felast lausnir í 
húsnæðismálum fyrir ungt fólk og 
tekjulág heimili í því að ráðast að 
rót vandans, sem eru háir vextir, 
gallað húsnæðislánakerfi og skortur 
á hagkvæmu leiguhúsnæði.

Því sé brýnt að forgangsraða í 
stuðning og uppbyggingu á leigu-
íbúðakerfinu sem gæfi ungu fólki 
tækifæri á öruggu húsnæði á við-
ráðanlegum kjörum. – sa

ASÍ gagnrýnir 
frumvarp um 
húsnæðiskaup 

Akureyri Bæjarráð Akureyrar hefur 
ákveðið að veita Menningarfélagi 
Akureyrar (MAk) 75 milljóna króna 
fyrirframgreiðslu vegna slæmrar 
fjárhagsstöðu félagsins. 

Er slæm fjárhagsstaða rakin til 
ófullnægjandi bókhaldsvinnu 
og óreiðu í fjármálum sem voru í 
höndum Gunnars I. Gunnsteins-
sonar, fyrrverandi framkvæmda-
stjóra MAk, sem sagði upp í nóv-
ember. Verður fjárhæðin dregin 
af framlögum bæjarins næstu tvö 
rekstrartímabil.

„Staðan þegar ég kom inn í félag-
ið var þröng, nokkurs konar óvissu-
ástand, og erfið fyrir starfsfólkið 
þannig að ég leitaði fljótlega til bæj-
arins eftir ráðleggingum og aðstoð,“ 
segir Þuríður Helga Kristjánsdóttir, 
núverandi framkvæmdastjóri MAk. 
„Bærinn veitti bæði stuðning og ráð-
gjöf sem endar núna í því að bærinn 
veitir okkur fyrirframgreiðslu.“

Í lok nóvember síðastliðins sagði 
Gunnar I. Gunnsteinsson upp störf-
um af persónulegum ástæðum, eins 
og sagt var í yfirlýsingu frá félaginu. 
Nú hefur komið á daginn að fjár-
málaóreiða var ein stærsta ástæða 
þess að Gunnar hætti.

Þuríður Helga segir það hafa 

tekið um tvo mánuði að ná yfirsýn 
yfir rekstur félagsins og hafði KPMG 
aðstoðað við endurskoðun til að 
hægt væri að átta sig á stöðunni. 

„Við vonumst eftir því núna að 
vinna okkur úr þessari stöðu. Það 
eru allir starfsmenn boðnir og búnir 
að vinna að þessu verkefni,“ segir 
Þuríður Helga. – sa

Óreiða í 
fjármálum 
olli tapinu 

Þuríður Helga 
kristjánsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
Mak
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ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Bjóðum í sannkallaða  útsöluveislu í 
tilefni 60 ára afmælis Húsasmiðjunnar

BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILboð

20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 30% - 20% - 30% - 40% - 50% - 20% - 30% - 40% - 50% - 40% - 50% - 60% - 70% 

ÚTSALA
AFMÆLIS

1956 - 2016

ÁRA

Stanley loftpressur  25% afsláttur
Málning 20% afsláttur
Vegg- og loftaþiljur 20% afsláttur
Útiarinn 25% afsláttur
Örbylgjuofnar 20% afsláttur
Búsáhöld 25-30% afsláttur
Fatnaður 15-20% afsláttur
Reiðhjól 30% afsláttur

... og margt fleira!

Valdar vörur á lækkuðu verði: 
Frystikistur •  Parket  
Blöndunartæki • Handlaugar

Flísar 20-40% afsláttur
Pottaplöntur 20-50% afsláttur
Handverkfæri 20- 30% afsláttur
Gjafavara Blómaval 20-50% afsláttur
Verkfæratöskur 20-50% afsláttur
Ljós 25% afsláttur
Kerti 20% afsláttur
Stanley verkfæri 20% afsláttur
Black & Decker 
rafmagnsverkfæri 25% afsláttur
Hitachi rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
DeWalt rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
Álstigar og -tröppur 20% afsláttur
Garðverkfæri 30% afsláttur
Ryksugur 20% afsláttur
Plastkassar 30% afsláttur
Garðálfar 50% afsláttur
Plastkörfur 25% afsláttur
Straubretti  25% afsláttur
Þvottasnúrur 25% afsláttur
Luktir 20% afsláttur
Valdar innihurðir frá Jeld Wen 20% afsláttur
Nilfisk háþrýstidælur og ryksugur 20% afsláttur
Henrad miðstöðvarofnar 20% afsláttur

Skoðaðu 
öll tilboðin 

í Húsasmiðju-
blaðinu á

www.husa.is

BJÓÐUM ÖLLUM ÓKEYPIS ÍS
Á laugardag í Húsasmiðjunni Skútuvogi kl. 13-16 og Akureyri  kl. 10-16 



Sigurður Ingi Jóhannsson 
forsætisráðherra 
sagði boðaða 
1,5 milljarða 
króna 
bónus-
greiðslu 
til starfs-
manna 
Kaupþings 
í raun og veru 
mjög taktlausa 
og jafnvel siðlausa. Forsætisráð-
herrann sagði Íslendinga illa þola 
óréttláta skiptingu.

Kári Stefánsson, 
forstjóri 
Íslenskrar 
erfðagrein-
ingar, 
kvaðst 
vera að 
safna liði 
sem mun 
fylgjast grannt 
með því hvernig 
núverandi stjórnarflokkar sinna 
heilbrigðiskerfinu fyrir kosningar. 
Ef ekki verði gert raunverulegt átak 
muni lið hans gera allt til þess að 
sannfæra kjósendur um að hunsa 
flokkana í kosningum. 

Guðný Hrund 
Karlsdóttir, 
sveitarstjóri í 
Húnaþingi 
vestra, 
segir 
mælinn 
fullan hvað 
varðar við-
bragðstíma 
lögreglunnar í 
neyðartilvikum. Lögreglan var 
í tvær klukkustundir að koma á 
staðinn þegar maður drukknaði í 
bíl í höfninni á Hvammstanga þar 
sem mannskapurinn var á 
 skotæfingu. 

Þrjú í fréttum 
Bónusgreiðsla, 
bið eftir löggu 
og fíkniefni

Vikan 28.08.16-03.09.16

121 
tilkynning um kynferðisbrot hefur 
borist lögreglunni á höfuðborgar-

svæðinu það sem af er ári. Tilkynnt var 
um 27 kynferðisbrot í júlí.

30 
milljörðum 
króna nam 
velta Vín-
búðanna 
í fyrra. 
Þar af 
voru 
tæpir 10 
milljarð-
ar af sölu 
tóbaks.

16 
stiga sigur á Sviss,  

88-72, unnu 
strákarnir í íslenska 
landsliðinu í körfu-

bolta í undan-
keppni EM 2017.

1,5 
milljarða bónus-
greiðsla til starfs-
manna Kaupþings 

var samþykkt.

40-50 
tilkynningar um að reynt hafi 

verið að tæla barn upp í bíl 
berast lögreglunni á höfuð-

borgarsvæðinu árlega.

48% 
aukning hefur orðið í sölu lúxusbíla á 
árinu miðað við sama tímabil í fyrra.

1.800 
tonn af lambakjöti eru eftir í frysti frá 
síðustu slátrun haustið 2015. 10.000 

tonn eru framleidd árlega. 3.000 tonn 
eru flutt út á hverju ári.

Danmörk Íbúar fríríkisins Krist-
janíu í Danmörku rifu í gær kanna-
bissölubása á Pusher-stræti, göngu-
götu sem fræg er fyrir opna sölu 
kannabisafurða. Lögregla kallaði á 
fimmtudag eftir slíkum aðgerðum í 
kjölfar skotárásar á strætinu. 25 ára 
bosnískættaður Dani skaut þá tvo 
lögreglumenn og einn ferðamann. 
Árásarmaðurinn lést af sárum sínum 
í gær en eftir að hann flúði vettvang 
hafði lögregla upp á honum, til skot-
hríðar kom og varð árásarmaðurinn 
fyrir skoti. Annar lögreglumannanna 
liggur enn á gjörgæslu.

Danska ríkissjónvarpið (DR) sýndi 
frá því þegar um þúsund íbúar Krist-
janíu mættu á Pusher-stræti með 
sagir, borvélar og kúbein til þess 
að taka sölubásana niður. Risenga 
Manghezi, talsmaður íbúa, sagði í 
samtali við DR að niðurrifið væri 
mikilvægt. „Það er mikilvægt að 
gera þetta í dag og hugsa til særða 
lögreglumannsins. En við getum því 
miður ekki tryggt að básar sem þessir 
rísi ekki á ný,“ sagði Manghezi.

„Við getum ekki tryggt að básarnir 
rísi ekki á ný. Til þess þörfnumst við 
hjálpar frá öllum Dönum. Ef þið 
styðjið Kristjaníu þá hættið þið að 
kaupa kannabisið ykkar hér,“ segir 
í fréttatilkynningu sem Manghezi 
sendi út í gær. Þar fordæmir hann 
einnig kannabismarkaðinn og segir 
hann glæpsamlegan, enda er sala á 
kannabisi ólögleg í Danmörku.

Hulda Mader, annar talsmaður 
íbúa, sagði í viðtali við DR að mjög 
fáar reglur giltu í Kristjaníu. „Ein 
þeirra er engin vopn. Önnur er ekk-
ert ofbeldi. Þessi árás var kornið sem 
fyllti mælinn,“ sagði Mader. „Það 
voru allt of margir básar og allt of 

margir utanaðkomandi seljendur 
sem við þekktum ekki. Þeir voru 
grímuklæddir og Kristjanía skipti þá 
engu máli,“ bætti Mader við.

Talsmenn Amaq, áróðursdeildar 
hryðjuverkasamtakanna sem kenna 
sig við íslamskt ríki, sögðu árásar-
manninn í gær hafa verið einn af 
hermönnum þeirra. Lögregla hafði 
áður greint frá því að sönnunargögn 
bentu til þess að maðurinn væri 
fylgjandi málstað Íslamska ríkisins, 
þó væri ósannað að það væri orsök 
árásarinnar. thorgnyr@frettabladid.is

Kannabismarkaður Kristjaníu 
rifinn niður í kjölfar skotárásar
Kannabissölubásar á Pusher-stræti í Kristjaníu voru teknir niður í gær af íbúum fríríkisins. Maður á þrítugs-
aldri skaut tvo lögreglumenn og einn ferðamann á fimmtudag og er sagður liðsmaður Íslamska ríkisins. 
Talsmaður íbúa segir árásina kornið sem fyllti mælinn en ein af fáum reglum ríkisins er bann við ofbeldi. 

Íbúar Kristjaníu rífa niður kannabissölubása á Pusher-stræti. NordicPhotos/AFP

45 ár frá stofnun
Fríríkið Kristjanía var stofnað árið 
1971 í hjarta Kaupmannahafnar. 
Borgaryfirvöld segja Kristjaníu 
kommúnu innan borgarmarkanna 
en lög um Kristjaníu frá árinu 1989 
gefa fríríkinu nokkurt vald yfir því 
hvernig málum þess er háttað.

Sala kannabisefna hefur verið 
nokkuð frjálsleg í Kristjaníu í ára-
tugi en frá og með árinu 2004 hafa 
áhlaup lögreglu verið tíð.

17
milljarðar króna er talin 
árleg velta kannabismark-
aðar Kristjaníu.
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LANGTÍMALEIGA
Núna er rétta tækifærið til að gera langtímaleigusamning hjá Átak bílaleigu. 
Þeir sem gera langtímasamning til 24 mánaða eða lengur fyrir 10. september 
fá 30% afslátt af fyrsta mánuðinum og 10.000 kr. eldsneytisinneign hjá Olís.  

Bifreiðagjöld • tryggingar • sumardekk • vetrardekk • þjónustuskoðanir
dekkjaskipti • olíuskipti • hefðbundið viðhald • 2.000 km á mánuði.   

30%
30% afsláttur af 

fyrsta mánuðinum

10.000 kr. inneign á 
eldsneyti hjá Olís

10Þús. kr.
INNIFALIÐ Í ÞJÓNUSTUNNI

Knarrarvogi 2  • 104 Reykjavík • Sími: 554 6040  • atak@atak.is • www.atak.is

Þú færð alþrif á bílnum einu sinni í mánuði 

NÚNA ER RÉTTA TÆKIFÆRIÐ



R
Ú

M
FATALAGERINN

29 ÁRA

 30%
AFSLÁTTUR

ÖLL KREP-
SÆNGURVERASETT

 29%
AFSLÁTTUR

ALLIR
SKRIFBORÐSSTÓLAR

 20%
AFSLÁTTUR

ALLAR
BASTKÖRFUR

 20%
AFSLÁTTUR

ALLT KING
COLE GARN

 29%
AFSLÁTTUR

ALLIR WELLPUR
HEILSUKODDAR

29%
AFSLÁTTUR

ALLIR SÓFAR

 29%
AFSLÁTTUR

ALLIR SKENKIR
OG GLERSKÁPAR

 20%
AFSLÁTTUR

ALLAR SKÓ-
HILLUR OG FATASLÁR

 20%
AFSLÁTTUR

ALLAR ÚTI-
DYRAMOTTUR

 20%
AFSLÁTTUR

ALLAR 
GÓLFMOTTUR

 20-50%
AFSLÁTTUR

ALLAR
DÚNSÆNGUR

 20-40%
AFSLÁTTUR

ALLAR
GARDÍNUR

 20-40%
AFSLÁTTUR

ALLAR
FERÐATÖSKUR

ÖLL TILBOÐ GILDA TIL 07.09 NEMA 
Á GARDÍNUM* OG DÚNSÆNGUM*

*GILDIR TIL 04.09

*GILDIR TIL 04.09



BAKLEIKFIMI  
MÚSIKLEIKFIMI 
& AQUA FITNESS 

 UNDIR LEIÐSÖGN SJÚKRAÞJÁLFARA

Í GRENSÁSLAUG, GRENSÁSVEGI 64 

Í HEILSUBORG, FAXAFENI 14 

Námskeið frá 8. sept. til 21. des. 2016
Heilsuborg
Bakleikfimi & Músikleikfimi:
kl 12.05 þriðjudaga og fimmtudaga (miðlungsálag - stig 2)
kl 16.20 þriðjudaga og fimmtudaga (létt álag - stig 1)
kl 17.20 þriðjudaga og fimmtudaga (meira álag - stig 3)

Grensáslaug
Bakleikfimi:
kl 12.05 mánudaga og miðvikudaga (létt álag - stig 1) Fullt
kl 16.15 mánudaga og föstudaga (létt álag - stig 1)

Aqua fitness - Þol og styrkur - Tónlist og fjör:
kl 17.00 mánudaga og föstudaga (miðlungs álag - stig 2)
kl 17.45 mánudaga og kl 18.00 miðvikudaga (meira álag - stig 3).

Upplýsingar og skráning: 
www.bakleikfimi.is

Hefst 8. september

Líf og fjör  
á Fundi fólksins
Margmenni var á lýðræðishátíðinni Fundur fólksins 
í gær. Eyþór Árnason, ljósmyndari Fréttablaðsins, 
kíkti í Norræna húsið og tók myndir af viðstöddum.

Gestir skáru niður grænmeti sem annars hefði farið í ruslið og gerðu úr súpu. Þannig var athygli beint að matarsóun. 

Sigurður Ingi Jóhannsson forsætisráð-
herra sat fyrir svörum. 

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, ásamt öðrum fundargestum við listræna setningu fundarins.

Fulltrúar þeirra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi auk Viðreisnar tóku þátt í 
pallborðsumræðum og svöruðu spurningum umræðustjórnanda. 
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Nýr Hyundai i10 hefur unnið til fjölda verðlauna fyrir glæsilega hönnun og 
frágang. Hyundai i10 er án efa einn skemmtilegasti smábíllinn á markaðnum. 
Blaðamenn sem prófuðu nýjan Hyundai i10 voru á einu máli um að hér væri á 
ferðinni einstakur smábíll í hæsta gæðaflokki. 

Hyundai i10 – Verð frá 1.890.000 kr.

Comfort útgáfa verð 2.090.000 kr. / upphitað leðurstýri / upphituð sæti / upphitaðir rafdrifnir speglar /rafdrifnar 
fram- og afturrúður / ESP stöðugleikastýring / hljómtæki með geislaspilara, MP3 afspilun, USB og iPod tengi. 
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð. *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is

Verðlaunabíllinn

Hyundai i10
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50.000 KR. KAUPAUKI!
Öllum nýjum Hyundai i10 fylgir
50.000 kr. bensínkort í september. OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16



Embassy – Housing
The American Embassy, is seeking to lease 

 a house in the Reykjavik area as of October 1st. 2016.
 Required size is 180 – 300 square meters, 2 bathrooms,  

garage and permission to keep pets.

Lease period is for 3 years.  Please send an e-mail to:  sveinssonk@state.gov 
before  september 12th with information about the location (street and house 

number) and phone number of the contact person showing the property.

Sendiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 

Hús á Reykjavíkursvæðinu   frá 1.október 2016.
  Æskileg stærð 180 – 300 fermetrar, 2 baðherbergi,  

Bílskúr og leyfi til að hafa gæludýr.

Leigutími 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:  sveinssonk@state.gov fyrir  
12. septenber með upplýsingum um staðsetningu eignarinnar  

(götuheiti og húsnúmer) og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.

bmvalla.is
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Nýttu þér ráðgjöf landslagsarkitekta okkar. 
Þeir aðstoða þig við efnisval og hjálpa þér að 
útfæra hugmyndir þínar um fallegan garð.

Frí ráðgjöf landslagsarkitekta 

Bókaðu tíma 
í síma 412 5050

Kláraðu 
innkeyrsluna 
fyrir haustið
Við aðstoðum þig að velja 
rétta efnið í innkeyrsluna. 

Bolungarvík  Mjólkurframleiðslu-
fyrirtækið Arna hefur fest kaup 
á tveimur tonnum af íslenskum 
aðalbláberjum sem íbúar Bolungar-
víkur tíndu í sumar til þess að hefja 
framleiðslu á nýju grísku jógúrti.

„Sumir voru ansi drjúgir, menn 
voru að tína upp í nokkur hundruð 
kíló,“ segir Hálfdán Óskarsson, 
framkvæmdastjóri Örnu. 

Í lok júlí auglýstu forsvarsmenn 
Örnu að þeir vildu kaupa bláber 
af duglegu fólki sem hefði gaman 
af því að veltast um fjallshlíðarnar 
með berjabláma í lófunum en Arna 
hyggst framleiða haustjógúrt, grískt 
jógúrt með aðalbláberjum, sem 
verður pakkað í glerkrukkur. 

„Þetta er árstíðarvara sem við 
stefnum á að hafa á haustin  og 
verður hún seld í  takmörkuðu 
magni á meðan bláberin endast,“ 
segir Hálfdán. „Þetta kemur vonandi 
á markað upp úr miðjum septem-
ber og fer í allar búðir sem vilja taka 
þetta inn."

Í sumar voru þrjú ár frá því að 
mjólkurframleiðsla hófst hjá Örnu 

í Bolungarvík. Eins og Fréttablaðið 
hefur greint frá var gríðarleg aukn-
ing í eftirspurn eftir vörum frá Örnu 
í sumar þegar umræðan um Mjólk-
ursamsöluna og samkeppnismál 
stóð sem hæst. 

Hálfdán segir enn mikið að 
gera hjá fyrirtækinu. „Það er mikil 
aukning hjá okkur núna. Það er 
stöðug aukning," segir hann. Hálf-
dán sagðist í samtali við Markað-
inn  í  ágúst  búast við fimm til sex 
hundruð milljóna króna veltu á 
árinu sem er rúmlega tvöföldun frá 
því í fyrra. saeunn@frettabladid.is 

Bolvíkingar 
tíndu tvö tonn 
af bláberjum
Í haust mun Arna setja á markað grískt jógúrt úr 
aðalbláberjum sem heimamenn tíndu í sumar. 

Sumir voru ansi 
drjúgir, menn voru 

að tína upp í nokkur hundr-
uð kíló. 

Hálfdán Óskars-
son, framkvæmda-
stjóri Örnu í 
Bolungarvík

Bláberin verða notuð í sérstakt haustjógúrt Örnu FréttaBlaðið/NordicPhotos

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

Samgöngur   Hjólreiðamönnum 
getur reynst erfitt að komast milli 
staða með strætó en dæmi eru um 
að þeim sé vísað úr vagninum með 
hjól sín áður en þeir eru komnir á 
leiðarenda.

Fram kemur í reglum Strætó að 
heimilt er að ferðast með reiðhjól 
í Strætó meðan og ef rými leyfir. 
Barnavagnar og hjólastólar hafa for-
gang og geta hjólreiðamenn því átt á 
hættu að vera vísað úr vagninum. Þá 
fá hjólreiðamenn skiptimiða og geta 
tekið næstu ferð á eftir.

Jóhannes Rúnarsson, framkvæmda-

stjóri Strætó, segir fyrirtækið ekki geta 
breytt reglunum þar sem rými sé tak-
markað. „Okkur finnst að fólk sem er 
á hjóli geti hjólað leið sína, en erfiðara 
er fyrir þá sem eru með barnavagn 
að ganga á leiðarenda,“ segir hann 
en nokkuð margar kvartanir berast 
Strætó vegna svona mála. 

„Þetta veldur oft pirringi milli 
vagnstjóra og þeirra sem eru á hjól-
inu. Í gegnum tíðina hafa svona mál 
komið upp. Það sem við getum gert 
betur er að kynna þessar reglur vel 
svo fólk sé meðvitaðra um þetta,“ 
segir Jóhannes. – sg

Hjólandi komast ekki ætíð á leiðarenda
Þetta veldur oft 
pirringi milli 

vagnstjóra og þeirra sem eru 
á hjólinu. 
Jóhannes Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri 
Strætó
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RAV4 2WD dísil eða Hybrid með kaupauka 
að eigin vali: 
- Ferðaklár með sex manna tjaldi, gasgrilli 
   og fl. í 486.000 kr. ferðapakka.  
- Dráttarklár með kerru og dráttarbeisli 
   í aukahlutapakka að verðmæti 344.000 kr. 

Corolla á sérkjörum
Valdar gerðir úrvalsbíla á 
áður óséðu sértilboðsverði. 

Auris á sérkjörum
Valdar gerðir úrvalsbíla á 
áður óséðu sértilboðsverði.

AYGO með 2 ára 
þjónustupakka: 
Skoðun og smurning 
í tvö ár!   

Spurðu söluráðgjafa út í 

haustgíruð sértilb
oð!

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

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

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

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

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Fleiri glæsileg sértilboð á sýningunni!
Við setjum í haustgír með stórsýningu hjá öllum viðurkenndum söluaðilum Toyota laugardaginn 3. september. 
Nú er rétti tíminn til að gera frábær kaup og ná sér í veglegan kaupauka.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Avensis Touring Sports með aukahlutapakka: 
Leiðsögukerfi, dráttarbeisli, farangursbox 
og þverbogar. Verðmæti: 399.000 kr.

Avensis Sedan með aukahlutapakka: 
Leiðsögukerfi, króm á púst, krómlistar á allar hliðar 
og gluggavindhlífar. Verðmæti: 322.000 kr.



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

Efnahagsmál  Matsfyrirtækið 
Moody's hækkaði í fyrradag láns-
hæfiseinkunn íslenska ríkisins um 
tvö þrep, í A3 úr Baa2. Horfur eru 
stöðugar.

Í umsögn sinni segir Moody's að 
hækkun um tvö þrep endurspegli 
hraða og umfang bata þjóðar-
búskaparins eftir bankakreppuna 
2008. Samfelldur hagvöxtur og 
aðhald í ríkisfjármálum hafi leitt 
til verulegrar lækkunar á skuldum 
ríkissjóðs síðast liðið ár. Moody's 
býst við að sú þróun haldi áfram.

Þetta nýja lánshæfismat leiðir 
væntanlega til þess að opinber fyrir-
tæki eins og Landsvirkjun og Orku-
veitan munu eiga auðveldara með 
að fjármagna sig, en einnig munu 
einkafyrirtæki eiga auðveldara með 
fjármögnun. 

„Þetta þýðir einfaldari fjár-
mögnun fyrir þessa aðila og þetta 
þýðir hugsanlega betri kjör,“ segir 
Friðrik Már Baldursson, prófessor í 
hagfræði við Háskólann í Reykjavík. 
Hann bendir þó á að markaðurinn 
hafi að einhverju leyti brugðist við 
betri stöðu Íslands. Lægra skulda-
tryggingaálag sýni þetta.

Stærstu lánshæfismatsfyrirtækin, 
auk Moody's, eru Standard & Poor's 
og Fitch. Friðrik Már segir að þótt 
Moody's hafi alltaf verið einna 
jákvæðast gagnvart Íslandi sé lík-
legt að hinir aðilarnir fylgi á eftir. 
Hann segir líka að þótt lánshæfis- 
matsfyrirtækin hafi beðið hnekki í 
bankakreppunni 2008, þá hafi álit 
þeirra enn áhrif á markaðinn. 

„Þau voru harðlega gagnrýnd og 
það réttilega. Þeirra tekjur byggðust 
að verulegu leyti á því að gefa flókn-

um fjármálagjörningum, eins og 
skuldabréfavafningum, einkunnir 
og þeir gáfu þeim einkunnir sem 
reyndust síðan allt of góðar. Þau 
gáfu líka íslensku bönkunum allt of 
góðar einkunnir,“ segir Friðrik.

Þrátt fyrir það sé staðan enn 
þannig að þegar Ísland fer í A-flokk 
þýðir það  að  fjárfestum sem geta 
fjárfest í íslenskum skuldabréfum 
fjölgar. „Það er ennþá byggt inn í 
kerfið að þeirra álit eru mikilvæg.“

Friðrik Már bendir á að þó að 
nýtt lánshæfismat sé til marks um 
þá umbreytingu sem hafi orðið í 
íslensku efnahagslífi á síðustu árum 
sé rétt að hvetja til varfærni. „Það 
þarf að minna á að maður skyldi 
samt fara varlega og ekki spenna 
bogann of hátt,“ segir hann. – jhh

Hagvexti spáð 
áfram og að 
skuldir lækki
Moody's hefur hækkað lánshæfismat Íslands um tvö 
þrep. Horfur sagðar stöðugar. Prófessor í hagfræði 
segir álit lánshæfismatsfyrirtækjanna enn skipta 
miklu máli þótt þau hafi beðið hnekki árið 2008.

Það þarf að minna á 
að maður skyldi 

samt fara varlega og ekki 
spenna bogann of hátt.
Friðrik Már Baldurs-
son, prófessor í 
hagfræði

Gríðarleg eyðilegging

Íbúar Alligator Point í Flórídafylki í Bandaríkjunum virða fyrir sér skemmdir sem urðu á vegi þegar fellibyl-
urinn Hermine gekk á land í gær. Einn lést í ofsaveðrinu, því fyrsta í fylkinu í rúman áratug. Nordicphotos/AFp

Ísland er komið í A-flokk 
sem þýðir að fjárfestum sem 
geta fjárfest í íslenskum 
skuldabréfum fjölgar. 

Prófkjör í dag
Hafðu áhrif á framtíðina!

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fer fram í dag 
laugardaginn 3. september, frá klukkan 10.00 til 18.00.

Kosið verður á 4 stöðum í borginni: Í Valhöll, Álfabakka 
14a , Hraunbæ 102b og Hverafold 1-3.  Nánari upplýsingar 
um kjörstaði, kjördeildir og frambjóðendur er að finna hér:

www.xd.is/profkjor  

Kosningarétt hafa flokksbundnir sjálfstæðismenn, en 
18 ára og eldri geta gengið í flokkinn á kjörstað.  Stuðn-

ingsmenn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík eru hvattir til 
að taka þátt í prófkjörinu og hafa áhrif á framtíðina!

S J Á L F S T Æ Ð I S F L O K K U R I N N xd.is

Á réttri leið

1. Kjörhverfi
Vestur- og Miðbæjarhverfi, Nes- og 
Melahverfi og Miðbæjar- og Norður-
mýrarhverfi. Öll byggðin vestan 
Rauðarárstígs að Miklubraut.
Kjörstaður: Valhöll, Háaleitisbraut 1.
Ath.: EKKI er kosið á Hótel Sögu.

2. Kjörhverfi
Hlíða- og Holtahverfi, Laugarnes- og 
Túnahverfi og Langholtshverfi. Öll 
byggð er afmarkast af 1. kjörhverfi 
í vestur og suður. Öll byggð vestan 
Kringlumýrarbrautar að Suðurlands-
braut og öll byggð norðan Suður-
landsbrautar.
Kjörstaður: Valhöll, Háaleitisbraut 1.

3. Kjörhverfi
Háaleitishverfi, Smáíbúða, Bústaða- 
og Fossvogshverfi. Hverfið afmarkast 
af Kringlumýrarbraut í vestur, Suður-
landsbraut í norður og Reykjanes-
braut í austur.
Kjörstaður: Valhöll, Háaleitisbraut 1.

4. Kjörhverfi
Árbæjar- og Seláshverfi, Ártúns- og 
Norðlingaholt.
Kjörstaður: Félagsheimili Sjálfstæðis-
félagsins, Hraunbær 102b (við 
hliðina á Skalla).

5. Kjörhverfi
Hóla- og Fellahverfi, Bakka- og 
Stekkjahverfi, Skóga- og Seljahverfi.
Kjörstaður: Félagsheimili Sjálfstæðis-
félaganna Mjódd, Álfabakka 14a.

6. Kjörhverfi
Grafarvogur, Bryggjuhverfi, Grafar-
holt, Úlfarsárdalur og Kjalarnes.
Kjörstaður: Hverafold 1-3, 2. hæð.

VÖRÐUR, FULLTRÚARÁÐ SJÁLFSTÆÐISFÉLAGANNA Í REYKJAVÍK
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Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.  
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871   
fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000,  ritstjorn@frettabladid.is  ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is  menning: Magnús Guðmundsson  
magnus@frettabladid.is  lífið: Gyða Lóa Ólafsdóttir gydaloa@frettabladid.is ljóSmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  ÚtlitShönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Gunnar

Mín skoðun Logi Bergmann

Kristín  
Þorsteinsdóttir
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Nú eru flestir flokkar að koma sér í gírinn 
fyrir kosningar og orðið nokkuð ljóst að það 
verður kosið. Framboðslistar koma fram og 

allt að verða klárt. Meirihlutinn er örugglega voða 
fínt fólk sem hefur miklar hugsjónir og allt. En mig 
langar samt að bera fram eina ósk: Eigum við að 
reyna að fækka kallaköllunum?

Ég held að kallakallarnir séu ein helsta mein-
semdin í íslenskum stjórnmálum. Þeir eru ástæðan 
fyrir því að þingstörfin líta stundum út eins og 
illa skipulagt barnaafmæli, þrátt fyrir að alltaf séu 
pólitíkusar að tala um samvinnu-, samráðs- eða sam-
talsstjórnmál.

Hver man ekki eftir stjórnmálamanninum sem 
montaði sig af því að hafa verið á móti öllum til-
lögum andstæðinga sinna? Jafnvel þótt hann væri oft 
sammála þeim.

Bannað að taka rökum
Segjum að flokkur A leggi fram mál. Flokkar B og C 
mótmæla og vilja fara aðra leið. Það er mjög ólíklegt 
að A gefi sig, því reynslan sýnir að ef svo fer munu 
flokkar B og C hrósa sigri og gera lítið úr A fyrir að 
hafa breytt málinu. Þá sjaldan þetta gerist er hægt að 
bóka að einhver sérfræðingurinn úr B eða C mætir 
og lýsir því yfir að „A hafi nú verið beygður til að 
gefast upp í þessu máli“. Hvursu klikkað er það að 
gera lítið úr einhverjum fyrir að taka rökum? Rökum 
sem maður hefur sjálfur haldið fram!

Það er ekki erfitt að þekkja kallakallana. Þeir 
ganga glottandi úr pontu með sitt síðasta orð og úr 
svipnum má lesa: Djöfull tók ég hann! Ekkert mál er 
of lítið og þeir eru til í að taka slag um hluti sem engu 
máli skipta, snúa útúr og leggja fólki orð í munn. 
Stjórnmál lúta sömu lögmálum og flest annað; sá 
sem öskrar hæst fær mesta athyglina. Einn flokkur 
setti reyndar á stefnuskrá sína fyrir síðustu kosn-

ingar að fara gegn þessari öskurapastemningu en því 
miður virðist ekki hafa verið stemning fyrir honum.

Þeir eru alls staðar
Kallakallar eru ekki bundnir við flokka. Þeir eru til í 
öllum flokkum og eru hluti stjórnmála sem gera það 
að verkum að það er alltof lítið traust og alltof sjaldan 
sátt, því ekkert jafnast á við átök og erjur. Reyndar eru 
þeir sérstaklega glaðir um þessar mundir. Flugvallar-
málið er himnasending fyrir þá. Í því hafa kallakallar 
um allt land náð að halda jól, áramót og afmæli. Það 
er líka svo frábært dæmi um umræðu þar sem ekki 
er hlustað á rök andstæðinganna, heldur verður bara 
háværari og háværari þar til enginn man um hvað hún 
snerist eða hvernig hún byrjaði.

Þessi manngerð er tortryggin, frek, þrjósk og 
hörundsár og er held ég ein helsta ástæða þess að við 
vorum í köldu stríði löngu eftir að megnið af heim-
inum var komið langt yfir stofuhita. Enginn vildi gefa 
eftir til að þurfa ekki að sitja undir háðsglósum and-
stæðinga sinna. Alltaf var hægt að þrasa aðeins lengur.

En það er merkilegt að þetta breytist ekki hraðar. 
Endurnýjunin á þingi hefur verið ótrúleg. Líklega 
verða varla fleiri en tíu þingmenn á næsta þingi sem 
voru þar fyrir tíu árum. Það þætti frekar illa rekið 
fyrirtæki þar sem afföllin væru jafn mikil og menn 
hafa sennilega kallað á mannauðsstjóra fyrir minni 
sakir. Hvernig ætli það sé til dæmis að vera í vinnu þar 
sem vinnufélagar manns lýsa því reglulega yfir að það 
komi ekki til greina að starfa með manni þegar mætt 
verður til vinnu eftir frí?

Það virðast flestir á því að ástandið í stjórnmálun-
um sé ekkert sérstakt. Kannski hefur þetta alltaf verið 
svona, en það er ekkert sem segir að hlutum megi ekki 
breyta og fólk geti ekki gert betur.

Þannig að hér er pæling: Eruð þið til í að hætta að 
vera svona miklir kallakallar?

Kallakallarnir

Peningarnir sem lagðir hafa verið í fyrirtækið 
Plain Vanilla, eina helstu vonarstjörnu á 
leikjatölvumarkaði, hafa ekki farið til spillis. 
Þó að milljarða hlutafé sé í óvissu og fáeinir 
vel upplýstir fjárfestar sitji hugsanlega eftir 
með sárt ennið mun þekking og reynsla 

starfsfólksins lifa. Fyrirtækið er dýrmætur skóli, sem 
erfitt er að meta til fjár.

„Gott dæmi um það í sprota- og nýsköpunarbixi er að 
í hvert skipti sem þau eyðileggjast verða ekki eftir rústir 
af verksmiðju, heldur verður eftir fólk sem kann eitthvað 
og því gengur betur næst,“ sagði Hilmar Veigar Péturs-
son, forstjóri leikjaframleiðandans CCP, á nýsköpunar-
þingi fyrir fáum árum.

Ástæða er til að rifja upp orð þessa farsæla forstjóra 
nú þegar Plain Vanilla þarf að loka starfsemi sinni hér í 
Reykjavík í bili vegna þess að sjónvarpsstöðin NBC hætti 
við gerð sjónvarpsþátta, sem áttu að byggjast á Quis-up 
tölvuleiknum. Starfsfólkinu, tuttugu manns, hefur verið 
sagt upp með lögmætum þriggja mánaða uppsagnar-
fresti.

Þorsteinn B. Friðriksson, stofnandi Plain Vanilla, fer 
ekki leynt með vonbrigði sín vegna ákvörðunar NBC. 
Hann viðurkennir að fyrirtæki hans hafi lagt of mörg egg 
í eina körfu. En um leið bendir hann á að hér á landi er 
skortur á tæknimenntuðu fólki og því ólíklegt að hæfi-
leikaríkt starfsfólkið þurfi lengi að sitja auðum höndum.

Á nýsköpunarþingi rifjaði Hilmar Veigar Pétursson 
upp svokallað OZ ævintýri. Stórfé tapaðist þegar OZ 
sigldi í strand. En Hilmar Veigar benti eftirminnilega 
á að OZ skildi eftir sig gífurleg verðmæti – reynslu og 
hugvit, sem síðar síaðist smátt og smátt út í atvinnulífið. 
Hann tilgreindi 30 fyrirtæki, sem beint tengdust OZ. Auk 
sjálfs óskabarnsins CCP eru þeirra á meðal nokkur af 
þekktustu nöfnum atvinnulífsins, með hundruð ef ekki 
þúsundir starfsmanna.

Við þekkjum hliðstæður. Frumherjar í íslenskri kvik-
myndagerð hafa mátt þola misjafna daga. Friðrik Þór, 
Hrafn Gunnlaugsson, Kristín Jóhannesdóttir, Ágúst Guð-
mundsson og Þráinn Bertelsson hafa ekki safnað í digra 
sjóði þrátt fyrir gifturíkan feril. En þau hafa lagt grunninn 
að blómlegri atvinnugrein. Færnin í kvikmyndagerð 
hefur orðið til smátt og smátt á æ fleiri sviðum kvik-
myndanna. Nýjast er, að vart telst til tíðinda lengur að 
íslenskir leikarar fá hlutverk í erlendum kvikmyndum. 
Ekki má gleyma stórum sigrum Baltasars Kormáks. Öll 
eiga þau frumherjunum mikið að þakka.

Samkvæmt opinberum tölum voru ársverk í sjón-
varps- og kvikmyndaiðnaði 1.300 fyrir tveimur árum. 
Síðan hefur þeim fjölgað þrátt fyrir gífurlega harða 
alþjóðlega samkeppni. Til viðbótar hefur erlent kvik-
myndagerðarfólk streymt hingað til lands undanfarin ár, 
flutt með sér þekkingu og reynslu.

Fróðlegt verður að fylgjast með Þorsteini B. Friðriks-
syni og metnaðarfullu starfsfólki Plain Vanilla næstu 
misserin. Engin ástæða er til að ætla annað en að kenn-
ingar CCP forstjórans um „sprota- og nýsköpunarbixið“ 
eigi við um þau. Gangi þeim allt í haginn.

Dýrmætur skóli

Þó að millj-
arða hlutafé 
sé í óvissu 
og fáeinir 
vel upplýstir 
fjárfestar sitji 
hugsanlega 
eftir með sárt 
ennið mun 
þekking og 
reynsla starfs-
fólksins lifa.
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Porsche á Íslandi | Bílabúð Benna: 
Vagnhöfða 23 | 110 Reykjavík | S: 590 2000
www.benni.is | www.porsche.is 

Komdu á jeppasýningu Porsche í dag, laugardag og upplifðu rafmögnuðustu jeppa landsins. Opið frá kl. 12:00 til 16:00.

Jeppasýning Porsche Ofan á glæsilegan staðalbúnað Cayenne S E-Hybrid bætist við í Platinum útgáfunni:

Nýr rafmagns Porsche!

• Porsche Connect Plus
   - Apple CarPlay™
   - LTE símkerfi
   - Porsche Connect Smáforrit
• Samlitir brettakanntar
• Ytra birði með háglans svörtum útlitspakka

• Sjálfvirk birtustilling spegla
• Privacy glass (litað gler)
• Skjár 
• PCM 
   (Porsche Communication Management)
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti

• 20” RS Spider Platinum felgur
• Felgumiðjur með Porsche logo í lit
• Upplýstir sílsalistar
• Rafdrifin GTS sportsæti
• Leðurinnrétting með Alcantara áklæði í miðju sæta
• BOSE®  665 watta hljóðkerfi
• Porsche merki greipt í höfuðpúða

Við bjóðum á jeppasýningu Porsche í dag. Margt verður um einstaklega 
flotta gripi. Stjarna sýningarinnar er ofurjeppinn Cayenne S E-Hybrid í 
glænýrri rafmagns útgáfu, Platinum Edition. Hann er bókstaflega hlaðinn 
búnaði og býðst á sérlega hagstæðu verði.

Einnig munum við kynna nýja útgáfu af Porsche Macan sem búinn er 
252 hestafla bensínvél. Macan hefur stolið senunni á sportjeppamarkaðnum 
undanfarið og er nú á enn betra verði 9.950 þús. kr.

Komdu á jeppasýningu Porsche og sjáðu hvernig þeir bestu gera hlutina.

Ríkulegur staðalbúnaður: 8 gíra sjálfskipting með skiptingu í stýri, Porsche ferðahleðslustöð, leðurinnrétting, rafdrifin þægindasæti fyrir bílstjóra og farþega, hiti í framsætum, stillanleg fjöðrun (PASM ),
Bi-Xenon ljós, 18“ álfelgur, fullkomið hljómkerfi með 10 hátölurum, tvöföld sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, rafdrifinn afturhleri, skriðstillir (Cruise Control) o.m.fl.

Verð: 12.950 þús. kr.



Porsche á Íslandi | Bílabúð Benna: 
Vagnhöfða 23 | 110 Reykjavík | S: 590 2000
www.benni.is | www.porsche.is 

Komdu á jeppasýningu Porsche í dag, laugardag og upplifðu rafmögnuðustu jeppa landsins. Opið frá kl. 12:00 til 16:00.

Jeppasýning Porsche Ofan á glæsilegan staðalbúnað Cayenne S E-Hybrid bætist við í Platinum útgáfunni:

Nýr rafmagns Porsche!

• Porsche Connect Plus
   - Apple CarPlay™
   - LTE símkerfi
   - Porsche Connect Smáforrit
• Samlitir brettakanntar
• Ytra birði með háglans svörtum útlitspakka

• Sjálfvirk birtustilling spegla
• Privacy glass (litað gler)
• Skjár 
• PCM 
   (Porsche Communication Management)
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti

• 20” RS Spider Platinum felgur
• Felgumiðjur með Porsche logo í lit
• Upplýstir sílsalistar
• Rafdrifin GTS sportsæti
• Leðurinnrétting með Alcantara áklæði í miðju sæta
• BOSE®  665 watta hljóðkerfi
• Porsche merki greipt í höfuðpúða

Við bjóðum á jeppasýningu Porsche í dag. Margt verður um einstaklega 
flotta gripi. Stjarna sýningarinnar er ofurjeppinn Cayenne S E-Hybrid í 
glænýrri rafmagns útgáfu, Platinum Edition. Hann er bókstaflega hlaðinn 
búnaði og býðst á sérlega hagstæðu verði.

Einnig munum við kynna nýja útgáfu af Porsche Macan sem búinn er 
252 hestafla bensínvél. Macan hefur stolið senunni á sportjeppamarkaðnum 
undanfarið og er nú á enn betra verði 9.950 þús. kr.

Komdu á jeppasýningu Porsche og sjáðu hvernig þeir bestu gera hlutina.

Ríkulegur staðalbúnaður: 8 gíra sjálfskipting með skiptingu í stýri, Porsche ferðahleðslustöð, leðurinnrétting, rafdrifin þægindasæti fyrir bílstjóra og farþega, hiti í framsætum, stillanleg fjöðrun (PASM ),
Bi-Xenon ljós, 18“ álfelgur, fullkomið hljómkerfi með 10 hátölurum, tvöföld sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, rafdrifinn afturhleri, skriðstillir (Cruise Control) o.m.fl.

Verð: 12.950 þús. kr.



Golf Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
freistar þess nú að komast inn á 
bandarísku atvinnumannaröðina í 
golfi, LPGA, samhliða því að keppa á 
Evrópumótaröðinni. Ólafía Þórunn 
flaug í gegnum fyrsta stig úrtök-
umótaraðarinnar um helgina.

Ólafía tók þátt í móti í Kaliforníu 
ásamt tæplega 350 öðrum kylfing-
um og komust 92 áfram á næsta stig 
mótaraðarinnar en úrtökustigin eru 
alls þrjú. Þeir sem komast alla leið 
vinna sér inn þátttökurétt á LPGA-
mótaröðinni sem hefst á næsta ári.

„Þetta var skemmtilegt og gekk 
ótrúlega vel. Ég púttaði vel og var 
raunar óvenjulega afslöppuð. Það 
var ekkert vesen á mér,“ segir Ólafía.

Hún spilaði vel alla helgina og var 
aðeins einn af fimm kylfingum sem 
voru aldrei yfir pari. Hún var á sam-
tals sjö höggum undir pari, þremur 
höggum á eftir sigurvegaranum 
Daniela Darquea frá Ekvador. Spila 
þurfti á sex höggum yfir pari til að 
komast áfram á næsta stig.

Ólafía Þórunn á þó mjög erfiða 
leið fyrir höndum til að komast alla 
leið. Sem dæmi má nefna að á næsta 
stigi bætast í hópinn 150 bestu kylf-
ingar Symetra-mótaraðarinnar sem 
er næststerkasta mótaröð Banda-
ríkjanna og þeir kylfingar á LPGA-
mótaröðinni sem eiga ekki öruggt 
sæti á næsta keppnistímabili.

Áttatíu bestu kylfingarnir kom-
ast á lokastigið og þá eiga enn eftir 
að bætast við þeir bestu kylfingar 
heims sem sækjast eftir að komast á 
LPGA-mótaröðina en eru ekki með 
öruggt sæti.

„Til samanburðar má nefna að 
það eru bara tvö stig á úrtökumót-
inu fyrir Evrópumótaröðina og 
þá komast 25 efstu inn að lokum,“ 
bendir Ólafía Þórunn á en hún var 
í þeim hópi sem komst inn á Evr-
ópumótaröðina fyrir núverandi 
keppnistímabil.

Matarkostnaður tínist saman
Það hefur þó gengið erfiðlega að 
komast inn á mót á Evrópumóta-

röðinni vegna mikillar aðsóknar 
kylfinga sem hafa rétt á að keppa á 
mótunum. Ólafía hefur tekið þátt 
í tveimur og eftir erfitt fyrsta mót 
náði hún frábærum árangri á móti í 
Plzen í Tékklandi þar sem hún hafn-
aði í 16. sæti og fékk fyrir það rúma 
hálfa milljón króna í verðlaunafé.

„Ég hef skráð mig inn á öll mót 
og samkvæmt öllu hefði ég átt að 
komast inn á fleiri. En það hefur 
ekki gengið eftir. Ég er þó komin 
inn á tvö mót í september sem eru 
frábærar fréttir,“ segir hún.

Mótin sem Ólafía Þórunn keppir 
á fara fram í Þýskalandi og á Spáni 
en það fyrra hefst á fimmtudag. 
Annað stig í úrtökumótaröð LPGA 
fer svo fram í Flórída í síðari hluta 
októbermánaðar.

Ólafía Þórunn er í hópi þeirra 
íslensku kylfinga sem njóta góðs 
af því að fá framlag úr Forskoti, 
styrktarsjóði kylfinga á Íslandi, sem 
sér um að greiða mótsgjöld, ferða-
kostnað og gistingu.

„Ég sé um allan mat sjálf og það 
getur tínst saman. Ég borga líka 
kylfubera og hann fær bónus ef mér 
gengur vel. En það er mjög gott að 
geta verið í þessu án þess að þurfa 
að hugsa um peninginn og geta bara 
einbeitt mér að golfinu,“ segir hún.

Ólafía segir enn fremur að hún 
hafi lært mikið af fyrsta ári sínu sem 
keppandi á Evrópumótaröðinni 
enda sýndi hún á Íslandsmótinu á 
Akureyri í sumar að hún er í frábæru 
formi. „Ég hef tekið framförum og 
hef verið að spila marga hringi undir 
pari. Ég skildi svo nokkur högg eftir 
úti á velli og því er alltaf svigrúm til 
bætingar.“ eirikur@frettabladid.is

Ég var óvenjulega afslöppuð
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir komst í gegnum fyrsta stig úrtökumótanna fyrir bandarísku LPGA-mótaröð-
ina í golfi með glans. Hún keppir næst á tveimur mótum á Evrópumótaröðinni í mánuðinum.

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir vill komast inn á sterkustu mótaröð heims. Fréttablaðið/Ernir

Ég sé um allan mat 
sjálf og það getur 

tínst saman. Ég borga líka 
kylfubera og hann fær bónus 
ef mér gengur vel.

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir

Undankeppni EM 2017, U-21 árs 

n-Írland - Ísland 0-1 
0-1 Heiðar Ægisson (87.). 
 
Stjörnumaðurinn Heiðar Ægisson 
tryggði U-21 árs liðinu gríðarlega 
mikilvægan sigur í Belfast. Með 
sigrinum komst Ísland á topp riðils 
3 en liðið er í góðri stöðu til að 
tryggja sér sæti í lokakeppninni í 
Póllandi á næsta ári.

Nýjast

Meistarakeppni  HSÍ kvenna 

Grótta - Stjarnan 32-31 
 
Tvær framlengingar þurfti til að 
knýja fram úrslit í þessum árlega 
leik Íslands- og bikarmeistaranna. 
Keppni í Olís-deild kvenna hefst um 
næstu helgi. Þar mætir Grótta ÍBV 
og Stjarnan fær Hauka í heimsókn.

Í dag
08.55 F1: Æfing - Ítalía  Sport
11.50 F1: tímataka - Ítalía  Sport
18.30 Deutsche bank Ch.  Golfst.
 
inkasso-deildin:   
14.00 Grindavík - Fjarðab. Grindav.
14.00 leiknir F. - Þór  Fjarðab.höll 
16.00 Ka - Selfoss  Akureyrarvöllur

Á morgun
11.30 F1: Kappakstur - Ítalía  Sport
17.00 Deutsche bank Ch.  Golfst.
  
Undankeppni HM: 
16.00 Slóvakía - England  Sport  
16.00 Danmörk - armenía  Sport 2 
18.45 noregur - Þýskaland  Sport   
18.45 tékkland - n-Írland  Sport 2 
18.45 Malta - Skotland  Sport 3   

LEiðin Á EM HELDUr ÁFrAM  
Íslenska karlalandsliðið í körfu-
bolta mætir Kýpur í öðrum leik 
sínum í undankeppni EM 2017 í 
dag. Strákarnir eru með tvö stig í 
A-riðli eftir góðan sigur, 88-72, á 
Svisslendingum á miðvikudaginn. 
Sama dag töpuðu Kýpverjar með 
19 stiga mun, 46-65, fyrir Belgum 
á heimavelli. Þetta er fyrsti af 
þremur útileikjum Íslands í röð. 
Á miðvikudaginn leika íslensku 
strákarnir við 
Belga og eftir 
viku mæta þeir 
Sviss öðru sinni. 
Ísland og Kýpur 
mættust 
síðast á 
Smáþjóða-
leikunum 
í Lúxem-
borg fyrir 
þremur 
árum. 
Þá steinlá 
íslenska liðið, 
81-52. 

KOLBEinn MEiDDUr  
Kolbeinn Sigþórsson leikur ekki 
með íslenska fótboltalandsliðinu 
þegar það mætir því úkraínska 
í undankeppni HM 2018 á 
mánudaginn. Kolbeinn er meiddur 
á hné og ákveðið var að tefla 
honum ekki fram í leiknum í 
Kænugarði. Kolbeinn snýr nú 
aftur til Tyrklands þar sem hann 
fer í nánari skoðun og meðferð 
hjá læknateymi Galatasary sem 
hann gekk til liðs við á dögunum. 
Enginn leikmaður var kallaður inn 
í íslenska hópinn í stað Kolbeins.

Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar ı  s. 411 11 11 
Ráðhús Reykjavíkur  ı  reykjavik.is/leiga

Óskað er eftir hugmyndum að starfsemi og tilboðum 
í leigu garðskálans að Fríkikjuvegi 11b. Við val á 
væntanlegum leigutaka verður horft til þess að 
starfsemin gæði miðborgina meira lífi.

Vakin er athygli á að garðskálinn uppfyllir ekki 
heilbrigðiskröfur um hefðbundna matsölu.

Garðskálinn er til sýnis miðvikudaginn 7. sept., kl. 11.

Tilboðum með upplýsingum um fyrirhugaða 
starfsemi og opnunartíma skal skila til þjónustuvers 
Reykjavíkurborgar Borgartúni 12 - 14 fyrir kl. 16.00, 
þriðjudaginn 13. september 2016.

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/leiga

Hugmyndir fyrir garðskála   
að Fríkirkjuvegi 11b

Hugmyndaleit

R
E

Y
K

J
A

V
Í

K
U

R
B

O
R

G
3 .  S E p t E M b E r  2 0 1 6   l A U G A r D A G U r16 S p o r t   ∙   f r É t t A b l A ð i ð 3 .  S E p t E M b E r  2 0 1 6   l A U G A r D A G U r

sport



Haustfögnuður

garðljós og seríur á 20% afslætti

Fyrirlestur með Vilmundi Hansen um 
Haustverkin í Garðinum.
Laugardag kl 12:00 Aðgangur ókeypis

hAuStlAuKarNir 
bYrjAðir að 
sTreYmA iNN

Haustfögnuður
Full búð af fallegum haustvörum og frábærum tilboðumFull búð af fallegum haustvörum og frábærum tilboðum

Lýsum upp haustið!
Luktir, kerti, 
lampar, loftljós, 
garðljós og seríur 
á 20% afslætti

3 x Callunur/Erikur 1.290kr

Haustlyng í körfum verð frá 1.990kr

Klippur og verkfæri 20% afsláttur
trjáplöntur 40% afsláttur

3 x Callunur/Erikur 1.290kr

Haustlyng í körfum verð frá 1.990kr

Klippur og verkfæri 20% afsláttur
trjáplöntur 40% afsláttur

Ástareldur 890kr
Dvergpálmi 1.180kr
Kaffiplanta 1.180kr
Fingurblaðablóm 1.180kr

Pottaplöntutilboð



Við viljum sanngirni 
og við viljum vera 
sýnileg,“ segir Áki 
Friðriksson sem er 
skipuleggjandi Stolt-
göngunnar og vara-

formaður Átaks, félags fólks með 
þroskahömlun.

Stoltgangan verður í dag og er lagt 
af stað frá Austurvelli klukkan 11.30 
og gengið að Norræna húsinu.

„Tilgangurinn með göngunni er að 
hvetja fatlaða áfram í samfélaginu. 
Þetta er ekki fjáröflunarganga, þetta 
er ekki ganga fyrir betri kjörum. 
Heldur göngum við saman til að 
sýna að við erum fólk eins og annað 
fólk í samfélaginu, við erum stolt af 
okkur,“ segir Áki.

Áki segir það áskorun fólks með 
þroskahömlun að takast á við for-
dóma.

„Ég varð fyrir einelti í skóla og 
stundum finnst mér eins og ófatlaðir 
líti mann með ógnarsvip sem lýsir 
því að maður geti ekki hlutina. Það 
finnst mér óþægilegt,“ segir hann.

Áki segir gleðina verða við völd. 
„Við hvetjum alla til að ganga með 
okkur, að fjölmenna í gönguna og 
fagna fjölbreytileikanum. Við viljum 
sýna öllum að við erum stór hópur. 
Við getum lifað góðu og sjálfstæðu 
lífi og tekið þátt í samfélaginu með 
aðstoð,“ segir Áki. Eftir gönguna 
verður margt skemmtilegt um að 
vera við Norræna húsið á Fundi 
fólksins. Þar verður félagið Átak með 
tjald þar sem gestum er velkomið að 
kynnast sýn þeirra á samfélagið og 
Áki verður með erindi um málefni 
fólks með þroskahömlun.  
kristjana@frettabladid.is

Getum lifað  
  góðu lífi
Í dag fer fram í fyrsta sinn Stoltganga sem er 
skipulögð af félagi fólks með þroskahömlun. 

Áki Friðriksson fyrir 
miðju með vinum sínum, 
Alexander, Írisi, Helgu, 
Eylínu, Silju og Gísla. 

við erum fólk eins 
og annað fólk.
Áki Friðriksson

FréttAblAðið/StEFÁn KArlSSon
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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 Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er fáanlegur í þremur útfærslum: Trend Edition, Titanium og Titanium S.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 
losun 135/140 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.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, 
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8'' snertiskjár í miðjustokk, tvískipt tölvustýrð miðstöð 
með loftkælingu og 17'' álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn dísiljeppi með  
SYNC II samskiptakerfi, 8'' snertiskjá  
og íslensku leiðsögukerfi

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Ford_Kuga_SyncII_5x38_20160727_END.indd   1 28.7.2016   14:57:32



DEVON
Tungusvefnsófi. Geymsla  undir tungu.
Stærð: 241 x 160 x 86 cm

 149.990 kr.   
 199.990 kr.

Ævintýralegt haust í Höllinni
Skoðaðu úrvalið í blaðinu okkar

DEVON
Einfaldur og  
traustur svefnsófi.
Blómamunstur eða
einlitur.
Stærð: 151 x 86 x 82 cm

 111.992  kr.  
 139.990 kr.

1. Poul Pava krús með loki Ø: 8 cm H: 28 cm 4.290 kr.  2. Omaggio vasi,  
20 cm 7.190 kr.  8.990 kr.  3. Peili skálar með loki svartar, gráar, ljósar, 
bleikar eða grænar. 0,25 l  1.992 kr.   2.490 kr., 1,0 l  4.232 kr.  5.290 kr., 
4,5 l  7.992 kr.  9.990 kr., 9,0 l 10.312 kr.   12.890 kr. 4. Pomax púði, 50x50 
cm 7.990 kr. 5. Poul Pava vatnsflaska, 0,65 l blágræn, svört, bleik, græn  
eða glær 1.490 kr.   1.990 kr.

1.

LIF
Borðstofustóll. 
Svart PU leður.

 14.990 kr.   19.990 kr.
DC 5000
Þriggja sæta sófi. Grátt 
slitsterkt áklæði.   
Stærð: 203 x 79 H: 81 cm.  
Einnig fáanlegur 2ja sæta.

 149.990 kr.   
 219.990 kr.

ELLY 
Þriggja sæta sófi. Litir: 
Ljós- og dökkgrár, dusty 
grænn og bleikur.  
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

 79.990 kr.   99.990 kr.ELLY 
Stóll. Litir: Ljósgrár,   
grár og dusty grænn.
Stærð: 83 x 82 x 85 cm

 55.990 kr.   69.990 kr. BROADWAY
Tungusófi. 
Hægri og vinstri tunga.
Silfurgrátt áklæði.
Stærð: 258 x 90/153 x 78 cm

 249.990 kr.   319.990 kr.

FRIDAY
Hornsófi með hvíld. Sérhannaður 
fyrir kósíkvöld. Dökkgrátt eða brúnt 
áklæði. Stærð: 370 × 187 × 90 cm  259.990 kr.   319.990 kr.

SALMA
2,5 sæta sófi. Ljósgrátt áklæði. Einnig fáan-
legur 3ja sæta. Stærð: 212 x 90 x 80 cm

 229.990 kr.  
 269.990 kr.

MODENA 
Barstóll, ljósgrár og svartur.

 23.990 kr.   29.990 kr.

2.

4.

5.

3.

LECCE 
Barstóll, hvítur, rauður og svartur.

 19.990 kr.   26.990 kr.

Ævintýralegt haust í Höllinni

Reykjavík • Akureyri • Ísafjörður
www.husgagnahollin.is

Þú finnur nýja bæklinginn okkar
á husgagnahollin.is

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

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Refsingar eru ekki eina lausnin
Hörður Jóhannesson aðstoðarlögreglustjóri á fjörutíu ár að baki í lögreglunni. Hann er sannfærður um að mörgum 
þeirra brotamanna sem urðu á vegi hans hefði mátt bjarga hefðu þeir átt betri æsku. Hann rifjar upp sögur af ung-
um mönnum sem urðu á vegi hans á ferlinum og minnir á að á bak við hvert og eitt mál er sársauki.

„Það er vandmeðfarið vald sem fylgir þessu,“ segir Hörður og bendir á einkennisbúning sinn. „Þú þarft að geta afklæðst því og verið manneskja.“ Fréttablaðið/GVa

Þegar öllu er á botninn 
hvolft, þá er lífið ekkert 
flókið. Það er í eðli sínu 
tiltölulega einfalt, hins 
vegar er hægt að gera 
alla hluti flókna,“ segir 

Hörður Jóhannesson aðstoðarlög-
reglustjóri.

Hann situr á skrifstofu sinni á Vín-
landsleið og hefur útsýni yfir Grafar-
voginn sem skartar sínu fegursta 
þennan síðsumardag.

Hörður hefur starfað í lögreglunni í 
fjörutíu ár. Hann hóf störf sem sumar-
starfsmaður vorið 1976. Þá ungur 
maður í lögfræðinámi. „Það er eitt-
hvað við þetta starf og menn finna 
það strax hvort þeir hafa það sem þarf 
til að geta verið í lögreglunni. Það sem 
þú þarft, það lærir þú ekki í skóla. Það 
á reyndar við um mörg önnur störf. 
Annað hvort ertu með það eða ekki,“ 
segir Hörður.

að afklæðast valdinu
Þeir eiginleikar sem Hörður á við eru 
kannski ekki þeir sem fólk býst við að 
séu nauðsynlegir lögreglumanni. „Þú 
verður að hafa trú á mannsandanum 
og þú verður að bera virðingu fyrir 
fólki. Það er vandmeðfarið vald sem 
fylgir þessu,“ segir Hörður og bendir 
á einkennisbúning sinn. „Þú þarft 
að geta afklæðst því og verið mann-
eskja.“

Á fjörutíu ára starfsferli sínum 
hefur hann reynt margt og séð margt. 
„Það er ekki hægt að ætlast til þess að 
einhver annar skilji það sem er um að 
ræða eða geti tekið við því. Ég tek ekki 

vinnuna með mér heim. Ég hugsa um 
mig sjálfur. Set reynsluna í hólf. Ég á 
fullt af hólfum. Svo lærði ég að maður 
verður að bera ábyrgð á sjálfum sér, 
bæði andlegu og líkamlegu ástandi 
og hugsa um sjálfan sig svo maður 
komist af,“ segir Hörður.

Hver er sagan?
Hann þekkir brotamennina sem röt-
uðu aldrei rétta leið og sögu þeirra. 
„Það kemur mér ekkert á óvart 
lengur. Við sem erum búnir að vera 
lengi í þessu erum búnir að sjá allt og 
lenda í öllu. Enn þá velti ég því fyrir 
mér hver saga fólks er,“ segir hann 
og tekur nýlegt dæmi. „Þá er ein-
hver maður á miðjum degi, fallegum 
eins og deginum í dag. Og hann er 
í ömurlegum aðstæðum, fullur og 
búinn að brjóta af sér. Hver er saga 
þessa manns hugsa ég þá? Af hverju 
er hann í þessum aðstæðum? Ætti 
ég að afgreiða hvern og einn eins og 
vél? Auðvitað getur maður gert það, 
og gerir það stundum. En það er saga 
og þá er spurningin, hvað áttu að gera 
við hana?“

Þegar Hörður var ungur lögreglu-
maður vann hann í deild sem tók á 
brotum ósakhæfra unglinga. Hann 
er sannfærður um að mörgum þeirra 
brotamanna sem hafa orðið á vegi 
hans hefði mátt bjarga hefðu þeir átt 
betri æsku.

„Unglingamálin voru höfð í sér-
deild, þá var verið að reyna að halda 
utan um þau. Börnum yngri en fimm-
tán ára var og er ekki refsað. En það 
þurfti samt að upplýsa um málin og 
skila skýrslu um þau.

Þetta voru strákar, sem voru reknir 
úr skóla, skammaðir, snupraðir. Það 
voru allir vondir við þá. Þeir voru 
lamdir og horfðu upp á allan djöful-

inn heima hjá sér. En við vorum ekk-
ert vondir við þá, heldur heiðarlegir. 
Við töluðum við þá eins og menn og 
vorum oft komnir undir skinnið á 
þeim. Við vorum oft eina fullorðna 
fólkið sem talaði við þá eins og menn. 
Staðreyndin er þessi. Það hefðu ekki 
svona margir farið út á vafasamar 
brautir í lífi sínu ef þeir hefðu átt betri 
og farsælli æsku,“ segir Hörður.

refsingar eru ekki lausnin
Hann segir samfélagið ekki geta leyst 
allan félagslegan vanda með refsing-
um. „Fólk þarf á öðru fólki að halda, 
virðingu og vinsemd. Flestir leggja sig 
fram um þetta. Að rjúfa ekki tengslin. 
En það verða alltaf einhverjir sem 
kunna ekki annað en að rjúfa þessi 
tengsl. Þessir strákar, þetta voru ekki 
krimmar. Þeir gerðu það sem þeir 
gerðu vegna félagslegrar stöðu sinnar, 
af eymd. Hvers ætlast samfélagið til? 
Að þessu ljúki bara með refsingu?

Við þurfum að spyrja okkur, af 
hverju það verða til nýir fíklar og nýir 
þjófar. Af hverju börn búa við ömur-
legar aðstæður. Er það ásættanlegt 
að úrræðin séu eingöngu fangelsi og 
refsing. Eigum við ekki að reyna betri 
aðferðir? Í hverjum einasta árgangi 
eru alltaf 3-5% sem munu lenda í 
vandræðum af einhverju tagi.“

Játningin stóra
Hann segir að allt sé mögulegt með 
góðu samtali og rifjar upp nokkrar 
sögur úr starfinu með ungu fólki.

„Einu sinni mæti ég í vinnuna um 
átta leytið. Þá eru tveir strákar að bíða 
eftir mér. Ég kannast við annan þeirra, 
ég hafði verið með hann nokkrum 
dögum áður. Hann átti fimmtán 
ára afmæli daginn eftir og þar með 
orðinn sakhæfur. Erindi hans var að 

hann vildi koma og játa öll innbrotin 
áður en hann yrði sakhæfur. Allt sem 
hann hafði gert og var með vin sinn 
með sér sem var með honum í ein-
hverjum brotanna. Þarna sat hann 
og játaði röð brota. Þessi ungi maður 
kom aldrei aftur við sögu hjá lög-
reglunni,“ segir Hörður og brosir við 
tilhugsunina.

Ná ekki að sættast við bernskuna
Litlu sigrarnir eru gleðigjafi. Það er 
nefnilega hægt að snúa við blaðinu. 
Margir af þeim strákum sem hann 
hafði afskipti af þegar þeir voru ungir 
komust yfir erfiðleika sína. „Þeir eru í 
lagi í dag, margir. En svo kemur einn 
og einn á óvart. Einn af þeim sem 
maður hélt að myndi aldrei hætta. 
Ég hitti einn fyrir fáeinum árum sem 
var hættur. Ég var sá fyrsti sem hand-
tók hann, þá var hann fimmtán ára. 
Hann var búinn að vera stanslaust í 
afbrotum og óreglu frá fimmtán ára 
aldri í þrjátíu ár. En þarna stóð hann 
og sagði mér að partíið sem stóð yfir í 
þrjátíu ár væri búið. Ég horfði á hann, 
hissa. Vildi reyndar óska að ég væri í 
jafn góðu formi og hann. Hann byrj-
aði að hreyfa sig og kom sér á réttu 
brautina. Fyrir hann var þetta ekki 
orðið of seint. En fyrir suma er það 
of seint. Þeir ná ekki að sættast við 
bernskuna,“ segir hann.

„Lengi býr að fyrstu gerð. Það hefði 
mátt bjarga mjög miklu með því 
að huga að velferð barna. Fyllerí á 
heimilinu og allt sem því fylgir,“ segir 
Hörður og leiðir hugann að aðstæð-
um nokkurra ungmenna sem bjuggu 
við bág kjör.

„Ég mætti á helgarvakt á laugardegi. 
Þetta var held ég um 1980. Þá er einn 
ungur maður inni sem hafði verið 
gripinn við innbrot. Ég þekkti 

Þetta voru strákar, 
sem voru reknir 
úr skóla, skammaðir, 
snupraðir. Það voru 
allir vondir við Þá. 
Þeir voru lamdir og 
h0rfðu upp á allan 
djöfulinn heima hjá sér

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

lengi býr að fyrstu 
gerð. Það hefði mátt 
bjarga mjög miklu með 
Því að huga að 
velferð barna. 
fyllerí á heimilinu 
og allt sem Því fylgir
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hann og það kom í minn hlut að 
fara með hann heim. Hann bjó hjá 
pabba sínum og ég ætla að tala við 
hann. En það er enginn heima. Það er 
miði á borðinu og á honum stendur: 
Skrapp á Akureyri og kem á mánu-
dag. Strákurinn opnar ísskápinn og 
hann er tómur. Ég gaf honum fimm 
hundruð kall. Hann varð vinur minn, 
þessi strákur,“ segir Hörður hryggur.

Sársauki á bak við hvert mál
„Svo var það eitt sinn að á afmörkuðu 
svæði var ítrekað verið að kveikja í. 
Það skildi enginn í þessu en þetta var 
bara um helgar. Það endar með því að 
lögreglan finnur einn tólf ára gamlan 
við þessa iðju. Af hverju? Hann var 
einn á heimilinu með foreldrum 
sínum, þau voru á fylleríi um helgar, 
hann forðaði sér út og þau tóku ekki 
eftir því að hann var farinn. Lausnin 
var að þau hættu þessum fylleríum,“ 
segir Hörður og segir oft gríðarlegan 
sársauka á bak við eitt stakt vanda-

Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur hefur rannsakað bakgrunn þeirra sem eru 
vistaðir í fangelsi. Fréttablaðið/ValGarður

Helgi Gunnlaugsson afbrota-
fræðingur tekur undir með 
Herði. Afbrot ungmenna 

verði aldrei leyst eingöngu með 
refsingum.

„Upptökuheimili ungmenna 
heyra nú nánast sögunni til og 
hertar refsingar hvorki fækka 
brotum né skila ungmennum á 
farsælan hátt út í samfélagið að 
nýju. Brot barnanna eru oft einsog 
ákall á athygli og hjálp enda er þessi 
hópur yfirleitt afskiptur og van-
ræktur,“ segir Helgi og segir miklu 
skipta að vinna með síbrotaungl-
ingum í þeirra nánasta umhverfi. 
„Í tengslum við bakland þeirra sem 
yfirleitt er veikt,“ bendir Helgi á og 
segir margvíslega örðugleika eins 
og ofvirkni eða lesblindu koma iðu-
lega í ljós og taka verði á þeim um 
leið og stuðningur við fjölskylduna 
er efldur.

Hækkun sakhæfisaldurs
Tíð búsetuskipti einkenni oft 

síbrota unglinga með tilheyrandi 
rofi á félagstengslum. „Við ættum 
alvarlega að íhuga hækkun sak-
hæfisaldurs í 18 ár við endurskoð-
un kerfisins. Ákærumeðferð barns 
ýtir jafnvel undir ný brot eins og 
rannsóknir hafa sýnt og spurning 
hvort önnur úrræði eigi ekki að 
vera meira ráðandi. Sáttamiðlun 
milli gerenda og þolenda gæti í 
þessu samhengi skipað hærri sess 
í málefnum ungmenna. Að ung-
mennum á glapstigum sé gerð grein 
fyrir afleiðingum brota sinna fyrir 
þolendur og samfélagið allt um leið 
og þau fá tækifæri til að bæta fyrir 
brotið og sjá raunhæfa möguleika 
að tengjast því á uppbyggilegan 
hátt í framtíðinni.“

Fortíðin blóraböggull
Hörður nefnir að þeir sem nái aldr-
ei að snúa við blaðinu séu þeir sem 
ná ekki að sættast við bernskuna. 
Helgi segir rannsóknir sínar í fang-
elsum hafi leitt í ljós að margir 

síbrotamanna beri þungar klyfjar 
úr bernsku sem þeir telji rótina að 
vanda sínum. „Umkomuleysi, van-
ræksla og ofbeldi í bland við mikla 
óreglu á æskuheimilinu eru algeng 
stef. Um leið og þeir fá aðstoð til að 
takast á við þennan bagga úr æsku 
sinni til að lifa í sátt við hann verða 
þeir einnig að átta sig á að for-
tíðin má aldrei verða blórabögg-
ull eða réttlæting á nýjum brotum. 
Ábyrgðar kennd á eigin lífi verður 
að rækta og efla,“ segir Helgi.

brýnt að efla menntun
Hörður segir lögreglu í góðri 
aðstöðu til að beita sér og Helgi 
tekur undir það og einnig þá 
afstöðu Harðar að stundum þurfi 
afskiptin ekki að vera mikil af 
hálfu lögreglu til að beina börnum 
á réttar brautir. „Nærvera lögreglu 
er mikilvæg þegar hlutir fara úr 
böndum til að skakka leikinn, 
t.d. á heimilinu eða þegar brotið 
er á borgaranum. Brýnt er að 

menntun lögregluþjóna verði efld 
og flutningur námsins á háskóla-
stig er jákvæður til að gera lög-
reglunni betur kleift að takast á 
við erfið og viðkvæm mál í návígi. 
Fleiri aðilar verða þó að koma að 
málinu og skiptir miklu að sam-

starf við ólíka aðila einsog félags-
þjónustu og barnavernd sé heild-
stætt og markvisst í framhaldinu 
þegar börn undir 18 ára eiga í hlut. 
Mikil afskipti réttarvörsluaðila 
af börnum í vanda eru ekki alltaf 
heppileg,“ segir Helgi.

Brot barnanna ákall á hjálp

Hörður um áfengisneyslu á heimilum fólks: „Þar er fólk sem líður illa, fast í aðstæðum sem það ræður ekki við. Þar erum við að eyðileggja æskuna. Fréttablaðið/GVa

mál. „Þetta hefði getað orðið einhver 
listi af vandamálum. Vandamálið 
var eitt par. Þau bara sátu og sulluðu. 
Hann var bara með eldspýturnar og 
gerði eitthvað af vanlíðan.“

Hann nefnir að það séu ekki mörg 
ungmenni sem þurfi að gæta að. „Fæst 
lenda í vandræðum og við eigum að 
láta þau í friði. Tæplega fjörutíu þús-
und eru á unglingsaldri. Þau sem eru 
í vandræðum eru kannski hundrað, 
þar af eru kannski svona fjörutíu eða 
fimmtíu í verulegum vandræðum. 
Á bak við hvert þessara ungmenna 
er fjölskylda, heimili. Og þar liggur 
vandinn.“

Stundum þarf lítið inngrip og hann 
nefnir annað dæmi um drengi sem 
voru í vandræðum en þó ekki veru-
legum. „Á svipuðum slóðum og við 
fundum strákinn sem var að skera 
og skemma voru tveir strákar í því að 
slást og ráðast á aðra. Það vissu allir 
hverjir þetta voru. Það var bara farið 
með þá á boxæfingu, þeir hafa ekki 

sést síðan. Þeir fóru að æfa íþróttir.“
Hann þreytist ekki á að nefna að 

áfengisneyslan hafi mikil og eyði-
leggjandi áhrif á barnæskuna. „Það 
er verið að kenna dópinu um allt og 
áfengið fær einhvern veginn að flæða 
um allt. Það líður ekki hálfur sólar-
hringur hér án þess að við sinnum 
einhverju sem er bein afleiðing 
af áfengisneyslu. Mjög oft fer hún 
fram á versta stað, inni á heimilum 
fólks. Þar er fólk sem líður illa, fast í 
aðstæðum sem það ræður ekki við. 
Þar erum við að eyðileggja æskuna,“ 
segir Hörður. „Sem betur fer eru börn 
og unglingar hér á landi í góðum 
málum. Við höfum því reynt að beina 
athygli okkar og félagsmálayfirvalda 
að þeim örfáu sem eru í vandræðum. 
Við leitumst þannig við að hafa áhrif 
á hegðun einstaklingsins sem þarf á 
leiðbeiningu að halda í stað þess að 
messa yfir öllum árganginum. Lög-
reglan er í ágætri aðstöðu til að beita 
sér og á að gera það.“ 

börn teljast sakhæf 
þegar þau verða 15 ára 
gömul, þ.e. við lok 15 
ára afmælisdags. frá 
15 ára aldri bera öll 
börn refsiábyrgð á 
afbrotum sínum, óháð 
þroska hvers og eins.

þetta hefði getað 
orðið einhver listi af 
vandamálum. vanda-
málið var eitt par. 
þau bara sátu og sull-
uðu. hann var bara með 
eldspýturnar og gerði 
eitthvað af vanlíðan.
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METSÖLUBÓK
„Spennutryllir sem ómögulegt 

er að leggja frá sér.“
A F T O N B L A D E T

    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.

  
B E R L I N G S K E

„Kristinu Ohlsson tekst  

sérlega vel að villa um  

fyrir lesandanum.“ 
D A G E N S  N Y H E T E R

 2.
PRENTUN  

VÆNTANLEG
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20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

VITAMIN WELL 
Allir þurfa að upgrade-a sig. Eða 
næstum allir. Bragðgóðir og svalandi 
drykkir, fullir af vítamínum, steinefnum, 
jurta og ávaxta extract og örlítið af 
ávaxtasykri. Fáanlegir í  
3 bragðtegundum.

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

ALLT FYRIR HEILSUNA

RAPUNZEL
Fáðu Rapunzel lífrænar vörur á tilboði í  

næstu verslun. 

GULI MIÐINN VÍTAMÍN
Í Gula miðanum eru margar stakar vítamín 
tegundir og einnig blöndur sem hafa verið 

sérhannaðar fyrir Íslendinga.

MAMMA CHIA SKVÍSUR
Ljúffengir og afar hentugir chia grautar.

NEW NORDIC OG BIO-KULT
Active Liver, Candéa, Chili Burn.

LÝSI VÍTAMÍN
LÝSI er leiðandi á heimsvísu á sviði rannsókna, 
vöruþróunar, framleiðslu og sölu á fiskiolíum.

NOW VÍTAMÍN
Öll NOW vítamín á 20% afslætti.

FROOSH ÁVAXTASMOOTHIE
Margar bragðtegundir.

NATURES AID
Ultimate Superfoods og GlucoSlim sem er eina 
efnið í heiminum sem matvælastofnun Evrópu 

hefur samþykkt sem þyngdarstjórnunarefni.

NÁKD. HRÁBARIR
Margar bragðtegundir.

AMÍNO VÍTAMÍN
100 %: Eykur úthald og orku.

Létt: auðveldar þyngdarstjórnun.
Liðir: liðkandi blanda.

QUEST PRÓTEIN
Quest Prótein duft! Enginn viðbættur sykur, ekkert 

glúten, ekkert soja. Frábært í drykki og bakstur. 
Enn ein snilldarvaran frá Quest!

FOLLOW YOUR HEART
Vegan ostar, majónes og sósur.

Bio-Kult Candéa
Hefur reynst vel bæði til að 
fyrirbyggja og meðhöndla 
Candida sveppasýkingu. 100% 
náttúruvara sem er örugg 
fyrir börn, barnshafandi og 
mjólkandi mæður.
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afsláttur á kassa

20%
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50%
TILBOÐ

afsláttur á kassa
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VEGAN

VEGAN15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

HIMNESKT 
VÖRUR Í MIKLU 

ÚRVALI!

SCI MX
Stærsti og mest ört vaxandi fæðubótarframleiðandi 

í Evrópu sem er í einkaeigu. Framúrskarandi 
alþjóða íþróttafólk velur SCI-MX og fleiri 

einkaþjálfarar mæla með SCI-MX vörum frekar en 
öðrum tegundum og framleiðendum.

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Nýtt í Hagkaup Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

AMINO ENERGY
Gríðarlegt úrval af bragðtegundum.

GRENADE CARB KILLA
High Protein Bar. Fudge Brownie, Dark Chocolate 

Mint, Cookies & Cream, Caramel Chaos og 
White Chocolate Cookie.

2.789 kr/stk

verð áður 2.989
15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

ONE FÆÐUBÓTARSTANGIR
Próteinstykki sem innihalda aðeins 1 g. af 
kolvetnum og bragðast eins og sælgæti.

BSN
Gæða fæðubótarefni í úrvali .

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Gott verð
999 kr/stk

TURMERIC DRYKKIRNIR FRÁ 
ISQUEEZE

Túrmerikrótin hefur verið notuð öldum saman til 
að vinna á ýmis konar kvillum eins og bólgum, 
gigt, meltingarvandamálum, ofnæmi og jafnvel 

blóðsjúkdómum. 
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blóðsjúkdómum. 



Líflegt er á kajanum í 
Keflavík dag einn þegar 
Gunnar V. Andrésson 
ljósmyndara og Gunn-
þóru Gunnarsdóttur ber 
að um kaffileytið. Sólin 

skín og léttklæddir sjómenn eru 
ýmist að landa makríl eða bíða eftir 
löndun. Við bryggjubrúnina er röð 
af fleytifullum körum sem mávarnir 
gera atrennur að, gargandi. Lyftarar 
á fleygiferð.

Eiður Ólafsson og Stefán Þóris-
son á Ísak AK 67 eru nýkomnir að, 
kampakátir með aflann, óhressari 
með verðið, 60 kall á kílóið. 

Ekki gefst tími til að spjalla lengi 
við þá, Gunnar er búinn að mynstra 
okkur á Mána ÁR 70 sem er að 
leggja úr höfn í annað sinn þennan 
daginn. Jón Ingibergur Guðmunds-
son, tvítugur Selfyssingur, er einn 
á. Búinn að landa fullfermi, sex 
tonnum.

„Það er ekkert rosalega mikið 
pláss,“ segir hann afsakandi þegar 
við bröltum um borð. Ég skyggnist 
um. „Er klósett?“ „Jaá, það er allt í 
flaggskipinu,“ svarar hann kíminn. 
Eftir nokkra metra stoppar hann 
til að græja veiðarfærin og koma 
ísmolum í hvert kar. Svo er haldið á 
miðin sem þennan dag voru stein-
snar úti á víkinni. Þar eru allmargir 
bátar og við sjáum makrílinn sprikl-
andi á leið um borð hjá þeim, eins 
og glitrandi flögg á snúru. Bráðum 
verður það eins hjá okkur. Jón setur 
færarúllur í gang. Gunnar stillir 
myndavélina og við bíðum spennt 
– en ekkert gerist.

Jón byrjaði á sjó um síðustu ára-
mót, sem háseti á netabát. Tók svo 
pungapróf frá Tækniskólanum af 
rælni í júní en það var daginn eftir 
þjóðhátíð í Eyjum sem Jón sigldi 

Stefán og Eiður á Ísak AK 67 ánægðir með afrakstur fyrriparts dagsins. FréttAblAðið/GVA

„Þetta er ótrúlega skemmtilegt en getur líka verið ótrúlega leiðinlegt þegar ekkert 
er að frétta. Þetta fer allt eftir veiðinni,“ segir Jón. FréttAblAðið/GVA

ég hef fyllt bátinn 
þrisvar til fjórum 
sinnum á dag þegar best 
hefur gengið.

Skipverjar á Ísak á leið í annan túr en krókarnir á Mána fisklausir í forgrunni enda er hann á leið í land með fiskifæluna.

túrsins sem ég fór með Páli Dagbjarts-
syni á Lyngey frá Hornafirði þegar 
aðrir voru að fylla sig við Hrollaugs-
eyjar en við fengum ekki kvikindi og 
hann varð að sigla með mig í land 
eftir tvo sólarhringa til að geta haldið 
vertíðinni áfram. Líka loðnutúrsins 
með Hákoni á Húnaröstinni þegar 
skall á svo mikil bræla og við kom-
umst ekki inn Hornafjarðarós fyrr en 
eftir dúk og disk.

Máni lónar út við Helguvík þegar 
ég heyri Jón segja: „Ég er að hugsa um 
að skreppa suður undir Garð og gá 
hvort ég finni ekki eitthvað á leiðinni 
en fyrst ætla ég að skutla ykkur upp 
að bryggju.“

Mána frá Þorlákshöfn til Keflavíkur 
aleinn til að hefja makrílveiðar í 
fyrsta sinn. Síðan hefur hann ekki 
fengið sér í glas og sjaldan sofið 
nema fimm tíma á sólarhring. „Þetta 
er ótrúlega skemmtilegt en getur líka 
verið ótrúlega leiðinlegt. Það fer allt 
eftir veiðinni.“ Útvarpið er í gangi. 
„Ég hlusta mest á einhverja vitleysis-
þætti á K100 og FM957, já, já, ég syng 
oft með,“ segir hann og hlær.

Við erum á 33 metra dýpi. Allt í 
kring eru bátar að innbyrða makríl, 
hjá okkur er allt með öðrum hætti, 
þó við séum nánast á sömu punktum. 

Jón stjórnar Mána fimlega, fylgist með 
leitartækjunum og lætur rúllurnar 
draga sitt á hvað en aðeins örfáir fisk-
ar skila sér í körin. Þó myndarlegar 
torfur af makríl birtist á tækjunum 
þá bítur enginn þeirra á.

Gunnar rifjar upp þegar hann fór 
með Gissuri Sigurðssyni fréttamanni 
á rækju í Húnaflóanum um árið og 
þar var mokveiði. „Það var líka krókur 
á hverjum öngli í morgun og ég hef 
fyllt bátinn þrisvar til fjórum sinnum 
á dag þegar best hefur gengið,“ segir 
Jón og undrast aflaleysið nú.

Ég tek þetta á mig – minnug síldar-

makrílinn
Dansað kring um

Það er ekkert minna en ævintýri sem á sér stað í grennd við Kefla-
víkurhöfn þessa dagana. Makrílbátarnir dansa þar hver við annan 
um hafflötinn í hægum takti og stíma að bryggju með fullfermi allt 
að þrisvar á dag – ef fiskifæla flækist ekki um borð.

3 .  s e p t e m b e r  2 0 1 6   L A U G A r D A G U r28 h e L G i n   ∙   F r É t t A b L A ð i ð



fólk
kynningarblað

Hartmann Kr. Guðmundsson hefur 
stundað hjólreiðar af krafti sér til 
heilsubótar og ánægju og hjól
ar hann um 150 til 200 kílómetra 
á viku. „Hjólreiðar hafa verið 
áhugamál og ástríða hjá mér síð
ustu þrjú árin. Snemma í sumar 
upplifði ég mikla þreytu og leiða 
og þegar ég hjólaði var ég lúinn og 
hálf kraftlaus. Þá fór ég að taka 
Amínó 100%, þrjú hylki tvisvar 
á dag. Þremur dögum seinna fór 
mér að líða betur, var kraftmeiri 
og hjólagleðin fór að koma aftur,“ 
lýsir Hartmann.

Hann segir stöðuna hjá sér hafa 
breyst töluvert upp frá því. „Ég hef 
verið fullur af krafti, tekið þátt í 
mörgum hjólreiðakeppnum og 
bætt tíma minn í þeim öllum, frá 
því í fyrra. Ég mæli því hiklaust 
með Amínó 100% fyrir þá sem 
eru í álagsíþróttum og ég mun svo 
sannar lega halda áfram að taka 
þetta sjálfur.“

Annað sem Hartmann fór að 
taka eftir þegar hann fór að taka 
Amínó 100% var að vöðvakramp
ar sem honum hætti til að fá í fæt
urna þegar álagið er mikið höfðu 
minnkað töluvert, þrátt fyrir aukið 
álag. „Amínó 100% bjargaði mér 
alveg í sumar,“ segir Hartmann 
ánægður.

100% hrein náttúruafurð
Amínó® Liðir, Amínó® Létt og 
Amínó® 100% eru nýjar vörur 
úr fiskprótíni sem var þróað og 
unnið hjá Iceprotein, íslensku 
sprotafyrir tæki á Sauðárkróki. 
Amínó® vörulínan samanstendur 
af fæðubótarefnum sem innihalda 
þorskprótín, ásamt öðrum lífvirk
um efnum sem styðja við eða auka 
heilsubætandi virkni þorskpept
íða.

Amínó® 100% inniheldur ein
ungis IceProtein® (vatnsrofin 
þorskprótín). Samkvæmt alþjóð
legum rannsóknum eru þorsk
prótín talin einstaklega heilsusam
leg vegna náttúrulegrar blöndu af 
mikilvægum amínósýrum á borð 
við glútamín, leusín, lysín og arg
inín. Amínó® 100% er góð leið til 

að auka úthald og jafna orkustig á 
milli mála.

Að sögn dr. Hólm
fríðar Sveinsdóttur, 
stofnanda og fram
kvæmdastjóra 
P RO T I S  e h f . 
sem framleiðir 
Amínó® vörulín
una, er fiskprót
ínið unnið úr há
gæða hráefni 
sem fellur til við 
flakavinnslu á ís
lenskum þorski. 
„Fiskprótínið er 
hundrað prósent 
hrein náttúru
afurð, hægt er að 
rekja hvar fisk
urinn er veidd
ur og allt hráefn
ið er unnið á Ís
landi.“

Hólmfríður 
segir markmið

ið vera að hámarka nýtingu á ein
stakri náttúruauðlind og stuðla að 

bættri lýðheilsu. „Fisk
prótínið er unnið 
samkvæmt IcePro
tein® tækni sem 

byggir á vatnsrofs
tækni þar sem prót
ínin eru meðhöndluð 
með vatni og ensím
um og í framhald
inu síuð þannig að 
prótínið sem kallast 
IceProtein® saman
stendur einungis af 
smáum lífvirkum 
peptíðum,“ útskýrir 
Hólmfríður.

Framleiðsla 
PROTIS byggir á 
áralöngum rann
sóknum á fiskprót
íni sem vísinda
menn rannsókna og 
þróunarfyrirtækis
ins Iceprot eins hafa 

stundað í samvinnu við Matís, Há
skóla Íslands og fleiri rannsókna
stofnanir. „Markmið PROTIS er 
að hagnýta þá miklu þekkingu og 
reynslu sem byggst hefur upp í 
kringum rannsóknir á fiskprótíni 
og reynslu við veiðar og vinnslu á 
fiski í þágu bættrar lýðheilsu og 
betri nýtingar á íslenskum fiski
stofnum,“ segir Hólmfríður.
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Hartmann hefur verið fullur af krafti eftir að hann byrjaði að taka Amínó 100%, tekið þátt í mörgum reiðhjólakeppnum og 
bætt tíma sinn í þeim öllum, frá því í fyrra. MYND/GVA

Kraftmeiri 
og fær 
síður 
Krampa
Icecare kynnir Amínó® 100% er góð leið til 
að auka úthald og jafna orkustig á milli mála. 
Hartmann Kr. Guðmundsson segir að með 
Amínó 100% sé hann fullur af krafti.

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 

Ég mæli hiklaust 
með Amínó 100% 

fyrir þá sem eru í álags
íþróttum og ég mun svo 
sannarlega halda áfram 
að taka þetta sjálfur.

40+
FEMARELLE REJUVENATE
l Minnkar skapsveiflur
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur teygjanleika húðar
l Viðheldur eðlilegu hári

60+
FEMARELLE UNSTOPPABLE
l Inniheldur kalsíum og D3-vítamín sem eru nauð-

synleg til að styrkja bein að innan
l Stuðlar að heilbrigðri slímhúð legganga
l Eykur liðleika
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku sem stuðlar að andlegu jafnvægi

50+
FEMARELLE RECHARGE
l Slær hratt á einkenni (hitakóf og nætursviti minnka)
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur kynhvöt
l Hefur engin áhrif á vef í brjóstum eða legi

NÝTT NÝTT

Femarelle skiptir Valgerði miklu máli. Selma Björk er mjög ánægð með áhrifin af Femarelle. Eva Ólöf er hressari þegar hún notar Femarelle.
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garðar gunnlaugsson, knattspyrnumaður með Ía og nýráðinn hótelstjóri, sér fram á spennandi tíma.  MyNd/aNtON

Knattspyrnumaðurinn Garðar 
Gunnlaugsson stendur á tímamót
um um þessar mundir. Í vor út
skrifaðist hann með hæstu eink
unn úr námi í hótelstjórnun og 
veitingahúsarekstri við Háskól
ann í Reykjavík en námið fer fram í 
samstarfi við einn af virtustu skól
um heims í hótel og veitingahúsa
rekstri, César Ritz Colleges í Sviss. 
Nýlega tók hann svo við stöðu hótel
stjóra fjögurra stjörnu hótels sem 
er í byggingu í Borgarnesi og verð
ur opnað á næsta ári. Það eru því 
spennandi tímar framundan en 
fyrst á dagskrá er að klára tíma
bilið með Skagamönnum og næla í 
gullskóinn sem veittur er marka
hæsta leikmanni Pepsideildar.

Sem atvinnumaður í knatt
spyrnu bjó Garðar í fimm löndum 
um nokkurra ára skeið. Fyrir vikið 
hefur líf hans einkennst mikið af 
ferðalögum og hótelupplifunum 
til bæði skemmri og lengri tíma 
að eigin sögn. „Ég lék í Skotlandi, 
Svíþjóð, Búlgaríu, Austurríki og 
Þýskalandi fyrir utan auðvitað Ís
land. Það má því segja að ég hafi 
verið talsvert heppinn að hafa 
fengið tækifæri til að ferðast svo  
víða. Auk þess hefur hver flutning

ur milli landa haft í för með sér 
a.m.k. eins mánaðar búsetu á hót
eli áður en ég hef náð að koma mér 
formlega fyrir. Það má því segja 
að ég þekki hótelgeirann út og inn 
sem neytandi og það í fimm mis
munandi löndum og menningar
heimum.“

næstum einkakennsla
Garðar stundaði nám í viðskipta
fræði við Háskólann á Bifröst 
um nokkurra ára skeið en sá ekki 
fram á að klára námið. „Þá sá ég 
kynningu á náminu í HR. Mér 
leist mjög vel á það enda er ferða
mannabransinn að springa út 
hérna og er líka ört vaxandi alls 
staðar í heiminum. Ég tala þýsku, 
ensku og sænsku nokkuð vel og 
taldi að það myndi klárlega nýt
ast mér í þessu starfi. Það er mjög 
mikil eftirspurn eftir faglærðu 
fólki í ferðamannabransanum. Til 
að mynda spáði greiningardeild Ís
landsbanka að það þyrfti að flytja 
inn 5.000 starfsmenn til að anna 
eftirspurn á næstu árum. Þann
ig að framtíðarmöguleikarnir eru 
gríðarlegir.“

Námið var mjög skemmtilegt og 
spennandi þar sem aðkoma César 
Ritz Colleges skipti miklu máli að 
sögn Garðars. „Við fórum m.a. í 
vettvangsheimsóknir til margra 
virtra ferðaþjónustufyrirtækja, 
hótela og veitingastaða. Þær gefa 

manni strax greiða leið inn í at
vinnulífið og stækka tengslanet
ið til muna.“

Hann segir helsta kost náms
ins hafa verið hversu fámennur 
hópurinn var en í honum voru ein
ungis ellefu nemendur og því fékk 
hver og einn nánast einkakennslu. 

markaskorari í nýju hlutverki
Knattspyrnumaðurinn Garðar Gunnlaugsson útskrifaðist með hæstu einkunn úr námi í hótelstjórnun og 
veitingahúsarekstri í vor. Nýlega tók hann við stöðu hótelstjóra fjögurra stjörnu hótels sem verið er að byggja í 
Borgarnesi. Hann spáir mikilli fjölgun ferðamanna á Vesturlandi næstu árin og hlakkar til krefjandi verkefna.

„Hópurinn var mjög samheld
inn og skemmtilegur. Það mynd
uðust góð tengsl innan hans sem 
munu eflaust haldast út ævina. 
Við tölum enn reglulega saman og 
það er mjög gaman að fylgjast með 
þeim sem fóru í framhaldsnámið 
úti í Sviss. Sjálfur er ég að klára 
BS í viðskiptafræði, með áherslu 
á ferðaþjónustu, frá Bifröst sem 
mun veita mér aðgang að því fram
haldsnámi. Ég ætla þó að einbeita 
mér 100% að nýja hótelinu um 
ófyrirséða framtíð.“

Fjölgun utan reykjavíkur
Aðdragandinn að nýja starfinu var 
skammur en Garðar hefur undan
farna mánuði aflað sér reynslu 
á Oddsson Ho(s)teli í vesturbæ 
Reykjavíkur. Fyrir stuttu fékk 
hann símtal frá manni sem vildi 
fá hann til að reka fyrir sig hótel 
sem hann væri að byggja í Borg
arnesi. „Eftir nokkra fundi sáum 
við að þetta gæti orðið mjög far
sælt samstarf og ákveðið var að ég 
tæki til starfa strax. Hótelið verð
ur vonandi opnað seinni hluta sum
ars 2017. Núna er öll undirbúnings
vinna í gangi og er ég að leita til
boða frá ýmsum aðilum í allt sem 
tengist hótelinu sem verður fjög
urra stjörnu hótel á fimm hæðum.“

Ferðamannastraumurinn hefur 
vaxið mjög mikið undanfarin ár og 
það eru virkilega spennandi tímar 
framundan. „Vöxturinn á þó klár
lega eftir að hægja á sér þegar 
fram líða stundir. Hins vegar sé 
ég fram á fjölgun ferðamanna utan 
Reykjavíkur enda borgin nú þegar 
þanin og maður heyrir af óánægju 
meðal bæði borgarbúa og ferða
manna.“

vesturland sækir á
Hann segir Vesturlandið ört vax
andi sem ferðamannastað enda 
hefur landshlutinn upp á margt að 
bjóða, bæði tengt fallegri náttúru 
og sögunni. „Ég spái því að Vestur
land eigi eftir að taka til sín stór
an hluta ferðamanna næstu árin. 
Sérstaklega þar sem bæjarfélögin 
eru að verða meðvitaðri um þær 
miklu tekjur sem ferðaþjónust
an er að skapa, bæði í beinum og 

óbeinum tekjum. Vitinn á Akra
nesi er t.d. búinn fá til sín þúsund
ir ferðamanna það sem af er árinu. 
Nýverið samþykkti bæjarstjórnin 
að hafa Vitann opinn allt árið og 
að upplýsingamiðstöð ferðamanna 
yrði færð þangað. Þetta er dæmi 
um jákvæða breytingu á hugar
fari bæjarfélaga gagnvart ferða
mannaiðnaðinum.“

Hann segir þó hótelbransann á 
ákveðnum krossgötum um þessar 
mundir. „Hann hefur verið eins í 
marga áratugi en með nýrri tækni 
og breyttri kauphegðun neyt
enda verða hótelstjórar að laga 
sig að breyttum aðstæðum, sér
staklega ef hægja fer á straumi 
ferðamanna. Neytendur eru hvat
vísari en áður og núna skiptir oft 
meira máli að fá góða umfjöllun á 
t.d. TripAdvisor heldur en að hafa 
stjörnugjöf á bak við sig.“

Frábær umgjörð
Garðar er markahæstur í Pepsi
deild karla þegar fimm umferðir 
eru eftir. Þrátt fyrir að vera orð
inn 33 ára gamall sýnir hann engin 
ellimerki en tímabilið er hans 
besta að eigin sögn síðan hann lék 
í Svíþjóð árið 2007. „Eftir brösuga 
byrjun höfum við unnið síðustu 8 
af 10 leikjum okkar. Öll umgjörðin 
í kringum liðið er frábær og þjálf
arateymið, þ.m.t. sjúkraþjálfarar 
og sálfræðingur, á stóran þátt í ár
angri okkar.“

Hann segir leikmannahópinn og 
stemninguna í klefanum einstaka 
og að hún eigi stærstan þátt í gengi 
liðsins og um leið hversu vel honum 
sjálfum gengur. „Það er alveg sama 
hvað bjátar á, gott eða slæmt, þá er 
alltaf jafn gott að koma í klefann. 
Það eru allir vinir í liðinu enda er 
hópurinn samansettur mestmegnis 
af heimamönnum og svo frábærum 
aðkomumönnum.“

Framundan er róleg helgi sem 
hófst í gærkvöldi með liðshitt
ingi hjá félögum hans í ÍA. „Helg
in verður að öðru leyti mjög róleg 
en þó fer ég til Keflavíkur með 
krakkana mína þar sem við fylgj
umst með Hektori, syni mínum, 
keppa í úrslitakeppni Íslandsmóts
ins í 5. flokki.“

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

511
SLIM 
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13.990
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„Ég byrjaði að vinna verkin síð
astliðið sumar. Hugmyndin kvikn
aði þegar ég var að ganga berfætt 
í fjöru á fallegum sumardegi. Það 
fylgir því sérstök tilfinning að 

finna sand og mosa leika um ilj
arnar og ég fór að gefa tám meiri 
gaum. Eins hef ég háð áralanga 
baráttu við kitlhræðslu en finnst 
því jafnframt fylgja frelsi að leyfa 
tám að leika lausum hala,“ segir 
myndlistarkonan og sviðsmynda
höfundurinn Hallveig Kristín Ei
ríksdóttir.

Hún segir verkefnið hafa leitt 
af sér ófá samtöl við fólk um tær. 
„Það eru margir mjög óöruggir 
með tærnar á sér. Sumir vilja alls 
ekki sýna þær og öðrum finnst þær 
hreinlega ógeðslegar. Enn aðrir 
vilja ekki að tær komist í snertingu 
við nokkurn skapaðan hlut og vilja 
að þær séu sem mest innilokaðar í 

sokkum og skóm. Svo eru hinir sem 
segja þær krúttlegar, áhugaverðar 
og jafnvel fallegar.

En hvar stendur þú í þeim 
efnum? „Mér finnst þær aðallega 
mjög fyndnar og í raun alveg fár
ánlegur líkamspartur. Þær eru oft 
bæði skakkar og skældar sem gerir 
það að verkum að það er gaman að 
eiga við þær sem form.“

Verkin á sýningunni eru öll port
rett af raunverulegum tám.“ Fólk 
hefur sent mér myndir af tánum 
á sér eða farið úr sokkunum og 
setið fyrir. Útkoman fer svolítið 
eftir tilfinningu viðkomandi gagn
vart eigin tám en sömuleiðis útliti. 
Sumar eru því mjög persónugerðar 
en aðrar hlutlaus portrett af form
inu.“

Hallveig notar olíu, akríl og 
ullar þræði til að ná fram réttri 
áferð en auk þess styðst hún við 
skrifaðan texta og upplifunar
innsetningu á staðnum. Hún segist 
ekki hafa fengist mikið við port
rett síðan í skóla, en það hafi verið 
gaman að endurnýja kynnin við það 
form.

Hallveig lærði myndlist í Banda
ríkjunum og sviðsmyndahönnun á 
Spáni. Hún er nú á Sviðshöfunda
braut Listaháskóla Íslands ásamt 

því að starfa sem sviðsmaður í 
Þjóðleikhúsinu. Þá hefur hún verið 
virk með fjöllistahópnum CGFC 
ásamt því að leggja stund á sjálf
stæð myndlistarverkefni en Tær er 
önnur einkasýning hennar.

Opnunin í dag stendur frá fjög
ur til sex en sýningin verður opin 
til 16. september. Spurð hvort Hall
veig haldi að einhver komi til með 
að vilja hafa tær uppi á vegg seg
ist hún vona það. „Ég hef gaman af 
fyndinni list og vona að fleiri hafi 
svipaðan smekk.“

Fyndnar og Fáránlegar
Hallveig Kristín Eiríksdóttir opnar myndlistarsýninguna TÆR í Listastofunni í JL húsinu í dag. Þar sýnir hún 11 
olíumálverk sem öll eru af tám. Hún hefur gaman af fyndinni list og bindur vonir við að fólk vilji hafa tær uppi á vegg.
Vera  
Einarsdóttir
vera@365.is 

Verkin á sýningunni eru öll portrett af raunverulegum tám. MYNDir/GVA ChillTær heitir þetta verk.

Almar nokkur á þessar tær.

Hallveig hefur komist að því að margir 
eru óöruggir með tærnar á sér. 
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Hugmyndin að því að endurnýja 
heitin að víkingasið vaknaði hjá 
þeim Thomasi og Ragnheiði þegar 
þau sóttu víkingahátíð nærri Ár
ósum í Danmörku á síðasta ári. 
„Þegar við áttuðum okkur á að 
29. júlí árið 2016 myndum við eiga 
tíu ára brúðkaupsafmæli á vík
ingagátíðinni í Moesgaard, fannst 
okkur tilvalið og skemmtilegt að 
láta gefa okkur saman að heiðnum 
sið, en þegar við giftum okkur á 
sínum tíma var það hjá sýslumann
inum í Reykjavík,“ segir Thomas.
Hann segir undirbúninginn í raun 
ekki hafa verið mikinn fyrir utan 
saumaskapinn en hann saumaði 
sjálfur öll brúðkaupsklæðin á sig 
og konu sína, auk þess sem dóttir 
þeirra, Karen, fékk ný klæði.

„Þetta var töluvert verk,“ viður
kennir Thomas en hann hefur allt
af haft gaman af því að skapa með 

höndunum. „Þá skiptir ekki máli 
hvort það er að sauma, smíða eða 
eitthvað annað,“ segir Thomas 
sem saumar flest fötin í höndun
um. „Stundum svindla ég og nota 
saumavél, en ullina þarf alltaf að 
handsauma,“ segir hann glettinn.

Útkoman var stórglæsileg eins 
og sjá má á myndunum. Ragn
heiður var í fallegum bláum hörk
jól, með hvíta ullarsvuntu með 
spjaldborða og með fallegt skart 
að víkingasið. Um hálsinn bar hún 
hvítan loðfeld. „Þetta er græn
lenskur refur sem hún fékk að gjöf 
frá tengdamóður minni,“ upplýsir 
Thomas. Sjálfur var hann höfðing
legur í hvítum buxum, dökkblár
um kyrtli, í leðurskóm og með leð
urtösku sem hann bjó sjálfur til. Á 
hausnum bar hann loðhúfu og um 
hálsinn loðfeld.

Veisla að víkingasið
Athöfnin fór fram á ströndinni 
á víkingahátíðinni í Moes gaard. 
„Veðrið var afar  fallegt og vin

kona okkar úti, Guðrún Viktoria, 
sem er völva, gaf okkur saman. 
Við höfðum farið yfir skipulagn
inguna með henni fyrr um sumar
ið en þegar til kom var raunveru
leikinn mun fallegri en við hefð
um getað ímyndað okkur,“ segir 
Thomas.

Um þrjátíu manns voru við
staddir, þar á meðal foreldrar 
og fjölskylda Thomasar frá Dan
mörku. Einnig víkingavinir þeirra 
hjóna frá Íslandi, Þýskalandi og 
víðar. „Síðan var efnt til veislu 
að víkingasið,“ segir Thomas en 
veislan var haldin í tjaldbúðum ís
lensku víkinganna á hátíðinni.

Víkingar af lífi og sál
Thomas segir víkingaáhuga sinn 
hafa blundað með sér frá unga 
aldri. „Við höfðum síðan í mörg ár 
farið á víkingahátíðina í Hafnar
firði en árið 2010 fór ég að taka 
myndir á hátíðinni fyrir Jóhannes 
sem rekur Fjörukrána. Síðan byrj
aði ég í víkingafélaginu Rimmu
gýgi fyrir þremur árum og Ragga 
fylgdi á eftir, líkt og dóttir okkar.“

Víkingalífið hefur æ síðan verið 
afar stór hluti af lífi fjölskyldunn
ar. „Við erum stanslaust í ein
hverju sem tengist víkingastarf
inu. Við hittumst reglulega yfir 
vetrartímann til að sauma og sinna 
öðru handverki. Þá er ég líka bar
dagamaður og við æfum okkur 

tvisvar í viku í sverða og bardaga
tækni.“

Thomas og Ragnheiður hafa 
farið á tvær víkingahátíðir í út
löndum í fyrra og í ár. Þeim hefur 
líkað svo vel að þau stefna á að 
gera það að árlegum viðburði. 
„Þetta er rosa skemmtilegt. Maður 
hittir svo mikið af fólki, bæði 
gamla vini og eignast nýja. Það 
er mikið bræðralag sem mynd
ast milli víkinga, þótt þeir séu frá 
ólíkum löndum.“

Gefin saman 
af VölVu
Thomas Aagaard og Ragnheiður Hjálmars-
dóttir endurnýjuðu heitin á Víkingahátíð í 
sumar í tilefni af tíu ára brúðkaupsafmæli sínu. 
Athöfnin fór fram í blíðskaparveðri á fagurri 
strönd í Danmörku.

 Um þrjátíu manns voru viðstaddir, þar á meðal for-
eldrar og fjölskylda Thomasar frá Danmörku. Einnig 
víkingavinir þeirra hjóna frá Íslandi, Þýskalandi og víðar.

Maður hittir svo 
mikið af fólki, 

bæði gamla vini og eign-
ast nýja. Það er mikið 
bræðralag sem myndast 
milli víkinga, þótt þeir séu 
frá ólíkum löndum.

Thomas Aagaard

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Athöfnin fór fram á ströndinni nærri víkingahátíðinni og var ákaflega vel lukkuð. Mynd/GíSli dúi

Vinkona hjónanna, sem er völva, stjórnaði athöfninni. Thomas saumaði brúðkaupsklæðin á sig og konu sína. Mynd/GíSli dúi

Karen, dóttir Thomasar og Ragnheiðar, 
tekur fullan þátt í víkingalífinu.
Mynd/ThoMAS AAGAARd

KAUP
AUKA
TILBOÐ

Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana.

Eitt mesta selda 
liðbætiefnið á Íslandi
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NUTRILENK GEL fylgir FRÍTT 
með sem kaupauki.
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www.vso.is

Verkfræðingar / Tæknifræðingar

Verkefnastjórnun
Starfið felst einkum í almennri framkvæmdaráðgjöf, 
áætlanagerð, verkefnisstjórn, hönnunarstjórn, margskonar 
þjónustuútboðum og eftirliti með framkvæmdum. 
Leitað er að einstaklingi með:
- Menntun á sviði verkfræði eða tæknifræði.
- Góða þekkingu á forritum sem notuð eru við 
  verkefnastjórnun og áætlanagerð.

VSÓ býður starfsmönnum sínum samkeppnishæf kjör, góða vinnuaðstöðu, 
fjölskylduvænan vinnustað, góða vinnufélaga og fjölbreytt verkefni.

Hægt er að sækja um störfin með því að senda tölvupóst á netfangið 
umsokn@vso.is merktan Verkefnisstjórnun eða Rafkerfi, fyrir 15. september.

VSÓ Ráðgjöf er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum landsins og vinnur að verkefnum jafnt 
á Íslandi sem erlendis. Starfsmenn VSÓ eru nú um 70 og sinna alhliða ráðgjöf vegna hverskonar 
mannvirkjagerðar, skipulags og umhverfismála.

Hönnun og ráðgjöf á sviði rafkerfa
Starfið felst einkum í hönnun rafkerfa og lýsingar í 
húsbyggingum og öðrum mannvirkjum, lýsingarhönnun gatna, 
stíga og umhverfis, ásamt almennri ráðgjöf, áætlanagerð og 
þátttöku í framkvæmdaeftirliti. Leitað er að einstaklingi með:
- Menntun á sviði rafmagnsverkfræði eða rafmagnstæknifræði.
- Góða þekkingu á Autodesk Revit.

STOFNAÐ 1958

Við sækjumst eftir fólki sem býr yfir faglegum metnaði og vilja til að þroskast í starfi, góðri kunnáttu 
í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli ásamt jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum. 
Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.  M.Sc. gráða er kostur.

Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað árið 1951 

og eru aðildarfélög þess um 30 í dag. 

Hlutverk Krabbameinsfélagsins er að 

vera í fylkingarbrjósti í baráttunni gegn 

krabbameinum.

Starf félagsins felst m.a. í leit að krabbameini, 

fræðslu, ráðgjöf, stuðningi, skráningu 

krabbameina og þróun þekkingar um 

krabbamein.

Nánari upplýsingar um Krabbameinsfélagið 

er að finna á heimasíðu félagsins                 

www.krabb.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. september nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Farsæl	stjórnunareynsla
•	Góð	innsýn	í	starf	félagasamtaka	og	reynsla	af	starfi	með	
félagasamtökum	er	æskileg

•	Einlægur	áhugi	á	að	efla	þjónustu	vegna	krabbameina
•	Góðir	samskipta-	og	leiðtogahæfileikar
•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Háskólamenntun	á	heilbrigðissviði	er	kostur
•	Framhaldsmenntun	á	sviði	stjórnunar	er	æskileg
•	Góð	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku
•	Reynsla	af	samskiptum	við	fjölmiðla	og	innsýn	í	stjórnsýslu
•	Sköpunarkraftur	og	frumkvæði

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Leiða	og	samstilla	þjónustu	félagsins,	þar	með	
talið	leitarstarf,	ráðgjöf,	fræðslu,	skráningu	og	
úrvinnslu	vísindalegra	upplýsinga

•	Samstilla	og	styðja	starf	krabbameinsfélaga	
landsins	og	stuðningshópa

•	Fylgja	eftir	stefnu	félagsins	og	vinna	með	stjórn	
að	stefnumótun	og	þróun	verkefna	félagsins

•	Samskipti	við	fjölmiðla	og	samstarfsaðila	innan	
lands	og	utan

Stjórn	Krabbameinsfélags	Íslands	auglýsir	laust	til	umsóknar	starf	framkvæmdastjóra	félagsins.							
Um	er	að	ræða	starf	til	að	leiða	og	samhæfa	daglega	þjónustu	félagsins	í	umboði	stjórnar.	

Starf	framkvæmdastjóra	snýr	annars	vegar	að	daglegri	þjónustu	félagsins	að	Skógarhlíð	8	og	
hins	vegar	að	samstarfi	við	30	krabbameinsfélög	um	land	allt,	svæðafélög	og	stuðningshópa.	
Framkvæmdastjóri	er	í	forsvari	fyrir	daglegt	starf	í	umboði	stjórnar	og	ber	ábyrgð	á	gagnvart	stjórn	að	
rekstur	félagsins	sé	innan	ramma	fjárhagsáætlunar.	Starfið	er	laust	frá	1.	janúar	2017.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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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.

Sérfræðingur í 
Fyrirtækjaráðgjöf

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans leitar að nýjum liðsmanni í öflugan 
hóp sérfræðinga. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn 

að takast á við krefjandi verkefni á fjármálamarkaði. 

Fyrirtækjaráðgjöf sinnir meðal 
annars ráðgjöf við kaup og sölu 
fyrirtækja, ráðgjöf við fjárhags
lega endurskipulagningu fyrir
tækja, umsjón með útboðum og 
skráningum á hlutabréfum  
og skuldabréfum í Kauphöll.  
Auk þessa ráðgjöf við fjármögn
un fyrirtækja og verkefna. 

Helstu verkefni

 » Að leiða og stýra verkefnum

 » Ráðgjöf og samskipti við 
viðskiptavini, fjárfesta og 
fyrirtæki

 » Greining og mat á fjár
festingarkostum

 » Umsjón með samningagerð 

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun, t.d. í viðskipta
fræði, hagfræði eða verkfræði

 » Haldgóð reynsla af fjármála
markaði eða rekstri fyrirtækja

 » Frumkvæði í starfi 

 » Færni í samskiptum og þægilegt 
viðmót

 » Markviss og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita Steingrímur Helgason, forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar, í síma 410 7349 
og Bergþóra Sigurðardóttir, starfsþróunarstjóri, í síma 410 7907.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í Fyrirtækjaráðgjöf“ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. september nk.
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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

Við leitum að

Sérfræðingi í eignastýringu

Capacent — leiðir til árangurs

Stapi lífeyrissjóður er almennur 
lífeyrissjóður með um 180 
milljarða í eignum. Starfssvæði 
sjóðsins nær frá Hrútafirði 
í vestri að Skeiðarársandi í 
austri. Sjóðurinn nær þannig til 
allra byggðakjarna á Norður- 
og Austurlandi. Sjóðfélagar 
eru almennt launafólk á 
þessu svæði, sem kemur úr 
ýmsum atvinnugreinum, 
m.a. sjávarútvegi, verslun, 
þjónustu og iðnaði. Starfsmenn 
Stapa eru 15 og skrifstofur 
sjóðsins eru á Akureyri og 
Neskaupsstað.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3625 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í viðskiptafræði, verkfræði eða 
sambærilegu námi, próf í verðbréfaviðskiptum er kostur.
Starfsreynsla af fjármálamarkaði.
Talnagleggni og áhugi á fjármálamarkaði.
Sjálfstæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum og fagleg framkoma.
Gott vald á íslensku og ensku.

�

�
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�
�
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Umsóknarfrestur

15. september 

Starfssvið
Greining markaða og fjárfestingakosta.
Vöktun verðbréfamarkaða, framkvæmd verðbréfaviðskipta 
og eftirfylgni fjárfestinga.
Samskipti við aðila á fjármálamarkaði.
Skýrslugerð og almenn upplýsingagjöf. 
Önnur tilfallandi verkefni.

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða sérfræðing í eignastýringu. Leitað er að talnaglöggum og ábyrgum einstaklingi með 
reynslu af verðbréfamarkaði.

Lögfræðingur 

 Capacent — leiðir til árangurs

Launakjör eru skv. 
kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra f.h. ríkisins 
og Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Athygli er vakin á því, að 
umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, með vísan til 3. 
tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um 
auglýsingar á lausum störfum, 
með síðari breytingum, nr. 
464/1996, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. 
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins. 
Öllum umsóknum um starfið 
verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3624 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Embættis- eða meistarapróf  í lögfræði.
Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg.
Sérþekking í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti er 
æskileg.
Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að setja fram 
mál í ræðu og riti.
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
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Umsóknarfrestur

22. september 

Starfssvið
Aðkoma að undirbúningi mála fyrir ríkisstjórnarfundi og 
eftirfylgni.
Aðkoma að undirbúningi ríkisráðsafgreiðslna.
Lögfræðileg ráðgjöf.
Svörun erinda og fyrirspurna af ýmsu tagi.
Viðburðastjórnun.

Forsætisráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi á skrifstofu yfirstjórnar í ráðuneytinu. 
Um er að ræða fullt starf. Tekið er mið af jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins við ráðningar í störf hjá forsætisráðuneytinu.

Hjá Bakarameistaranum starfa nú um 130 sam-
heltnir starfsmenn við framleiðslu og þjónustu í
þeim fimm verslunum sem fyrirtækið rekur. 
Bakarameistarinn ehf. er staðsettur í Suðurveri,
Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni og á Smára-
torgi.

Sért þú þeim kostum gæddur sem við leitum að,
hvetjum við þig að leggja inn umsókn. 
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu 
Bakarameistarans www.bakarameistarinn.is
og í afgreiðslu verslana okkar.

Bakarameistarinn opnaði sína fyrstu verslun árið
1977 í Suðurveri. Stefna Bakarameistarnans hefur
verið allt frá stofnun sú að vera leiðandi smá-
sölufyrirtæki sem býður breitt úrval af brauðum, 
tertum og bakkelsi, jafnframt því að vera í farar-
broddi með nýjungar og öflugt vöruþróunarstarf.
Bakarameistarinn ehf. vill veita viðskiptavinum 
sínum hraða og góða þjónustu með jákvæðu og
metnaðarfullu starfsmönnum.

Viltu ganga 
til liðs við okkur ?
Við hjá Bakarameistarnum ehf. leitum að jákvæðum 
metnaðarfullum einstaklingum með ríka þjónustulund til að
ganga til liðs við okkur. Í boði eru bæði hlutastörf og fullt
starf en vaktir eru frá 7 til 13, 8 til 16, 10 til 19 og 12 til 19.

Pökkun og umsjón  
með dreifingu 

Bakarameistarinn suðurveri leitar eftir ábyrgðarfullum, heilsu- 
hraustum og duglegum einstaklingum í pökkun, umsjá með  
dreifingu, tiltekt og aðstoð við bakara í vinnslusal.  
Helstu kröfur eru sjálfstæð - skipulögð vinnubrögð, sveigjanleiki 
og jákvæðni. Starfið er fjölbreytt, krefjandi og hentar mjög vel fyrir 
morgunhana sem vinna vel undir pressu! 

Vinnutími er : Mán - fim 05:00-13.00  Föst : 04.00 - 12.00  
( getur þó verið lengri eftir álagi)

Við hvetjum bæði konur og karla að sækja um.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf strax

Áhugasamir umsækjendur geta fyllt út umsókn á heimasíðu okkar 
bakarameistarinn.is 
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Kennari / leiðbeinandi

Ábyrgðarsvið
• Þróun og undirbúningur námskeiða, æfinga og námsefnis í 

öryggismálum sjómanna
• Bera ábyrgð á þeirri kennslu og námskeiðum skólans sem 

yfirmaður felur honum
• Annast viðhald námstækja og námsgagna skólans
• Vinna að auknu öryggi sjómanna með fræðslu, þjálfun og 

leiðbeiningum
• Gerð, uppbygging og viðhald gæðastjórnunarkerfis fyrir 

Slysavarnaskóla sjómanna og skólaskipið Sæbjörgu
• Starfa að og hafa umsjón með öðrum skyldum verkefnum 

sem yfirmaður felur viðkomandi

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum á sjó
• Reynsla eða menntun á sviði 

kennslu eða þjálfunar
• Þekking á öryggismálum sjómanna
• Fagleg og örugg framkoma
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir

inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. sept. nk.

Slysavarnaskóli sjómanna óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna fjölbreyttum verkefnum 
tengdum námskeiðum skólans.

Slysavarnaskóli sjómanna er í eigu Slysavarnafélagsins Landsbjargar og var stofnaður árið 1985 til að sinna öryggisfræðslu fyrir 
sjómenn. Markmið skólans er samkvæmt lögum að efla öryggisfræðslu sjómanna með öflugum skóla sem uppfyllir íslenskar og 
alþjóðlegar kröfur um þjálfun sjómanna og að auka þjónustu við sjómenn og fleiri aðila í tengslum við sjó og vötn. Slysavarnaskóli 
sjómanna er gæðavottaður skóli samkvæmt ISO 9001 staðli.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Bachelorgráða í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun sem nýtist í 
starfi

  Farsæl reynsla og þekking af 
launa afgreiðslu

  Nákvæmni í vinnubrögðum og 
tölugleggni

  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  Mjög góð tölvufærni, áhersla á 

færni í Excel
  Hæfni í mannlegum samskiptum 

og teymisvinnu
  Hæfni til að miðla upplýsingum 

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 19. september nk. 

Um er að ræða 100% störf.

Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Viðurkenndur bókari, viðskipta

menntun eða önnur sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi

  Mjög góð bókhaldskunnátta og  
farsæl reynsla af bókhaldsstörfum 
nauðsynleg

  Nákvæmni í vinnubrögðum og 
tölugleggni

  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  Mjög góð tölvufærni, þ.m.t. Excel
  Þekking á Oracle kerfi ríkisins kostur
  Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu
  Hæfni til að miðla upplýsingum

Hlutverk 
  Umsjón með mánaðarlegri 

launavinnslu
  Vinna við launaáætlanir og frávika

greiningar á launakostnaði
  Kostnaðargreiningar í verkbókhaldi og 

ýmis önnur greiningarvinna
  Skráningar, útreikningar og eftirfylgni 

vegna launa og verkbókhalds
  Vinna við afstemmingar
  Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og 

stuðningur í reikningshaldshópnum

Nánari upplýsingar um störfin veita Ólína 
Þóra Friðriksdóttir, hópstjóri reiknings
halds (olina@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar 
@vedur.is) í síma 522 6000. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um 
að sækja um störfin á www.starfatorg.is

www.vedur.is
522 6000

Bókari Sérfræðingur 
í reikningshaldi

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á 
fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði, 
Athugana- og tækni sviði, Úrvinnslu- 
og rannsóknasviði, Fjár mála- og 
rekstrarsviði og Skrifstofu for stjóra. 
Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Hlutverk 
  Merking og bókun á rekstrar kostnaði 

stofnunarinnar (AP bókari)
  Innlestur, merking, skráning og 

skönnun reikninga
  Umsjón og eftirfylgni með rafrænu 

sam þykktarferli reikninga
  Umsjón með innkaupakortum og 

afstemmingar þeirra
  Afstemmingar lánardrottna
  Umsjón með eignakerfi og viðhald 

eignaskrár
  Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og 

stuðningur í reikningshaldshópnum

www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við háskólamenntaða 
hugbúnaðarsérfræðinga sem hafa náð góðum árangri í starfi 
og langar í nýjar áskoranir. 

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
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Þjónustustjóri á viðskiptasviði

Starfssvið
• Innleiðing á ábyrgð nýrrar þjónustustefnu
• Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
• Uppbygging á þjónustuferlum
• Úrvinnsla og framsetning talna og gagna
• Þjálfun og fræðsla ráðgjafateymis

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af þjónustumálum
• Reynsla af fjármálaumhverfi
• Jákvæðni og rík þjónustulund nauðsynleg
• Frumkvæði, sjálfstæði og góðir 

samskiptahæfileikar
• Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og 

framsetningu gagna

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem

sverrir@hagvangur .is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. sept. nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan þjónustustjóra. Um er að ræða nýtt starf sem heyrir beint undir 
framkvæmdastjóra viðskiptasviðs. Starfið er fjölbreytt og snertir öll starfssvið sjóðsins. Hjá Íbúðalánasjóði er 
lögð áhersla á framúrskarandi þjónustu og sveigjanleika gagnvart viðskiptavinum um land allt.

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

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.
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Hagfræðingur Íbúðalánasjóðs

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Rannsóknir og greiningar á húsnæðismarkaði
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga á 

sviði húsnæðismála
• Framsetning upplýsinga til stjórnvalda og 

almennings sem varða húsnæðismál
• Fylgjast með þróun á fasteigna- og lánamarkaði
• Meta þörf fyrir nýbyggingar og leiguhúsnæði eftir 

landsvæðum
• Meta efnahagslegar aðstæður á húsnæðismarkaði
• Útgáfa efnis og skýrslugjöf

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði eða sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi
• Þekking á húsnæðismarkaði 
• Reynsla af greiningarvinnu
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga
• Skipulag og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem

sverrir@hagvangur .is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. sept. nk.

Íbúðalánasjóður gegnir mikilvægu hlutverki á sviði húsnæðismála og er ráðherra og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar 
á því sviði. Með nýjum lögum um almennar íbúðir nr. 52/2016 er Íbúðalánasjóði falið að hafa umsjón með úthlutun 
stofnframlaga ríkisins sem ætlað er að koma á nýju leiguíbúðakerfi  fyrir einstaklinga og fjölskyldur undir ákveðnum 
tekju- og eignamörkum. Til að sinna lögbundnu hlutverki sínu leitar Íbúðalánasjóður eftir öflugum hagfræðingi til að leiða 
uppbyggingu verkefna sem snúa að rannsóknum, söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga á sviði húsnæðismála.

Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í störfum og geta miðlað efni sjóðsins til stjórnvalda, fjölmiðla og almennings. 
Hagfræðingur Íbúðalánasjóðs mun starfa á fjárstýringarsviði sem er ábyrgt fyrir stýringu lausafjáreigna utan lánasafns, 
fasteignum og greiningum.

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

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu verður tekin. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.



| ATVINNA | 3. september 2016  LAUGARDAGUR6

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður
á lager
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa á miðlagerinn okkar í 
Reykjavík. Umsækjandi þarf að vera vand-
virk/ur í vinnubrögðum og ábyrgðarfull/ur í 
garð viðskiptavina okkar. Rétt manneskja fær 
tæifæri til að vaxa í starfi og taka virkan þátt 
í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08.00 til 17.00.
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Ábyrgð á vöruafgreiðslu til viðskiptavina og verslana.
• Samantekt á pöntunum og áfyllingum á lager.

 Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta
• Vandvirk vinnubrögð
• Ábyrgðarfull/ur
• Bílpróf
• Hreint sakavottorð

 Umsóknarfrestur er til 8. september.
 
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

ERTU  
GÓÐUR  
SÖLUMAÐUR?
 Forlagið óskar eftir öflugu  
símasölufólki til starfa á kvöldin. 

 

Mikið úrval af góðum  
og sölulegum bókum.  
Góðir tekjumöguleikar.

Áhugasamir hafi samband við  
Hauk Olavsson sölustjóra í síma  
575 5600 eða með því að senda  
tölvupóst á haukur@forlagid.is

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot Í Grafarvogi 
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Leikskólakennurum
Leiðbeinendum
Öðru uppeldismenntuðu fólki

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Talent, www.talent.is, eða með því að senda 
ferilskrá á lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 13. september nk. 

Spennandi og krefjandi verkefni framundan

Burðarþolshönnun:
• Byggingarverkfræðingur M.Sc.

• Nokkurra ára reynsla af burðarþolshönnun

• Metnaður, vandvirkni og góð samskiptahæfni  

Framkvæmdaeftirlit:
• Verkfræði eða tæknifræði

• Reynsla af framkvæmdaeftirliti

• Metnaður, vandvirkni og góð samskiptahæfni

Meðalstór verkfræðistofa í góðum rekstri óskar eftir að ráða reynda verkfræðinga til starfa.
Í  boði er faglegt vinnuumhverfi, fjölbreytt verkefni og góð verkefnastaða.
Lögð er áhersla á góðan starfsanda og  tækifæri til starfsþróunar í öflugum hópi sérfræðinga.
Samkeppnishæf laun og starfsmenn metnir að verðleikum.

Verkfræðingar - Verkfræðingar - Verkfræðingar

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Ef þetta vekur áhuga þinn og þú ert verkfræðingur 
með góða reynslu þá viljum við gjarnan fá þig í stutt 
spjall.  Sláðu á þráðinn til okkar í Talent s: 552-1600 
eða sendu okkur tölvupóst á lind@talent.is 
Við  tökum vel á móti þér og fullum trúnaði er heitið. bryndis@talent.islind@talent.is
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Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.
Upplýsingar veitir Kristján Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000
eða kph@sindri.is 
Umsóknum skal skilað fyrir 15. sept. nk. 

Hæfniskröfur  Starfslýsing
• Reynsla af sölustörfum • Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð • Tilboðsgerð 
• Góð enskukunnátta • Áætlanagerð 
• Rík þjónustulund 
• Samskiptahæfni og útsjónarsemi

SÖLUSTJÓRI VINNUFATA

Hæfniskröfur  Starfslýsing
• Reynsla af sölustörfum • Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Rík þjónustulund • Tilboðsgerð og ráðgjöf 
• Frumkvæði 
• Öguð vinnubrögð

SÖLUMAÐUR VINNUFATA

Hæfniskröfur  Starfslýsing
• Reynsla af sölustörfum • Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Rík þjónustulund • Tiltekt og frágangi á pöntunum 
• Frumkvæði • Önnur tilfallandi störf 
• Samskiptahæfni

SÖLUMAÐUR HAFNARFIRÐI 

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri.  Johan Rönning hefur 5 ár í röð 
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin 4 ár.

2016

Reykjavík Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður
Skútuvogur 1 Viðarhöfði 6 Smiðjuvgur 1 Bæjarhraun 12
Sími 575 0000 Sími 575 0060 Sími 567 6000 Sími 575 0040

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 6 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA HÖRKUTÓL
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HVERSU HARD 
ROCK ERT ÞÚ?

Það verður rokk og ról í Reykjavík laugardaginn 10. september þegar 
áheyrnarprufur Hard Rock fara fram í Lækjargötu. Þá leitum við að 
rokkstjörnum til starfa á nýjum og mögnuðum veitingastað okkar.

 Rokk og ról!

Þeir sem mæta í áheyrnarprufurnar 
þurfa ekki endilega að hafa reynslu 
af veitingabransanum en þurfa að 
vera 18 ára eða eldri. Við viljum taka 
viðtöl við alls konar áhugavert fólk 
sem hefur brennandi áhuga á að 
ganga til liðs við Hard Rock-bandið.

Þetta verður alvöru partí að hætti 
Hard Rock, djúsbar frá Joe & The 
Juice, tónlist í boði DJ Gullfoss og 
stuð frá upphafi til enda.

Við leitum að fólki í fjölbreytt störf, 
m.a. þjónum í sal, barþjónum, mót- 
tökustjórum ásamt starfsfólki í 
verslun og eldhús. 

Hard Rock er þekkt um heim allan 
og státar af 168 veitingastöðum í 
71 landi. Starf á Hard Rock er 
krefjandi, skemmtilegt og getur 
opnað þér spennandi leiðir út í 
heim, t.d. að starfa á öðrum Hard 
Rock-stöðum í útlöndum.

Ef þú ert efni í alvöru rokkstjörnu og 
hefur rétta attitjúdið, þá hvetjum við 
þig til að mæta og negla djobbið.

Nánari upplýsingar er að finna á 
Facebook-síðu Hard Rock Reykjavik 
ásamt laufléttu rokkstjörnuprófi 
sem þú getur tekið til að hita þig upp 
fyrir áheyrnarprufurnar.

HRCREYKJAVIK         #THISISHARDROCKHARD ROCK CAFE REYKJAVIK
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NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á meðal öll 
megingreiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Hlutverk RB er að auka gæði 

og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi. Hjá RB starfar margt af öflugasta tæknifólki landsins – og þó víðar væri leitað.

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI
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ÁBYRGÐARSVIÐ:
§ Rekstrarstjóri mun samhæfa störf og verkefni teymis sem 

verður ábyrgt fyrir að veita viðskiptavinum hágæða þjónustu. 
§ Hlutverk rekstrarstjórans er að standa við gerða samninga og 

tryggja að viðskiptavinurinn sé ánægður með veitta þjónustu. 
§ Staðan er stjórnunarstaða sem er þjónustulegs, viðskiptalegs 

og tæknilegs eðlis og mun sá sem er ráðinn í stöðuna fá 
tækifæri til þess að móta þetta hlutverk enn frekar. 

§ Þetta er kre�andi og skemmtilegt starf sem bíður eftir réttum 
einstaklingi. 

§ Viðkomandi mun heyra beint undir framkvæmdastjóra.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Að minnsta kosti 15 ára starfsreynsla í upplýsingatækni. 
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur, en ekki nauðsynleg.
§ Mikil skipulagshæfni.
§ Góðir samskiptahæfileikar.
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt.
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni.
§ Metnaður til að veita 100% þjónustu.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 11. september 2016.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Rekstrarstjóri (Service Delivery Manager) 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðsmála og samskipta, 
herdis.pala.palsdottir@rb.is, sími 569 8877.

BÝRÐ ÞÚ YFIR 100% METNAÐI?

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það 
gerum við með því að hafa í okkar röðum öflugt fólk. Einstaklinga sem við treystum 

fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsingatæknikerfum landsins. Það eru ekki 
margir sem uppfylla þau skilyrði, ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir 
sem felast í flóknum og kre�andi verkefnum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að öflugum einstaklingi í stöðu rekstrarstjóra:

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European
Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to
participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent of the States and
safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA Agreement, ensuring free
movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work helps remove barriers to trade and
open up new opportunities to over 500 million Europeans, creating jobs and growth and adding to
the international competitiveness of the States.  The Authority is led by a College, which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States.  The Authority is based in Brussels. It currently
employs 70 staff members of 16 nationalities.  

The Internal Market Affairs Directorate of the
Authority is responsible for monitoring the EEA
EFTA States to ensure that they comply with their
obligations in the field of internal market law.  

The Authority is recruiting an Internal Market
Affairs Officer who will be assigned
responsibility for general surveillance work and
case handling regarding the implementation
and application of EEA law relating to Transport
(safety, security, freedom to provide services and

establishment) in the participating EFTA States
(Iceland, Liechtenstein, and Norway).  

Tasks include examination of complaints, legal
conformity assessments, drafting of decisions,
opinions and reports, and participation in
aviation and maritime security inspections.
Depending on workload and other developments,
the responsibilities may be changed to cover
other general or specific issues relating to EEA
law.JOB REFERENCE 10/2016

Deadline for applications: 2 October 2016
Start date: January/February 2017 

Internal Market Affairs Officer (Transport)

For full details, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable
conditions and how to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int.

Spennandi 
tækifæri 

hjá LS Retail
Hjá LS Retail starfa um 200 manns , þar 
af rúmlega 140 í nýjum og glæsilegum 
höfuðstöðvum fyrirtækisins í norðurturni 
Smáralindar. LS Retail býður upp á frábæra 
vinnuaðstöðu í fallegu starfsumhverfi 
sem hannað er með það að markmiði að 
starfsfólki líði vel. Við bjóðum spennandi 
og krefjandi verkefni og leggjum áherslu á 
að hæfni hvers og eins fái að njóta sín.

Umsóknir og ferilskrár sendast á netfangið 
jobs@LSRetail.com eða sækja um í gegnum 
heimasíðu okkar www.LSRetail.com/jobs.

Scrum Master

.Net Developer

Senior .Net Developer

Software Tester

Mobile Developer

Nav Developers

Nav Consultant

Umsóknarfrestur 
15. september

English info on our website 
www.LSRetail.com



Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

BIM/VDC sérfræðingur
Hefur þú brennandi áhuga á þróun og hönnun og ert með 
reynslu innan BIM/VDC (Building Information Modeling/ 
Virtual Design & Construction)? 

Nú er spennandi tímabil að hefjast hjá Ístaki, en ákveðið hefur 

verið að efla notkun BIM/VDC í verkefnum við vegagerð og er 

það markmið Ístaks að verða leiðandi meðal íslenskra verk-

taka í hagnýtingu BIM/VDC við framkvæmdir. 

Við leitum því að metnaðarfullum og hæfum einstaklingi, sem 

hefur áhuga á þróun og hagnýtingu upplýsingalíkana mann-

virkja í framkvæmdum, í starf á höfuðborgarsvæðinu.

Í boði er spennandi frumkvöðlastarf þar sem stundum þarf að 

finna upp hjólið, og gott starfsumhverfi með áherslu á sveigjan-

leika og samvinnu. Starfið veitir aðgang að góðu þekkingarneti

með sterk tengsl við leiðandi fyrirtæki á evrópskum markaði.

Helstu verkefni:
•  Uppbygging, viðhald, greining og kynning á BIM/VDC 

•  líkönum í tengslum við tilboðs- og verkefnavinnu. 

•  Frumkvæði við að bera kennsl á möguleika fyrir hagnýtingu 

•  BIM/VDC í verkefnum.

•  Greining á líkönum, magntaka, árekstrargreining og gerð 

•  gagna fyrir landmælingar og vélastýringu.

•  Gerð „as-built“ líkana og annarra gagna tengdum 

•  afhendingu verkefna.

•  Að sannreyna byggjanleika mannvirkja í BIM/VDC líkönum.

•  Samskipti við verkkaupa, arkitekta, undirverktaka og aðra 

•  samstarfsaðila.

•  Kennsla og þjálfun annarra starfsmanna í notkun

 •  BIM/VDC hugbúnaðar.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Brennandi áhugi á hagnýtingu BIM/VDC í framkvæmdum.

•  Reynsla af einhverjum af eftirfarandi hugbúnaði:

•  AutoCAD Civil 3D, Tekla, Revit, Navisworks og/eða Solibri.

•  Viðeigandi menntun innan sviðsins, svo sem í verkfræði, 

•  tæknifræði eða  byggingafræði. 

•  Geta og reynsla til að lesa og skilja teikningar, verklýsingar 

•  og samninga.

•  Almenn þekking á framkvæmdum við mannvirkjagerð.

•  Mjög góð góð ensku kunnátta nauðsynleg.

•  Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna í teymum. 

Nánari upplýsingar fást hjá Ístaki í síma 5302700 og á 
netfanginu mannaudur@istak.is. Sækja má um störfin 
á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Fyrirtækið var stofnað árið 1970 
og hefur séð um ýmsar framkvæmdir, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnar-
framkvæmdir , vega- og brúargerð auk flugvalla. Enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak er dótturfélag Per Aarsleff Holding a/s
sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. 

SPENNANDI 
FRAMTÍÐARSTÖRF

UPPLÝSINGA- 
TÆKNISVIÐ 

REKSTRARSTJÓRI 
UPPLÝSINGA-
TÆKNISVIÐS BYKO
STARFSSVIÐ 
- Hafa yfirumsjón og bera ábyrgð á daglegum rekstri 

upplýsingatæknisviðs
- Vera leiðandi í mótun stefnu upplýsingatæknimála 
- Sjá um samninga og viðræður við helstu birg ja á sviði tölvumála 
- Þarfagreining vegna viðhalds og framþróunar tölvukerfa BYKO
- Verkefnastýring , samskipti við og eftirlit með aðkeyptri vinnu
- Notendaþjónusta
- Vera leiðandi í samræmingu og samhæfingu tölvumála og 

hagræðingar til framtíðar á því sviði
- Leiða BYKO inn í spennandi framtíð á sviði upplýsingatæknimála

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR 
- Háskólamenntun á sviði upplýsingartækni,  

eða sambærileg menntun
- Þekking á Dynamics AX hugbúnaði er kostur
- Góð þekking á Microsoft office 
- Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi
- Færni í góðum uppbyggilegum samskiptum 
- Þekking á smásöluverslun og þjónustu er kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfið veitir framkvæmdarstjóri fjármála og 
upplýsingatækni Inga Guðmundsdóttir. Áhugsamir eru vinsamlegast 
beðnir um að senda umsóknir (greinagóða ferilskrá og kynningarbréf) 
á inga@byko.is og er umsóknarfrestur til 13. september 2016.

VERKEFNASTJÓRI 
VIÐ INNLEIÐINGU 
Á DYNAMICS AX 
HUGBÚNAÐI
BYKO óskar eftir að ráða kraftmikinn og skemmtilegan verkefnastjóra  
í 100% starf við innleiðingu á Dynamics AX hugbúnaði. Starfið felur í 
sér að hafa yfirumsjón með innleiðingunni, sjá um öll samskipti við 
innleiðingaraðila og hafa eftirlit með framgangi og kostnaði verkefnis. 

MENNTUNAR OG HÆFNISKRÖFUR 
- Háskólamenntun á sviði verkefnastjórnunar og upplýsingatækni 
- Reynslu af innleiðingu á viðskiptahugbúnaði er kostur 
- Reynsla af ferlagreiningu er kostur
- Þekking á Dynamics AX hugbúnaði er kostur
- Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Þekking á smásöluverslun og þjónustu er kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfið veitir framkvæmdarstjóri fjármála og 
upplýsingatækni Inga Guðmundsdóttir. Áhugsamir eru vinsamlegast 
beðnir um að senda umsóknir (greinagóða ferilskrá og kynningarbréf)  
á inga@byko.is og er umsóknarfrestur til 13. september 2016.

fagmennska - dugnaður  
lipurð - traust

BYKO ehf. var stofnað 1962 og starfar á 
byggingavörumarkaði og smásölumarkaði. 
Hjá BYKO starfar öflugur hópur 
starfsmanna sem myndar öfluga liðsheild 
með skýra stefnu fyrirtækisins að 
leiðarljósi. Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi 
BYKO og erum við ávallt að leita að góðu 
fólki. Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu 
og mikla framtíðarmöguleika.

BYKO ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
Í TVÆR STÖÐUR Á



AGR Dynamics employs a competent group of specialists working on product development and 
consultancy in supply chain management and retail. Because of increased international 
operations, we are looking for experienced professionals to join our team.

Are you looking for international
IT opportunities?

NAV & LS NAV developer / consultant

Applicants can send their CV to job@agrdynamics.com before september 12th. For more
information, please contact Haukur Hannesson, CEO on +354 512 1000 or by sending 
an email to job@agrdynamics.com. All applications will be treated in full confidentiality.

SQL specialist

We are looking for a Dynamics NAV & LS NAV developer / consultant to service our growing customer base
We offer diverse and challenging projects on business consultancy, analysis and professional services
Knowledge and experience in Dynamcis NAV and LS NAV is a strong advantage
University degree in business administration, computer science, engineering or similar is expected
We welcome both Icelandic and English speaking professionals that can show initiatve and commitment

The job consists of analysing and resolving projects with T-SQL coding for an international customer base
We are looking for qualified professionals with working experience in Microsoft SQL
Projects include technical implementation of AGR Dynamics product suite
We offer exciting opportunities in product development with emphasis on database functionality
University degree in computer science, engineering or similar is expected
 

AGR Dynamics     -     Bæjarhálsi 1     -    110 Reykjavik     -     t:  512 1000     -     www.agrdynamics.com

AGR Dynamics is an international software company founded in 1997. The company 
supplies and services Dynamics NAV as well as developing its own solutions that 
optimise the flow of goods throughout the supply chain. In our offices in Iceland, 
UK and Denmark we employ 45 staff that service our international customer base. FJARÐABYGGÐ 

fjardabyggd.is

Upplýsingafulltrúi
Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf 
upplýsingafulltrúa laust til umsóknar.  

Upplýsingafulltrúi hefur umsjón með  upplýsinga- og 
kynningarmálum sveitarfélagsins. Hann starfar á 
stjórnsýslu- og þjónustusviði og vinnur m.a. að 
stefnumörkun og þróunarstar� á sviðinu.

Helstu verkefni:
· Stefnumótun og umsjón með upplýsinga- og   
  kynningarmálum sveitarfélagsins.
· Þróunar- og verkefnavinna vegna samfélagsmiðla 
  og rafrænnar stjórnsýslu
· Miðlun frétta og �ölmiðlasamskipti
· Vefumsjón
· Umsjón með gerð kynningarefnis
· Skipulagning viðburða

Hæfniskröfur: 
· Menntun sem nýtist í star�
· Reynsla af upplýsinga- og kynningarmálum
· Framúrskarandi  samstarfs-,  skipulags- og 
  samskiptahæ�leikar
· Frumkvæði og öguð vinnubrögð
· Góð tungumálakunnátta og ritfærni

Star�ð gegnir veigamiklu hlutverki á stjórnsýslu- og 
þjónustusviði sveitarfélagsins.   
Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og þverfaglega 
vinnu.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitar-
félagsins við viðkomandi stéttarfélag. 
Eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um 
stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson, 
bæjarritari, í síma 470 9062 eða á netfanginu 
gunnar.jonsson@�ardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 
2016 og æskilegt að viðkomandi geti ha�ð störf 
sem fyrst og eigi síðar en 1. nóvember nk.

Umsóknir berist til skrifstofu Fjarðabyggðar, 
Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.
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Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða 
meiraprófsbílstjóra staðsetta í Reykjavík 
til framtíðarstarfa. 

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is.

Umsóknarfrestur 
er til 12. september

Bílstjórar í olíudreifingu

Um fjölbreytt störf er að ræða við lestun og dreifingu á fljótandi 
eldsneyti. Leitað er að jákvæðum einstaklingum með ríka þjónustu-
lund sem geta unnið sjálfstætt.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma  550 9937. 

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá 
bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.  Störfin standa báðum kynjum 
jafnt til boða.  

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum. 
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is

Óskum eftir 

vélvirkja, rafvirkja,
 vélstjóra, vélfræðingi.

Starfssviðið felst í almennri þjónustu 
á kæli- og frystikerfum, 

uppsetningum kerfa og smíði kerfa.fa. 

Nánari upplýsingar gefur Guðlaugur Pálsson  í síma 893-9421.

Hægt er að senda inn starfsumsóknir á póstfang gulli@frostmark.is.

Frostmark ehf. er fyrirtæki á sviði kæli- og frystitækni



BAKARI/KONDITORI ÓSKAST

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir því að ráða til okkar bakara/konditori í fullt starf. Um framtíðarstarf er að ræða 
þar sem unnið er á 2-2-3 vaktakerfinu.

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Snyrtimennska

• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Bakaramenntun er skilyrði
• Reynsla af veitingahúsi (pastry) er kostur

Nánari upplýsingar veitir Sylvía Dögg Hjörleifsdóttir sérfræðingur í mannauðsmálum á veitingasviði í síma 420-8800.
Umsóknarfrestur er til 11. september 2016.

Þú getur kynnst lífinu í Bláa Lóninu og sótt um á www.bluelagoon.is/atvinna

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is undir 
starfsumsókn. Umsóknarfrestur er til og með 18. sept. nk. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt við meðferð  
og úrvinnslu umsókna.

Míla er heildsölufyrirtæki á fjarskiptamarkaði. Kjarnastarfsemi Mílu 

felst í að byggja upp og reka fjarskiptainnviði á landsvísu. 

Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru: Áreiðanleiki, framsækni og traust.

Míla ehf.

Suðurlandsbraut 30

Sími 585 6000

www.mila.is

VERTU Í FREMSTU 
RÖÐ Í FJARSKIPTUM

Vettvangsþjónusta Mílu leitar að öflugum starfsmanni  
í krefjandi og skemmtilegt þjónustustarf

Mikilvægir eiginleikar

• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni

• Óþrjótandi áhugi á fjarskiptum og tækninýjungum

• Áhugi, eldmóður og frumkvæði

• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð

• Góður grunnur í tæknimálum

• Rafvirkjun eða sambærileg menntun er mikill kostur

Helstu verkefni

• Uppsetningar á endabúnaði og viðgerðir hjá viðskiptavinum

• Tæknileg aðstoð

• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

• Önnur tilfallandi verkefni
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Deildarstjóri í tímabundið starf í leikskólann  
 Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Urðarhól

· Leikskólasérkennari í leikskólann Urðarhól

· Leikskólasérkennari í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Heimilisfræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla

· Stærðfræðikennari í Vatnsendaskóla

· Forfallakennari í Smáraskóla

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

Hverfisgata • Hlíðasmári • Lækjargata • Kringlan
sími: 578 3838 • hradlestin.is 

#ektaindverskurmatur @hradlestin 

       Starfsfólk 
       í afgreiðslu
 
Hraðlestin leitar að framúrskarandi fólki til 
starfa í afgreiðslu á veitingastöðum sínum 
fjórum. Óskað er eftir jákvæðu og duglegu 
fólki í dagvinnu og kvöldvinnu, í fullt starf 
og hlutastarf.
 
Umsækjandi þarf að hafa góða þjónustulund, 
vera snyrtilegur, stundvís og reglusamur. 
Viðkomandi þarf einnig að hafa gott vald á 
íslensku og talaðri ensku. Reynsla er kostur 
en ekki nauðsyn.
 
Sótt er um starf á: starf@hradlestin.is

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

Um framtíðarstarf er að ræða, góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Upplýsingar um starfið veitir  
Ágúst Sumarliðason s: 897 4749 agust@blikk.is 

VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS

Vilt þú móta íslenskt viðskiptaumhverfi?

Viðskiptaráð Íslands leitar að kraftmiklum einstaklingi sem hefur áhuga á að bæta 
rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi. 

Starfið er fjölbreytt og samanstendur meðal annars af skrifum og greiningarvinnu vegna 
útgáfu nýs efnis, miðlun í gegnum fjölmiðla og þátttöku í mótun stefnu ráðsins.

Helstu verkefni

 ■ Skrif blaðagreina, álita, umsagna um þingmál, 
skýrslna og gerð kynninga 

 ■ Samskipti og tengslamyndun gagnvart 
fjölmiðlum og öðrum hagsmunaaðilum

 ■ Önnur miðlun efnis, til dæmis á samfélagsmiðlum 

 ■ Þátttaka í stefnumörkun starfseminnar

 ■ Skipulagning viðburða á vegum ráðsins

Menntunar- og hæfniskröfur

 ■ Háskólagráða sem nýtist í starfi 

 ■ Viðeigandi starfsreynsla æskileg

 ■ Grunnþekking á rekstrarumhverfi atvinnulífsins 
og áhugi á þjóðmálum

 ■ Frumkvæði og hæfileikar til að laga sig að 
fjölbreyttum og krefjandi verkefnum

 ■ Færni í að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á starfsumsokn@vi.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, í síma 510 7100.

Viðskiptaráð Íslands var stofnað árið 1917 sem frjáls félagasamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku atvinnulífi. Við 
bjóðum upp á lifandi vinnustað ásamt ríku tækifæri til að móta eigið starfsumhverfi.

Frekari upplýsingar um starfsemi ráðsins má nálgast á www.vi.is.

SÉRFRÆÐINGUR Í AÐFERÐAFRÆÐI OG RANNSÓKNUM

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu sérfræðings í aðferðafræði og rannsóknum.
Í starfinu felst þróun og framkvæmd smærri og stærri rannsóknarverkefna og þjónustukannana og ráðgjöf við framkvæmd,  
úrvinnslu og túlkun rannsókna á sviðinu og til starfsstaða. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 5 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi  
Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Skóla- og frístundasvið veitir um 20 þúsund börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu.

Helstu verkefni:
• Framkvæmd rannsóknarverkefna og þjónustukannana
• Ráðgjöf vegna rannsókna á sviðinu og til starfsstaða
• Þróun mælikvarða á árangri og gæðum skóla- og 
   frístundastarfs
• Öflun og úrvinnsla tölfræðiupplýsinga
• Framsetning og miðlun gagna um skóla- og frístundastarf
• Þátttaka í þróun og framkvæmd ytra mats á skóla- og 
   frístundastarfi

Hæfniskröfur:
• Meistarapróf á sviði félagsvísinda
• Umtalsverð og fjölbreytt reynsla af framkvæmd rannsókna
• Þekking og áhugi á leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi 
   er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á tölvuforritum sem
   nýtast í starfi nauðsynleg
• Góð kunnátta í íslensku og ensku, bæði rituðu og töluðu máli 
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi 
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í samskiptum

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar veita Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir og Hildur Björk Svavarsdóttir í síma 411-1111,
netföng: disa@reykjavik.is, hbs@reykjavik.is

Við óskum eftir að ráða til starfa

ÞJÓNUSTUMANN Á 
KÆLIVERKSTÆÐI

faglærðan einstakling eða 
með reynslu í faginu. 

Upplýsingar gefur Vilhjálmur í s:777-1901 eða 
villi@kaelivirkni.is

Fylsta trúnaðar heitið.

Við sjáum um uppsetningu, viðhald og 
viðgerðir á kæli- og frystikerfum auk 
loftkælingu í tölvurýmum.

Hjá Kælivirkni er öflugt starfsfólk með 
fjölbreytta menntun og reynslu að baki 
og veitir þá allra bestu þjónustu sem 
völ er á.
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LNS Saga ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki á verktakamarkaði, sem býður upp á spennandi og 
metnaðarfullt starfsumhverfi. Fyrirtækið hefur vaxið hratt undanfarin misseri og er byggt upp af miklum 
eldmóð og fagmennsku.

LNS Saga var stofnað í október 2013 og er dótturfélag norska félagsins Leonhard Nilsen & Sønner 
AS, sem er meðal stærstu verktakafyrirtækja Noregs. Markmið LNS Saga er að vera leiðandi 
verktakafyrirtæki á Íslandi.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT Í UPPBYGGINGUNNI?

LNS Saga ehf. | Hlíðasmári 4 | 201 Kópavogur | Sími 511 7040 | www.lns.is
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Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál  og 
öllum umsækjendum verður svarað. Við 
hvetjum alltaf fólk af báðum kynjum til að 
sækja um störf hjá okkur.

STAÐARSTJÓRI/VERKEFNASTJÓRI
Hæfniskröfur eru m.a eftirfarandi:
•   B.Sc. eða M.Sc próf í verkfræði/tæknifræði
•   Haldbær reynsla af verkefnastjórnun á 

  byggingavinnustað
•   Gott vald á íslensku og ensku

VERKFRÆÐINGUR/TÆKNIFRÆÐINGUR
Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
•  B.Sc eða M.Sc. próf í verkfræði/tæknifræði
•  Reynsla af störfum á sviði verkfræði eða tæknifræði
•  Gott vald á íslensku og ensku

TRÉSMÍÐAVERKSTJÓRI
Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
•  Sveinspróf í trésmíði
•  A.m.k. 5 ára reynsla af trésmíðavinnu
•  Haldbær reynsla af verkstjórn
•  Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um störfin veitir Anna María Þorvaldsdóttir, 
mannauðsstjóri, í gegnum tölvupóst: anna.thorvaldsdottir@lns.is

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins á heimasíðu: 
www.lns.is - fyrir 18. september 2016. 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 

METNAÐUR - FAGMENSKA - ELDMÓÐUR

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í timburafgreiðslu 
fyrirtækisins í Reykjanesbæ
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið 
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
• Tilboðsgerð og leiðbeiningar við almennar 
 byggingaframkvæmdir                              
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Mjög góð alhliða þekking á timbri og öðru byggingaefni
• Lyftararéttindi kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Íslenskukunnátta (tala og skrifa)
• Æskilegur aldur 20 +
Umsóknir berist fyrir 10. september nk.
Umsóknir berist til einarr@husa.is
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is.

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Byggjum á betra verði

HLUTI AF BYGMA

 Hefur þú áhuga á heilsueflandi 
skólastarfi?

Ungbarnaleikskólinn  
Ársól, Reykjavík

Auglýsir eftir: 

• Leikskólakennara í stjórnendastöðu sem skiptist í 15% stöðu 
aðstoðarskólastjóra og 85% stöðu deildarstjóra

• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni í 
100% starf eða hlutastarf

Ungbarnaleikskólinn Ársól er þriggja deilda heilsuleikskóli með 
um 60 börn. Leikskólinn starfar eftir Heilsustefnunni og viðmiðum 
Heilsueflandi leikskóla og leggur ríka áherslu á heilsueflingu, 
jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem samvinna 
og gleði ríkir.  Skólinn fylgir sameiginlegum matseðli í takti við  
Næringarstefnu Skóla ehf. sem hlaut tilnefningu til Orðsporsins 
2014 og Fjöreggs NMÍ 2015. Framundan eru ýmis spennandi 
tækifæri fyrir áhugasamt fólk í tengslum við þróunarverkefni o.fl.

Nánari upplýsingar veitir  
Berglind Grétarsdóttir skólastjóri, sími 563-7730.

Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heimasíða: www.skolar.is

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!
 

Heilsuleikskólar Skóla ehf.  eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,

Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík og  
Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.



Komdu í kaffi
Sölustjóri fyrirtækjasviðs
Danól óskar eftir að ráða sölustjóra sem hefur brennandi áhuga á kaffi, kaffi-  
menningu og sölustjórnun. Um er að ræða sölu til fyrirtækja, hótela og veitinga-  
staða ásamt kaffihúsa. Sölustjóri hefur yfirumsjón og ber ábyrgð á sölu og 
rekstri sinnar deildar, s.s. áætlanagerð, söluherferðum, samningagerð, 
arðsemisútreikningum, að viðhalda viðskiptasamböndum og byggja upp ný.

Vörumerkjastjóri Merrild & Lavazza
Danól óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra sem hefur ástríðu fyrir 
markaðsmálum, uppbyggingu vörumerkja, stefnumótun, rekstri , áætlanagerð  
og samskiptum. Starfið felur í sér stjórnun á landsþekktum vörumerkjum  
og áfamhaldandi uppbyggingu á kaffimenningu á Íslandi.

Umsóknarfrestur er ti l  
og með 18. september 2016 .

Umsóknir ásamt fer i lskrá og  
kynningarbréf i  óskast sendar  
á netfangið danol@danol. is  
merkt „Sölustjóri“

Umsóknarfrestur er ti l  
og með 18. september 2016 .

Umsóknir ásamt fer i lskrá og  
kynningarbréf i  óskast sendar  
á netfangið danol@danol. is  
merkt „Vörumerkjastjóri“

Danól er sölu- og markaðs-

fyrirtæki sem flytur inn og selur 

kaffi frá Merrild og Lavazza 

ásamt vörum frá Nestlé. Rík 

áhersla er lögð á að bjóða 

fyrsta flokks vörur og þjónustu 

til viðskiptavina og neytenda. 

Skrifstofur Danól eru til húsa að 

Tunguhálsi 19 í Reykjavík.

Menntun og hæfni

•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum 

•  Reynsla í  sölust jórnun eða þekking á markaði 

•  Háskólagráða á svið i  v iðskipta, markaðsfræði 
 eða sambæri legt er kostur

•  Framúrskarandi þjónustulund, dr i fkraftur , 
 metnaður,  skipulag og jákvæðni

•  Sjá l fstæði í  v innubrögðum, frumkvæði 
 og samskiptahæfni

Menntun og hæfni

•  Brennandi áhugi á markaðsmálum

•  Háskólagráða á svið i  v iðskipta, markaðsfræði 
 eða sambæri legt

•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum, rekstr i 
 og greiningum

•  Mjög góð ís lensku- og enskukunnátta í  tö luðu 
 og r i tuðu mál i

•  Sjá l fstæði í  v innubrögðum, frumkvæði 
 og samskiptahæfni

•  Metnaður,  dr i fkraftur ,  skipulag, jákvæðni 
 og framúrskarandi þjónustulund

LEIKSKÓLASTJÓRI - HLÍÐARENDI
Staða leikskólastjóra er laus til umsóknar. Meginhlutverk er að stýra 
og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og veita 
skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi. 

Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu ásamt 
greinargerð um fyrirhugaðar áherslur og áhuga á skólastarfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2016.
Upplýsingar og umsóknarform á hafnar�ordur.is

Nánari upplýsingar veitir Fanney Dóróthe Halldórsdóttir sviðsstjóri 
fræðslu- og frístundaþjónustu: fanney@hafnar�ordur.is

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

585 5500
hafnarfjordur.is

 Kröfur um menntun og hæfni:

· leikskólakennaramenntun 
· framhaldsmenntun á sviði stjórnunar-

eða menntunarfræða æskileg
· stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar
· færni og lipurð í samskiptum
· frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
· sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
· hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Meiraprófsbílstjóri óskast 
Aðföng leitar að meiraprófsbílstjóra í framtíðarstarf 

við útkeyrslu á vörum í verslanir.

Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er til skiptis á dag og kvöldvöktum, með góðu vaktarfríi á milli. 

Sækja skal um starfið á www.adfong.is. 
Óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Hæfniskröfur: 
- D-réttindi, rútupróf 
- Íslenskukunnátta 
- Rík þjónustulund 
- Góð mannleg samskipti 
- Hreint sakavottorð 

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:  
Ágúst, gusti@hopbilar.is, s. 822-0073 eða  

Hildur, hildur@hopbilar.is, s. 822-0069 
www.hopbilar.is – Melabraut 18 – s. 599-6000 

  
 
 
 

  

Bílstjórar óskast 
 

Óskum eftir bílstjórum í fullt starf  
í akstursþjónustu fatlaðs fólks og aldraðra 

Í boði er: 
- 100% 
framtíðarstarf 
- Vaktavinna  
- Dagvinna 

Starfsfólk óskast
Pizzahut óskar eftir að ráða þjónustulundað brosmilt 
starfsfólk  til að vinna í sal eða eldhús hjá okkur.  
Viðkomandi þarf að vera röskur, skipulagður og liðlegur í 
samskiptum. Aðeins 18 ára og eldri koma til greina.
Hægt að senda á ellen@pizzhut.is eða hringja í 533 2000.
Hægt er að sækja um á netinu á pizzahut.is 

Hæfniskröfur: 
- D-réttindi, rútupróf 
- Rík þjónustulund 
- Góð mannleg samskipti 
- Hreint sakavottorð 

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:  
Ágúst, gusti@hopbilar.is, s. 822-0073 eða  

Hildur, hildur@hopbilar.is, s. 822-0069 
www.hopbilar.is – Melabraut 18 – s. 599-6000 

  
 
 
 

  

Selfoss – Reykjavík - Selfoss 
 

Óskum eftir bílstjórum í fullt starf  
til að sinna akstri strætó milli Selfoss og Reykjavíkur 

Í boði er: 
- 100% 
framtíðarstarf 
- Vaktavinna  
 



Stálnaust sérhæfir sig í smíðum á færiböndum og ýmsum 
lausnum fyrir matvælaiðnaðinn, ásamt því  að annast alla 
aðra smíði úr ryðfríu stáli og áli. 

Einnig bjóðum við uppá vatnsskurð á flestum efnum.

Óskum eftir að ráða

Járnsmiði, vönum ryðfrírri smíði
Einnig óskum við eftir aðstoðarmönnum á verkstæði.

Upplýsingar gefur Svanþór í síma 849-5846 
eða svanthor@stalnaust.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur 
vana menn til starfa á verkstæði okkar.

VANUR BIFVÉLAVIRKI Á
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

LIÐSAUKI
ÓSKAST

Okkur vantar vanan bifvélavirkja til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum á þjónustuverkstæði okkar. 
Menntun í bifvélavirkjun er skilyrði og mikil reynsla 
æskileg. 

STARFSMAÐUR Á 
BREYTINGAVERKSTÆÐI
Við leitum að starfsmanni með góða þekkingu 
en ekki síst brennandi áhuga á jeppum og jeppa-
breytingum. Reynsla af breytingavinnu er æskileg 
og iðnmenntun er kostur.  

Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum 
fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.  
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@arctictrucks.is.
Upplýsingar veitir Hallveig Andrésdóttir, sími 540 4911.
Umsóknarfrestur er til 12. september.

Klettháls 3 | 110 Reykjavík | 540 4900 | www.arctictrucks.is

 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Flóknari 
vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á 
sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
er hafin breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva 
sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta 
betur fjármuni og að bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun 
starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og til 
að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist  
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

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

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast  
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.  

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf  
eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).  

Fagstjóri lækninga 

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við 
Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á 
frumkvæði, skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið 
til 5 ára frá og með 1. nóvember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan  
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar- 
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun   
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,  
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar 
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða

Hæfnikröfur

  Sérfræðingur í heimilislækningum

  Reynsla af starfi í heilsugæslu 

  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar

  Nám í stjórnun æskilegt

  Hæfni í mannlegum samskiptum

  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  í starfi

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Þengilsdóttir, 
svæðisstjóri Heilsugæslu Mosfellsumdæmis – 510-0700 
svanhildur.thengilsdottir@heilsugaeslan.is.

Okkur vantar 
fólk í sal

Við erum að leita að 
ábyrgðarfullu, jákvæðu og 
metnaðarfullu fólki til að 
koma til liðs við okkur!

Umsóknir sendast á: 
info@maturogdrykkur.is



Lúkas D. Karlsson tannlæknavörur 
óska eftir einstaklingi/fyrirtæki

til að taka að sér þjónustu og viðhald á  
tannlæknastólum og tannlæknabúnaði.

Umsækjendur hafi samband í lukas@lukas.is

Epal leitar eftir 
starfsfólki

Umsóknir óskast sendar 
fyrir 11. september, 
á netfangið: elisabet@epal.is

Nánari upplýsingar veitir 
Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568-7733

Leitum að drífandi 
starfsmanni með reynslu 
af skrifstofustörfum í 
75% starfshlutfall í Skeifunni 6. 
Vinnutími er frá ca. 9-14:30 
alla virka daga.
Helstu starfssvið eru:

· Dagleg söluuppgjör

· Tollskýrslugerð

· Birgðaskráning

· Almenn skrifstofustörf

· Aðstoð við bókara

· Önnur tilfallandi verkefni

Leitum að jákvæðum einstaklingi 
sem hefur góða þjónustulund og 
mikla skipulagshæfileika auk þess 
að geta unnið sjálfstætt.

· Tiltekt pantana

· Umsjón með vörulager

· Almenn lagerstörf

· Vörumóttaka og frágangur

Við leitum að sölustjóra, til 
eins árs, vegna fæðingarorlofs 
starfsmanns. Viðkomandi þarf að 
hafa ríka þjónustulund, lipurð og 
hæfni í mannlegum samskiptum. 
Góða skipulagshæfileika, sýna sjálf-
stæði og metnað í vinnubrögðum 
sem og brennandi áhuga á hönnun.

· Vörustjórnun, umsjón með innkaupum   

   og birgðahaldi frá erlendum og innlendum 

   birgjum smá- og gjafavöru.

· Sölustjóri ber ábyrgð á að viðskiptavinir fái 

   bestu mögulegu þjónustu.

· Sala, afgreiðsla og ráðgjöf til viðskiptavina

· Yfirumsjón með skipulagningu gjafa- og 

   smávörulagers.

· Vörumóttaka og skipulagning  

   gjafavörulagers.

Á SKRIFSTOFU

Á LAGER

Í GJAFAVÖRUDEILD

Marorka is the leading global provider of data-driven energy management and operational 
performance solutions for the maritime industry. We enable our customers to reduce fuel 
consumption, cut emissions and increase fleet performance.  
Our headquarters are in Reykjavik, Iceland, and we have offices in Denmark, Germany, 
Singapore and The United Arab Emirates.

Borgartun 26  105 Reykjavik  Iceland  Tel. (+354) 582 8000www.marorka.com

We create solutions that matter!

Please submit applications to careers@marorka.com by 10 September 2016.  
For more information about these positions, please contact Heiða Lára Heiðarsdóttir 
heida@marorka.com.

ENERGY MANAGEMENT  
ADVISOR
Marorka is looking for an Energy Management Advisor to join our growing international team 
of consultants. 

Responsibilities:
• Translating customer needs into relevant and executable fleet performance solutions
•  Defining KPI structure and designing customized dashboards with customers  
• Supporting Marorka’s fleet performance center
• Advising other departments on data analysis
•  Communicating customer feedback 

Requirements:
• Bacheloŕ s degree in engineering or similar field required, masteŕ s degree preferred
• Minimum of 3 years of relevant work experience
• Analytical mindset with ability to break down problems
• Experience with one or more programming language is an advantage

This position requires some travelling.
Please submit CV in English. 

DEVELOPERS
We’re looking for experienced developers seeking challenging work to join our R&D team.

Responsibilites:
• Evolve architecture and technology stack
• Assist with clarifying requirements and release planning
• Write quality code using test-driven methods to ensure maintainability
• Contribute to our continuous improvement efforts

Requirements:
• 5+ years work experience
• Skilled in .NET (C#) development and SQL
• Experience in unit testing frameworks, TDD and UI testing
• Passionate about software quality
• Good communicator, eager to learn and share professional knowledge

DEVOPS ENGINEER
As demands for our systems are growing fast we’re looking for a skilled DevOps Engineer.

Responsibilites:
• Work closely with our development teams to minimize deployment effort and maximize  

reliability of our solutions 
• Monitor application and system health and respond to problems as they arise
• Develop and manage our cloud infrastructure (AWS & Azure)
• Develop our Marorka Onboard technology platform (Windows Server & SQL Server)

Requirements:
• Experience with cloud infrastructure, AWS and Azure in particular
• Experience with Windows Server & SQL Server administration
• Solid networking knowledge
• Skillful in SQL
• Excellent problem solving skills

We’re in many of the world’s largest ships, saving fuel and lowering harmful emissions. 



FRUMKVÆÐI  •  FORVARNIR  •  FAGMENNSKA

Bíldshöfða 16  •  110 Reykjavík  •  Sími 550 4600  •  vinnueftirlit@ver.is

STÖRF HJÁ
VINNUEFTIRLITINU

 • Eftirlitsmenn í véla- og tækjaeftirliti á 
  Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu

Nánari upplýsingar á vef  Vinnueftirlitsins 
www.vinnueftirlit.is

Hýsi - Merkúr hf. / Sími 534 6050 / hysi@hysi.is / www.hysi.is

SÖLUSTJÓRI
BYGGINGADEILD

Framtíðarstarf
Leitum að sölustjóra fyrir byggingadeild 

Hýsi - Merkúr hf.  Æskilegt að viðkomandi hafi 
menntun sem nýstist í starfi, byggingafræði, 

byggingatæknifærði eða sambærilegt.

Áhugasamir hafi samband við Þröst á netfanginu 
throstur@merkur.is fyrir 10. september.  

Öllum umsóknum verður svarað 
og fullum trúnaði heitið.

Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er gæði og öryggi matvæla.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Matvælaeftirlit og Umhverfiseftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits.

Starfið felst í eftirliti og eftirfylgni með hollustuháttum, matvælaöryggi og mengunarvörnum í fyrirtækjum og stofnunum ásamt 
húsnæðiseftirliti, útgáfu starfsleyfa, umsögnum um málefni sem heyra undir Heilbrigðiseftirlið, fræðslu og að sinna kvörtunum, 
ásamt öðrum verkefnum sem viðkomandi er falið. 

Starfsmaður kemur til með að vinna þvert á deildir og einingar eftir þörfum og framkvæmdastjóri er næsti yfirmaður.  Um er 
að ræða tímabundna ráðningu til árloka 2017 með hugsanlega möguleika á framlengingu og æskilegt er að starfsmaður geti 
hafið störf sem fyrst.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólamenntun	á	sviði	heilbrigðisvísinda,	raunvísinda	eða	

sambærileg menntun s.s. líffræði, matvælafræði, hjúkrunarfræði 
og dýralækninga.

•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Sveigjanleiki	og	samstarfshæfni.	
•	 Geta	unnið	vel	undir	álagi.
•	 Jákvæðni,	samviskusemi	og	vilji	til	að	takast	á	við	fjölbreytt	og	

krefjandi verkefni.
•	 Sjálfstæði,	frumkvæði	og	skipulagshæfileikar.
•	 Færni	til	að	setja	fram	ritað	mál	fyrir	stjórnsýslu	borgarinnar	á	

greinargóðri íslensku.
•	 Reynsla	af	eftirlitsstörfum	og	réttindi	til	að	starfa	sem	

heilbrigðisfulltrúi er kostur.
•	 Ökuréttindi.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir 
laust til umsóknar starf heilbrigðisfulltrúa

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Í starfinu felst m.a. :
•	 Að	hafa	reglubundið	eftirlit	og	eftirfylgni	með	starfs-

leyfisskyldum fyrirtækjum m.a. í samræmi við lög nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um 
matvæli nr. 93/1995 ásamt reglugerðum settum skv. 
þeim.

•	 Að	sinna	skráningum,	skýrslugerð	og	bréfaskriftum,	
sinna kvörtunum og annast fræðslu. 

•	 Að	beita	þvingunarúrræðum	í	samráði	við	yfirmann.
•	 Að	undirbúa	útgáfu	starfsleyfa	og	vinna	

starfsleyfisskilyrði og umsagnir.
•	 Að	sinna	öðrum	verkefnum	samkvæmt	fyrirmælum	

yfirmanns.
•	 Að	vinna	með	hópi	sérfræðinga	Heilbrigðiseftirlitsins.	

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Um fullt starf er að ræða. Æskilegt 
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari	upplýsingar	veitir		Árný	Sigurðardóttir,	framkvæmdastjóri	Heilbrigðiseftirlits	Reykjavíkur,Borgartúni	12-14,	frá	kl.	9-16	í	
síma	411	1111	og	með	tölvupósti	til	arny.sigurdardottir@reykjavik.is

Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum „Laus störf“. Umsóknarfrestur er til og með 13. september 
2016.

Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni:  http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður
í verslun
Við leitum að öflugum og þjónustulunduðum 
einstaklingi til starfa í verslunum okkar á 
höfuðborgarsvæðinu. Rétt manneskja fær 
tæifæri til að vaxa í starfi og taka virkan 
þátt í uppbyggingu og rekstri fyrirtækisins. 
Vinnutími er frá kl 08.00 til 17.30. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Þjónusta viðskiptavini í verslun.
• Ábyrgð á móttöku sendinga.
• Ábyrgð með útstillingum og útliti verslana.

 Hæfniskröfur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund og 
 hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á bílum er kostur.
• Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í 
 bifvélavirkjun kostur.
• Æskilegt að viðkomandi hafi bílpróf.
• Hreint sakavottorð

 Umsóknarfrestur er til 8. september.
 
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi þjónar íbúum í 
Mosfellsbæ, Kjalarnesi, Kjós og Þingvallasveit. 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 sérfræðimenntun í  
  heimilislækningum
  Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af  
  kennslu
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð  
  vinnubrögð
  Góð hæfni í mannlegum samskiptum
  Reynsla af og vilji til þverfaglegrar teymisvinnu
  Áreiðanleiki, faglegur metnaður, jákvæðni og  
  sveigjanleiki
  Góð íslenskunnátta skilyrði
 
Nánari upplýsingar
Svanhildur Þengilsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslu 
Mosfellsumdæmis, 510-0700  
svanhildur.thengilsdottir@heilsugaeslan.is.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Læknafélag 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
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Laust er til umsóknar ótímabundið starf heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. september 2016.

Save the Children á Íslandi
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Fasteignasalar
Við á Fasteignasölunni Bæ auglýsum eftir löggiltum fast-

eignasölum eða nemum í löggildinganámi fasteignasala til 
sölustarfa. Góður vinnustaður með frábærri starfsaðstöðu.

Við erum til húsa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi.

Nánari upplýsingar veita Guðbergur Guðbergsson  
s: 5123400, beggi@fasteignasalan.is eða  

Snorri Sigurfinnsson snorri@fasteignasalan.

MÚRBÚÐIN LEITAR 
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar að ráða starfsmenn:

  Sölumenn í verslun. 
Leitað er að einstaklingum 25 ára eða eldri. 
Samviskusemi, þjónustulund og metnaður. 
Reynsla af sölustörfum æskileg.

Góð laun í boði fyrir rétta einstaklinga.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar  
á netfangið: sala@murbudin.is 
Öllum umsóknum svarað.

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.
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Starfssvið
• Kortlagning á fiskimiðum
• Þjálfun heimamanna í veiðum á línu og neti
• Þjálfun heimamanna í rekstri fiskibáta
• Veiðar

Reyndir skipstjórar óskast á hraðfiskibáta 
vegna þróunarverkefnis í Sierra Leone

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2016 og skal senda umsóknir á netfangið rb@aurorafund.is. 

Allar nánari upplýsingar veitir Regína Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Aurora velgerðarsjóðs, rb@aurorafund.is. 

www.aurorafund.is
Aurora velgerðarsjóður var settur á laggirnar að frumkvæði hjónanna Ingibjargar Kristjánsdóttur landslagsarkitekts  
og Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns Samskipa. Sjóðurinn var stofnaður 23. janúar 2007. 

Aurora velgerðarsjóður vinnur að metnaðarfullu verkefni á sviði sjávarútvegsmála í Sierra Leone  
með rekstri á fjórum löndunarstöðvum og þróun fiskveiða í samstarfi við stjórnvöld og heimamenn. 

Aurora velgerðarsjóður hefur ákveðið að festa kaup á tveimur íslenskum strandveiðibátum til þróunar, 
rannsókna og veiða við strendur Sierra Leone. Aurora leitar því nú að reyndum skipstjórum sem hafa 
áhuga á að taka þátt í þessu verkefni í allt að sex mánuði í senn yfir allt að 24 mánaða tímabil. 

Þetta er mjög spennandi og verðugt verkefni sem mun hafa mikil jákvæð áhrif á nærsamfélag 
verkefnisins. Réttum aðilum gefst einstakt tækifæri til að miðla þekkingu sinni til góðs í samstarfi við 
stjórnendur Aurora velgerðarsjóðs í Sierra Leone. 

Hæfniskröfur
• Mikil reynsla af smábátaútgerð
• Enskukunnátta
• Mjög góð samskiptahæfni

SÉRKENNARI Í SÉRTÆKT 
SKÓLAÚRRÆÐI

Sérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega 
menntun óskast til starfa við sértækt skólaúrræði fyrir ungmenni 
með fjölþættan vanda. 

Vinakot rekur skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og ung-
menni með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi 
að skapa börnunum og ungmennunum öruggt og heimilislegt 
umhverfi. Lesa má meira um okkur á vinakot.is 

Um þessar mundir erum við að sníða sértækt skólaúrræði fyrir  
unglinga með fjölþættan vanda og leitum því að öflugum  
einstaklingi til að taka þátt í að móta og vinna það með okkur.  
Þetta er einstaklingsmiðað skólaúrræði. 

Helstu verkefni og kröfur
• Að veita leiðsögn og stuðning. 
• Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa. 
• Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir. 
• Að vinna í teymi með öðrum fagaðilum.
• Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu.

Hæfniskröfur
• Sérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur 
 sambærileg menntun. 
• Reynsla af sérkennslu æskileg. 
• Lipurð í samskiptum. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
• Góð tölvukunnátta. 
• Góð íslenskukunnátta.

Starfshlutfall er 100%, tímabundin ráðning. 

Frekari upplýsingar veitir Aðalheiður Þ. Bragadóttir,  
framkvæmdarstjóri, adalheidur@vinakot.is 

Umsóknarfrestur er til 5. september.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is  

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Krefjandi og spennandi störf hjá  
framsæknu sölu- og þjónustufyrirtæki

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Arnarson,  

framkvæmdastjóri sölusviðs Kletts, í síma  

590 5110 og Berglind Björk Hreinsdóttir,  

mannauðsstjóri, í síma 891 6990.

Klettur er leiðandi í þjónustu og sölu vörubíla, vinnuvéla  

og tækja. Hjá Kletti vinna um 75 manns við þjónustu og sölu 

á meðal annars Scania og Caterpillar tækjum og vélum, IR 

loftpressum og Goodyear hjólbörðum. 

Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta. 

HELSTU VERKEFNI
• Ábyrgð á daglegri stýringu og  

rekstri deildarinnar  

• Áætlanagerð og eftirfylgni í  

sölu- og þjónustumálum

• Ábyrgð á vörulager, birgðastjórnun

• Hvatning, stuðningur og  

stjórnun starfsmanna

• Stjórnun samskipta við birgja  

og viðskiptavini

• Samningagerð og samskipti við birgja 

• Greining á markaði og sölutækifærum

• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

HELSTU VERKEFNI
• Almenn skrifstofustörf 

• Frágangur á skjölum og vistun gagna

• Umsjón og stuðningur við móttöku 

viðskiptavina

• Upplýsingagjöf 

• Samskipti við viðskiptavini og birgja

• Önnur skrifstofustörf

DEILDARSTJÓRI HJÓLBARÐA
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi einstakl ing til að leiða starf hjólbarðadeildar 

og tryggja faglega og metnaðarfulla starfsemi deildarinnar. 

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Á SÖLUSVIÐI
Óskum eftir að ráða þjónustulipran og ábyrgðarfullan starfsmann á sölusvið fyrirtækisins. Um er að 

ræða fjölbreytt og krefjandi starf þjónustufulltrúa í bakvinnslu, skráningu og almenn skrifstofustörf 

þar sem reynir á sjálfstæð og öguð vinnubrögð auk skipulagsfærni og nákvæmni í starfi.

Umsóknarfrestur er til 12. september og sótt er um starfið á 

netfangið ba@klettur.is. Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá og 

kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða þess að sótt er um 

starfið og rökstuðningur fyrir því hvers vegna viðkomandi telji 

sig hæfan til að gegna starfinu. 

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð reynsla af rekstri og  

stjórnun rekstrareiningar 

• Góð reynsla af stjórnun starfsmanna

• Yfirgripsmikil reynsla og þekking  

á sölu-/vörustjórnun og  

starfsemi þjónustudeilda

• Mjög góð hæfni í mannlegum  

samskiptum og rík þjónustulund

• Mjög góð almenn tungumála- og  

tölvukunnátta

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af bakvinnslu og/eða  

bókhaldsvinnu er kostur

• Mjög góð almenn tölvufærni og  

tungumálakunnátta 

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð

• Geta til að vinna undir álagi 

• Mjög góð samskiptafærni  

og þjónustulund

• Dugnaður, frumkvæði og jákvæðni

VIÐ ÓSKUM EFTIR LIÐSFÉLÖGUM

Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma er leiðandi fyrirtæki á íslenskum heilbrigðismarkaði og hefur það að markmiði að styðja við almenna lýðheilsu. Hjá fyrirtækinu starfa 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu 
við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu. Icepharma leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 12. SEPTEMBER 2016
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hörður Þórhallsson, forstjóri Icepharma. Fyrirspurnir skal senda á netfangið hordurth@icepharma.is. 
Umsóknir óskast sendar á netfangið atvinna@icepharma.is merkt „Heilbrigðissvið“. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI 
Framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri 
sviðsins, en þar starfa nú 17 manns.
Meðal verkefna eru stefnumótun og áætlanagerð, myndun og viðhald 
viðskiptatengsla og samskipti við birgja og viðskiptavini.
Framkvæmdastjórinn situr í framkvæmdastjórn Icepharma og starfið heyrir 
beint undir forstjóra.

MENNTUN OG HÆFNI 
Leitað er að öflugum einstaklingi til stjórnunar- og leiðtogastarfa með 
víðtæka reynslu af sölu- og markaðsmálum úr heilbrigðis- eða tæknigeiranum.
Framkvæmdastjóri þarf að hafa mikla samskiptahæfileika, færni í að tjá sig 
og reynslu af samningagerð.
Gerð er krafa um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og sjálfstæði í vinnu- 
brögðum.
Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða heilbrigðisvísinda 
er skilyrði. Þá þarf framkvæmdastjóri að hafa gott vald á ensku og einu 
Norðurlandamáli í ræðu og riti. Reynsla af samskiptum við opinber fyrirtæki 
er mikill kostur.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
HEILBRIGÐISSVIÐS

STARFSUMHVERFI
Heilbrigðissvið Icepharma er leiðandi í ráðgjöf, sölu og þjónustu á tækjum og rekstrarvöru á íslenskum heilbrigðismarkaði. Markmið sviðsins er að veita þeim aðilum 
sem sinna einstaklingum sem þarfnast lækninga, hjúkrunar eða endurhæfingar, afburða þjónustu.  Helstu viðskiptavinir sviðsins eru sjúkrahús, heilsugæslur, 
læknastofur og hjúkrunarheimili um allt land. Heilbrigðissvið er eitt af þremur tekjusviðum Icepharma en hin eru Lyfjasvið og Heilsu- og íþróttasvið.
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HS Veitur hf  leita að öflugum liðsmönnum í
aðalstöðvar fyrirtækisins í Reykjanesbæ

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Helstu þættir starfsins eru:
 - Sér um og ber ábyrgð á ráðningaferlum. 
 - Ber ábyrgð á gerð og framkvæmd kjarasamninga.
 - Er stjórnendum og starfsmönnum til stuðnings vegna
   réttinda skv. kjarasamningum.
 - Skipuleggur fræðslu og námskeið. 
 - Ber ábyrgð á að frammistöðustjórnun.
 - Ýmis tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
 - Háskólapróf sem nýtist í starfi eða sambærilegt.
 - Þekkja vel til kjarasamninga og réttindi.
 - Hafa kunnáttu á launa- og starfsmannkerfi.
 - Vera mjög fær í íslensku og ensku, bæði í rituðu og
   töluðu máli.
 - Hafa hæfni í mannlegum samskiptum og öguð
   vinnubrögð.

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jónsson forstjóri.

Helstu þættir starfsins eru:
 - Rekstur á upplýsingakerfum og gagnagrunnum.
 - Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón.
 - Samskipti við þjónustuaðila og birgja.
 - Vinna að úrbótum og endurnýjun upplýsingakerfa.

 - Þekking á Microsoft SQL
 - Microsoft prófgráður eru kostur.
 - Þekking á Share Point og Visual Studio er kostur.
 - Þekking á Dynamics Ax er kostur.
 - Samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði.
 - Áhugi á viðfangsefninu ásamt ríkri þjónustulund.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurjónsson
forstöðumaður upplýsingasviðs.

Hæfniskröfur:
 - Menntun og reynsla á sviði tölvunar- eða kerfisfræði.
 - Reynsla af rekstri Microsoft umhverfis.

Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna, www.hsveitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. september 2016.
HS Veitur hf voru stofnaðar 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt í HS Veitur hf og HS Orku hf.
HS Veitur annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar m.a. Álftanesi,
í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna eru fjórar, þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum starfa nú 84 starfsmenn.

Mannauðsstjóri

Sérfræðingur í Upplýsingatækni 

Tern Systems provides mission 
critical Air Traffic Management 
solutions for customers in Europe, 
Africa and Asia.

For further information contact 
Tómas Davíð Þorsteinsson, Director 
of Administration of Tern Systems, 
on 525-0500 or at tomas@tern.is. 

All applications shall be sent to 
jobs@tern.is.

For information on job vacancies 
at Tern Systems see 
www.tern.is/news/jobs.

TECHNICAL WRITER
Minimum qualifications include:

|||  BA/BS degree or equivalent  

 practical experience, 

|||  excellent communication and  

 writing skills in English,

|||  excellent computer skills,

|||  3+ years direct work experience as a  

 Technical Writer.

Preferred qualifications include:

|||  experience in software product  

 development,

|||  experience with documentation  

 management,

|||  experience with Linux environments,

|||  ability to work independently in a  

 dynamic environment.

We are looking for motivated 

and skilled individuals for the 

following position:

You have 
been cleared 
for take-off!

Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 og eitthvað um helgar. 

Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

Umsækjandi þarf að geta kennt grunnnámskeið í lögreglufræði og öll rannsóknasvið sem 
tengjast störfum lögreglunnar og löggæslu í samfélaginu koma til greina. Æskilegt er að 
umsækjandi geti jafnframt gegnt brautarstjórn námsbrautar í lögreglufræði og/eða veitt 
rannsóknarsetri í lögreglufræði forstöðu. Starfsstöðin er á Akureyri.

Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2017 eða 1. ágúst 2017.  
Ráðningartími er tímabundinn til fimm ára í samræmi við reglur nr. 258/2016 um störf 
dómnefndar og ráðningar akademískra starfsmanna við Háskólann á Akureyri.  
Framgangur í stöðu dósents eða prófessors kemur til greina við ráðningu hafi  
umsækjandi til þess hæfi að mati dómnefndar. Til greina kemur að ráðið verði í tvær 
akademískar stöður í lögreglufræði á grundvelli þessarar auglýsingar.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti 
kynjanna og hvetur karla jafnt sem konur til að 
sækja um laus störf.

Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2016

Lektor í lögreglufræði 
Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu
sérfræðings á sviði lögreglufræði með bakgrunn í 
félagsvísindum eða lögfræði til starfa við nýstofnaða 
námsbraut í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. 

www.unak.is/lausstorf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir  
 viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar eða með  
 doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla. 

• Umsækjandi skal sýna fram á hæfni til kennslu á háskólastigi og  rannsókna á sviði   
 lögreglufræði. Þekking á öðrum sviðum félagsvísinda eða lögfræði er einnig æskileg. 

• Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel viðkomandi uppfyllir kennslu- og   
 rannsóknaþarfir hug- og félagsvísindasviðs. 

Umsóknir og fylgigögn skal senda 
skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á 
netfangið starfsumsokn@unak.is. Ekki er 
notað staðlað umsóknareyðublað. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur  
Sigrún Stefánsdóttir, forseti hug- og  
félagsvísindasviðs, sími 460-8650,  
netfang sigruns@unak.is

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að finna á  
www.starfstorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.
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GOTT FÓLK 
ÓSKAST

VIÐGERÐARMENN
Við leitum að starfskröftum með reynslu 
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. 

MECHANICS
We seek to employ mechanics with 
experience and good qualifications to 
work on machinery repairs. 
 

ÞJÓNUSTUDEILD
Við leitum að starfskrafti í umsjón  
ábyrgðarmála. Góð ensku- og  
tölvukunnátta er skilyrði.

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 21. sept. 2016.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

Um er að ræða starf verkefnastjóra hjá byggingadeild skrifstofu en byggingadeild sér um áætlanagerð, hönnun, útboð, 
framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi fasteigna eignasjóðs. Meðal verkefna byggingadeildar 
eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald leik- og grunnskóla, íþróttamannvirkja og sundlauga, frístundaheimila, ýmissa 
menningarstofnana og annarra stofnana og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og 
næsti yfirmaður er deildarstjóri byggingadeildar.  

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Menntun	í	byggingarverkfræði	eða	byggingartæknifræði	eða	sambærilegri	tæknimenntun	sem	nýtist	í	starfi.		
•	 Starfsreynsla	á	starfssviði.	
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Reynsla	af	og	þekking	á	verkefnastjórnun	á	sambærilegu	starfssviði.		
•	 Reynsla	af	starfs-	og	fjárhagsáætlanagerð	og	almennri	skýrslugerð.				
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	ritfærni.	
•	 Skipulagshæfni	og	nákvæmni	í	vinnubrögðum	og	kostnaðarvitund.		
•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.	
•	 Geta	til	að	vinna	undir	álagi.
•	 Færni	í	notkun	á	algengum	hugbúnaði	sem	tengist	skrifstofustörfum	og	góð	þekking	á	Word	og	Excel.	

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Verkefnastjórn	við	nýframkvæmdir	og	viðhald	fasteigna	þ.m.t.	umsjón	með	aðkeyptu	byggingaeftirliti	og	ráðgjöf	við	

undirbúning, hönnun og öflun útboðs- og verðfyrirspurnargagna vegna endurbóta- og viðhaldsverkefna deildar.
•	 Gerð	viðhaldsáætlunar	fyrir	einstök	verkefni	og	eftirfylgd	með	framgangi	verka.	
•	 Umsjón	með	útboðsverkum	fyrir	einstök	verkefni.
•	 Samræming	á	vinnuáætlun	viðhalds	og	nýframkvæmda	varðandi	verklegar	framkvæmdir.
•	 Umsjón	með	gerð	kostnaðar-	og	framkvæmdaáætlana	og	að	kostnaður	haldist	innan	fjárhagsáætlunar.
•	 Samskipti	við	íbúa,	verkfræðistofur	og	verktaka	og	svara	fyrirspurnum	og	erindum.
•	 Samstarf	við	skrifstofu	eigna-	og	atvinnuþróunar	(SEA)	um	fjármögnunar-	og	framkvæmdaáætlanir	vegna	verkefna	við	

viðhald og meiriháttar endurbætur á fasteignum borgarinnar.
•	 Annast	samræmingu	og	upplýsingamiðlun	vegna	þeirra	stofnana	sem	aðild	eiga	að	einstökum	framkvæmdum	

Reykjavíkurborgar	(OR,	Míla,	Vegagerðin,	Gagnaveitan,	nágrannasveitarfélög,	Faxaflóahafnir,	Strætó	bs	o.fl.).
•	 Skráning	viðhaldsverkefna	og	kostnaðarstöðu	þeirra	í	verkbókhald	og	yfirferð	og	samþykkt	reikninga.
•	 Skráning	í	eignavef	Reykjavíkurborgar	og	eftirfylgni	með	uppfærslum.	
•	 Skráning	upplýsingar	um	verkefni	í	Framkvæmdasjá.		
•	 Vettvangsferðir	á	vinnusvæði.
•	 Taka	þátt	í	stjórnun	ýmissa	tilfallandi	verkefna	deildar	og	eftirfylgni	þeirra.	

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Agnar	Guðlaugsson	deildarstjóri	
byggingadeildar í síma  411-1111 - agnar.gudlaugsson@reykjavik.is. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.
reykjavik.is undir flipanum „Laus störf” og „Verkefnastjóri á byggingadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 16. september 
2016. Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

VIÐSKIPTAFRÆÐINGAR –  
LÖGGILDIR ENDURSKOÐENDUR

Rýni endurskoðun ehf. óskar eftir að ráða metnaðarfulla viðskipta-
fræðinga eða löggilta endurskoðendur til starfa.  
Starfið felur í sér vinnu við endurskoðun, reikningsskil, uppgjör og 
önnur tengt verkefni.
Um er að ræða framtíðarstarf hjá traustu og vaxandi fyrirtæki sem 
staðsett er miðsvæðis í Reykjavík.

Starfssvið:
- Endurskoðun
- Reikningsskil 
- Skattskil
- Ráðgjöf
- Bókhald  
- Önnur tilfallandi verkefni
 
Hæfniskröfur:
- Reynsla af vinnu við endurskoðun, reikningsskil, bókhald  
 og tengt verkefni
- Reynsla af starfi á endurskoðunarstofu er kostur
- Nákvæmni og vönduð vinnubrögð
- Góð almenn tölvukunnátta 
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
- Geta til að vinna undir álagi

Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2016. Fyrirspurnir og 
umsóknir skulu sendar á netfangið starf@ryniendurskodun.is.

Rýni endurskoðun ehf. er þriggja ára gömul endurskoðunarskrifstofa.  
Félagið hefur vaxið talsvert frá stofnun þess og þjónustar það stærri og 
minni aðila á sviði endurskoðunar, reikningsskila, viðskiptaþjónustu sem og 
bjóða uppá fyrirtækja- og skattaráðgjöf. Rýni endurskoðun ehf. er aðildar-
félag að Baker Tilly International sem er áttunda stærsta endurskoðunar-
fyrirtæki í heiminum.    



Atvinnubílstjórar
Okkur vantar bílstjóra í dreifingu, bæði á sendiferða- og 

flutningabíla.  Umsækjendur geta verið búsettir  
á höfuðborgasvæðinu. 

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á bfaerseth@mitt.is

Fitjar-vörumiðlun ehf • 260 Reykjanesbær

Sérfræðingur á skrifstofu  
heilbrigðisþjónustu

Meginhlutverk velferðarráðuneytisins er að stuðla að 
heilbrigði og félagslegri velferð landsmanna. Ráðu-
neytið hefur virðingu, fagmennsku, framsýni og ár-
angur að leiðarljósi í starfsemi sinni.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu. Skrif-
stofan annast verkefni varðandi skipulag heilbrigðis-
þjónustu og undir hana falla verkefni sjúkrahúsa, 
heilbrigðisstofnana, heilsugæslu sem og heilbrigðis-
þjónusta utan stofnana, á hjúkrunar- og dvalarheim-
ilum, auk sjúkratrygginga.

Starfið felst meðal annars í að vinna að stefnumörk-
un í heilbrigðismálum og fylgja eftir faglegri þróun 
heilbrigðisþjónustu. Starfið krefst lausnamiðaðrar og 
skapandi hugsunar sem gerir ríka kröfu um skipu-
lag, faglega þekkingu og framúrskarandi samskipta-
hæfni.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í læknisfræði, hjúkrunarfræði,  
 sálfræði eða öðrum klínískum greinum á sviði  
 heilbrigðisvísinda.
• Starfsreynsla úr heilbrigðisþjónustu.
• Þekking og reynsla af greiningarvinnu.
• Hæfni í að miðla upplýsingum með skýrum hætti.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnu- 
 brögðum, auk hæfni til að taka virkan þátt í teymis- 
 vinnu.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfni.
• Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði.
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og vald á einu  
 Norðurlandamáli er kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Almenn tölvukunnátta.

Um er að ræða fullt starf í krefjandi starfsumhverfi 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálf-
stæði. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi 
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðs-
ins og fjármála- og efnahagsráðherra. Ráðuneytið 
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
feril og starfsheiti, ásamt rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið, skulu berast velferðarráðuneyt-
inu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykja-
vík, eða á postur@vel.is eigi síðar en 20. september 
2016. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 
um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Upplýsingar um 
starfið veitir Vilborg Ingólfsdóttir skrifstofustjóri,  
(vilborg.ingolfsdottir@vel.is).

Velferðarráðuneytinu, 3. september 2016.

  
  

Verkefnastjóri sinnir daglegri umsýslu námsbrautar í lögreglufræði, samskiptum 
við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu og aðra samstarfsaðila náms- 
brautarinnar ásamt öðrum tilfallandi verkefnum sem námsbrautinni tengjast.

Háskólinn á Akureyri stuðlar að jafnrétti 
kynjanna og hvetur karla jafnt sem konur 
til að sækja um laus störf.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2016

Verkefnastjóri í lögreglufræði 
Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu
verkefnastjóra á sviði lögreglufræði til starfa við 
nýstofnaða námsbraut í lögreglufræði við  
Háskólann á Akureyri.

www.unak.is/lausstorf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsækjandi skal hafa háskólapróf í félagsvísindum eða lögfræði og/eða   
 starfsréttindi sem lögreglumaður frá Lögregluskóla ríkisins.

•	 Krafist	er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagshæfni.

• Æskilegt er að viðkomandi	hafi	reynslu	af	verkefnastjórnun	og	þekkingu	á		 	
 opinberri stjórnsýslu.

• Starfsreynsla við háskóla er jafnframt æskileg.

Umsóknir ásamt fylgigögnum skal 
senda skrifstofu rektors, Háskólans 
á Akureyri á netfangið  
starfsumsokn@unak.is. Ekki er notað 
staðlað umsóknareyðublað. 

Nánari	upplýsingar	um	starfið	gefur	 
Sigrún Stefánsdóttir, forseti hug- og  
félagsvísindasviðs, sími 460-8650,  
netfang sigruns@unak.is

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að 
finna	á	www.starfstorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.

Miðað	er	við	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst	og	eigi	síðar	en	 
1. janúar 2017. Starfsstöð verkefnastjóra í lögreglufræði er á Akureyri.

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hof

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra á Hofi

Hof er sex deilda leikskóli við Gullteig í næsta nágrenni við Laugardalinn.  Leiðarljós í starfi leikskólans er að skapa börnum 
umhverfi þar sem þau geta svalað forvitni sinni og fróðleiksfýsn, átt frumkvæði, verið virk, frumleg og skapandi. Í leikskólanum er 
markvisst unnið með fjölmenningu og í vetur verður sérstök áhersla lögð á tvítyngi. Hof er Grænfánaskóli og þar skipa útinám og 
vettvangsferðir stóran sess auk þess sem unnið er að þróunarverkefni um forvarnir gegn einelti. Á næstu mánuðum fer einnig af 
stað tilraunaverkefni um styttingu vinnutíma. Gildi leikskólans eru virðing – gleði – sköpun og lýðræðisleg vinnubrögð eru höfð að 
leiðarljósi í öllu starfinu.

Leitað er að einstaklingi sem hefur leiðtogahæfileika og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt leikskólastarf á Hofi.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu   
 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu  
 Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra  
 og starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,   
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

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

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. nóvember 2016. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2016.  

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

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og
að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðaskóli
 • Matráður
 
Hofsstaðaskóli
 • Starfsmaður á 
  tómstundaheimilið Regnbogann
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Bæjarból
 • Leikskólasérkennari eða 
  þroskaþjálfi - 75% staða
 • Leikskólakennari - 50% staða
 
Leikskólinn Lundaból
 • Leikskólakennari
 • Stuðningskennari
 
Fjölskyldusvið
 • Liðveisla með fötluðum börnum 
  og ungmennum
 
Tækni- og umhverfissvið
 • Verkefnastjóri

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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

Í forystu frá árinu 1979
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á
öryggismarkaði með um 450 starfsmenn sem 
leggja metnað sinn í að veita frábæra þjónustu. 
Securitas er með starfsstöðvar víða um land 
en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Skeifunni 8
í Reykjavík. Hjá Securitas fá starfsmenn þjálfun 
og njóta góðs af kraftmiklu fræðslustarfi. 

Gott mötuneyti er á staðnum ásamt virku 
starfsmannafélagi sem heldur uppi góðum og 
skemmtilegum starfsanda.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Farið er fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint saka-
vottorð og séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu. 

Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu okkar, www.securitas.is

Umsóknarfrestur er til 10. september.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, starfsmannastjóri.

SPENNANDI STARF FYRIR
ÖFLUGAN SÖLURÁÐGJAFA

ÍSLE
N

SK
A

/SIA
.IS SE

C
 81151 09/16

OKKAR VAKT LÝKUR ALDREI

Söluráðgjafi óskast 
Securitas leitar að metnaðarfullum og árang-
ursdrifnum söluráðgjafa til starfa við ráðgjöf, 
kynningar og þjónustu við stóra viðskiptavini 
á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur m.a. í sér 
þarfagreiningu, samningagerð og öfluga 
eftirfylgni. Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á sölustörfum, hæfileika til mynda tengsl 
við nýja viðskiptavini ásamt því að viðhalda 
sterkum viðskiptatengslum.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Minnst 2ja ára reynsla af sölustörfum 
   er skilyrði.
• Kraftur, frumkvæði og nákvæmni. 
• Þjónustulund, snyrtimennska og reglusemi.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstraust og metnaður 
   til að leysa krefjandi verkefni.
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Hjúkrunarfræðingur óskast á endurhæfingardeild Eirar
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á endurhæfingardeild Eirar hjúkrunarheimilis í Grafarvogi. Á endurhæfingardeild Eirar 
eru 24 endurhæfingarpláss og koma einstaklingar frá Landspítala. Um er að ræða morgun-, kvöld- og helgarvaktir.  

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

 
 
 

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

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingur óskast á endurhæfingardeild Eirar 
 
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á endurhæfingardeild Eirar hjúkrunarheimilis í Grafarvogi.  
Á endurhæfingardeild Eirar eru 24 endurhæfingarpláss og koma einstaklingar frá Landspítala. Um er að ræða 
morgun-, kvöld- og helgarvaktir.   
 
 

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

Hlíðasmára 4 - 201 Kópavogi - Sími 520 4040
www.inkasso.is - inkasso@inkasso.is

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í 
GREIÐENDAÞJÓNUSTU

Starfssvið:
• Úrlausnir sem snúa að greiðendum
• Upplýsingagjöf til greiðenda í gegnum  

síma og tölvupóst
• Úthringingar í greiðendur
• Almenn vinnsla innheimtumála í 

milliinnheimtu

Hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvu- og íslenskukunnátta
• Hæfileikar í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og vinnusemi

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum 
einstaklingi með þægilegt viðmót og ríka 
þjónustulund.

Um er að ræða framtíðarstarf hjá spennandi og 
öflugu fyrirtæki. Vinnutími er frá kl. 8-16 virka 
daga, starfshlutfall 100%.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 11. september 2016.

Umsóknir skulu berast á netfangið: 
umsókn@inkasso.is

Einstaklingar sem eru jákvæðir og hafa til að 
bera frumkvæði, metnað og útsjónarsemi ásamt 
framúrskarandi samskiptahæfileikum eru hvattir til 
að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og  
með 11. september n.k. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að sækja um starfið með  
því að senda ferilskrá og kynningarbréf á 
netfangið starf@tm.is. 

Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og  öllum 
umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Björk Viðarsdóttir, 
framkvæmdastjóri tjónaþjónustu (bjorkv@tm.is) 

Starfssvið:
· Stjórnun og mannaforráð

·  Ábyrgð á verkferlum og gæðum þjónustu

·  Samskipti og þjónusta við viðskiptavini  
 og samstarfsaðila

·  Uppgjör skv. skaðabótalögum

·  Úrlausn lögfræðilegra álitaefna

Hæfniskröfur:
· Meistarapróf í lögfræði og að lágmarki  
 2ja ára reynsla af lögfræðistörfum

· Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

· Góð tölvuþekking og tölvulæsi ásamt góðri íslensku-  
 og enskukunnáttu í mæltu og rituðu máli

·  Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið  
 vel í hópi og undir álagi

·  Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og  
 markviss og fagleg vinnubrögð 

· Þekking og reynsla af stjórnun sem og þekking á  
 lagaumhverfi persónutrygginga, vátryggingarétti og  
 skaðabótarétti er kostur.  

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir  
hans okkar megin viðfangsefni. 

Það er markmið okkar að viðskiptavinir upplifi í samskiptum 
við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn 
áföllum. Að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma 
og fái framúrskarandi þjónustu við úrlausn sinna mála hvort 
heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða 
greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni 
í fjórtán skipti af sautján og er það íslenska fyrirtæki sem oftast 
allra hefur hlotið viðurkenninguna.

Forstöðumaður
persónutjóna

TM // Síðumúla 24 // Sími 515 2000 // tm@tm.is // www.tm.is

Tryggingamiðstöðin óskar eftir að ráða 
forstöðumann í persónutjónadeild félagsins. 

www.tm.is

Bender ehf  (AJ Vörulistinn) auglýsir efir starfsmanni 
í fullt starf við þýðingar og sölu. 
Helstu verkefni:
• Þýðingar og viðhald vefverslunar
• Sala, ráðgjöf og þjónusta 
• Tilboðsgerð
• Eftirfylgni og öflun nýrra viðskiptavina
Hæfniskröfur: 
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska eru æskileg. 
 Norðurlandamál er kostur). 
• Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni í mannlegum 
 samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði 
• Stundvísi, reglusemi og áreiðanleiki
• Góð tölvukunnátta og skipulögð vinnubrögð

Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi um það hvernig 
hæfni þín og reynsla nýtist í starfi sendist fyrir 12. sept. nk. á 
jon@bender.is  Allar frekari upplýsingar um fyrirtækið er að 
finna á www.ajvorulistinn.is 

Bender ehf er umboðsaðili AJ Vörulistans, SuperSellerS, Vega og 
ProFlow. Bender ehf er póst- og netverslun sem leitast við að bjóða 
góða þjónustu og fjölbreytt vöruúrval fyrir skrifstofur, skóla, bókasöfn, 
verslanir, iðnað, vöruhús, hótel og veitingastaði. 

Employment - Apartment
Full- or part time job. Cleaning and assistance at work office
and at home. Help with a 4 year old child. Employee may use
a nice 3 room apartment in Reykjavík center. Please send an
application at: box@frett.is

Aðstoð - Íbúð
Hluta- eða fullt starf. Þrif og aðstoð á skrifstofu og á heimili.
Aðstoð við 4ra ára gamalt barn. Möguleiki að fá afnot af 3ja
herbergja íbúð í miðbæ Reykjavikur. Umsóknir sendist á:
box@frett.is
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LAGERMAÐUR Í VÖRUHÚS BRIMBORGAR
 Brimborg leitar að traustum starfsmanni á varahlutalager 

fyrirtækisins í Reykjavík í framtíðarstarf.

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

Umsóknarfrestur er til 9. september 2016

...BJART FRAMUNDAN

TÆKNITEIKNARI ÓSKAST 
Liska ehf. er ungt og framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig 

í lýsingar- og raflagnahönnun.
Við óskum eftir að ráða til okkar færan og viðmótsþýðan 

tækniteiknara í fullt starf.
Reynsla eða góð kunnátta í Revit og AutoCAD er skilyrði. 
Þeir sem hafa áhuga geta sent inn umsókn á netfangið 

liska@liska.is eða haft samband í síma: 416 0600. 
Góð laun fyrir réttan starfskraft. Trúnaði heitið.

Almenn útiþjónusta við 
viðskiptavini og sala á bílavörum, 
vörumóttaka og áfylling, þrif og 
annað tilfallandi fyrir snillinga sem 
vilja vinna úti.

Bílavörur
Matreiðsla, móttaka og umsjón með 
hráefni, almenn afgreiðsla, þrif og 
annað tilfallandi. Tilvalið fyrir þá 
sem kunna að meta góðan borgara.

Grill 66

Almenn ábyrgð á störfum og 
skipulagi innan vaktar, afgreiðsla og 
sala, vörumóttaka, þjónusta við 
viðskiptavini og annað sem hentar 
sérstaklega kraftmiklu fólki sem vill 
hafa allt á hreinu.

Vaktstjórn

Almenn afgreiðsla og sala, 
vörumóttaka og áfylling, þrif, 
þjónusta við viðskiptavini og 
annað tilfallandi fyrir meistara í 
mannlegum samskiptum.

Afgreiðsla

Nánari upplýsingar hjá verslunarstjórum um land allt. Umsóknir sendist í gegnum olis.is

FRÁBÆRT 
FÓLK 
ÓSKAST
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STÓRT TÆKIFÆRI 
Á LITLU KAFFI-
STOFUNNI

Olíuverzlun Íslands hf. 
auglýsir eftir áhugasömum 
og metnaðarfullum aðila til 
að taka að sér rekstur Litlu 
ka�stofunnar.

Litla ka�stofan er einn þekktasti 

áningarstaðurinn við þjóðveg eitt, en 

hún var upphaflega stofnuð 4. júní 

1960. Litla ka�stofan er þjónustustöð 

með veitingar, vörusölu og eldsneyti en 

við hana eru sjálfsafgreiðsludælur frá 

Olís. Leitað er eftir aðila sem hefur 

áhuga á að reka Litlu ka�stofuna í 

eigin rekstri. Viðkomandi þarf að hafa 

reynslu af rekstri, ríka þjónustulund og 

hæfni í mannlegum samskiptum.

Áhugasamir aðilar eru vinsamlegast 

beðnir um að senda inn umsóknir á 

shh@olis.is eigi síðar en 

10. september.

Rekstur

WE 
NEED
YOU

We are seeking responsible and 
dynamic people for our restaurants 
around Iceland. 

Diverse and interesting jobs at 
good workplaces with great 
co-workers. 

Negotiable and flexible hours.

Grill 66

Applications are accepted through www.olis.is



Talandi
um tölur

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 220 manns víða um land en fyrirtækið býður 
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu. Fyrirtæki hefur 

hlotið jafnlaunavottun VR og starfar eftir jafnlauna- og jafnréttisstefnu.
Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja um starfið.

 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins „Fish Philosophy“.

Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem 
metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Íslenska gámafélagið óskar eftir að ráða starfsmann 
til starfa á fjármálasviði fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Reikningagerð
• Innsláttur
• Bókun og skönnun
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði
• Nákvæm vinnubrögð
• Jákvætt viðhorf og góð þjónustulund
• Góð tölvukunnátta og þekking á
 Axapta er kostur

Um er að ræða 100% starfshlutfall en skilgreindur vinnutími er frá kl. 08:00 – 16:00. 
 
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Guðjónsdóttir yfirmaður reikningagerðar, í síma
580-0400 eða í gegnum tölvupóstfangið sigrun@gamur.is.
 
Umsóknarfrestur er til 13. september og allar umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu 
berast í gegnum ráðningarvef okkar http://umsokn.gamur.is

Gufunesi         gamur.is         577 5757
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LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR ÓSKAST
Ein af eldri fasteignasölum borgarinnar óskar að ráða  

löggilta fasteignasala til sölustarfa og skjalagerðar. 
Þurfa að geta hafið störf fljótlega eða eftir  

nánara samkomulagi. Árangurstengd launakjör.  

Áhugasamir sendi inn umsókn á: 
box@frett.is merkt ,,Fasteignasala-2506“ 

Umsóknarfrestur er til 10. september.     

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hagfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201608/1174
Lektor í lögreglufræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201608/1173
Verkefnastjóri í lögreglufræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201608/1172
Móttökuritari Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201608/1171
Móttökuritari/alm. skrifstofustörf Matvælastofnun Reykjavík 201608/1170
Lektor í umhverfisverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1169
Lektor í enskum bókmenntum Háskóli Íslands Reykjavík 201608/1168
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan , Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201608/1167
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201608/1166
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan, Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201608/1165
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, hjarta- og æðaþr. Reykjavík 201608/1164
Sérfræðilæknir í nýrnalækningum Landspítali, nýrnalækningar Reykjavík 201608/1163
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201608/1162
Sérfræðilæknir í taugalækningum Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201608/1161
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201608/1160
Sjúkraliðar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201608/1159
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, útskriftardeild Landakoti Reykjavík 201608/1158
Sjúkraliðar Landspítali, útskriftardeild Landakoti Reykjavík 201608/1157
Lögfræðingur Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201608/1156
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201608/1155
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201608/1154
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201608/1153
Eftirlitsm. við véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlit ríkisins Reykjavík 201608/1152
Iðjuþjálfar Landspítali Reykjavík 201608/1151
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201608/1150

IcelandIc TImes
Laus staða í sölu-og markaðsdeild  

Icelandic Times og Landi & Sögu.

Við gefum ma. út tímaritin Icelandic Times og Land & Sögu sem leggja 
áherslu á ferðaþjónustu, menningu og viðskipti. Rit Icelandic Times er gefið út 
á fimm tungumálum á meðan Land & Saga er ætlað íslenskum markaði, enda 
fjölbreytt og vandað efni þar á ferð.

IcelandIc TImes

Erum við að leita að þér? 
Ef þú ert harðdugleg, áræðin og útsjónarsöm manneskja með 
brennandi áhuga á útgáfustarfsemi, menningu og ferðaþjónustu 
- þá gætir þú verið rétti aðilinn!

Sendu umsókn ásamt ferilskrá á netfangið info@icelandictimes.com

Síðumúli 1 • 108 Rvk • www.icelandictimes.com

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

ÓTRÚLEGA 
FJÖLBREYTT 
VINNA

Almenn lagerstörf, vörumóttaka, 
samantekt pantana, frágangur, 
átöppun og önnur verkefni.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum æskileg
• Snyrtimennska og reglusemi
• Lyftarapróf æskilegt
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og þjónustulund

Umsóknir sendist í gegnum olis.is  
fyrir 9. september

LAGERSTÖRF

Olís is currently seeking responsible 
and dynamic people for the 
company’s warehouses in 
Reykjavík.

Applications are accepted through 
olis.is before September 9th.

WAREHOUSE 
WORKERS WANTED

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.
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VIKING LIFE SAVING EQUIPMENT Á ÍSLANDI

Óskar eftir að ráða fólk á skoðunarsvið og í slökkvitækjadeild.

Við óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki. Áhugi á 

björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvukunnáttu er kostur.
Varðandi starfið í slökkvitækjadeild þá er reynsla æskileg 

en ekki skilyrði.

Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir störfunum,
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com 

eigi síðar en 11. september 2016.

Starfskraftur  
óskast í 50% starf

Innflutningsfyrirtæki óskar eftir starfskrafti.   
Þarf að hafa enskukunnáttu og góða tölvukunnáttu svo sem 

að sjá um heimasíðu.
Einnig þarf viðkomandi að geta gengið í öll störf svo sem 

móttöku og afgreiðslu vara.
Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is merktar 

,,Starfskraftur-0309“ fyrir 9 sept.

Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi auglýsir eftir 
styrkumsóknum. Sjóðurinn veitir ungu fólki, 
sem skarað hefur fram úr á einhverju sviði 

tónlistar og stefna á að gera tónlist að meginstarfi, 
viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms.

Styrkurinn verður veittur í janúar 2017 
og er að upphæð kr. 800.000.

Umsóknarfrestur er til 6. október n.k.
Umsóknum skal skilað til skrifstofu Rótarý á 
Íslandi, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 

rotary@rotary.is. 
Sjá nánar á www.rotary.is

Styrkur Tónlistarsjóðs Rótarý

Námsleyfi grunnskólakennara 
og skólastjórnenda skólaárið 

2017–2018
Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um námsleyfi 
grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla skólaárið 2017–2018. 
Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang 
nám sem tengist: 

• faglegri forystu 
• lærdómssamfélaginu, teymiskennslu og samvinnu 
• heilbrigði og velferð nemenda

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið við viðbótargög-
num og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2016. 

Umsækjandi sem æskir námsleyfis skal að lágmarki fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum, sbr. reglur um Námsleyfasjóð: 

a) Hafa, þegar sótt er um námsleyfi, gegnt starfi í 10 ár samtals við 
kennslu, ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna en hálfu 
starfi, og verið samfellt í starfi sl. fjögur ár.

b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila sem 
 stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og taka laun sam-

kvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands vegna grunnskólans. 

c) Ljúka á námstímanum 60 ECTS eininga háskólanámi, eða jafn-
gildu háskólanámi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða 
að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er ráðinn til að 
sinna.

Reglur um Námsleyfasjóð og viðmiðunarreglur um laun í námsleyfi 
er að finna á vefsvæði Námsleyfasjóðs, www.samband.is/ 
namsleyfasjodur og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Við mat á umsóknum er haft til hliðsjónar hversu vel hún er 
rökstudd, hversu skýr markmið hennar eru, hvernig námið nýtist 
umsækjanda í núverandi starfi og stofnuninni sem hann vinnur hjá 
eða skólakerfinu í heild.

Nánari upplýsingar veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða 
í tölvupósti á klara.e.finnbogadottir@samband.is

kopavogur.is

Verkefnastjóri 
stefnumótunar 

Laust er til umsóknar spennandi starf verkefnastjóra til að stýra stefnumótunarvinnu 
Kópavogsbæjar. Starfið heyrir undir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs.

Helstu verkefni
• Leiðir stefnumótun bæjarstjórnar Kópavogs við gerð stefnumarkandi áætlana 

og ber ábyrgð á innleiðingu þeirra
• Leiðbeinir stjórnendum hjá Kópavogsbæ við gerð stefnumarkandi áætlana 

og ber ábyrgð á innleiðingu þeirra
• Staðfestir að stefnumarkandi áætlanir stofnana bæjarins séu tækar til framlagningar 

við gerð fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar
• Fer yfir árangursmælingar skipulagsheilda og skilar ársskýrslu til bæjarstjórnar
• Önnur verkefni sem yfirmaður felur honum og falla að hans starfssviði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða þekking af stefnumótun kostur
• Reynsla af stjórnun kostur
• Þekking af starfsemi sveitarfélaga kostur
• Reynsla af áætlanagerð og árangursmælingum kostur
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í ræðu og riti
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 17. september 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, Páll Magnússon 
(pallm@kopavogur.is) s. 570 1500.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags innan BHM.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
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Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

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



| ATVINNA | 3. september 2016  LAUGARDAGUR30

SORPA óskar eftir tilboðum í 

jarðvinnu á urðunarstaðnum  
í Álfsnesi

Helstu magntölur eru:
 Sprengigröftur: 385.000 m3

 Laus gröftur: 50.000 m3

 Mölun efnis: 50.000 m3 

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu SORPU að  
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum  

6. september 2016 og kosta kr. 15.000

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir kl. 11:00  
hinn 20. september 2016.

ÚTBOÐ

Valhúsahæð og grannsvæði

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að 
deiliskipulagi Valhúsahæðar og grannsvæða, skv. 41. 
gr. skipulagsslaga nr. 123/2010. 

Hér er um að ræða nýtt deiliskipulag. Deiliskipu-
lagssvæðið nær yfir Valhúsahæð, Plútóbrekku, Bakka-
garð, svæða norðan Norðurstrandar frá Austurströnd 
að Lindarbraut, svæða sunnan Suðurstrandar frá 
Steinavör að Lindarbraut auk Kirkjubrautar og 
Skólabrautar.

Suðurmýri 10

Bæjarstjórn Seltjarnarness auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi Kolbeinsstaðamýris vegna 
Suðurmýris 10, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagsslaga nr. 
123/2010. 

Breytingin felur í sér að byggja megi allt að 4 íbúðir. 
4 bílastæði verði á lóð, byggingarreit er breytt og 
nýtingarhlutfall hækkað.

Tillögurnar liggja frammi á 1. og 2. hæð skrifstofu 
Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 2, virka daga frá kl. 
8:00 til 14:00, frá 5. september til og með 14. október 
2016. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðunni www.
seltjarnarnes.is undir liðnum skipulagsmál.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir  til að kynna sér tillögurnar.  Ábendingum og 
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
þjónustuvers Seltjarnarness, b.t. byggingarfulltrúa, 
eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is eigi síðar 
en 14. október 2016. Vinsamlegast gefið upp netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Seltjarnarnesi, 1. september 2016.

Byggingarfulltrúinn á Seltjarnarnesi.

Auglýsing um skipulagsmál
á Seltjarnarnesi

seltjarnarnes.is

Til sölu
Til sölu Preform stálflekamót ásamt 

fylgihlutum ca 40 lengdarmeter í vegg.

Einnig Benosato byggingakrani.  
Ásamt vinnuskúr.

Uppl í síma 892 8910 / Einar

Til leigu 
– Iðnaðar- og verslunarhúsnæði

Til leigu er 1.944 fm iðnaðar- og verslunarhúsnæði við 
Vesturhraun í Garðabæ.  Um er að ræða 1.512 fm á 
jarðhæð og 432 fm á efri hæð með stóru útisvæði.  
Húsið skiptist í þrjár einingar sem innangegnt er á milli 
með góðri lofthæð.  Til greina að kemur að leiga húsið 
sem heild eða í hlutum að undanskildum 200 fm svæði á 
jarðhæð sem er í útleigu og er nýtt sem eldhús og mat-
sala.  Gert er ráð fyrir að upphaf leigutíma sé 1. nóvember.  
Nánari upplýsingar veitir Gísli Jónsson í síma 522-4600 
eða í gegnum netfangið gisli@krokur.net

ÚTBOÐ
Óskað er eftir tilboðum í verkfræði- 
hönnun fyrir Sólvang hjúkrunarheimili. 

Miðað er við að útboð verði í áföngum, það fyrsta 2. desember 2016 
og það síðasta 5. maí 2017.  Hönnunarvinna þarf að hefjast strax og 
samningur er kominn á við ráðgjafa. Rafræn gögn verða afhent hjá 
VSB Verkfræðistofu ehf., vsb@vsb.is frá og með 5. september 2016. 
Tilboð verða opnuð á sama stað, mánudaginn 19. september 2016, 
kl. 11:00.

 Nánar á hafnar�ordur.is

Byggingin verður um 4.000 m2 að �atarmáli. Verkefni 
felur í sér hönnun burðarvirkja, jarðvinnu, lagnakerfa, 
loftræsikerfa, rafkerfa, hljóðvistar og bruna. Einnig að 
hanna breytingar á fráveitulögnum á lóð.

585 5500HAFNARFJARÐARBÆR
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA hafnarfjordur.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Útvarpsreitur við Efstaleiti. Jarðvinna,  

 útboð nr. 13779.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Bílaleigubílar 
Rammasamningsútboð 

ÚTBOÐ NR. 20248 - Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að ramma- 
samningum ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði 
vegna leigu á bílaleigubílum. 

Óskað er eftir tilboðum samkvæmt eftirfarandi flokkun: 
1. Fólksbifreiðar, minnstu og litlar 
2. Fólksbifreiðar, miðlungs og stærri, 2x4 og 4x4 
3. Fólksflutningabifreiðar 7-15 farþega, 2x4 og 4x4 
4. Jeppar, 4x4 

Að auki skulu bjóðendur bjóða visthæfar bifreiðar 
– sjá kafla 2.2 Visthæfar bifreiðar. 

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli útboðs þessa, 
þar sem rammasamningar eru gerðir um tiltekna vöru- eða 
þjónustuflokka í tiltekinn tíma, án þess að magntölur séu þekktar.  
Einstök kaup fara fram eftir að rammasamningur er kominn á. 
Umfang kaupanna er háð því hvernig kaupendahópurinn er sam-
settur á hverjum tíma. Innkaup innan þessa rammasamnings voru 
177 milljónir króna árið 2015, án vsk.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru aðgengileg 
á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is .
Opnunartími tilboða er 27. september 2016 kl. 11:00, hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.  

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is.

Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr. 
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  verður 
haldið í nóvember 2016, ef næg þátttaka fæst. 

Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 7. nóvember 2016. 
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 7 - 11. nóvember og lýkur 
með prófi laugardaginn 19. nóvember.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá  
IÐUNNI- fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða 
vefsetrinu www.idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
    um réttindi til starfsheitis, 
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga 
    um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 17.október 2016. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði  
náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur  
starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,  
sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram kjöraðstæður til náms og starfa.  
Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu  
og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á 
fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði  náttúruvísinda, 
auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur  starfsins. Nemendur fá vandaða 
og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,  sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður 
fram kjöraðstæður til náms og starfa.  Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsókna- 
stofnunum að kennslu  og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangs- 
efnum á fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Sveinspróf í skrúðgarðyrkju verður haldið í vikunni 10-14. 
október 2016 hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, Reykjum.

Umsóknafrestur er til 7. október n.k.

Ekki verður tekið við umsóknum eftir þann tíma.
ATH. greiða skal prófagjald kr. 31.000 áður en próf hefst, 
með áður heimsendum gíróseðli.

Upplýsingar og umsóknir:
Umsóknir skulu sendar til Ágústu Erlingsdóttur, 
agusta@lbhi.is sem jafnframt gefur allar nánari  
upplýsingar um prófið. Landbúnaðarháskóli Íslands  
hefur heimild til að fresta prófi ef ekki næst næg þátttaka.

Landbúnaðarháskóli Íslands Reykjum, 
Ölfusi 810 Hveragerði 

Sveinspróf
Auglýsing um sveinspróf  
í skrúðgarðyrkju

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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



.

 Árakur 20

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 5.sept. kl.17:00-17:30

232 fm endaraðhús í Akrahverfinu 

4-5 svefnherbergi, vönduð gólfefni 

Hiti í gólfi 

Tvennar svalir, 

Stutt í skóla og þjónustu

.

Básbryggja 15 
íbúð 301

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 3.sept. kl.13:30-14:00

Einstök íbúð að stærð 148,3 fm 

Þrjú svefnherbergi, eitt þeirra mjög rúmgott 

Fallegir boga gluggar sem setja mikinn 

svip á eignina 

Gott eldhús opið inn í stofu 

Mjög rúmgott baðherbergi 

.

Álagrandi 8

Verð : 46,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 5.sept. kl.17:00-17:45

Mikið endurnýjuð 113 fm 4ra-5 herb

Húsið nýlega viðgert að utan

Frábær staðsetning

Möguleiki á fjórða svefnherbergi

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Mjög vel skipulögð 124,5 fm 

5 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum 

Sérinngangur, Suður svalir 

2 stofur, 2 böð, 3 til 4 herbergi 

Eignin er laus strax

Grundarhús

Verð : 41,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Mjög vel skipulögð 97,1 fm 4ra herbergja 

endaíbúð á 1. hæð í mjög vel við höldnu húsi

á þessu sívinsæla stað 

Suður svalir 

Bárugata 37

Verð : 43,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð

Alls 70 fm. 

Parket á gólfum.

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun

Sléttuvegur

Verð : 38,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær íbúðir, á fyrstu hæð og í kjallara, 

ásamt bílskúr 

Alls um 250 fm á besta stað í 101 Reykjavík 

Örstutt frá Reykjavíkurtjörn 

Stór og góður garður

Bjarkargata

Tilboð
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vel staðsett 310,3 fm 7-8 herbergja einbýlishús 

á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 

Einstakt útsýni er úr húsinu 

Eignin er laus strax

Klukkuberg

Verð : 82,0 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Einstaklega heillandi  76,8 fm íbúð í einu 
elsta húsi borgarinnar byggt árið 1841
Í hjarta Reykjavíkur með sérinngangi
Einkar smekklega innréttuð í gömlum stíl 
fyrir rúmum 10 árum
Anddyri og herbergi á neðri hæð, stofur, 
baðherbergi og hjónaherbergi á efri hæð

Vesturgata

Verð : 46,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Íbúð á annarri hæð að stærð 107,7 fm 
Lyftuhús, Gengið inn af svölum í íbúð 
Björt 3ja herbergja íbúð sem nýtist vel 
Stórar suður svalir L laga
Þvotthús innan íbúðar 
Stæði í bílageymslu

Tröllakór 18-20 

Verð : 38,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Endaíbúð á fyrstu hæð að stærð 124,0 fm 
með 49,2 fm sérafnotarétti á lóð 
Eigninni fylgir EKKI bílastæði í bílastæðahúsi 
Vandaður frágangur, eikar innréttingar 
ásamt gólfefnum 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna 

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.

Fiskakvísl 30 
íbúð 201

Verð : 42,8 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 5.sept. kl.14:00-15:00

Falleg íbúð á annarri hæð að stærð 128,9 fm 

Tvennar svali Íbúðin nær í gegnum húsið 

Tvö svefnherbergi á hæðinni 

Möguleiki á að bæta við einu svefnherbergi í risi

Frábær staðsetning - Mikið útsýniNánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.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



| ATVINNA | 3. september 2016  LAUGARDAGUR32

Salahverfi  Kópavogi –  
fjárfestingartækifæri  

m. leigusamningi. 
Er með nýlega 122 fm íbúð á jarðhæð (neðri hæð 
í tveggja hæða húsi) í nýlegu fjölbýlishúsi í Sala-
hverfi rétt við golfvöll GKG. Eigninni fylgir stæði í 
bílageymslu. Íbúðin er leigð til tæplega 3ja ára til 
mjög traustra leigutaka. Verðhugmynd: 44,5 millj. 

Upplýsingar gefur Hilmar Þór lögg.leigumiðlari  
í síma 824-9098 

Glæsilegt tvílyft einbýli við Gnitaheiði á þessum vinsæla og mikla 
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs, einbýli með innb. bílskúr sam-
tals 397,1 fm þar af er bílskúrinn 106,5 fm. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga.  Glæsilegur garður.  Verð 125 millj.  
Nánari uppl og skoðun á eigninni :  
Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Jörðin er u.þ.b. 350 hektarar og er grösug. Fjögur nýleg 35 fm bjálka-
hús auk svefnlofts fylgja og að auki er eitt íbúðarhús. Jörðin er rekin í 
dag sem ferðaþjónustu býli og bíður upp á mikla möguleika m.a. tengt 
hestamennsku og skógrækt.  Búið er að planta 35000 plöntum. Jörðin 
er ca 130 km frá Rvík, allt malbikað. Verð 75 millj. Frekari uppl. gefur 
Helgi Jón Harðarson sölustj. s.893-2233. eða helgi@hraunhamar.is

Um er að ræða grösuga 91 hektara jörð í Flóa, aðeins 8 km frá Stokks-
eyri  og 17 km frá Selfossi. Malbikað alla leið. Á jörðinni er gamall 
húsakostur, m.a. eldra stórt íbúðarhús, hlaða, fjós og geymsla. Þessi 
jörð er tilvalin fyrir hestamenn, ferðaþjónustu og fl. Verð 53,9 millj.  
Uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233

Til sölu jörðin Svarfhóll  
í Dalabyggð. Hitaveita.

Til sölu jörðin Lækjarbakki í Flóa

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Glæsilegt einbýli - Kópavogi 
- Frábært útsýni

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

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

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

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Til sölu 5. hæðin í þessu glæsilega húsi sem stendur við Hamraborg 1-3 
Kópavogi. Um er að ræða 316 fm (brútto) skrifstofuhæð, vel skipulögð og 
innréttuð. Mjög snyrtilegt og vel innrétt að skrifstofuhúsnæði. Á hæðinni eru 
nú 7 herbergi, eldhús/kaffistofa, en hægt er að hafa þar allt að 14 herbergi. 
Glæsilegt útsýni. Þak var endurnýjað 2012 og húsið málað að utan.
Afhending eignar er 15. nóvember 2016.

Hamraborg 1-3 Kópavogi



Safamýri 25
108 REYKJAVÍK

Góð fjögurra herbergja íbúð með sérinngangi 
í þríbýli. Fallegt eldhús með tækjum frá Miele, 
stutt í alla þjónustu. Fataherbergi innaf hjóna-
herbergi.

STÆRÐ: 100,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Steinás 1
210 GARÐABÆR

Fallegt einbýli ásamt bílskúr á góðum stað í 
Garðabæ. Fjögur svefnherbergi, glæsilegur 
viðhaldslítill garður þar sem ekki þarf að slá 
neitt gras. Allir velkomnir í opið hús.

STÆRÐ: 216,4 fm EINBÝLI       HERB: 4

Tilboð 
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    6. sept 12:00 – 12:30

Háaleitisbraut 121
108 REYKJAVÍK

Rúmgóð fjögurra herbergja, 106,1 fm. íbúð á 
fyrstu hæð ásamt bílskúr við Háaleitisbraut 121. 
Bílskúrinn er 23,5 fm, með millilofti og var hann 
byggður árið 2004.

STÆRÐ: 129,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

38.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    4. sept 16:00 – 16:30

Kerhraun 37
801 SELFOSS

Eign fyrir vandláta. Stórglæsilegt heilsárshús 
í Grímsnes- Grafningshreppi. Húsið er skráð 
114,6 fm ásamt 12 fm. gestahúsi. Húsið stendur á 
6.280 fm eignarlóð með fallegu útsýni. 

STÆRÐ: 126,6 fm SUMARHÚS      HERB: 5

49.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Löggiltur leigumiðlari

Kjartansgata 7
105 REYKJAVÍK

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á eftirsóttum 
stað miðsvæðis í höfðuborginni. Mikið endurný-
juð íbúð. Stórt hjónaherbergi, glæsilegt eldhús, 
hús í góðu standi.

STÆRÐ: 77 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.900.000
Heyrumst
Olafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 17:30 – 18:00

Frostafold 21
112 REYKJAVÍK

Virkilega góð 5-6 herbergja, tveggja hæða, 
íbúð á efstu hæð. 3 svefnherbergi , tvær stofur. 
Auðvelt að fjölga herbergjum ef þarf. Stórar 
suðursvalir. Bílskúr.

STÆRÐ: 152,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5-6

44.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. sept 16:00 – 16:30

Suðurhlíð 38C
105 REYKJAVÍK

Glæsileg sérhæð á einum flottasta stað 
höfuðborgarsvæðisins. Íbúðin er á efstu hæð, 
henni fylgja 107 fm svalir með stórbrotnu útsýni 
og tvö stæði í bílageymslu fylgja.

STÆRÐ: 148,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

98.000.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Sörlaskjól 18
107 REYKJAVÍK

Afar vel staðsett 239,2 fm ein-
býlishús á þremur hæðum með 
tvöföldum 42,9 fm bílskúr. Góð 
innkeyrsla. Vel skipulagt hús í góðu 
ásigkomulagi. Miklir möguleikar, 
meðal annars á aukaíbúð og 
stækkun. Teikningar á skrifstofu. 
Frábær fjárfesting á þessum vinsæ-
la stað. Getur losnað fljótlega.

STÆRÐ: 282 fm EINBÝLI             HERB:7-8

TILBOÐ 
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN  



Valhöll fasteignasala 
Síðumúla 27 

Sími: 588-4477

SKYGGNISBRAUT 30, Í ÚLFARSÁRDAL 
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ 15:00 TIL 16:00

Úlfarsárdalur er nýjasta hverfi Reykjavíkurborgar.  Eitt af einkennum hverfisins er mikil nánd við náttúruna og í göngufæri við hverfið eru 
náttúruperlur eins og Úlfarsfellið, Reynisvatn, Hafravatn og Hólmsheiðin. Hverfið státar einnig af metnaðarfullu starfi, leikskóla, grunnskóla, 
frístundaheimili, öflugri félagsmiðstöð og íþróttafélaginu Fram.  Við Úlfarsá mun á vegum Reykjavíkurborgar rísa glæsilegt mannvirki sem 
verður menningarmiðja Grafarholts og Úlfarsárdals. Það mun hýsa leikskóla, grunnskóla, frístundir, menningarmiðstöð, almenningsbóka- 
safn, sundlaug og íþróttahús. 

Skyggnisbraut 30, er til afhendingar í  þessum mánuði.
 
3ja herb. íbúðir verð frá 37,9 milj.
2ja herb. íbúðir verð frá 32,4 milj.
 
Vandaðar íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal, glæsilegt útsýni og mikil náttúrufegurð.
Bílastæði í opnu bílastæðahúsi fylgir hluta af íbúðunum.
Vandaðar innréttingar, gólfefni á öllum íbúðum nema þakíbúðum, uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum.

Heiðar lögg. fast.  verður á staðnum og sýnir áhugasömum, s: 693-3356 / heidar@valholl.is

OPIÐ 
HÚS

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

7 herbergi

Gunnlaugur fasteignasali

Sléttuhraun 16

77.500.000

220 Hafnarfjörður
Einbýlishús

Sérlega glæsilegt og fjölskyldurvænt einbýli 

 844 6447

232,6 fm Miðsvæðis í Hafnarfirð

4 herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Lindarbyggð 6

44.500.000

270 Mosfellsbær
Raðhús

Bjart hús með góðri lofthæð.

897 9030

107,7 fm Gott endaraðhús 5 herbergi

Davíð fasteignasali

Krummahólar 6

39.900.000

111 Reykjavík

Penthouse á 2 hæðum

897 1533

157  fm  Stæði í bílageymslu

79 fm Björt og snyrtileg.3 herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur fasteignaasali

Reynimelur 52

 37.900.000

107 Reykjavík.
1. hæð

897 9030

 844 6447

Opið hús sun. 4. sep.kl 14:00 og 15:00Opið hús þri 6. sept kl. 17.00 – 17.30

127 fm Aðeins 3 hús eftir.4  herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Gísli Elí  aðst. fasteignasala

Laxatunga 126-144

32.900.000

270 Mosfellbær
Raðhús Íbúð

897 9030

 698 5222 

Sölusýning sunnudag 4 sep kl14:00- 14:45 

79 fm Hæð og ris3 – 4 herbergi

Úlfar Þór fasteignasali

Gunnlaugur fasteignaasali

Reynimelur 52

39.500.000

107 Reykjavík.
2. hæð.

897 9030

 844 6447

Opið hús sun. 4. sep.kl 14:00 og 15:00



Í tilefni af 40 ára afmæli Garðabæjar vill Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. þakka fyrir gott samstarf við 
uppbyggingu íbúðarbyggðar við Arnarnesvog í Garðabæ.
 
Uppbyggingin í Arnarnesvoginum hófst fyrir 11 árum og er nú verið að byggja síðustu húsin. Verður þá risin 
tæplega 800 íbúða blómleg byggð á svæðinu.
 

Við óskum Garðabæ velfarnaðar á 40 ára afmælinu!

 Til hamingju með 40 ára afmælið!

www.bygg.is
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.
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Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

Sogavegur 142 e.h. - Reykjavík
OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

Vönduð efri sérhæð ásamt bílskúr í nýlegu húsi á góðum stað í austurborginni. 
Eignin er alls 147,5 m2 að stærð og er bílskúr 24,5 m2 þar af. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Laus til afh. við kaupsamning. Skipti möguleg á minni eign.

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s

Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Gesthús Selfossi er hlýlegur gististaður fyrir ferðamenn sem fara um 
Suðurland. Þar er þyrping 11 hlýlegra parhúsa sem kúra í skóginum, 
alls 22 herbergi. Á svæðinu eru 
einnig þrjú nýleg og fullbúin 50 
m2 sumarhús með skjólgóðum 
pöllum og heitum pottum. Einnig er 
á svæðinu glæsilegt tjaldsvæði með 
frábærri aðstöðu fyrir tjaldgesti. 
Þjónustumiðstöðin er með góðum 
sal og fullbúnu veislueldhúsi. Stór 
sólpallur með heitum pottum er við 
þjónustumiðstöðina. 

Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn 
Magnússon lgf. í s: 894 2045

Mjög spennandi og rótgróið fyrirtæki í 
ferðaþjónustu á Suðurlandi.

Árkvörn 2a, Ártúnsholti
Opið hús mánud. 5. Sept. frá kl 18:00 - 18:30

Brú fasteignasala kynnir 4ra herbergja 93,7 fm íbúð, henni fylgir 
4,7 fm sérgeymsla í sameign og 17,8 fm bílskúr.Íbúðin er á jarð-
hæð með sér inngangi og góðu aðgengi frá rúmgóðu bílastæði. 
Verð 36,5 millj.

Guðbrandur Jónasson (nemi í löggildingu) s: 896-3328, tekur á 
móti áhugasömum gestum.

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

OPIÐ HÚS

Laugavegur 170 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Blásalir 20, efri hæð
OPIÐ HÚS MÁN 5/9 KL. 18-18:30

Blásalir 20, efri hæð: 112,4 fm. efri sérhæð við Blásali í Kópavogi.  
Vönduð eign með frábæru útsýni með þremur góðum svefnher-
bergjum og þvottaherbergi innan íbúðar. Gengt frá stofu á stórar 
suðursvalir. Stutt í þjónustu, skóla og íþróttaaðstöðu. Þetta er ein-
staklega björt og falleg eign á frábærum stað í Kópavogi með mikilli 
lofthæð. Frábær fjölskyldueign. Sjón er söguríkari.Verð 43,9 millj. 
Opið hús mán 5/9 frá kl. 18-18:30, verið velkomin.

 

OPIÐ HÚS

Nýjar þriggja herbergja íbúðir við  
Austurgötu 22 í miðbæ Hafnarfjarðar,  
í húsinu eru 6 íbúðir og eru þær allar 
84 fm, allar með sérinngangi og skilast 
fullbúnar með gólfefnum. Íbúðirnar 
eru óvenju bjartar og með gluggum 
í þrjár áttir. Til afhendingar fljótlega. 
Húsið er frábærlega staðsett í þessari 
fallegu götu.

NÝBYGGING VIÐ AUSTURGÖTU 22, HAFNARFIRÐI.

Bókið skoðun hjá Smáranum Fasteignamiðlun
Andri Sigurðsson löggiltur fasteignasali, s: 690 3111, andri@smarinn.is
Gunnar Sv. Friðriksson löggiltur fasteignasali / hdl, s: 842 2217, gunnar@smarinn.is
Þórey Ólafsdóttir löggiltur fasteignasali, s: 663 2300, thorey@smarinn.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum Hraunhamars 
Hlynur Halldórsson s. 698-2603, hlynur@hraunhamar.is
Hilmar Þór Bryde s. 892-9694, hilmar@hraunhamar.is
Helgi Jón Harðarson sölustjóri  s. 893-2233, helgi@hraunhamar.is

Verð frá 35.150.000

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

Stofnað  
1983

Jörðin er ca 320 hektarar, að auki fylgir húsakostur, þ.e. einbýli, og útihús. Jarðhiti. Veiðiréttur í Laugarvatni, 
Apavatni og Hólá. Í nágrenninu eru nokkrar af helstu náttúruperlum Íslands eins og Þingvellir, Gullfoss og 
Geysir (hinn gullni hringur) Þessi jörð er tilvalin fyrir ferðaþjónustu/hótel ofl. Jörð fyrir fjársterka aðila.

Uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s: 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Til sölu jörðin Útey I við Laugarvatn 

Framúrskarandi vörumerki 3

Merki

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Til sölu 5. hæðin í þessu glæsilega húsi sem stendur við Hamraborg 1-3 
Kópavogi. Um er að ræða 316 fm (brútto) skrifstofuhæð, vel skipulögð og 
innréttuð. Mjög snyrtilegt og vel innrétt að skrifstofuhúsnæði. Á hæðinni eru 
nú 7 herbergi, eldhús/kaffistofa, en hægt er að hafa þar allt að 14 herbergi. 
Glæsilegt útsýni. Þak var endurnýjað 2012 og húsið málað að utan.
Afhending eignar er 15. nóvember 2016.

Hamraborg 1-3 Kópavogi

Austurmörk 4, Hveragerði 
• s. 483 5800 
• gsm 895 9098 
• byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Fallegt 235fm. einbýlishús með 5 herbergjum, stofu, eldhúsi,  
2. baðherbergjum, geymslu og þvottahúsi, öll rými í húsinu eru stór. 
Eignin stendur á 5,4 ha eignalandi sem er á milli Hveragerðis og  
Selfoss og er landið skipulagt í 12 lóðir þar af 9 undir einlyft ein- 
býlis- eða tvíbýlishús. Í dag er á  lóðinni hestagerði og lítill skúr  
sem notaður er sem hesthús. Björt og stór eign á eignarlandi  
sem býður upp á marga möguleika.

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð í steinsteyptu parhúsi, 174fm þar af 
39fm bílskúr. Eignin er fullbúin að utan, fullmáluð að innan, rafmagn 
tilbúið og eins gólfhiti og hitastýringar, úttekt komin. Gólf flotuð og tilbúin 
undir parketlögn, forstofa og baðherbergi flísalagt. Halogenlýsing í stofu 
komin og allir rofar og tenglar. Bílskúr og þvottahús eru fullbúinn með 
epoxi á gólfi, stálvaskur í þvottahúsi. Verð kr. 39,4millj.  
Opið hús á morgun – sunnudaginn 4. sept. frá kl 14:00-15:00

Hjarðarból í Ölfusi Hraunbær 14 Hveragerði

OPIÐ HÚS

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI !  
AÐEINS 2 DAGAR EFTIR !

FLUGUSTANGIR....................................... 20 - 50% AFSL.
FLOTVESTI .........................................................40 % AFSL.
SPINNSTANGIR ......................................25 - 75 % AFSL.
FLUGUHJÓL ...........................................20 - 50 % AFSL.
VÖÐLUSKÓR ..........................................20 - 50 % AFSL.
FLUGULÍNUR ..........................................20 - 75 % AFSL.
NEOPRENE VÖÐLUR ................................. FRÁ 14.950 KR
POLAROID GLERAUGU ............................... FRÁ 2.900 KR.
KLOFSTÍGVÉL ............................................ FRÁ 5.900 KR.
FLUGUSTANGIR.......................................... FRÁ 9.900 KR.
SPINNSTANGIR ALLT AÐ ...................................60 % AFSL. 
SJÓSTANGIR .............................................FRÁ  5.000 KR.
14 FETA STRANDVEIÐISTANGIR ................ FRÁ 6.500 KR.
MITTIS ÖNDUNAR VÖÐLUR MEÐ STÍGVÉLI .... 19 .900 KR.
320 CM SLÖNGUBÁTUR ............................... 150 .000 KR.
RAFMAGNSMÓTORAR ........................................40% AFSL.

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán. – fös. kl. 9 – 18. Laugard. kl. 9 – 16. Sunnudag kl. 10-16 

Síðasta opnun á sunnudegi í sumar

Allar nánari upplýsingar á 

veidiportid.is

 OG ALLT Í VERSLUNNINNI Á 

AFSLÆTTI EN BARA Í 2 DAGA !! 



Söngvarinn Dagur Sigurðsson 
heyrði í hljómsveitinni Queen í 
fyrsta skipti þegar hann var um 
tíu ára gamall á ferð í bíl frænku 
sinnar og lagið Living on My 
Own var spilað. Hann hefur haft 
gaman af og hlustað á lög sveitar-
innar síðan. Það er því viðeigandi 
að Dagur sé einn margra söngvara 
sem troða upp á tónleikum í Hörpu 
í kvöld í tilefni þess að söngvari 
Queen, Freddie Mercury, hefði 
orðið sjötugur þann fimmta sept-
ember næstkomandi.

Fyrir um fimm árum voru Heið-
urstónleikar Freddies Mercury 
settir upp og verða tónleikarnir í 
kvöld með svipuðu en samt sem 
áður nýju og endurbættu sniði. 
Sem fyrr verða bestu tón-og texta-
smíðar Freddies Mercury fluttar 
í glæsilegri umgjörð í Eldborgar-
sal Hörpunnar og munu lög eins og 
Barcelona, Who Wants to Live For-
ever, Love of My Life, Crazy Little 
Thing Called Love, Bohemian 
Rhapsody, Somebody to Love, By-

cycle Race, Killer Queen, Living 
on My Own, We Are the Champ-
ions og fleiri hljóma.

Dagur mun taka eitt af sínum 
uppáhaldslögum með Queen, Innu-
endo, í kvöld. „Það er alveg rosa-
legt lag og mikið verk. Ég fæ líka 
að taka lagið sem var samkvæmt 

okkar heimildum það síðasta sem 
var tekið upp með Freddie,“ segir 
hann.

Tónlistarsmekkur Dags er fjöl-
breyttur og segist hann hlusta á 
allt, vera algjörlega ótakmarkaður. 
Þegar Dagur er beðinn um að lýsa 
sér sem söngvara segist hann eftir 
stutta umhugsun vera upphaflega 
rokksöngvari. „En ég get þó sung-
ið hvað sem er í rauninni. Ég er 
búinn að vera að trúbba í fimm 
ár og hef tekið svokölluð lúxus-
gigg, árshátíðir og böll og fleira. 
Ég hef unnið við þetta núna í nokk-
ur ár og gengur ágætlega. Ég held 
því áfram þar til fólk hættir að 
syngja,“ segir Dagur í léttum dúr.

Dagur, sem vann Söngvakeppni 
framhaldsskólanna árið 2011, seg-
ist vera reynslunni ríkari af því 
að vinna með Rigg-hópnum sem 
stendur að tónleikunum í kvöld. 
„Ég er búinn að vera með Rigg- 
hópnum núna í tvö til þrjú ár og 
hef verið í þremur sjóvum, Meat-
loaf, U2 og AC/DC. Þetta eru allt 
fagmenn og þetta hefur allt verið 
risastór skóli fyrir mig.“

Dagur leyfir lesendum að 
skyggnast hér aðeins inn í hefð-
bundið helgarlíf hans.

Þegar þú ferð út að skemmta 
þér, hvað finnst þér skemmtileg
ast að gera?

Mér finnst skemmtilegast að 
kíkja á góða tónleika eða hittast 
í góðra vina hópi einhvers staðar 
og fá mér nokkra drykki og svona.

Sefur þú út um helgar?
Mjög sjaldan. Þar sem ég er 

oftast að spila og syngja til svona 
4-4.30 um helgar, þá reynir maður 
að vakna ekki þegar of langt er 
liðið á daginn.

Vakir þú frameftir?
Já, ég myndi segja það. Hausinn 

á mér funkerar best á næturnar.

Hvernig er draumahelgin?
Draumahelgin er eitthvert 

skemmtilegt gigg á föstudegi, og 
svo kíkja aðeins út á lífið á laugar-
degi, enski boltinn og slökun á 
sunnudegi.

Hvar er best að eyða laugar
dags eftirmiðdegi?

Heima í góðum fíling eða ein-
hvers staðar í góðu boði.

Hvað er annars að frétta?
Allt gott að frétta. Góð giggtörn 

í gangi sem klárast í lok septem-
ber og svo í október eru það út-
lönd og eitthvað fleira skemmti-
legt.

ÓTAKMARKAÐUR 
TÓNLISTARSMEKKUR
Dagur Sigurðsson syngur lög eftir Freddie Mercury á tónleikum í kvöld. 
Fjöldi fólks kemur fram á tónleikunum sem haldnir eru í tilefni þess að 
hinn litríki söngvari Queen hefði orðið sjötugur næsta mánudag. 

Lilja Björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

Dagur hefur nóg að gera um helgina og 
meðal annars syngur hann á Freddie 
Mercury-tónleikum í kvöld. MYND/GVA

Það er föngulegur hópur fólks sem kemur fram í kvöld en Rigg-hópurinn hefur 
haldið nokkra tónleika til þessa. 
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Skráðu þig núna

28. – 30. september 2016

Fjöldi íslenskra og erlendra fyrirtækja sýna 
allt það nýjasta í tækjum og þjónustu við 

sjávarútveginn.

Sýningin er opin:
Miðvikudag: 28. sept.  15.00-19.00
Fimmtudag: 29. sept. 10.00-18.00
Föstudag: 30. sept.  10.00-18.00

Allar nánari upplýsingar á www.icelandfishexpo.is

Stórsýning ársins

Glæsileg 
sjávarútvegssýning 
í Laugardalshöllinni
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HAFNARFJÖRÐUR
Hafnarfjarðarbær leitar tilboða lögaðila í lóðir í Skarðshlíð fyrir þriggja 
til fimm hæða fjölbýlishús. Um er að ræða 6 lóðir með 18 húsum og 
167 íbúðum í heild.  Lágmarksverð er samkvæmt nýrri gjaldskrá sem 
samþykkt var í bæjarráði þann 11. ágúst 2016. Tilboðsgögn  og 
upplýsingar á hafnar�ordur.is

Sannkölluð náttúruperla á frábærum stað

Í skipulagi, hönnun og uppbyggingu í Skarðshlíðarhverfi er rík áhersla 
lögð á heildræna sýn, vistvænt skipulag, grænt yfirbragð og fjölbreytt 
útisvæði.  Fjölbýlislóðirnar liggja á flata í skjóli hlíðar sunnan og vestan í 
Ásfjalli. Fjölbýlishúsin verða þungamiðjan í hverfinu.

Ítarefni á hafnar�ordur.is
Leitarorð: Lausar lóðir

Tilboðsfrestur
20. september 2016 kl. 12:00. 
Tilboð opnuð kl. 12:00 sama dag í 
bæjarráðssal, Strandgötu 6

Afhending tilboða
Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
Strandgötu 6

Fyrirspurnir
hafnarfjordur@hafnarfjordur.is
liljao@hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

SKARÐSHLÍÐ
Tilboð óskast í �ölbýlishúsalóðir!

Helstu upplýsingar

Í dag eru íbúar í Vallahver� rúmlega 5.500 talsins og fer �ölgandi.

Vinsælt svæði í �ölskylduvænu umhver�!

Hugmyndir að útliti og ásýnd Skarðshlíðarhverfis



BÍLAR &
FARARTÆKI

SKODA Yeti ambiente. 03/ 2014, ek, 
68 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Dráttarkrókur. 
Snyrtilegur og sparneytinn bíll Verð 
3.490.000. Rnr.124399. Bílás Akranesi 
431-2622/bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

Ódýr/Sparneytinn !
Toyota Yaris Terra 06/2008 ek 111 
þ.km snyrtilegur, góð þjónusta, Verð 
990 Þús !!!

LÍtiÐ KeyrÐUr !
 Audi Q7 S-Line 06/2008 ek aðeins 69 
þ.km 4.2 L Bensín,Hlaðinn búnaði ma. 
Leður, glerþak, bakkmyndavel ofl Verð 
4990 þús !!!

GLÆSiLeGUr/dieSeL !
BMW 320 GT Modern Line 03/2014 ek 
59 þ.km Sjálfskiptur, vel búinn, OKKAR 
VERÐ 5490 Þús !!! Skipti möguleg.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

RENAULT Trafic minibus. Árgerð 2013, 
ekinn 177 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.690.000. Rnr.991694.

VW Caddy life 7 manna. Árgerð 2012, 
ekinn 95 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
3.180.000. Rnr.991612.

MERCEDES-BENZ A 220 CDI. Árgerð 
2013, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. Rnr.991636.

KIA Sorento. Árgerð 2013, ekinn 
100 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.890.000. Rnr.142044. 4 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

LEXUS Ct-200h h/b hybrid exe, 
sóllúga. Árgerð 2012, ekinn 35 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.370389.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.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

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

MMC PAJERO DID 44”. nýskr. 
04/2006, ekinn aðeins 65 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, fullt af aukabúnaði. Klár 
í hvað sem er! Verð 6.690.000 kr. 
Raðnr.286800 á BILO.is á BILO.is

HONDA ACCORD SEDAN nýskr. 
03/2006, ekinn aðeins 113 Þ.km, 
bensín, 5 gíra, 18” nýjar álfelgur og 
dekk. Verð 1.280.000 kr. Raðnr.255455 
á BILO.is

FORD MONDEO TITANIUM DIESEL 
nýskr. 06/2012, ekinn 68 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.190.000 kr. 
Raðnr.287530 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

NISSAN Qashqai dísel. Árgerð 2015, 
ekinn 15 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.450.000. Rnr.140474.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2008, ekinn 163 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. Einn Eigandi Verð 
4.490.000. Rnr.240513.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

SUZUKI Swift gl. Árgerð 2013, ekinn 
74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 1.690.000.Ný vetrardekk fylgja 
með! Rnr.340097.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2012, 
ekinn 92 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.450.000.Ný vetrardekk fylgja með! 
Rnr.311618.

FORD F350 lariat super duty fx4. 
Árgerð 2014, ekinn 67 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð án vsk 7.180.000. 
Rnr.330712.

AUDI Q7 quattro. Árgerð 2013, 
ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 
gírar. Tilboð 6.690.000. Ásett verð 
7.800.000 Rnr.211662.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2008, ekinn 122 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 4.950.000.1 
eigandi topp eintak Rnr.115402.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Nissan E-NV200, 10/2014, ek 5 þús 
km, verð 2.950 þús, ( nývirði 4.690. 
þús ), sjsk, hraðhleðslutengi.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 bílar til sölu

Mitsubishi Outlander, 4wd, árg. 
3/2004, ekinn 100.000, beinskiptur, 
skoðaður ‘17, einn eigandi, ásett verð 
950.000, tilboð 750.000.- Upplýsingar 
í síma 8431585, Einar.

7 manna, disel jepplingur, ný 
nagladekk, ssk, leður og lúga. Ek 217þ. 
s. 860 0341

ROVER 75, Árg. 2001 disel, dökkblár, 
Ljós leðurklæðning, fallegt eintak og 
vel með farin. Sparneitinn. Bein sala 
eða skipti. Uppl. í s. 776-4446

Renault Clio árg 2005 ek. 92 þús km, 
aukadekk, lítið ekinn og sparneytinn. 
S: 825 5646

Til sölu yfirbyggð kerra og bíll. Kia 
Sportage. 2000 árgerð. verð 70þkr. 
Einnig kerra, stærð 120x200. Hæð 
125. Á fjöðrum f/ hálendisv. Verð 
500þ.kr. S: 843-8282

Sparneytinn 
fjöLSKyLdUbÍLL

Kia Ceed 2011 ek. 102þ. Sjálfsk., dísel, 
eyðslugrannur. Sko 2016. Smurbók 
fylgir. Nagladekk geta fylgt. Verð 1.850 
þús. Uppl. í s: 8257291

LandCrUiSer GX 150
Árg. 2016, ek. 4 þ.km., 33” breyting, 
sóllúga, dr.kr.,ofl. skoða skipti á ód. 
Uppl. í s. 773-3313

Mercedes Bens. 200 C Kompressor 
árg ‘06, ek 170.000 km. Fallegur, vel 
meðfarinn bíll. Verð. 1700.000 engin 
skipti. S. 8986581

 bílar óskast

bÍLL ÓSKaSt á 25-250ÞúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Húsbílar

 Kerrur

Kerrur frá 144.900,- Evrópsk 
gæðaframleiðsla. Kynntu þér úrvalið á 
kerrur.is Dekkjahöllin sími 460 3000

Bíldshöfða 5  
www.bilahollin.is

Árg 1/2012. Ek. 63þús. 
Umboðsbíll. 1 eigandi. 
Leður. Topplúga. 
18” felgur. Þjónustusaga 
frá BL frá upphafi. 
Ásett verð 5.390.000.- 
Raðnr.311691. Seljandi 
skoðar skipti á ódýrara.

BMW 520 Diesel F10

Dodge Ram Mega cab Limited 
til sölu

Árg. 2016 6,7 Cummins Diesel m/Aisin HD 
skiptingu, einn m/öllu. Algerlega sem nýr.
Verð 12,3 m. m/vsk.

Upplýsingar í síma 820 1122

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



 Hjólbarðar

Frábær dekkjatilboð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Alhliða garðyrkja. Halldór garðyrkjum. 
Sími 698 1215

 bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Tek að mér bókhald fyrir Einyrkja og 
lítil fyrirtæki. MD bókhald ehf sími 
616-9480

 Málarar

Málari getur bætt við sig verkefnum. 
Vorlitir ehf s. 661 3140 og 848 8899

Inni og útimálun - fagmennska og 
vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt tilboð 
og gerðu verðsamanb. S:8587531

 búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

 Spádómar

SpáSíMinn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

661 3839 - SíMaSpá
Opið frá kl. 14 alla daga.

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá og 
tímapantanir í s. 844 1596

 rafvirkjun

raFlaGnir oG 
dyraSíMakerFi S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

raFlaGnir, dyraSíMar. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

KEYPT 
& SELT

 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.

 Vélar og verkfæri

Til sölu Rockwell plötusög, ekta 
amerísk. Upplýsingar í síma 699 2502

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 námskeið

StUndaSkrá: - SCHedUle
ÍSLENSKA f. útlendinga - ICELANDIC 
I og II. ENSKA f. fullorðna/ENGLISH 
f. Adults. NORSKA I: Byrja/
Starting: 12 /9, 10/10, 7/11, 5/12. 
Morgna/ Síðdegi /Kvölds. Mornings/
Afternoons/ Evenings. 4 vikur x 5 
daga í viku - 4 weeks x 5 days a 
week. 1-5 nemendur/1-5 students 
- www.iceschool.is. ff@icetrans.is. 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, Ármúli 
5. s. 557 1155 / 898 1175.

SilFUrSMíði
Vetrarstarfið að byrja. Opið hús að 
Smiðshöfða 14, laugardaginn 3/9 á 
milli kl.13-16. Námskeið í silfursmíði 
og víravirki. Leiðbeinendur Leifur 
Jónsson gullsmíðameistari og Vífill 
Valgeirsson. Uppl í síma 8231479

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 barnavörur

aUkaHlUtapakki að 
VerðMæti 27.800.- FylGir 

Frítt Með ÖllUM 
(FyrirFraM pÖntUðUM) 

VÖGnUM FraM til 12. 
SepteMber.

Vagnstykki, kerrustykki og skiptitaska 
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 dýrahald

Shetland sheepdog hvolpar til sölu. 
Uppl í s. 863 8596

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 byssur

Til sölu Benelli Vinci 3 tommu, mjög 
lítið notuð. Upplýsingar í síma 699 
2502

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

leiGjendUr, takið eFtir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Herbergi til leigu í miðbænum. Uppl. í 
s. 661 5219.

 Húsnæði óskast

Miðaldra kona óskar eftir 
einstaklingsíbúð í Rvk. Skilvísar 
greiðslur. S. 7818131

Óska eftir íbúð á höfuðborgarsvæðinu 
til 1. nóv. Skilvísi heitið. Upplýsingar í 
s. 6113868

 Geymsluhúsnæði

Þurrkbox á tilboði 749 kr per stk 
eða 3 fyrir 2 á 1498 kr. Draga úr 
rakasöfnun í ferðavögnum. Frábært 
að setja í ferðavagninn áður en hann 
er settur í geymslu. Íshúsið ehf S: 566 
6000 www.ishusid.is
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

• 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 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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GEYMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

UpphItUð 
fERðAvAGNAGEYMSLA í 

BoRGARf.
Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og 
fl. S. 899 9339 & solbakki311@gmail.
com Sólbakki.

www.BUSLoDAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

vILt þú vINNA MEð 
okkUR.

Óskum eftir hressu, 
þjónustulunduðu og 

samviskusömu fólki til að vinna 
með okkur í bakaríinu okkar í 

Mosfellsbæ. Vinnutíminn er frá 
13:00 - 18:30 alla virka daga. 

Umsækjendur þurfa að tala góða 
íslensku. Hægt er að fylla út 

umsókn á staðnum eða á netinu. 
Slóðin er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

vAktStjóRI:
Ginger óskar eftir vaktstjóra á 

dagvaktir alla virka daga. Unnið 
er frá kl. 9:00-17:00. Ef þú ert 
orðinn 18 ára og vilt vinna á 

góðum og skemmtilegum stað 
sendu þá ferilskrá á brynja@
ginger.is eða hafðu samband 
í síma 780-1980. Uppvask/

dishwasher: Ginger óskar eftir 
starfsfólki í uppvask alla virka 
daga frá 12:00-16:00. Ginger 
is looking for a dishwasher 
weekdays from 12:00-16:00.

Verslunin Kvosin óskar eftir ábyrgum 
og samviskusömum einstakling 
á helgavaktir. Einungis 18 ára 
og eldri koma til greina. Reynsla 
af afgreiðslustörfum æskileg. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá og uppl. 
um meðmælendur á telma@kvosin.is 
fyrir 12. september.

DÝRARíkIð
Óskar eftir starfsmönnum í fullt 

starf.Umsækjendur þurfa að hafa 
bílpróf.

Upplýsingar ásamt ferilskrá 
sendist á: dyrarikid@dyrarikid.is

Leitum eftir dugmiklum starfskröftum 
á hjólbarðastöðvar Dekkjahallarinnar. 
18 ára aldurstakmark. Fyllið út 
umsókn á dekkjahollin.is

Óska eftir reglusömum starfskrafti í 
hestaleigu, þarf að vera vanur hestum 
og einnig vanur húsaviðhaldi. Uppl. í 
síma 616 1569.

SMIðA.IS
óskar eftir að ráða smiði til hinna 
ýmsu smíðastarfa. Uppl. í s. 899 7262 
og smida@smida.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

SÝNING Á TOPPTJÖLDUM 
Á LJÓSANÓTT Í REYKJANESBÆ 
FRÁ KL. 16.00 TIL KL20.00

Komdu og skoðaðu úrvalið 
og nýttu þér frábær 
Ljósanætur tilboð

HB ehf, Njarðarbraut 1
260 Reykjanesbæ
Sími 422 7770

Airtop Small 486.080
TILBOÐSVERÐ 413.080

Overcamp Small 275.900
TILBOÐSVERÐ 234.900

Overzone Small 451.360
TILBOÐSVERÐ 383.360 www.topptjald.is  I   www.facebook.com/topptjald  I  topptjald@gmail.com

 

Topptjald

Flugstöð

Reykjavík

LJÓSANÆTUR 
TILBOÐ!

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Hljómsveitin AMIGOS
Arnar Freyr, Fúsi Óttars,
Jón Kjartan og 
Jóhann Ingvason
spila um helgina.

Leikir helgarinnar:

Undankeppni HM 
í fótbolta

Allir velkomnir

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

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ



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



Sveppir eru eftirsóknar-
verðir  vegna bragð-
gæðanna, fyrst og fremst. 
Þeir gera góðan mat betri. 
Svo eru þeir líka hollir, að 
mestu leyti trefjar og vatn 

og með smá af snefilefnum og víta-
mínum.“ Þetta segir Ása Margrét 
Ásgeirsdóttir hjúkrunarfræðingur 
sem fræg er fyrir námskeið og bækur 
um sveppi í íslenskri náttúru. 

„Ég hef haft áhuga á sveppum í 
um 40 ár. Hann bara kom, hefur 

Sveppir gera  

Sveppabrauðinu góða kynntist Ása fyrst er hún fór sem fararstjóri með sænsku sveppaáhugafólki um Ísland. „Við hentum 
sveppum í kokkinn fyrir kvöldmat og sögðum: Búðu til úr þessu og hann setti sveppi í allt.“  FréttaBlaðið/anton Brink

Ása með lerkisvepp, kúalubba, furusvepp og lyngflosa sem hún tíndi í sumar-
bústaðalandinu sínu. FréttaBlaðið/anton Brink

Ég hef haft áhuga  
á sveppum í um 40 ár. 
hann bara kom, hefur 
vaxið og vaxið og 
heltekur mig í 
ágústmánuði.

Sveppabrauð
Nota má ferska, frysta  
eða þurrkaða sveppi.

400 g ferskir sveppir sneiddir smátt. 
Settir fyrst á þurra pönnu og mesta 
vatninu sem kemur úr þeim hellt af, þeir 
eru síðan steiktir í góðri matarolíu.
40 g þurrkaðir sveppir Þá þarf að 
leggja í bleyti í 1 til 2 tíma fyrst og hella 
vatninu frá fyrir steikingu. Saltið og 
piprið örlítið. Látið kólna.

Deig
1 bréf þurrger (11,8 g)
3 dl volgt vatn
1 tsk. salt
1 tsk. hunang
2 msk. ólífuolía
4 dl hveiti fyrir brauðgerð
3 dl heilhveiti

Þurrgerið má leysa upp í volgu 
vatninu. Einnig má strá gerinu 
beint út í hveitiblönduna. Blandið 
saman í hrærivélarskál öllu hrá-
efni, notið hnoðara og hrærið þar 

til allt er samlagað – mjög stutta 
stund. Látið rakan klút yfir hræri-
vélina og látið deigið hefast í 40 
mínútur. 

Blandið steiktu sveppunum 
saman við deigið og hnoðið lítil-
lega. Útlitinu getið þið ráðið en ég 
hnoðaði í litlar bollur sem saman 
mynda svepp. 

Seinni hefun á bökunarpönnu 
tekur 30 mínútur. Penslið yfir 
brauðið með olíu og bakið í 20 
mínútur við 200° C hita eða þar til 
brauðið er fullbakað.

Sveppamauk
40 g þurrkaðir sveppir
Furuhnetur 1 pakki (70 g)
1 dl rifinn parmesan-ostur
1 og ½ dl ólífuolía
Salt, pipar og timjan eftir smekk.

Látið sveppina liggja í bleyti í 1 til 
2 tíma, hellið vatninu af og steikið 
sveppina í olíu smá stund. Kryddið 
með timjan. 

Setjið sveppi, furuhnetur og 
parmesanost í matvinnsluvél og 
maukið. Hellið olíunni í á meðan 
vélin gengur, þar til maukið er 
hæfilega þykkt. 

Saltið og piprið eftir smekk.

Quesadilla með sveppum
300 g ferskir sveppir eða hand-
fylli af þurrkuðum sveppum fyrir 
hverjar 2 tortilla-kökur
1-2 hvítlauksrif
1 rauðlaukur
1 söxuð, fersk steinselja
olía til steikingar
1 pk. villisveppaostur (150 g)
1 pk. tortilla-heilhveitikökur, minni 
gerðin (það eru 8 kökur í pakka)
1 egg pískað í skál

Salt og pipar og annað krydd að 
vild en samt í hófi svo sveppa-
bragðið njóti sín. Það má auka fyll-
inguna með því að mauka 1 soðna 
kalda kartöflu eða 1 brauðsneið án 
skorpu saman við.

Steikið sveppina í olíu ásamt 
hvítlauk, rauðlauk og steinselju. 
Kryddið að vild. Skerið ostinn í 
bita. Setjið allt í matvinnsluvél og 
maukið saman í örstutta stund.

Tortilla-kökurnar eru penslaðar 
vel með pískuðu eggi á þær hliðar 
sem leggjast saman. Fyllingin sett 
á aðra kökuna og hin leggst ofan á. 
Sett á heitt mínútugrill í nokkrar 
mínútur eða þar til kökurnar hafa 
fengið fallegar bökunarrendur. 
Þessar kökur má líka baka í ofni, 
grilli eða á pönnu en þá þarf að 
snúa þeim við. Borðað heitt eða 
kalt við öll möguleg tækifæri.

Bakaðir sveppahattar
8 ferskir sveppahattar, meðalstórir
50 g smjör
2 hvítlauksrif, smátt söxuð
fersk steinselja
salt og pipar
ostur, t.d. gráðostur, dalayrja eða 
camembert

Skerið stafina frá, saxið smátt og 
steikið í smjöri ásamt hvítlauk og 

steinselju. Penslið hattana með 
bræddu smjöri bæði að utan og 
innan. Setjið þá í eldfast fat með 
kúptu hliðina niður og setjið fyll-
inguna í þá. 

Skerið ostinn í hæfilega stóra 
bita og setjið ofan á fyllinguna. 
Bakið í 200°C hita í 5 til 6 mínútur 
eða þar til sveppirnir eru meyrir og 
osturinn bráðinn.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

matur

Þeim fjölgar sem kunna að meta íslenska 
sveppi, jafnframt því sem ætisveppir breið-
ast út með vaxandi skógrækt. Vonandi hafa 
margir aflað vel í sveppamó undanfarnar 
vikur og meðan ekki frýs halda sveppir 
áfram að gægjast upp úr sverðinum.

góðan mat betri

vaxið og vaxið og heltekur mig í 
ágústmánuði,“ lýsir hún og leikur 
sér að því að nota sveppina á nýstár-
legan hátt.
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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.

NIKE WOMEN’S DARWIN SHOE   
Hlaupaskór, dömu. Litur: Rauður. 
Stærðir: 37-41. Aðeins á Bíldshöfða.

STÆRÐIR 27-34

NIKE TANJUN GS/PS   
Götuskór, herra. Litur: 
Svartur. Stærðir: 42-47.

NIKE TANJUN GS/PS   
Götuskór, dömu. Litur: 
Svartur. Stærðir: 37-41.

NIKE TANJUN GS/PS   
Götuskór krakka. Litur: Svartur. 
Blár. Aðeins á Bíldshöfða. Stærðir: 
27-34 og 35,5-40.

6.990 GOTT
VERD!

STÆRÐIR 35,5-40

8.990

17.990
9.990

9.990

NYTT!

BARNA

GÖTUSKÓR 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.

Al
lt 

vö
ru

úr
va

lið
 fæ

st
 í 

In
te

rs
po

rt
 B

íld
sh

öf
ða

, m
in

na
 ú

rv
al

 á
 A

ku
re

yr
i o

g 
Se

lfo
ss

i. 
Ö

ll 
ve

rð
 e

ru
 b

irt
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vi
llu

r o
g/

eð
a 

m
yn

da
br

en
gl

. B
la

ði
ð 

gi
ld

ir 
til

 1
1.

 s
ep

te
m

be
r 2

01
6 

eð
a 

m
eð

an
 b

irg
ði

r e
nd

as
t.

VIÐ ERUM Á FACEBOOK

SPEEDO SPORTS LOGO 
AQUASHORT
Boxer-skýla. Litur: Svartur. Stærðir: 116-152

SPEEDO BEACHPUNCH AQUASHORT
Boxer-skýla. Litur: Svartur. Stærðir: 116-152

SPEEDO RIPPLEBACK
Sundbolur. Litur: Svartur. 
Stærðir: 128-176

SPEEDO MONOGRAM 
MUSCLEBACK
Sundbolur. Litur: Svartur. 
Stærðir: 128-176

SPEEDO SPASHBACK
Sundbolur. Litur: Svartur. 
Stærðir: 128-176

3.490

4.290
5.190

5.190
5.190

GOTT
VERD!

MIKIÐ ÚRVAL Á GÓÐU VERÐI!

SKÓLASTART

HUMMEL KILLIAN ZIP JACKET

Bómullar heilrennd peysa. Litur: Grár, 

blár. Stærðir: 116-164.

5.790

GOTTVERD!

NYTT!

PUMA PIONEER BACKPACK I

Bakpoki. Litur: Svartur, blár.

3.490
STÆRÐIR 27-346.990

NIKE TANJUN    
Götuskór krakka. Litur: Bleikur, 

dökkblár. Stærðir: 27-34

GOTTVERD!

Kíktu á 
skólablaðið inn á 

heimasíðu eða 
facebooksíðu 

Intersport



Reglulega berast 
fregnir af olíuleit á 
Drekasvæðinu langt 
norðaustur af Íslandi 
og láta sumir sig 
dreyma um svimandi 

olíugróða innan fáeinna ára eða 
áratuga. Ekki er langt síðan hug-
myndin um olíuvinnslu í miðju 
Norður-Íshafinu hefði þótt fráleit, 
ekki endilega út af umhverfis-
sjónarmiðum heldur fremur vegna 
kostnaðar og tæknilegra örðug-
leika.

Olíufélög hafa varið óhemju-
miklu fé í rannsóknir og tækniþró-
un með það að markmiði að finna 
og nýta jarðolíu á sífellt afskekktari 
svæðum og við erfiðari aðstæður. 
Kveikjan að því eru spádómar um 
að vinnanlegar olíulindir verði senn 
á þrotum.

Spádómar af þessu tagi eru raunar 
ekki nýir af nálinni. Þegar árið 1919 
spáði yfirmaður bandarísku jarð-
fræðistofnunarinnar að olíufram-
leiðsla í landinu myndi ná hámarki 
innan þriggja ára, en eftir það færi 
að ganga hratt á forðann. Eftir 
1950 fóru vísindamenn með kerfis-
bundnum hætti að reyna að reikna 
út olíubirgðir heimsins og áætla 
út frá því hvenær toppnum í olíu-
vinnslu yrði náð og hvenær olían 
yrði uppurin.

Margoft hefur orðið að endur-
skoða spádóma þessa þar sem þeir 

hafa ekki gengið 
eftir. Skýringin er 
tvíþætt. Nýjar olíu-
lindir hafa fundist 
í sífellu og betri 
tækni hefur gert 
það að verkum að 
unnt er að vinna 
olíu víðar, bora 
dýpra eða nýta 
betur einstakar 
o l í u l i n d i r .  Þ á 
verður að hafa í 
huga að áætlanir 
um olíuforðann 
hafa ætíð miðast 
við þá olíu sem hag-
kvæmt sé að vinna, 
en skilgreiningar á 
því hvað teljist hag-
kvæmt hljóta alltaf að fylgja verði 
og eftirspurn.

Spádómar um olíuþurrð innan 
fárra áratuga voru lengi vel taldir 
boða ótíðindi fyrir mannkyn. Þau 
sjónarmið hafa þó nokkuð breyst 
í seinni tíð vegna hættunnar af 
loftslagsbreytingum vegna bruna 
á jarðefnaeldsneyti. Því eru ýmsir 
sem telja það ágætar fréttir ef olían 
klárast undir fótum okkar. Hvað 
sem þeim vangaveltum líður er ljóst 
að við getum ekki dælt upp olíu út 
í það óendanlega. Eyðist það sem af 
er tekið – eða hvað?

Reyndar eru til kenningar sem 
ganga í aðra átt. Samkvæmt þeim 
eru olíubirgðir heimsins nánast 
ótæmandi og þær má finna miklu 
víðar en nokkurn óraði fyrir. Kenn-
ingar þessar eru jaðarhugmyndir í 
vísindasamfélaginu og njóta varla 
stuðnings nokkurra viðurkenndra 
vísindamanna á sviði olíurann-
sókna. En þrátt fyrir það – og jafn-
vel einmitt þess vegna – getur verið 
áhugavert að skoða þær með gler-
augum vísindasagnfræðinnar.

Að ofan eða neðan?
Allir skólakrakkar læra hina við-
teknu kenningu um hvernig jarð-
olía verður til. Í nokkuð einfölduðu 
máli gengur hún út á að rotnaðar 
lífveruleifar, einkum plöntur og 
sjávarþörungar, grafist undir jarð-
lögum. Þar verða þær fyrir áhrifum 
hita og þrýstings í milljónir ára og 
breytast þannig í kröftugt eldsneyti.

Þetta ferli getur ekki átt sér stað 

hvar sem er, heldur ein-
ungis við sérstakar jarð-

fræðilegar aðstæður sem 
gera það að verkum að hinar 

lífrænu leifar ná að grafast djúpt 
í jörðu. Jarðvísindamenn sem 
sérhæfa sig í olíuleit þurfa því 
að gera sér í hugarlund margra 
milljóna ára þróunarferla í nátt-
úrunni til að reikna út líklegar olíu-
lindir. Þeir útreikningar byggja oft 
á takmörkuðum vísbendingum. Á 
meðan við getum notað kröftuga 
sjónauka til að rannsaka stjörnur í 
órafjarlægð eigum við bágt með að 
kanna hvað gerist ofan í jörðinni, 
þar sem við rétt náum að kroppa í 
ysta hluta jarðskorpunnar.

Þessi kenning er sannfærandi 
og leysti af hólmi eldri hugmyndir 
sem gerðu ráð fyrir að olía yrði 
til neðanjarðar úr kolefnissam-
böndum sem þar væri að finna. 
Meðal þeirra sem settu fram 
slíkar skýringar var rússneski 
efnafræðingurinn Mendeljéff 
á seinni hluta nítjándu aldar, 
en hann er kunnastur í dag 
sem faðir lotukerfis efna-
fræðinnar yfir frumefnin.

Mendeljéff var einn 
af risum rússneskra 
r a u n v í s i n d a  o g 
mögulega höfðu 
kenningar hans 
sitt að segja um 
að nokkrir sov-
éskir jarðvísinda-
menn hófu um 
miðja síðustu öld 
að þróa kenningar 
um að olía yrði til 
í iðrum jarðar. Rök 
þeirra voru meðal ann-
ars þau að sumar olíulindir 
væru svo stórar og lægju svo 
grunnt að útilokað væri að skýra 
tilurð þeirra með viðteknu líkön-
unum, þá hefði ekki tekist að endur-
skapa á tilraunastofum aðstæður 
sem breyttu jurtaleifum í olíu þrátt 
fyrir miklar tilraunir.

Sovétmennirnir settu þess í stað 
fram hugmynd um að geysilegt 
magn kolefnis væri að finna inni í 
jörðinni, sem stigi jafnt og þétt upp 
til yfirborðsins. Þegar það kæmist 
í snertingu við jarðlög tiltölulega 
ofarlega í jarðskorpunni yrði á því 
breyting og útkoman væri jarðolía. 
Kenningar þessar vöktu nokkra 
athygli í heimalandi vísindamann-
anna, en birtust einungis á rúss-
nesku og í vísindaritum sem vöktu 
litla athygli á Vesturlöndum.

Bresk-austurríski vísindamað-
urinn Thomas Gold hafði í það 
minnsta aldrei heyrt um pælingar 
hinna sovésku starfsbræðra sinna 
þegar hann fór á sjötta áratugnum 
að velta fyrir sér uppruna jarðolíu. 
Niðurstöður hans voru í grunninn 
þær sömu: að djúpt í jörðu væri 
ógrynni kolefnis sem hefði í millj-
arða ára reynt að leita út. Stundum, 
til að mynda vegna jarðskjálfta, 
opnuðust glufur fyrir efnið sem 
streymdi þá uppávið uns það 
væri fangað í hellum eða sprung-
um langt fyrir neðan yfirborðið. 
Þar yrði efnið fæða fyrir örverur 
sem lifðu djúpt ofan í jörðinni. 
Þetta skýrði þau lífrænu efna-
sambönd sem finnast í jarðolíu. 
Olía væri því ekki í grunninn 
lífrænt efni sem jarðfræði-

legir ferlar breyttu 
í eldsneyti, heldur 
jarðefni sem yrði að 

eldsneyti fyrir tilstilli 
lífrænna ferla.

Blendnar viðtökur
Gold taldi að kenning sín 

gæti falið í sér svarið við 
ýmsum ráðgátum vísindanna, 
þar á meðal spurningunni um 
uppruna lífs á jörðinni. Þannig 
mætti finna kolefnasambönd 
á yfirborði annarra pláneta og 
tungla í sólkerfinu. Hvað væri því 
til fyrirstöðu að sömu örveruferlar 
væru að verki þar líka? Sérstaða 
okkar reikistjörnu væri þá aðeins 
fólgin í því að lífið hefði leitað upp 
á yfirborðið og þróast áfram þar. 
Uppgötvanir á áttunda og níunda 
áratugnum, þar sem vísindamenn 

rákust á líf við sífellt ólíklegri 
aðstæður, í dýpstu hafdjúpum 

eða hitakærar örverur sem 
nærðust á efnum sem eru öðru 

lífi baneitruð, urðu aðeins til 
að styrkja Gold í sannfær-

ingu sinni.
Kenningin um neðan-

jarðaruppsprettur olí-
unnar sneri öllum 

viðteknum jarðfræði-
hugmyndum á haus 
og undir eðlilegum 
kringumstæðum 
hefði  Thomas 
Gold verið sleg-
inn út af borð-

inu eins og hver 
annar vitleysingur. 

En vandinn er að 
Thomas  Gold var ekki 

hver annar vitleysingur. 
Hann var þvert á móti einn 

snjallasti og áhrifamesti vísinda-
maður sinnar tíðar.

Gold flúði ungur maður vestur 
um haf með fjölskyldu sinni undan 
uppgangi nasista í Evrópu. Í hinu 
nýja heimalandi kom hann að 
fjölda merkilegra rannsókna, svo 
sem á ratsjártækninni. Síðar setti 
hann upp stærstu og öflugustu 
útvarpssjónauka sem smíðaðir 
höfðu verið til stjörnufræðirann-
sókna. Við þá vinnu réð hann sér 
ungan aðstoðarmann, Carl Sagan, 
sem síðar varð frægasti stjörnu-
fræðingur í heimi.

Bandaríska geimferðastofnunin 
NASA hafði Gold sér til ráðgjafar í 
tengslum við tungllendinguna, en 
honum var meðal annars falið að 
svara þeirri spurning hvort yfir-
borð tunglsins væri þétt í sér eða 
hvort geimfararnir myndu 
sökkva í botnlaust kvik-
syndi. Frægastur er hann 
þó fyrir þátt sinn í að skýra 
tilvist tifstjarna, sem upp-
götvuðust seint á sjöunda 
áratugnum.

Stjörnufræðiafrek og talsverður 
sannfæringarkraftur Thomasar 
Gold gerðu það að verkum að 
erfitt var að hunsa jarðfræði-
kenningar hans, þótt óneitanlega 
lægju þær talsvert utan hans sér-
sviðs. Viðbrögð olíujarðfræðing-
anna urðu hins vegar heiftúðleg. 
Ritstjórar bóka sem voguðu sér 
að birta greinar um efnið fengu 
yfir sig holskeflu kvartana og 
jafnvel hótana. Dæmi var um að 
slík rit væru innkölluð og upp-

laginu fargað.
Vísindasagnfræðingarnir Harry 

Collins og Trevor Pinch, sem rann-
sökuðu deilurnar, benda á að 
harkan komi ekki á óvart. Vísindin 
vilji draga upp þá mynd af sér að 
þau snúist um tæra þekkingarleit 
þar sem byltingarkenndum til-
gátum sé tekið vel og þær ýmist 
sannreyndar eða afsannaðar með 
tilraunum. Veruleikinn sé flóknari 
og þar blandist inn í hagsmunir og 
átök um fjármagn.

Ef Gold hefði á réttu að standa 
væri unnt að finna olíu nánast 
hvar sem væri. Gríðarleg fjárfesting 
olíufyrirtækja væri þar með farin í 
súginn og vísindamenn ættu fyrir 
höndum erfitt samtal við vinnuveit-
endur sína þess efnis að starf þeirra 
síðustu áratugina hefði allt byggst á 
misskilningi. Engin undirgrein vís-
indanna kærir sig um að láta sópa 
undan sér fótunum í einu vetfangi.

Á níunda áratugnum fékk Gold 
færi á að láta á kenningu sína 
reyna, þegar fjárfestar féllust á að 
fjármagna boranir á Siljan-svæð-
inu í Svíþjóð, í stærsta loftsteinsgíg 
Evrópu. Öllum að óvörum tókst 
bormönnum að dæla upp nokkru 
magni af olíu. Gold taldi sig hafa 
sannað mál sitt, en fljótlega tókst 
gagnrýnendum hans að finna aðrar 
mögulegar skýringar á olíufundin-
um. Áframhaldandi boranir skiluðu 
heldur ekki afgerandi niðurstöðu og 
fljótlega misstu fjárfestarnir þolin-
mæðina. Markmið þeirra var að 
finna auðvinnanlega olíu en ekki að 
eyða stórfé í að skera úr um vísinda-
leg deilumál.

Thomas Gold lést árið 2004, 
sannfærður um að kenning sín um 
uppruna olíu væri rétt. Saga hans er 
kunnuglegt stef í vísindasögunni. 
Endalok vísindakenninga eru 
sjaldnast þau að vera afsannaðar 
í tilraunum sem allir deiluaðilar 
samþykkja, heldur lognast þær út 
af þegar vísindasamfélagið nennir 
ekki lengur að taka þær alvarlega og 
höfundar þeirra deyja.

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um umdeilda vísinda-
kenningu

Endalaus olía

Vandinn er að 
ThomaS Gold Var 
ekki hVer annar 

ViTleySinGur.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gilda til og með 4. september eða meðan birgðir endast 

Bónus 
Kjallarabollur  
með osti, 4 stk.

359
kr. 4 stk.

NÝBAKAÐ! GOTT VERÐ Í BÓNUS
Danpo Kjúklingur 

Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Eggjahvítur
1 kg

498
kr. 1 kg

1kg

90g
prótein

Íslandsnaut Ungnautahakk
Verð áður 1898 kr. kg

1.698
kr. kg

200kr
verðlækkun pr. kg

100%
Íslenskt

ungnautakjöt

Ali Grísabógur
Ferskur

598
kr. kg

Himneskt Súkkulaði
Lífrænt, 100 g, 2 teg.

298
kr. 100 g

Grana Padano 
Ítalskur ostur, 200 g

Verð áður 579 kr.

498
kr. 200 g

81kr
verðlækkun

Nutra C-vítamín, 
20 stk. freyðitöflur, 3 teg.

Verð áður 259 kr.

198
kr. stk.

61kr
verðlækkun

Himneskt Eplaedik
Lífrænt, 750 ml

Verð áður 459 kr.

398
kr. 750 ml

61kr
verðlækkun

Himneskt Rauðrófusafi
Lífrænt, 750 ml

Verð áður 459 kr.

398
kr. 750 ml

61kr
verðlækkun

5.759
kr. pk.

Nutrilenk Gold 
Eitt mest selda efnið hér á landi fyrir þá sem þjást 
af verkjum og sliti í liðamótum. 180 töflur í glasi 

og fáðu Nutrilenk Gel sem kaupauka.

Nutrilenk Gel Kaupauki
Amino Energy Fæðubótarefni 

270 g, 8 teg. 
Brúsi í kaupbæti.

2.759
kr. 270 g

Brúsi 
í kaupbæti
meðan birgðir endast

Akursel Gulrætur
Lífrænar, 500 g

398
kr. 500 g

Ný 
uppskera

Lífrænar 
Íslenskar

Gulrætur

Stjörnugrís Beikon
Meira kjöt - Minni fita

1.598
kr. kg

Meira kjöt
Minni fitaÍslenskt 

Beikon

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g

1.279
kr. 900 g

Ceres Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

198
kr. pk.

Poco Loco Tortillakökur 
4 stk. stórar eða 8 stk. litlar

Bónus Grísahnakki
Ferskur, úrbeinaður

1.398
kr. kg

Danskt Salami
220 g

398
kr. 220 g

Bónus Kringlur  
4 stk.

259
kr. 4 stk.

NÝBAKAÐ!

Bónus Kleinuhringir 
2 stk. í boxi, 2 teg.

298
kr. 2 stk.

NÝBAKAÐ!

MS Rjómi, 500 ml
Verð áður 494 kr.

398
kr. 500 ml

90kr
verðlækkun

96kr
verðlækkun

Smjörvi, 400 g
Verð áður 469 kr.

379
kr. 400 g

Faxe Kondi
330 ml

59
kr. stk.

Pepsi og Pepsi Max 
Kippa, 4x2 lítrar

698
kr. 4x2 l

398
kr. 340 g

Sollu Hnetusmjör 
Fínt eða gróft, 340 g

Íslenskt 
Grísakjöt

4x2L

Má FrystaTakmarkað magn
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Listaverkið Fjölskyldumynd eftir Lilían Adaeze Nwango.

Bragi Halldórsson

215

„Þar fór í verr,“ sagði Konráð. „Okkur liggur á en þurfum að komast í 
gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við vonsvikinn, 
„við verðum of sein.“

Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús? 
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Leikur vikunnar

Lögreglan og fanginn
Þetta er eltingaleikur fyrir dálítinn 
hóp. Einn þátttakandi er lögregla 
og annar fangi. Aðrir para sig saman 
tveir og tveir, standa hvor á móti 
öðrum og halda saman höndum 
þannig að þeir mynda hreiður.

Pörin dreifa sér vel um dálítið 
svæði og lögreglan eltir fangann 
sem getur bjargað sér með því að 

hlaupa inn í eitthvert hreiðrið. Sá 
sem fanginn snýr bakinu í breytist 
í fanga og hleypur burtu og reynir 
að forða sér en fyrrverandi fangi 
tekur sér stöðu þess sem breyttist 
í fanga.

Ef lögreglan nær fanga skipta 
lögregla og fangi um hlutverk og 
leikurinn heldur áfram.

Logi Hlynsson er í 1. bekk í Lang-
holtsskóla í Reykjavík. 

Hann var í leikskóla áður en 
hvernig finnst honum að vera 
kominn í stóran skóla? Mjög 
gaman.

Er það líkt því sem þú hélst áður 
en þú byrjaðir þar? Já, ég var 
búinn að fara þangað svo oft 
með leikskólanum.

Hvað er skemmtilegast? Það er 
skemmtilegast í heimilisfræði og 
í íþróttum.

Hvað gerir þú í frímínútunum? 
Ég er í fótbolta og líka að leika 
í þessu stóra tæki, stóru klifur-
grindinni.

Hvað er erfiðast? Það er erfiðast 
að vera í fótboltanum.

En inni í kennslustofunni? Það er 
ekkert erfitt þar.

Þekkir þú marga krakka í 
bekknum? Já, ég veit samt ekki 
hvað þeir eru margir.

Hvað hlakkar þú mest til að læra í 
skólanum? Ég hlakka mest til að 

læra að smíða. Ég ætla að smíða 
fisk og bíl og bát og kappaksturs-
bíl.

Hvað gerðir þú skemmtilegt í 
sumar? Ég fór í sveitina að veiða 
og leika mér og kíkja á hestana 
og gefa þeim að borða með Urði 
systur minni. Svo vorum við líka 
í tjaldinu og þar fékk ég kubba og 
svo aftur í tjaldinu og ég var að 
leika með legóið og fór í fótbolta. 
Og við fórum líka á leikvöllinn … 
en ekki meira.

Ætlar að smíða  
fisk og bíl og bát
Það er stórt skref að byrja í grunnskóla. Loki Hlynsson er einn þeirra 
sem eru nýsestir á skólabekk. Honum finnst heimilisfræði og íþróttir 
skemmtilegastar en hann hlakkar mest til að læra að smíða. 

Loki er alsæll með að vera byrjaður í skóla.  FréttAbLAðið/SteFáN
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Ég hef aldrei haldið upp á afmælið 
mitt, alltaf verið frábitin því en nú 
ákvað ég að gera það með sérstök-

um hætti og ætla að vera með opið hús 
í Fella-og Hólakirkju,“ segir Arnhildur 
Valgarðsdóttir organisti sem fagnar 
nýliðnu fimmtugs afmæli í dag klukkan 
17 og vonar að fólk mæti. Veislustjóri 
verður besta vinkona hennar, Hafdís 
Eygló Jónsdóttir jarðfræðingur.

„Ég ætla að sýna myndir af málverk-
um sem ég hef verið að mála í sumar 
og spila ljúfa tónlist á flygilinn. Þetta 
eru auðvitað bara amatöramyndir en 
lögin eru eftir Gabriel Yared, Agnar Má 
Magnússon djassara og Astor Piazolla,“ 
segir Arnhildur um upphafsatriði dag-
skrárinnar. „Sumar myndirnar verða til 
sölu til ágóða fyrir eigin mennta-og tón-
listarsjóð, ég er nefnilega nýflutt í litla 
íbúð og vil ekkert dót. En það koma fram 
söngvarar, hljóðfæraleikarar og kórar 
með alls konar atriði, bæði klassísk og á 
léttari nótum og auðvitað verður Ágústa 
Dómhildur, dótla mín, með fiðluna sína. 
Þetta verður tónlistarveisla. Mamma og 
dóttir mín eru líka að búa til snittur, 
ítalskar kjötbollur og alls konar góð-
gæti til að bjóða upp á, svo verður kaffi 
og kampavín.“

Arnhildur kveðst hafa spilað sjálf 
milljón sinnum í veislum en þegar komi 
að hennar eigin afmælisveislu sé hún 
smá nervus. „Ég vil engar ræður, bara 
tónlist og spjall. Reyndar ætla ég að hafa 
miða frammi og biðja fólk um heilræði, 
brandara eða skilaboð sem hægt verður 
að lesa upp, allt nafnlaust.

Ég tala um þetta eins og þetta sé ein-
hver heimsráðstefna en svo er þetta bara 
venjulegt afmæli í Breiðholtinu en Fella- 
og Hólakirkja er frábært tónlistarhús og 
það er yndislegt útsýni úr safnaðarheim-
ilinu. Ég er pínu stressuð að sýna þessar 
myndir mínar, en svo hugsaði ég: Bíddu, 
ég er orðin fimmtug, hversu gömul á ég 
að verða til að þora að fara aðeins út fyrir 
kassann?“ 
gun@frettabladid.is

Stígur út fyrir kassann
Arnhildur Valgarðsdóttir organisti er að halda upp á fimmtugsafmæli sem skall á hana í 
ágúst. Hún gerir það með stæl því hún er með opið hús í dag í Fella- og Hólakirkju.

„Ég tala um þetta eins og þetta sé einhver heimsráðstefna en svo er þetta bara venjulegt af-
mæli í Breiðholtinu,“ segir Arnhildur.  FrÉttABlAðið/Ernir

Ég vil engar ræður, bara tónlist og spjall. Reyndar 
ætla ég að hafa miða frammi og biðja fólk um 

heilræði, brandara eða skilaboð
Arnhildur Valgarðsdóttir organisti

Ástkær eiginkona,  
móðir, amma og systir, 
Kristrún Sigfríð  

Einarsdóttir Axelsson
sem lést 17. ágúst, verður jarðsungin  

16. september kl. 11.  
Útförin verður í Knäred-kirkju í Svíþjóð.  
Þeim sem vildu minnast hennar er bent 

á Canser-fonden í Svíþjóð.

Nils Axelsson, Einar Iljin, Valerie Iljin og Axel Einarsson.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, dóttir og systir,
Kristjana Arnardóttir
Básahrauni 46, Þorlákshöfn, 

áður búsett að Hlíðarhjalla 59, 
Kópavogi,

 lést á líknardeild LSH í Kópavogi  
29. ágúst. Útförin fer fram frá Digraneskirkju  

þriðjudaginn 6. september klukkan 15.  
Blóm og kransar afþökkuð en þeim sem vildu minnast 

hennar er bent á Krabbameinsfélagið eða Ljósið. 

Jakob Örn Haraldsson
Örn Sævar Hilmarsson María Björk Sverrisdóttir
Örn Sævar Eyjólfsson Viktoría Jóhannsdóttir
Jóhann Örn Arnarson Hjördís Blöndal
Vignir Arnarson Dagný Magnúsdóttir
Íris Arnardóttir

Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma  og langamma,

Halla Kristinsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold, 
Garðabæ, 29. ágúst. Hún verður 

jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
miðvikudaginn 7. september kl. 13.

Matthildur Rósenkranz Guðmundsdóttir
Elín Birna Guðmundsdóttir
Trausti Þór Guðmundsson

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 
Einar Guðbjartsson, 

Þorláksgeisla 10, 
sem lést á Líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi, laugardaginn 27. ágúst, 
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju í 

Reykjavík, þriðjudaginn 6. september kl. 13.00. Sérstakar 
þakkir færum við starfsfólki á Líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi og Heimahlynningu Landspítalans fyrir einstaka 
alúð og hjúkrun.

Bára Guðmundsdóttir, 
börn, tengdadóttir, barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir fyrir allar kveðjurnar 
og þann hlýhug, samúð og vináttu 

sem þeim fylgdi við andlát og útför 
Ólafar Eldjárn

þýðanda og ritstjóra, 
Öldugötu 30, Reykjavík.

Fyrir okkar hönd og allrar fjölskyldunnar, 

Stefán Örn, Kristján Andri, Davíð, Stefán Hallur  
og Ágúst Breki Eldjárn

Þökkum af alhug auðsýnda samúð, 
vináttu og kærleiksríkan hlýhug 

vegna fráfalls og útfarar okkar elsku 
mömmu, tengdamömmu,  

ömmu og langömmu,
Arndísar Oddfríðar 

Magnúsdóttur 
Addýjar, 

Eyjabakka 2, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við alúðlegu starfsfólki 

gjörgæsludeildar LSH v/ Hringbraut.

Ingunn Björgvinsdóttir
Guðrún V. Björgvinsdóttir  Jökull H. Úlfsson
Björgvin Arnar Björgvinsson  Guðrún Sverrisdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Þennan dag árið 1982 var sýning opnuð 
á Kjarvalsstöðum á 
verkum Bertels Thorvaldsen en þetta 
var í fyrsta sinn sem Thorvaldsensafnið 
í Kaupmannahöfn sýndi verk sín utan 
Danmerkur.

Danir og Íslendingar hafa löngum 
slegist um ætterni Bertels Thorvaldsen 
en hann átti danska móður og íslenskan 
föður og bjó í Kaupmannahöfn og Róm. 
Í Kaupmannahöfn varði hann bróður-
parti ævi sinnar og er því oftar talinn 
danskur en hann var einn fremsti mynd-
höggvari álfunnar á sínum tíma. Hann 
sló í gegn með styttu sem gerð var eftir 

pöntun á árunum 1801-1828 en það var 
breski listaverkasafnarinn Thomas Hope 
sem pantaði styttuna. Hún var gerð eftir 
fyrirmynd höggmyndarinnar Apollo 
frá Belvedere. Fyrsta útilistaverkið í 
eigu Íslendinga, „Vonin,“ er eftir Bertel 
Thorvaldsen en hann gaf Íslandi verkið 
í tilefni þjóðhátíðarinnar 1874. Skírnar-
fonturinn í Dómkirkjunni er þó líklega 
þekktasta verk hans í eigu Íslendinga. 
Fjölmenni mætti á sýninguna á Kjarvals-
stöðum og vakti hún mikla athygli auk 
þess sem Íslendingar uppgötvuðu að 
nýju þennan merka hálfíslenska lista-
mann.

3 .  S E P t E M B E R  1 9 8 2

Verk Thorvaldsens sýnd á Íslandi
1189  Ríkharður ljónshjarta er krýndur 
konungur Englands.
1651 Ensku borgarastyrjöldinni lýkur með 
sigri Cromwells á Karli II. í orrustunni við 
Worchester.
1783 Bretar viðurkenna sjálfstæði Banda-
ríkjanna.
1921 206 metra löng brú yfir Jökulsá á Sól-
heimasandi er vígð.
1988 Tekin er í notkun Óseyrarbrú yfir ósa 
Ölfusár og styttist leiðin milli Þorlákshafnar 
og Eyrarbakka við það úr 45 í 15 kílómetra.
2004 Rússneskar hersveitir gera innrás í 
grunnskóla í Beslan þar sem hryðjuverka-
menn héldu starfsfólki og börnum í gísl-
ingu. 344 féllu í árásinni, þar af 172 börn.

Merkisatburðir
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Afi ólst upp sem sveitar
ómagi á Rangárvöllum 
eftir að jörð foreldranna 
fór í eyði vegna sand
foks og fjölskyldan flosn
aði upp. Systkinin voru 

tíu en aðeins fimm þeirra komust til full
orðinsára. Við fundum handrit eftir afa 
frá árinu 1905 og sú lesning lætur engan 
ósnortinn,“ segir Karl Skírnisson dýra
fræðingur sem hér er að tala um Hákon 
Finnsson, bónda í Borgum í Hornafirði. 

Karl og Hákon Hansson dýralæknir 
hafa gefið út bók um þennan afa sinn og  
ætla að halda útgáfuhátíð klukkan 15.30 
á morgun, 4. september, á bókasafni Til
raunastöðvarinnar á Keldum.

„Þetta er harðspjaldaútgáfa með 
84 myndum. Sumar eru eftir Höskuld 
Björnsson listmálara, til dæmis kápu
myndin af Borgum. Afi fékk konungs
leyfi fyrir bæjarfána, hann hékk við hlið
ina á íslenska fánanum uppi á bænum, 
sem Hákon hannaði sjálfur í burstastíl 
og lýst er í smáatriðum í bókinni,“ segir 
Karl.

Einn kaflinn er um organistann, 
kórstjórann og kennarann því eftir 
að Hákon  fór í Möðruvallaskóla 
varð hann unglingakennari austur 
á Héraði,   að sögn Karls.  En hvað 
um ástarsögu afa hans og ömmu? 

„Afi  kemur um aldamótin austur  í 
Fljótsdal. Þar kynnist hann Ingi
ríði ömmu sem  er þar vinnu
kona. Eftir það fer hann til 
Danmerkur og í Skotlands 
að vinna á búgörðum og 
kynna sér landbúnað. 
Kemur til landsins 1906 
með  Vestu frá Skotlandi til 
Reykjavíkur og  kaupir sér 

hestinn Blesa, sem var reiðhestur hans 
í mörg ár. Byrjar á að fara austur fyrir 

fjall að heimsækja  vini sína sem 
eru  í veri í Þorlákshöfn, skoðar 

Gullfoss, Geysi og Þingvöll, 
ríður upp á Hvanneyri, fer 
svo austur  norðanlands og 

lýsir því þegar hann kemur að 
Skriðuklaustri og hittir Ingu ömmu 

aftur. Þá hafði hún setið í festum í 
tvö ár. Þau opinbera trúlofun eftir 

20 daga og gifta sig ári seinna. 
Þessu er lýst í smáatriðum 

í bókinni.“
H á k o n  g e r ð i s t   

síðar frumkvöðull í 
ræktun  í Hornafirði 
og fékk heiðursgjöf 
úr styrktarsjóði 
Kristjáns konungs 

n í u n d a  „ f y r i r 
framúrskarandi 
dugnað í jarða
bótum, bygging
um og öðru sem 
að búnaði lýtur“. 
gun@frettabladid.is

Fékk konungsleyfi fyrir 
bæjarfána í Borgum
Hákon Finnsson (1874-1946), bóndi í Borgum í Hornafirði, átti litríkt líf. Tveir afastrákar 
hans hafa gefið út bók um það. Annar þeirra er Karl Skírnisson dýrafræðingur.

Karl með bókina sem geymir minningar, greinar og frásagnir afa hans, Hákonar Finnssonar bónda. Fréttablaðið/Eyþór

Hákon Finnsson, 
reffilegur ungur 
maður.

Við 
fundum 

handrit eftir afa 
frá árinu 1905 
og sú lesning 
lætur engan 
ósnortinn.

Karl Skírnisson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Guðmundsdóttir 
kennari, 

Kjarrvegi 15, 108 Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans 

þriðjudaginn 30. ágúst. Útförin fer fram frá 
             Neskirkju föstudaginn 9. september kl. 15.

Inga Sólveig Friðjónsdóttir
Halldóra Friðjónsdóttir

Sigríður J. Friðjónsdóttir Sigríður A. Pálmadóttir
Guðmundur Karl Friðjónsson

Sigríður Ragna Kristjánsdóttir Hilmar Ramos
Reginn og Sölva

Fjölskylda 
hjónanna 

Ólafs 
Karlssonar  

og
Rósu Fjólu 

Guðjónsdóttur
sendir innilegar þakkir fyrir samúð og hlýju vegna andláts 
þeirra. Öllum þeim er önnuðust Ólaf og Rósu í veikindum 

þeirra eru færðar sérstakar þakkir. Sérstakar þakkir fá  
séra Hjálmar Jónsson og Svansprent fyrir hlýju og vináttu. 

Magnús Ólafsson   Elísabet Sonja Harðardóttir
Hulda Karen Ólafsdóttir
Elísabet Ó. Hafstein   Jóhann J. Hafstein
barnabörn, langafa- og langömmubörn og 
langalangafa- og langalangömmubörn.  

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Svandís Hallsdóttir
Sóleyjarima 1,

lést í faðmi ástvina á 
krabbameinsdeild LSH laugardaginn

27. ágúst. Útförin fer fram frá 
      Grafarvogs kirkju miðvikudaginn 7. september kl. 13.
Sigrún Ólafsdóttir         Skúli Lárus Skúlason
Hrafnhildur Sverrisdóttir    Francisco Da Silva Chipa
Ragnar Sverrisson         Elsa Petra Björnsdóttir
Ragna Sverrisdóttir        Guðmundur Árnason
Kolbeinn Sverrisson      Þóranna Halldórsdóttir

Bróðir okkar og mágur,
Stefán Aðalbergsson

bifreiðarstjóri, 
Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði,

andaðist á heimili sínu 22. ágúst.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Pálmi B. Aðalbergsson Björk Lind Óskarsdóttir
Andrés V. Aðalbergsson Ólöf Konráðsdóttir

og fjölskyldur.

Faðir okkar og tengdafaðir,
Haukur Bergsson 

er látinn. Útför hans verður gerð 
frá Guðríðarkirkju í Grafarholti 

miðvikudaginn 7. september kl. 15.

Eva Hauksdóttir Viðar Freyr Sveinbjörnsson
Bergur Hauksson Auður Harðardóttir
Ólafur Steinar Hauksson Bergþóra Hafsteinsdóttir
Sigurður Hauksson Kristín Axelsdóttir

Ástkær eiginkona mín  
og móðir okkar,

Steinunn Alda 
Guðmundsdóttir

Háaleitisbraut 41,
lést á líknardeild Landspítalans 

            24. ágúst síðastliðinn. Útförin hefur  
               farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ásbjörn Valur Sigurgeirsson
Guðmundur Ásbjörnsson

Ester Ásbjörnsdóttir

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,
Haraldar Jónassonar,

rafvirkjameistara,  
Lækjargötu 30, Hafnarfirði.

Ólafur Haraldsson
Jónas Haraldsson Halldóra Teitsdóttir
Hulda Sólborg Haraldsdóttir Einar Örn Einarsson
Oddný Halla Haraldsdóttir Finnur Logi Jóhannsson
Haraldur Haraldsson Bergljót Vilhjálmsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum veitta samúð og hlýhug  
vegna andláts elskulegrar eiginkonu 

minnar, móður, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,

Rögnu Jónsdóttur

sem lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 
þriðjudaginn 28. júní. Sérstakir þakkir færum 

       við starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Mörk 
     fyrir góða umönnun og virðingu.

Theodór Jóhannesson
Björn Theodórsson Valgerður Kristjónsdóttir
Helga Theodórsdóttir Örn Friðrik Clausen

barnabörn og barnabarnabörn.
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Sudoku
Létt miðLungs þung

Lausn 
síðustu 
sudoku

Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri 
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, 
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei 
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði 
Fréttablaðsins.

þrautir
Skák  Gunnar Björnsson

KroSSgáta

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist meðlæti 
(13). Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 9. september næstkomandi á  
krossgata@frettabladid.is merkt „3. september“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi í 
þetta skipti eintak af raddir úr húsi 
loftskeytamannsins eftir stein-
unni g. Helgadóttur frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var Fanney 
kristbjarnardóttir, Hafnarfirði.

Lausnarorð síðustu viku var
s i ð F e r ð i s k e n n d

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

## L A U S N

Ó E Ö D Ý R A L Í F A K S

L O F O R Ð A Ó Æ Ú T S J Á V A R

E T Þ G Æ F U R Í K K T L

K E I L U N A U A Y F I R L Æ T I

K R N T O L L M Ú R N E F

E R L E N D A I J T Á N E G L U R

R Á L O Ð F Ó Ð U R A G

T Ú T E Y G I R I S T Ö N G L A

R I A Ð F E N G N U M N R L

Ó B Y G G T L N E E L G M A N N

Ó I A E I L Í F I Ð U U A

S T I N G S Ö G A G A X L A T Ö K

U D I G E N G I L L S U I

S N J Ó U G L U D L T A P A Ð A N

U M T Á R M I L D R A A U

U M S A M I N A R L Ó Ð A M A T

N I L L A N D L A U S R A R F

D A G M Á L A D A S Æ I Ð U R

R N L U L Í K K L Æ Ð I N R

A A L M E S T A A A A N Á Ð A

S I Ð F E R Ð I S K E N N D

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Lárétt 
1 Járn gerir hana æsta og gefur betri mynd (7)
11 Hrönn mun setja svip á 2001 (12)
12 Tætti fleiri vegna hinnar sem rætt var um (9)
13 Teygjudýr og frú vilja Hossahossa (9)
14 Embætti erlendis vekja deilur (9)
15 Er dag fer að lengja skil ég þína tíð jafnvel og mína (4)
16 Felur ís brúnaljósa með hjálp linsusetts (9)
17 Æðstuprestana með arnarnefin tel ég skrautlegustu gaukana 

(9)
19 Kærar þakkir, ég geng í bæinn ef bjölluhnappurinn virkar (7)
23 Brún risa og span, og próteinbombupæið er til! (10) 
27 Vil að þú aflir sem skrifblindur maðkur (5)
30 Heyri brjálaðan don góla á báta (7)
31 Títantoppar eru hörkutól (10)
32 Varst þar sáttur og sár (5)
33 Yfirbragð stungu vísar til róðrartækni (7)
34 Einsmaki? Meðlíki? Eins og maður líki því saman! (8)
35 Afsvar ættarhöfðingjans (5)
36 Erum tæp en þykjumst þó taka nískum fram (9)
38 Eftir að Samúel enski mætti höldum við út á fundunum (10)
42 Göfugur í heildina, að öðrum kosti 50/50 (5)
43 Versti dagur almanaksárs miðað við undirlag móðu (6)
44 Hér er gamall Flæmingi innan um jafnaldra sína (9)
45 Kaldur kall og ansi meinlegur (5)
46 Nekt & koss fást úr sundrungu fótarflíkur (8) 
47 Ætli það særi lauftrjáalund að hafa annan úr barrtrjám 

nærri? (9)
48 Boltasport fyrir beinfiska (5)
49 Legg inn á miðbæjareikninga (8)

Lóðrétt 
1 Uppskrift að andlitsleðju (7)
2 Nappaður með skepnuna (7)
3 Leita stafakráa fyrir ruglaða niðja (9)
4 Af því sem búið er að leysa og ákveða (7)
5 Er Sæbraut í hálfu kafi? (9)
6 Geri gadd úr gegnheilli eik fyrir úrslitarimmu (8)
7 Ræddi það eins og sá sem ræddur var (8)
8 Þau segja hann harðan en mig erfiðan (8)
9 Eftir sprett í Meiðslasjó er þörf á þessu (9)
10 Þreif vinning, hreykin af árangrinum (9)
18 Ragga rauðvínssullari bíður endaloka alheimsins (9)
20 Flan að stigum og leiðum (8)
21 Íhaldssamur sem prinsessupabbi, en fallegur á litinn (9)
22 Horaður langintes gerir rjóma úr illgresi? (13)
24 Veik ungviði taka léttasótt (7)
25 Í skörðum með skussum (7)
26 Beljubjór fyrir ekilinn (7)
27 Stopult starf: Manneskja í hjáverkum (12)
28 Blómleg jurt í slóð hins ríðandi herra (12)
29 Andarnir á eyrunum horfa í aurinn (12)
37 Við erum fátæk, yðar tign, en þér eruð óbermi (7)
38 Bólgna vegna ísa (6)
39 Tungutak Össa minnir á iðnaðarmann (6)
40 Gleypti svo mikið að gróðurinn hvarf (6)
41 Saga af skriðbyttu sem búið er að girða af (6)
43 Samband okkar jafnast á við hálsrið, mín kæra (5) 
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14 15

16

17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

31 32

33

34 35

36 37

38 39 40 41 42

43

44 45

46

47 48

49

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

3 1 8 5 6 9 4 7 2
5 9 2 7 1 4 8 6 3
6 4 7 2 8 3 9 1 5
7 2 1 8 9 6 5 3 4
4 3 6 1 5 2 7 9 8
8 5 9 3 4 7 6 2 1
2 6 4 9 3 5 1 8 7
9 8 3 4 7 1 2 5 6
1 7 5 6 2 8 3 4 9

4 6 1 3 7 9 5 8 2
7 5 2 4 6 8 9 1 3
8 9 3 5 2 1 4 6 7
1 2 9 6 8 3 7 4 5
3 4 8 7 9 5 6 2 1
5 7 6 1 4 2 3 9 8
6 1 4 8 3 7 2 5 9
9 3 5 2 1 4 8 7 6
2 8 7 9 5 6 1 3 4

4 2 6 3 5 7 1 9 8
5 9 3 8 6 1 2 4 7
1 8 7 9 2 4 5 3 6
6 4 8 2 7 5 3 1 9
9 3 2 4 1 8 6 7 5
7 5 1 6 9 3 4 8 2
8 6 4 5 3 9 7 2 1
2 7 9 1 4 6 8 5 3
3 1 5 7 8 2 9 6 4

365.is      Sími 1817

MEÐ PÉTRI JÓHANNI

Ólympíuskákmótið hófst í gær í 
Bakú í Aserbaídsjan. Hallgerður 
Helga Þorsteinsdóttir átti leik 
fyrstu umferð gegn Maldíveyjum. 
Svartur á leik
25....Rxd4! 26. cxd4? Dxd4+  27. 
De3 Bxe5! og svartur vann nokkru 
síðar. Önnur umferð hefst kl. 11 í 
dag. Andstæðingarnir eru Tékkar 
og Ítalir. Hægt er fylgjast með 
gangi mála í gegnum www.skak.is. 

www.skak.is:  Ólympíuskák-
mótið   

Sveit Grant Thornton er bikarmeistari árið 2016. 
Sveitin spilaði spennandi 64 spila úrslitaleik gegn 
sveit Lögfræðistofu Bjarna Hólmars Einarssonar 
um síðustu helgi. Spilarar í sveit Grant Thornton 
voru Þröstur Ingimarsson, Ásgeir Ásbjörnsson, 
Ragnar Hermannsson, Guðmundur Snorrason, 
Hrólfur Hjaltason og Sveinn R. Eiríksson. Sveit 
Grant Thornton hafði unnið nauman sigur á sveit 
Kviku í undanúrslitum 90-89 en sveit Lögfræði-
stofu Bjarna vann stærri sigur 148 – 94 gegn sveit 
Gulla . Leikur sveitanna var sýndur á BBO netfor-
ritinu og óhætt er að segja að mikil dramatík hafi 
átti sér stað í lokaspilunum. Þegar 63 spil voru búin 
og aðeins eitt eftir kom þetta spil fyrir. AV á hættu 
og vestur gjafari:

Norður
97532
753
876
42

Vestur
Á10
ÁK62
G43
ÁD97

Austur
DG8
98
ÁK92
K1065

Suður
K64
DG104
D105
G83

Dramatískur sigur

Sveit Bjarna var með eins impa forystu fyrir lokaspilið, 147-146. Þröstur Ingimarsson, í 
sveit Grant Thornton, opnaði á einu laufi í vestur, Sveinn Rúnar svaraði á einum spaða 
sem var yfirfærsla í grand og Þröstur sýndi sterk spil með því að segja 2 tígla. Sveinn 
Rúnar stökk þá á 5 grönd sem bað Þröst um að velja slemmu. Þröstur bauð upp á 6 
lauf og þar lauk sögnum. Þröstur vann sitt spil létt með því að trompa 2 hjörtu og 
lauflegan var til friðs, 3-2 hjá andstöðunni. Útspil norðurs var spaðatvistur og engin 
vandamál í þeim lit. Á hinu borðinu lauk sögnum friðsamlega í 3 gröndum í tveimur 
sagnhringjum. Þar með hampaði Grant Thornton bikarmeistaratitlinum. 
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MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt úrvalið 
á ht.is

Fyrstur kemur 
– fyrstur fær!

OPIÐ!

7 VERSLANIR UM ALLT LAND

TAKMARKAÐ 
MAGN

LOKADAGAR – LOKADAGAR

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Philips, Panasonic og LG sjónvörp með allt að 300.000kr afslætti
Tvöfaldir LG kæliskápar með allt að 150.000kr afslætti
Philips bluetooth hátalarar með allt að 60% afslætti
Whirlpool uppþvottavélar frá 54.995
LG 65“Ultra HD 4K sjónvörp frá 199.995
Ofnar, háfar og helluborð á allt að 60% afslætti
Vestfrost þvottavélar frá 39.995
Kæliskápar í miklu úrvali á frábærum verðum
Kaffivélar, brauðristar og önnur smátæki á miklum afslætti
Philips heyrnartól með allt að 75% afslætti
Pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 75% afslætti

ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA 
Opið á Suðurlandsbraut laugardag 11-16 

og sunnudag 13-17



*Tölvutek er stærsta sérhæfða tölvuverslun landsins í fermetrum verslunarrýmis talið, samkvæmt niðurstöðu Neytendastofu þann 10.05.2016

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM 

TURNKÖSSUM

50%ALLT AÐ
AFSLÁTTURAF HEYRNARTÓLUMÓTRÚLEGT ÚRVAL!

50%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM HÁTÖLU-

RUM

50%ALLT AÐ
AFSLÁTTUR
AF SKJÁKORTUM OG 

MÓÐURBORÐUM

40%ALLT AÐ

AFSLÁTTURMINNISLYKLUM OG MINNISKORTUM

75%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
LYKLABORÐUM

OG MÚSUM

50%ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM 

FLÖKKURUM

20% AFSLÁTTURAF ÖLLUM TÖSKUMÓTRÚLEGT ÚRVAL!

50%
ALLT AÐ

AFSLÁTTURAF SPJALDTÖLVUMÓTRÚLEGT ÚRVAL!

30%
ALLT AÐ

AFSLÁTTURAF ÖLLU USB GLINGRI FRÁ SATZUMA

90%
ALLT AÐ

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

AFMÆLISHÁTÍÐ

100ÞÚSUND  AFSLÁTTUR AF FAR-TÖLVUMÓTRÚLEGT ÚRVAL!

ALLT AÐ

LAUGARDAG 
12:00 - 18:00
SUNNUDAG 

12:00 - 18:00

AFMÆLISTÓNLEIKAR
BYRJA Í DAG LAUGARDAG KL 12:00 Í HALLARMÚLANUM • ÓTRÚLEG  AFMÆLISTILBOÐ!

Hallarmúla 2 Reykjavík 

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS*

Emmsjé 
Gauti

17:00

Úlfur Úlfur

13:30

Ingó

12:00

DONS DONUTS
5000 KLEINUHRINGIR

MEÐAN BIRGÐIR 
ENDAST

FYRSTIR KOMA FYRSTIR FÁ

RISA
RENNIBRAUT

6 METRA ANGRY BIRDS 
RENNIBRAUT FRÁ 

SKÁTALANDI

POPP&CandyFlossALVÖRU CARNIVAL POPP OG SYKURSÆTT CANDY FLOSS

Töfrahetjurnar

15:00

STJÖRNU
TEPPI
LÁTTU MYNDA ÞIG 

MEÐ STJÖRNUNUM

AFSLÁTTURAF YFIR 1000 VÖRUM

90%
ALLT AÐ

16:00

Glowie

3. septem
ber 2016 • Birt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabreng

100
GJAFAPOKAR

FYRIR 100 FYRSTU 
VIÐSKIPTAVININA
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veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

7:31 
3,77 m
7:45 
3,89 m

1:37 
0,13m
1:55 
0,17 m

11:59 
1,44m
12:06 
1,44 m

5:37  
0,24 m
5:53 
0,33 m

9:29 
2,09m
9:34 
2,21 m 

3:43 
0,22 m 

Flóð Fjara

Vaxandi 

2%

Sólarupprás:

6:16
Sólarlag: 

8:30

veðurspá Laugardagur

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Tveir 
gosar! Sorrí … 

þrír ásar.
Svekkj-

andi, 
Ívar.

Þá á ég 
ekki neitt, 

ég er 
blankó!

Svona er þetta, 
Ívar, þú vinnur 

stundum og tapar 
stund-
um.

Getum við ekki 
aðeins samið 

um þetta?
Samið?

Næstum 
nýjar, 
sko!

ÞAKKA ÞÉR FYRIR Í 
KVÖLD, ÍVAR, ÚT!!

Er þetta 
ekta 

bómull?

*Eltu drauma þína* Það er eitthvað svo magnað og 
eflandi við að lesa svona skilaboð 

úr svona spádómskökum!

*Eina leiðin til 
að elta drauma 
er sú sem ekki 

er stráð reglum 
og útivistar-

tímum*

Vá, magnað, blekið 
hefur ekki einu sinni 

náð að þorna á 
mínum!

Jæja, litla dúlla! Nú kenni ég 
þér á allt sem snýr að því að 

vera stelpa!

Fyrst og fremst þarf 
maður að hafa mikið 

af innri fegurð!

… og svo einn subbu-
legan bróður, til að 
vega á upp á móti.tjarnarkortin á 15% 

kynningarafslætti  
í takmarkaðan tíma!

tjarnarbio.is

 Hæg austlæg átt, víðast hvar í dag. Skýjað með köflum eða bjartviðri, 
en skúrir á stöku stað, einkum sunnan- og vestanlands síðdegis. Hiti 
8 til 14 stig.
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Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur 
& sunnudagur
hvar@frettabladid.is

3. september 
Hátíðir
Hvað? Afmælishátíð Garðabæjar
Hvenær? 13.30
Hvar? Garðatorg, Garðabæ
Garðabær fagnar 40 ára afmæli sínu 
á þessu ári og er afmælis hátíð Garða-
bæjar haldin í dag. 

Tónlist
Hvað? Gleðistund
Hvenær? 17.00
Hvar? Græna herbergið, Lækjargötu
HG kvartett leikur djass á Gleði-
stund frá kl. 17.00 á efri hæðinni. Á 
miðnætti stíga Magni Ásgeirsson og 
Eyþór Ingi á svið í kjallaranum.

Listir
Hvað? Afkomandi gamalla Ísafjarðar-
krata
Hvenær? 14.00
Hvar? Efri hæð Iðnó
Í tilefni af 100 ára afmæli Alþýðu-
flokksins, flokks jafnaðarmanna, 
er flutt röð fyrirlestra á árinu um 
Alþýðuflokk og jafnaðarstefnu á 
vegum Bókmenntafélags jafnaðar-
manna. Einar Kárason rithöfundur 
flytur fyrirlesturinn í dag. Aðgangur 
er ókeypis og allir velkomnir.

Hvað? Sýningarstjóraspjall RÝMI / 
TEIKNING (SPACE / DRAWING)
Hvenær? 13.00
Hvar? Listasafni ASÍ
Sýningarstjóraspjall Becky Forsythe 
vegna sýningar Þóru Sigurðar-
dóttur. 

4. september
Leiklist
Hvað?  Baby 
Wants Candy 
Hvenær?  
20.00
Hvar?  Þjóð-
leikhúskjallarinn 
Spunaleikja-
hópurinn Baby 
Wants Candy er 
kominn til landsins og 
blæs til sýningar í dag, sunnu-
dag. Miðasala fer fram á tix.is

Tónlist
Hvað? Með blik í auga
Hvenær? 16.00 og 20.00
Hvar? Andrews-leikhús á Ásbrú
Sveitasöngvar eru viðfangsefni 
hátíðartónleika Ljósanætur í Reykja-
nesbæ þetta árið. Tónleikarnir, sem 
eru betur þekktir sem ,,Með blik í 
auga“, hafa fyrir löngu fest sig í sessi 
og verða í kvöld. 

Hvað? Strokkvartettinn Siggi á Sí-
gildum sunnudögum
Hvenær? 17.00
Hvar? Norðurljósasalur, Hörpu
Í dag spilar Strokkvartettinn Siggi 
fyrstu tónleika í tónleikaröð sem 
nefnist „Sígildir sunnudagar“ í 
Norðurljósasal Hörpu.

Listir
Hvað? Fjölskyldu-

leiðsögn
Hvenær? 14.00
Hvar? Þjóð-
minjasafn 
Íslands
Boðið er upp 
á fjölskyldu-

leiðsögn í 
Þjóðminjasafni 

Íslands í dag, 
sunnudag. Leið-

sögnin er ókeypis og 
allir velkomnir.

baby Wants Candy er 
dáðasti spunaHópur í 

Heimi! Það verður ótrú-
lega gaman – Þau lofa, 
segir Ásrún Magnúsdóttir fram-

kvæmdarstjóri improv ísland um 
sýninguna í Þjóðleikhúskjallar-

anum í kvöld.

góða skemmtun í bíó!

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

2D 

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2
SÝND KL. 2

SÝND KL. 1:40

SÝND Í 2D SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL
ÍSL TAL

ÍSL TAL

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold alla helgina
laugardag kl. 11–17, sunnudag kl. 12–17, 
mánudag kl. 10–17, þriðjudag kl. 10–17

listmunauppboð
í Gallerí Fold

mánudaginn 5. september, kl. 18
og þriðjudaginn 6. september, kl. 18

Léttar veitingar frá kl. 17.30

Á uppboðinu verður gott úrval verka 
samtímalistamanna ásamt fjöldi frábærra 

verka gömlu meistaranna.
Kristján Davíðsson

100.

ÁLFABAKKA
WAR DOGS   KL. 5:40 - 8 - 10:30
WAR DOGS VIP   KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1 - 2 - 4 - 6
BEN-HUR   KL. 5:20 - 8 - 10:40
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 1 - 3:20 - 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 8 - 10:40
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 2 - 4 - 6
JASON BOURNE  KL. 10:40
NOW YOU SEE ME 2  KL. 8:10
THE BFG   KL. 3
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:20

KEFLAVÍK
WAR DOGS                 KL. 5:30 - (8 - 10:30 (SUN))
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1:30 - 3:30
BEN-HUR   KL. 8 (SUN)
NINE LIVES   KL. 6 (SUN)
LIGHTS OUT   KL. 10:30 (SUN)
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40 (SUN)

AKUREYRI
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 2 - 4 - 6
BEN-HUR   KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:30
PETE’S DRAGON  KL. 2
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20

WAR DOGS   KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1 - 1:20 - 3:20
BEN-HUR   KL. 10:20
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND KL. 8
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 1 - 3:20 - 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20 - 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL

WAR DOGS                    KL. 1 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1 - 3:20 - 5:40
BEN-HUR   KL. 5:30 - 8 - 10:30
LIGHTS OUT   KL. 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 1 - 3:10 - 5:30
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 8 - 10:30
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:30

SPARBÍÓ KR.950
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

Frá þeim sömu og færðu okkur 
The Jungle Book

Fullkomin mynd fyrir alla
fjölskylduna

86%

VARIETY

LOS ANGELES TIMES


7.4

Jack Huston Morgan Freeman

ROGEREBERT.COM


Stærsta mynd ársins

VARIETY


Stórkostleg mynd um besta 
knattspyrnumann fyrr og síðar

HOLLYWOOD REPORTER


Frá Todd Phillips, leikstjóra
Hangover myndanna

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

Sýnd með íslensku tali

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

TURANDOT
15. september 
í Háskólabíói

-S.S., X-IÐ 977

T.V. - BÍÓVEFURINN

Þétt og örugg uppbygging, 
flottur hákarlatryllir

FORSALA 
HAFIN

HÁSKÓLABÍÓI 25. SEPTEMBER
FORSALA HAFIN

WAR DOGS 8, 10:25

NÍU LÍF 2, 4, 6

HELL OR HIGH WATER 5:50, 8, 10:10

SAUSAGE PARTY 10:30

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 2, 4, 6

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ENS.TAL 4

ÍSÖLD 2D ÍSL.TAL 1:40

JASON BOURNE 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 1:40

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2
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Menningar-  og ferðamálaráð Reykjavíkurborgar auglýsir eftir umsókn-
um forsvarsmanna hátíða um samstarfsamning sem ein af Borgarhátíðum 
Reykjavíkur 2017 – 2019. Nokkrar lykilhátíðir verða valdar sérstaklega 
af menningar- og ferðamálaráði og fá viðurkenninguna Borgarhátíðir 
Reykjavíkur með sérstökum þriggja ára samningi og fjárframlagi.  

Markmiðið er að styðja samfellu, framþróun og rekstrarlegar grundvöll 
hátíða í Reykjavík sem þegar hafa sannað ótvírætt gildi sitt hvað varðar 
þýðingu fyrir menningarlífið í borginni, alþjóðleg tengsl, jákvæð áhrif á 
ferðamennsku og ímynd Reykjavíkur auk efnahagslegs umfangs.   
Um er að ræða nýtt fyrirkomulag sem byggir á áherslum í  menningar- 
og ferðamálastefnum Reykjavíkurborgar. 

Borgarhátíð Reykjavíkur þarf að uppfylla eftirfarandi  skilyrði:
a) vera til eflingar menningar og listum í Reykjavík
b) vera opin almenningi, aðgengileg og sýnileg
c) hafa verið haldin að lágmarki fimm sinnum
d) vera haldin árlega
e) vera með alþjóðlega tengingu
f) standa yfir í þrjá daga eða lengur
g) vera með faglega stjórn
h) viðhafa góða stjórnarhætti og rekstrarlegt gegnsæi 
i) fullnægja kröfum um fagmennsku og gæði
j) vera framúrskarandi á sínu sviði

Jafnframt  verður litið til þátta eins og nýsköpunar, umfangs, aðsóknar, 
kynningar, stöðugleika, þróunarmöguleika, margfeldisáhrifa, atvinnu- 
skapandi þátta, tímasetningar innan ársins, möguleika hátíðanna á eigin 
tekjuöflun og þróun í átt að sjálfbærni. Samfélagsleg vídd í starfsemi 
hátíðanna er mikilvæg svo sem á sviði menningaruppeldis barna;   
samstarfs við íbúa, í menningar- og listalífi  og samstarfi við borgar- 
stofnanir,  aðkomu og samstarfi við minnihlutahópa, áherslu á umhverfis- 
mál o.fl. Nýr samningur til þriggja ára felur í sér markmið um starfsemi, 
þróun og rekstur með tilskyldum fyrirvörum um samþykkt fjárhags- 
áætlunar Reykjavíkurbogar hverju sinni.

Hátíðir sem þegar eru með samning í gildi fyrir árið 2017 og/eða  
lengur geta sótt um að verða Borgarhátíð Reykjavíkur, en hljóti þær ekki 
tilnefninguna gildir fyrri samningur óbreyttur. Hátíðir með  
lausan samning eru hvattar til að sækja jafnframt um almenna menning-
arstyrki Reykjavíkurborgar skv. auglýsingu á reykjavik.is/styrkir. 

Umsóknarfrestur er til kl. 12 á hádegi 3.október nk.

Umsókn sendist í tölvupósti á menning@reykjavik.is. Í umsókninni komi 
fram hvernig hátíðirnar uppfylla ofangreind skilyrði ásamt ársreikningi 
síðustu þriggja ára og starfs- og fjárhagsáætlun 2017. Nánari upplýsingar 
veitir signy.palsdottir@reykjavik.is  s. 4116021. 

Borgarhátíðir 
Reykjavíkur  
2017 - 2019

Loksins er komið haust og 
nýtt leikár hafið. Síðustu 
tvær vikurnar hafa leik-
húsin í höfuðborginni 
keppst um að auglýsa 
dagskrá sína og margt 

spennandi bíður áhorfenda á kom-
andi mánuðum. Vert er að virða 
leikárið fyrir sér, þá sérstaklega sýn-
ingarnar fyrri hluta þess.

Fyrsta verk Þjóðleikhússins á 
þessu leikári er reyndar verkefni 
frá hinu síðara en loksins verður 
Djöflaeyjan frumsýnd. Leikgerðin 
er ný, eftir Atla Rafn Sigurðarson, 
sem einnig leikstýrir í samvinnu við 
Baltasar Kormák og Melkorku Teklu 
Ólafsdóttur. Leikhópurinn allur er 
reyndar skrifaður fyrir verkinu og 
stór hópur kemur að tónlistinni 
þar sem Bragi Valdimar Skúlason og 
Memfismafían eru fremst í flokki.

Bjarni Haukur Þórsson er mættur 
til landsins með einleikinn Maður 
sem heitir Ove, byggðan á hinni 
sívinsælu bók eftir Fredrik Back-
man, í farteskinu. Sigurður Sigur-
jónsson leikur hinn geðstirða Ove og 
áhugavert verður að sjá hvernig þeir 
útfæra verkið, hugmyndin virðist í 
traustum höndum.

Í Borgarleikhúsinu byrjar leik-
árið með frumsýningu á nýju 
íslensku leikriti: Sendingu eftir 
Bjarna Jónsson, í leikstjórn Mörtu 
Nordal. Með aðalhlutverk fara Þor-
steinn Bachmann, Kristín Þóra Har-
aldsdóttir, Hilmar Guðjónsson og 
Elma Stefanía Ágústsdóttir en und-
arlegt er að sú síðastnefnda fái ekki 
fleiri burðarhlutverk á leikárinu.

Tjarnarbíó byrjar sitt leikár með 
hinni ágætu sýningu Stripp, sam-
starfsverkefni Dance for Me og 
Olgu Sonju Thorarensen. Sóley 
Rós ræstitæknir tekur síðan á móti 
leikhúsgestum en María Reyndal 
og Sólveig Guðmundsdóttir standa 
að baki sýningunni sem fjallar um 
lífshlaup alþýðukonu. Trúðarnir 
Pétur, Tómas, Brynhildur og Sigfús 
taka Helga magra fyrir í fyrstu leik-
sýningu Menningarfélags Akureyrar 
á leikárinu en listrænir stjórnendur 
eru Jón Páll Eyjólfsson og Þóroddur 
Ingvarsson.

Lokkandi leikhús
Leikstjórinn Una Þorleifsdóttir og 
leikarinn Stefán Hallur Stefánsson 
halda samstarfi sínu áfram með ein-
leiknum Ég vil frekar að Goya haldi 
fyrir mér vöku en einhver djöfulsins 
fáviti eftir argentínska höfundinn 
Rodrígó García. Það er hressandi 
þegar listafólk leitar á ný mið í leik-
ritavali sínu en Una leikstýrði ein-
mitt nýju skandinavísku verki á 
síðasta ári sem vakti mikla lukku.

Ragnheiður Skúladóttir fær sitt 

fyrsta leikstjórnarverkefni innan 
Borgarleikhússins og mun leikstýra 
Extravaganza eftir Sölku Guðmunds-
dóttur, sem starfar nú sem leikskáld 
hússins. Þarna er eftirtektarverð 
samvinna á ferð og vonandi verður 
sýningin eftir því.

Forvitnilegasta sýning MAk að 
hausti er aftur á móti heimildar-
leikritið Elska þar sem ástarsögur 
Norðlendinga eru sviðsettar í leik-
stjórn Agnesar Wild sem sýndi hina 
ágætu Kate í Tjarnarbíói í fyrra. 
Þarna er metnaðarfull tilraun á ferð 
þar sem sögur úr byggðarlaginu fá að 
blómstra.

Sviðslistahópurinn Lab Loki snýr 
aftur með sýninguna Endastöð – 
upphaf í Tjarnarbíó með vorinu en 
leikstjórinn Rúnar Guðbrandsson og 
leikarinn Árni Pétur Guðjónsson eru 
þar í fram-
l í n u . 

Þetta er 
fyrsta sýning 
hópsins í fimm ár og vert að hlakka 
rækilega til enda var Svikarinn ein-
staklega gott leikhús.

Fortíðin föndruð og endurunnin
En þrátt fyrir áhugaverð verk eru 
leikárin heldur kunnugleg. Stóru 
leikhúsin í höfuðborginni verða 
að stækka sjóndeildarhringinn og 
taka oftar áhættu í verkefnavali. Úti 
að aka eftir Ray Cooney er gott og 
blessað en aðrir farsar eftir aðra höf-
unda eru í boði. Auðvitað er mikil-
vægt að sýna verk eftir William 
Shakespeare reglulega en hvernig 
væri að skoða Christopher Marlowe 
eða franska snillinginn Moliére? 
Horft frá brúnni eftir Arthur Miller 
í leikstjórn Stefans Metz er vissu-
lega spennandi sýning með flottum 
leikhóp en svo virðist sem Þjóð-
leikhúsið sé aftur að leita í öruggan 
faðm Millers, Eldraunin eftir sama 
höfund sló einmitt eftirminnilega í 
gegn fyrir stuttu.

Nánast engin samvinnuverkefni 

verða undir þaki Þjóðleikhússins í 
vetur, fyrir utan samstarf hússins við 
Vesturport. Áhugavert væri að vita 
ástæðu þess. Tjarnarbíó hefur verið 
að sækja í sig veðrið á síðustu misser-
um sem heimili sjálfstæðu sviðslista-
senunnar en hefur stundum liðið 
fyrir mikinn gæðamun á verkefnum. 
Friðrik Friðriksson hefur tekið við 
af Guðmundi Inga Þorvaldssyni og 
vonandi mun Tjarnarbíó vaxa undir 
hans leiðsögn.

Menningarfélag Akureyrar er 
merkileg tilraun sem fór af stað með 
fullum þunga á síðasta leikári. Hug-
myndin um að samnýta stjórnun og 
fjármuni er kannski hugvitsamleg en 
sú hugsun læðist að manni að þetta 
sé ekki að gera Leikfélagi Akureyrar 
gott. LA er eitt rótgrónasta leikfélag 
landsins og Jón Páll Eyjólfsson er öfl-
ugur sviðslistamaður en hættan er á 
að MAk veiki stöðu þeirra beggja. En 

góðir hlutir gerast hægt og öflugt 
sviðslistasamfélag sprettur 

ekki fram á einni nóttu.
Tilefni er til að hafa 

áhyggjur af framtíð 
íslenskrar  leikrit-
unar eins og staðan 
er í dag. Ekki vegna 
þess að skortur sé 
á fínum íslenskum 
leikskáldum, af þeim 
er nóg, heldur virðist 

vandinn frekar liggja í 
skorti á stuðningi stóru 

leikhúsanna. Borgar-
leikhúsið hefur þó staðið 

sig betur en bæði húsin líða 
fyrir mikla áherslu á leikgerð-

ir. Þessar endalausu leikgerðir 
eru góðar til síns brúks, bæði hafa 
þær markaðsfræðilegan grundvöll 
sem kassastykki fyrir húsin og minni 
þörf á kynningu en aldrei koma þær 
í stað nýrra leikverka. Leikhúsin 
eiga að kynna nýja hluti fyrir áhorf-
endum, ný leikskáld og nýjar nálg-
anir, ekki stóla alltaf á kunnuglegar 
og vinsælar bækur eða kvikmyndir 
sem flestir þekkja. Áherslunum 
verður að breyta, hið fyrsta, áður en 
það verður of seint. Útgáfumál leik-
handrita verður líka að taka í gegn, 
sem og leikskrár.

Okkar yngstu leikhúsgestir
Yngstu leikhúsgestirnir fá sem 
betur fer eitthvað fyrir sinn snúð á 
þessu leikári. Brúðuleikhússýningin 
Íslenski fíllinn kemur sterk inn strax 
með haustinu og Lofthræddi örninn 
Örvar leggur land undir vængi en 
þjóðleikhússtjóri efnir nú loforð sitt 
um að sinna landsbyggðinni betur. 
Frumsamda barnaleikritið Fjarska-
land verður síðan frumsýnt í janúar, 
allt mjög jákvætt.

Borgarleikhúsið leitar til Bergs 

Gamalt og nýtt 
 Af leikritum, 
löstum og lofi
Leikárið 2016-2017 er að ganga í garð um 
þessar mundir og af því tilefni skoðar 
Sigríður Jónsdóttir, leiklistargagnrýn-
andi Fréttablaðsins, hvað er fram undan 
í leikhúsunum í vetur en þar kennir ým-
issa grasa, bæði nýrra og kunnuglegra.

Stripp eftir sviðslistahópinn Díó markar upphaf leikársins í Tjarnarbíói. 

Sending er nýtt 
íslenskt verk í 
Borgarleikhúsinu.
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Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Söngleikurinn Djöflaeyjan var fyrsta frumsýning leikársins í Þjóðleikhúsinu.Helgi magri var frumsýndur norður á Akureyri á föstudagskvöldið. 

Þórs Ingólfssonar til að koma bæði 
Bláa hnettinum eftir Andra Snæ 
Magnason á svið og einnig einleikn-
um Jólaflækjunni eftir hann sjálfan. 
Allar líkur eru á því að sýningarnar 
verði báðar vel heppnaðar. Hann 
hefur sýnt á síðustu árum að hann 
er einn traustasti leikstjóri lands-
ins. Borgarleikhúsið hefur stofnað 
leiklistarskóla fyrir grunnskólabörn 
undir stjórn Vigdísar Másdóttur. 
Einstaklega frambærileg hugmynd 
sem stækkar sviðslistaflóru höfuð-
borgarinnar enn frekar.

MAk virðist ætla að einbeita sér 
sérstaklega að yngstu áhorfendunum 
og frumsýna fjórar barnasýningar 
en sú stærsta er Núna og Júnía undir 
stjórn Söru Martí Guðmundsdóttur 
en hún og Sigrún Huld Skúladóttir 
skrifa verkið. Píla pína stökk fram 
á sjónarsviðið með þeirra hjálp og 
vonandi verður þessi sýning enn 
betri.

Klassísk jól
Ingvar E. Sigurðsson snýr aftur á 
stóra sviðið í Þjóðleikhúsinu og 
tekst á við aðalhlutverkið í Óþelló, 
í splunkunýrri þýðingu eftir Hall-
grím Helgason og leikstjórn Gísla 
Arnar Garðarssonar. Óþelló er ansi 
snúið verk í uppsetningu á Íslandi 
og Vesturport hefur ákveðið að snúa 
upp á hefðina. Nú leikur kona, Nína 
Dögg Filippusdóttir, hinn skugga-
lega Jagó og Aldís Amah Hamilton, 
nýútskrifuð frá Listaháskóla Íslands, 
leikur Desdemónu.

Útfærsla Yönu Ross á Mávinum í 
Borgarleikhúsinu vakti mikla lukku 
á síðasta leikári en hún fær nú Sölku 
Völku eftir Halldór Laxness í sínar 
hendur og er treyst til að stjórna 
höfuðsýningu leikársins þar í húsi. 
Þær Yana og Salka Guðmundsdóttir 
eru skrifaðar fyrir leikgerðinni en 
Þuríður Blær Jóhannsdóttir, ein 
frambærilegasta unga leikkona 
landsins, mun leika þennan kven-
skörung. Ólafur Darri Ólafsson snýr 
aftur í sýningunni og leikhópurinn 
samanstendur af okkar allra bestu 
leikurum.

Allir í leikhús (og bíó)
Svo sannarlega er ástæða til þess að 
hvetja landsmenn til að leggja við 
hlustir því að Útvarpsleikhúsið sinnir 
íslenskri leikritun af alúð og uppsker 
eftir því. Það er því sérstakt gleðiefni 
að Sek eftir Hrafnhildi Hagalín var 
nýlega tilnefnt til evrópsku ljósvaka-
miðlaverðlaunanna, Prix Europa.

Bíó Paradís má alls ekki gleyma 
sem heldur áfram að sýna erlendar 
leiksýningar á hvíta tjaldinu. Þetta er 
algjörlega ómissandi viðbót við leik-
húsmenningu landans sem alltof fáir 
nýta. Nú um helgina eru síðustu sýn-
ingar á Ríkharði þriðja með Ralph 
Fiennes og Vanessu Redgrave í aðal-
hlutverkum sem Almeida-leikhúsið í 
London setti upp á liðnu sumri.

Íslendingar eru þjóða duglegastir 
að fara í leikhús en líkt og með verk-
efnaval stóru húsanna þá má minna 
leikhúsgesti á að taka oftar áhættu. 
Þeim mun fleiri sýningar sem lands-
menn fjölmenna á, þeim mun meira 
svigrúm hafa stjórnendur húsanna 
til að búa til metnaðarfullar og ögr-
andi sýningar. Áhorfendur verða að 
taka virkan þátt í leikhúslífinu, ekki 
aðeins með því að mæta á sýningar 
heldur einnig með lifandi umræðu 
um hlutverk og tilgang leikhússins.

Gleðilegt nýtt leikár!
Sigríður Jónsdóttir
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu 
08.30 Með afa 
08.40 Stóri og Litli 
08.50 Ævintýraferðin 
09.00 Mæja býfluga 
09.15 Elías 
09.25 Grettir 
09.35 Víkingurinn Viggó 
09.45 Loonatics Unleashed 
10.05 Ævintýri Tinna 
10.30 Ben 10 
10.55 Beware the Batman 
Spennandi þættir um 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 
13.45 The X-Factor UK Einn vin-
sælasti skemmtiþáttur veraldar þar 
sem efnilegir söngvarar fá tækifæri. 
Simon Cowell fer fyrir dómnefndinni 
en með honum við dómaraborðið 
situr söngkonan Nicole Scherzinger 
og svo hinn kunni umboðsmaður Lo-
uis Walsh en hann er sá sem stofnaði 
hið kunna strákaband Boyzone og 
að lokum framleiðandinn og hin fjöl-
hæfa Sharon Osbourne. 
15.00 The X-Factor UK 
15.45 Þær tvær 
16.25 Little Big Shots 
17.10 Sjáðu 
17.40 ET Weekend 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dag-
skrá. 
18.50 Sportpakkinn Íþróttamenn 
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta úr 
heimi íþróttanna í liðinni viku, taka 
viðtöl við sérfræðingana og sýna 
brot frá því helsta sem fór fram. 
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest 2 
19.55 The Little Chaos 
21.50 The Giver 
23.30 Anna Nicole 
01.00 Serena Jennifer Lawrence og 
Bradley Cooper leika hjónin Serenu 
og George sem flytja til Norður-Kar-
ólínu til að endurreisa timburfyrir-
tæki foreldra hans. Fyrirtækið hafði 
farið illa eftir kreppuna árið 1929 en 
þau hjónin einsetja sér að byggja 
það upp og ná fyrri hagsæld. Þegar 
Serena kemst að því að George á sér 
leyndarmál úr fortíðinni sem ógnar 
framtíð þeirra ákveður hún að grípa 
til vafasamra aðgerða. 
02.45 Taken 3 Frábær spennumynd 
frá árinu 2014 þar sem Liam Neeson 
fer á kostum sem fyrrum leynilög-
reglumaðurinn Bryan Mills, en hann 
er grunaður um morð á eiginkonu 
sinni. Mills neyðist til þess að leggja 
á flótta undan lögreglunni til þess 
að ná morðingjanum og bjarga lífi 
dóttur sinnar, Kim. 
04.30 Mr. Nobody

15.35 Who Do You Think You Are? 
16.35 Hell's Kitchen 
17.20 Baby Daddy 
17.40 Raising Hope 
18.05 The Big Bang Theory 
18.25 Modern Family Fimmta 
syrpan af þessum sprenghlægilegu 
og sívinsælu gamanþáttum sem 
hlotið hafa einróma lof gagnrýnenda 
víða um heim. Fjölskyldurnar þrjár 
sem fylgst er með eru óborganlegar 
sem og aðstæðurnar sem þær lenda í 
hverju sinni. 
18.50 Fóstbræður 
19.20 Masterchef USA 
20.00 Ísland Got Talent 
21.30 Supernatural Tíunda serían 
af yfirnáttúrlegu spennuþáttunum 
um Winchester-bræðurna sem halda 
ótrauðir áfram baráttu sinni við yfir-
náttúrulegar furðuskepnur. 
22.15 Breakout Kings 
23.00 Homeland 
23.50 Bob’s Burgers 
00.10 American Dad 
00.35 South Park 
00.55 Fóstbræður 
01.25 Masterchef USA 
02.05 Tónlist

08.25 Almost Famous 
10.25 Hysteria 
12.05 Grandma 
13.25 Bróðir minn ljónshjarta 
15.10 Almost Famous 
17.15 Hysteria 
18.55 Bróðir minn ljónshjarta 
20.40 Grandma  
22.00 Everly. 
23.35 Arbitrage 
01.20 Son of No One 
02.55 Everly

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 
10.20 Basl er búskapur  
- Litið um öxl 
10.45 Venjulegt brjálæði  
– Hvað kostar hégóminn? 
11.25 Matador 
12.40 Stephen Fry: Út úr skápnum 
13.40 Kýpur - Ísland Bein útsending 
15.50 Ljósan 
16.15 Frumherjar sjónvarpsins: 
Sakamálaþættir 
17.05 Mótorsport 
17.40 Landakort 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.11 Hæ Sámur 
18.18 Hrúturinn Hreinn 
18.25 Heilabrot 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Sjónvarp í 50 ár: Upphafið 
21.50 The Princess Bride 
23.30 Little Children 
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Black-ish 
08.20 King of Queens 
08.50 How I Met Your Mother 
09.15 Angel From Hell 
09.40 The Odd Couple 
10.05 Younger 
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 Rachel Allen’s Everyday 
Kitchen 
15.05 Chasing Life 
15.50 The Odd Couple 
16.15 The Office 
16.40 Men at Work 
17.05 Mr. Bean’s Holiday 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Baskets 
20.15 Lost in Translation 
22.00 Monster’s Ball 
23.55 L!fe Happens 
01.35 Drive 
03.15 The Ides of March 
05.00 Pepsi MAX tónlist

12.35 Golfing World 2016 
13.25 Paul Lawrie Match Play 
15.30 The Open Championship 
2016 
22.30 Golfing World 2016

07.10 Valur - Stjarnan 
08.55 Formúla 1 2016 - Æfing Bein 
útsending 
10.10 Fjölnir - Fylkir 
11.50 Formúla 1 2016 - Tímataka 
Bein útsending 
13.40 Víkingur Ó - FH 
15.20 Valur - KR 
17.05 Pepsi-mörkin 2016 
18.35 Markaþáttur Pepsi-deildar 
kvenna 
19.20 Formúla 1 2016 - Tímataka 
20.40 Messan 
22.15 UFC Now 2016 
23.05 Watford - Arsenal 
00.50 Crystal Palace - Bournemouth

 
07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og  
 félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Gulla og grænjaxlarnir 
08.37 Stóri og Litli 
08.49 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Kalli á þakinu 
09.25 Ævintýri Tinna 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Gulla og grænjaxlarnir 
12.37 Stóri og Litli 
12.49 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Kalli á þakinu 
13.25 Ævintýri Tinna 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Gulla og grænjaxlarnir 
16.37 Stóri og Litli 
16.49 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Kalli á þakinu 
17.25 Ævintýri Tinna 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá
 Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 The Boxtrolls

Hver tími er 60 mínútur og kennt er tvisvar í viku á 
þriðjudögum og fimmtudögum kl. 17:30 í leikfimissal 

Hvassaleitisskóla. Námskeiðið er tólf vikur.
Kennari er Birgitta Sveinbjörnsdóttir danskennari.

Skráning er hafin á námskeiðið sem hefst þriðjudaginn 
13. september kl. 17.30.

 Upplýsingar og skráning í síma: 899-8669.

SUÐRÆN SVEIFLASUÐRÆN SVEIFLA

Suðræn sveifla er skemmtileg 
líkamsrækt fyrir konur á öllum aldri. 

Námskeiðið byggist upp á mjúkri 
upphitun, latin dönsum eins og 

Cha Cha, Jive, Salsa og fl., 
kviðæfingum og góðri slökun. 

Hver tími er 60 mínútur og kennt er tvisvar í viku á þriðjudögum og fim-
mtudögum kl. 17:30 í leikfimissal Hvassaleitisskóla. Einnig verður kennt 
á miðvikudögum kl. 18:00 og laugardögum kl. 11:00 í Stúdíói Sóleyjar
Jóhannsdóttur, Mekka Spa.  Kennarar eru Birgitta Sveinbjörnsdóttir

danskennari.og Ólöf Björk Björnsdóttir Skráning er hafin á bæði nám-
skeiðin sem hefjast þriðjudaginn 11.janúar og miðvikudaginn 12.janúar

Upplýsingar og skráning í síma: 899-8669.

Suðræn sveifla er skemmtileg 
líkamsrækt fyrir konur á öllum 
aldri. Námskeiðið byggist upp á 
mjúkri upphitun, latin dönsum  

eins og Cha Cha, Jive, Salsa og fl., 
kviðæfingum og nidra slökun. 

Fjölmiðlaviðurkenning Jafnréttisráðs 2016

Jafnréttisráð óskar eftir tilnefningum til fjölmiðlaviðurkenningar  
Jafnréttisráðs. 

Í ár mun Jafnréttisráð, ásamt ráðherra jafnréttismála, veita sérstaka 
fjölmiðlaviðurkenningu aðilum sem hafa skarað fram úr þegar kemur 
að umfjöllun um mál sem tengjast jafnrétti kynjanna á liðnu ári.

Viðurkenningu getur hlotið: 

a. Fjölmiðill sem skarað hefur fram úr á sviði jafnréttismála, s.s. hvað   
 varðar efnistök, umfjöllun og miðlun efnis. 
b. Þáttur, þáttaraðir, greinar eða annað afmarkað efni þar sem jafnrétti  
 er sérstakt viðfangsefni eða leiðarstef.
c. Einstaklingur sem með störfum sínum á fjölmiðli hefur unnið  
 sérstaklega að jafnréttismálum. 

Tilnefningar skulu vera rökstuddar. Til að koma til álita við veitingu 
viðurkenningarinnar þarf viðkomandi aðili að vera tilbúinn að veita 
frekari upplýsingar. 

Tilnefningum skal skila eigi síðar en 20. september 2016 á rafrænu 
formi á netfangið jafnretti@jafnretti.is

Með fjölmiðli er átt við stofnun eða fyrirtæki, lögaðila, sem safnar, metur og 
setur fram upplýsingar í því skyni að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs 

fjölda fólks á tilteknu svæði (Menntamálaráðuneytið, apríl 2005).
Hér er merkið sýnt með litasamsetningu í CMYK og Pantone

Svartur 
100%

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

C: 40
M: 0
Y: 90
K:  0

Pantone  
375 EC
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Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 -16.00 - Sun 13.00 -16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
 www.egodekor.is

CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 216X163cm – færanleg tunga
Verð: 169.900,-   
ÚTSÖLUVERÐ: 127.425,-

PALMER HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 335X218/165cm
Verð: 298.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 238.400,-

MOBI TV SKENKUR
Breidd: 195cm
Verð: 109.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 54.500,-

MONACO TUNGUSÓFI
Stærð: 291X168cm
Verð: 238.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 142.800,-

CANNON HORNSÓFI
Stærð: 234X175cm
Verð: 199.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 159.200,-

LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR 20-50% AFSLÁTTUR

-25%

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

-20%

-20%

-40%

-50%

STÓLL 133
ÚTSÖLUVERÐ: 9.730,-

DEVON Stóll
ÚTSÖLUVERÐ: 14.850,-

COBY Stóll
ÚTSÖLUVERÐ: 14.800,-

TWIST Stóll
ÚTSÖLUVERÐ: 13.425,-

-25%-30% -25%-20%



Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

11.40 The Last of Robin Hood 
13.10 Hyde Park on Hudson 
14.45 Julie & Julia 
16.50 The Last of Robin Hood 
18.20 Hyde Park on Hudson 
19.55 Julie & Julia  
22.00 Ex Machina 
23.45 Some Velvet Morning 
01.05 + 1 
02.45 Ex Machina

12.45 Golfing World 2016 
13.35 Canadian Pacific Women’s 
Open 
16.35 Inside the PGA Tour 2016 
22.00 PGA Championship 2016

07.00 Kalli á þakinu 
07.25 Ævintýri Tinna 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Gulla og grænjaxlarnir 
10.37 Stóri og Litli 
10.49 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Kalli á þakinu 
11.25 Ævintýri Tinna 
11.47 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Gulla og grænjaxlarnir 
14.37 Stóri og Litli 
14.49 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Kalli á þakinu 
15.25 Ævintýri Tinna 
15.47 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og 
 félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Gulla og grænjaxlarnir 
18.37 Stóri og Litli 
18.49 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Ævintýri Desperaux

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Kalli og Lóa 
07.20 Olivía 
07.30 Veistu hvað ég elska þig mikið 
07.42 Vinabær Danna tígurs 
07.52 Hæ Sámur 
08.00 Hvolpasveitin 
08.23 Babar og vinir hans 
08.46 Klaufabárðarnir 
08.53 Chaplin 
09.00 Disneystundin 
09.01 Fínni Kostur 
09.23 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Gló magnaða 
09.53 Gúndi 
10.06 Chaplin 
10.10 Augnablik – úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
10.30 Sjónvarp í 50 ár: Upphafið 
12.30 Steinsteypuöldin 
13.00 Attenborough og undra-
heimur froskanna 
14.00 Menningarveturinn 2016 - 
2017 
14.25 Klassíkin okkar 
16.35 Fangelsistónar 
17.35 Landakort 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Ævintýri Berta og Árna 
18.00 Nonni og Manni 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Orðbragð III 
20.20 Sjónvarpið – staður stórra 
drauma 
21.40 Houdini 
23.05 Gullkálfar 0 
00.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

01.35 Drive 
03.15 The Ides of March 
05.00 Pepsi MAX tónlist 
06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Black-ish 
08.20 King of Queens 
08.50 How I Met Your Mother 
09.15 Telenovela 
09.40 Cooper Barrett’s Guide to 
Surviving Life 
10.05 Jennifer Falls 
10.30 King of Queens 
10.50 How I Met Your Mother 
11.20 Dr. Phil 
13.20 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
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 Ray Donovan 
23.15 Fargo

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Elías 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.10 Doddi litli og Eyrnastór 
08.25 Kormákur 
08.40 Stóri og Litli 
08.55 Ævintýraferðin 
09.10 Zigby 
09.20 Heiða 
09.45 Kalli kanína og félagar 
10.05 Tommi og Jenni 
10.25 Ninja-skjaldbökurnar 
10.50 Teen Titans Go! 
11.10 Ellen 
11.50 Nágrannar 
12.10 Nágrannar 
12.30 Nágrannar 
12.50 Nágrannar 
13.10 Nágrannar 
13.35 Grand Designs Australia 
14.30 Nettir Kettir 
15.25 Masterchef USA 
16.05 Gulli byggir 
16.35 Haustveisla Stöðvar 2 
17.20 Mike & Molly 
17.45 60 mínútur Vandaður þáttur 
í virtustu og vinsælustu frétta-
skýringaþáttaröð í heimi þar sem 
reyndustu fréttaskýrendur Banda-
ríkjanna fjalla um mikilvægustu 
málefni líðandi stundar og taka 
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk. 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
19.10 Fangavaktin 
19.45 Þær tvær 
20.15 Rizzoli & Isles 
21.00 The Tunnel Önnur syrpan 
af þessum bresk-frönsku spennu-
þáttum sem byggðir eru á 
dansk-sænsku þáttaröðinni Brúin. 
Hjónum er rænt í göngunum undir 
Ermarsundið sem tengja England 
og Frakkland. Breski lögreglu-
maðurinn Karl Roebuck og franska 
lögreglukonan Elise Wassermann 
fá það hlutverk að rannsaka málið 
og þau þurfa að taka höndum 
saman til að hafa uppi á ræningj-
unum og bjarga hjónunum áður en 
það verður of seint. 
21.50 The Third Eye 
22.35 Aquarius 
23.25 60 mínútur 
00.10 Suits Sjötta þáttaröðin um 
hinn eitursnjalla Mike Ross, sem 
áður fyrr hafði lifibrauð sitt af því 
að taka margvísleg próf fyrir fólk 
gegn greiðslu. Lögfræðingurinn 
harðsvíraði, Harvey Specter, kemur 
auga á kosti kauða og útvegar 
honum vinnu á lögfræðistofunni. 
Þó Ross komi úr allt annarri átt en 
þeir sem þar starfa nýtist hann 
afar vel í þeim málum sem inn á 
borð stofunnar koma. 
00.55 The Night Shift 
01.40 Independence Day 
04.00 Gotham 
04.50 Better Call Saul 
05.45 Rizzoli & Isles

08.15 IAAF Diamond League 2016 
10.15 Premier League World 
2016/2017 
10.45 Markaþáttur Pepsi-deildar 
kvenna 
11.30 Formúla 1 2016 - Keppni 
14.35 NBA 
15.00 Einvígið á Nesinu 2016 
15.50 Undankeppni HM 2018 
18.00 Sumarmótin 2016 
18.35 Undankeppni HM 2018 
20.45 HM Markasyrpa 
21.10 Undankeppni HM 2018 
22.50 Undankeppni HM 2018 
00.30 Undankeppni HM 2018

15.55 Project Runway 
16.40 The Last Man on Earth 
17.00 Cristela 
17.25 Selfie 
17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 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 
23.25 Pretty Little Liars 
00.05 Fóstbræður 
00.35 Sjálfstætt fólk 
01.05 Um land allt 
01.35 Bob’s Burgers 
01.55 American Dad 
02.20 South Park 
02.40 Tónlist

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
SUNNUDAGSKVÖLD

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

THE THIRD EYE
Lögreglumaðurinn Viggo Lust 
hefur slitið öll tengsl við 
fortíðina og tvö ár eru liðin 
frá því að dóttir hans hvarf 
sporlaust. Hann hefur hafið 
störf á nýjum vettvangi en 
ekki er allt sem sýnist. 
Norskir spennuþættir sem 
hafa slegið í gegn!

 

RIZZOLI & ISLES
Stórskemmtilegur þáttur um 
ofurlögguna Jane Rizzoli og 
réttarmeinafræðinginn Mauru 
Isles sem leysa flókin glæpamál 
eins og þeim einum er lagið.

ÞÆR TVÆR
Vala Kristín og Júlíana Sara bregða sér í gervi skrautlegra 
persóna á sinn einstaka hátt. Stórskemmtilegur og meinfyndinn 
sketsaþáttur fyrir alla fjölskylduna.

THE TUNNEL
Breski lögreglumaðurinn Karl 
Roebuck og franska lögreglu-
konan Elise Wassermann 
rannsaka dularfullt og snúið 
mannránsmál.

MEÐ TELMU
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Lagt verður af stað frá Austurvelli kl. 11.30 í dag! 

Allir eru hvattir til að fjölmenna í gönguna sem endar í Norræna húsinu 
á Fundi fólksins þar sem fjölmargt skemmtilegt verður um að vera, 
svo sem myndlistarsýning, spurningakeppni og áhugaverðar 
pallborðsumræður. 

Heitt á könnunni og vöfflur.

Sýnum samstöðu og okkur sjálf, rúllum og göngum 
saman og látum raddir okkar heyrast!
 

Við göngum á ólíkan hátt - en öll í sömu átt

Austurvöllur

Norræna húsið

Tjörnin



Maður 
verður 

sjálfkrafa 
aðeins Meira 
„white trash“, en 
frelsið er gott.

Gott skipulag og vönduð verkefnastjórnun eykur skilvirkni 
í starfi. APME verkefnastjórnun er nám samhliða vinnu, 
kennt í fjarnámi og í staðarlotum. Námið er skipulagt í 
samstarfi við tækni- og verkfræðideild HR.

APME VERKEFNA-
STJÓRNUN 
(Applied Project Management Expert)

Hefst: 17. september 2016  |  Fjarnám

„Námið er afar hagnýtt, fjölbreytt, tengt við raunveruleg verkefni 
og ætti að nýtast öllum, sama hvar þeir eru í skipulagsheildinni. 
Það hefur auðveldað mér alla skipulagsvinnu hvað varðar einstök 
verkefni og verkefnastöðu.“

Birkir Guðlaugsson
LS Retail Partner Operations, Team Member

Það er hægt að líkja þessu 
við atriði í Dumber 
Dumber, ég seldi íbúð-
ina mína í Vestmanna-
eyjum, og ég fékk Ford 
Transit Camper upp í 

íbúðina, ég ætlaði aldrei að fá mér 
þennan bíl, maðurinn sem var að 
kaupa íbúðina af mér lánaði mér 
bílinn. Hann vissi alltaf að ég yrði 
forfallinn Camper-aðdáandi eftir 
það. Maður verður sjálfkrafa aðeins 
meira „white trash“, en frelsið er gott,“ 
segir Unnar Gísli Sigmarsson, betur 
þekktur sem Júníus Meyvant, spurður 
út í húsbíl semhann hefur vakið tals-
verða athygli fyrir undanfarnar vikur.

Bíllinn er árgerð 1983 sem gerir 
það að verkum að hann er kominn 

á fertugsaldur. Opinber skilgreining 
á fornbíl miðast við að bíllinn hafi 
náð 25 ára aldri miðað við skrán-
ingar árgerð. En ætli Unnar hafi 
hugsað sér að skrá sinn Camper í 
Fornbílaklúbb Íslands?

„Ég þarf einmitt að fara að tékka 
á því hvort hann sé skráður. Ég 
væri til í að skrá hann í Camper-
fornbílaklúbb. Það væri frábært að 
hitta fleiri aðdáendur Ford Transit 
Camper sem eru jafn klikkaðir og 
ég,“ segir hann og hlær.

Tökur hafa staðið yfir á nýjasta 
tónlistarmyndbandi Júníusar Mey-
vants þar sem Camperinn leikur 
stórt hlutverk og meðal leikara í 
myndbandinu er stórleikarinn Þór-
valdur Davíð Kristjánsson. Mynd-

Mér líður eins og

Tónlistarmaðurinn júníus Meyvant 
krúsar um götur borgarinnar á Ford Tran-
sit Camper -húsbíl. Nýlega stóðu yfir tökur 
á nýjasta tónlistarmyndbandi hans þar 
sem bíllinn leikur stórt hlutverk. Júníus 
er staddur í Berlín, þar sem hann spilaði á 
fyrstu tónleikum í Evróputúr sínum í gær.

sígauna- 
kóngi

bandið er við Beat Silent Need, 
lag af nýjustu plötu hans, Floating 
Harmonies.

„Það var mjög skemmtilegt að 
taka upp þetta myndband. Camp-
erinn spilar gott hlutverk. Þor-
valdur Davíð er eigandi bílsins 
í myndbandinu, og ég bý inni á 
þeim hjónum, eins og hálfgerð 
heimasæta,“ segir Unnar og bætir 
við að myndbandið sé væntanlegt 
á næstu vikum.

Áhugi fjölskyldunnar á bílnum 
er mikill en sonur Unnars hefur 
haft töluvert gaman af þessum 
nýjasta bíl fjölskyldunnar, sem 
hann einfaldlega kýs að kalla hús 
á hjólum.

„Það er svefnpláss fyrir fjóra full-
orðna, svo það fer vel um okkur 
fjölskylduna, við höfum töluvert 
ferðast á Campernum og Simmi 
sonur minn er mjög hrifinn af 
bílnum, hann vill vera í honum 
öllum stundum. Sjálfur væri ég til 

í að sofa í honum alla daga, en ég 
elska konuna mína of mikið, hún er 
nú þegar farin að sjá mig flytja út í 
bílinn. Ég vil gera allt fyrir bílinn og 
þetta er orðið frekar klikkað áhuga-
mál,“ segir Unnar léttur í bragði og 
bætir við að hann hafi heldur betur 
dottið í lukkupottinn.

Unnar hefur verið áberandi 
undanfarin misseri, en framund-
an er nóg um að vera hjá honum. 
Hann er sem stendur staddur í 
Berlín, þar sem hann hélt í gær 
sína fyrstu tónleika á Evrópu-
túrnum sínum.

„Ég er staddur í Berlín, það er 
frábært að spila hér og það gekk 
mjög vel, þetta voru fyrstu tón-
leikarnir mínir á þriggja vikna 
Evróputúr. Ég ætla meðal annars 
að ferðast til Þýskalands, Póllands, 
Austurríkis, London og Hollands. 
Þetta verður frábært,“ segir Unnar 
spenntur fyrir komandi tímum. 
gudrunjona@frettabladid.is

Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson er meðal leikara í myndbandinu. 
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Lífið



6.790 KR.

3.390 KR.

7.590 KR.
Verð frá Verð frá

7.190 KR.

2.990 KR.

3.190 KR.

2.790 KR.

6.390 KR.

KARRIMOR MUNRO HERRA 

ÚTIVISTARBUXUR

FÁANLEGAR Í FLEIRI LITUM

FÁANLEGIR Í FLEIRI LITUM FÁANLEGIR Í FLEIRI LITUM FÁANLEGT Í FLEIRI LITUM FÁANLEGT Í FLEIRI LITUM

EINNIG FÁANLEGIR Á DÖMUR

FÁANLEGIR Í FLEIRI LITUM
EINNIG FÁANLEGAR MEÐ 
AFRENNANDI SKÁLMUM

EINNIG FÁANLEGIR FRÁ 
FLEIRI MERKJUM FÁANLEGAR Í FLEIRI LITUM

FÁANLEGIR Í FLEIRI LITUM

ADIDAS DÖMU BOLUR

DUNLOP CANVAS UPPHÁIR SKÓR

LONSDALE HERRA BÓMULLARBUXUR

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

ADIDAS BARNA GALLI

SOVIET HERRASKÓR

SLAZENGER HÁSKÓLAPEYSUR

MUDDYFOX HERRA HJÓLAJAKKI

LONSDALE HERRA ÆFINGARSKÓR

7.190 KR. 4.390 KR.

NO FEAR BARNA BUXUR

2.990 KR.

EVERLAST HERRA ÆFINGARBUXUR

4.390 KR.

FABRIC FLYER SKÓR

3.990
2 FYRIR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU

Verð frá Verð frá Verð frá

VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI 
EN ER Í SAMRÆMI VIÐ OPNUNARTÍMA 
VERSLUNARINNAR.
Mán - Mið: 10 - 19
Fim: 10 - 21
Fös: 10 - 20
Lau - Sun: 10 - 18

SPORTS DIRECT LEITAR AF 
STARFSFÓLKI Í FULLT STARF.

SÆKIÐ UM Á SPORTSDIRECT.RADA.IS 

HÆFNISKRÖFUR: 
Þjónustulund 
stundvísi 
skipulagni 
samskiptahæfni
Reynsla í þjónustustörfum 
mikill kostur

Kröftugum einstaklingum sem vilja vinna sig upp í starfi sem og ábyrgð.
Sanngjörn laun og veglegir sölubónusarí boði fyrir öflugt fólk .

Frekari upplýsingar veitir Margrét Theodórsdóttir,mannauðsstjóri 
(margret.theodorsdottir@sportsdirect.com) í síma: 571-3010



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

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Fyrir þínar bestu 
stundir

NATURE’S  
LUXURY
heilsurúm Aðeins  142.490 kr.

Nature’s Luxury heilsudýna  
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 189.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður 
eða grátt áklæði á botni.

Aðeins  49.900 kr.

Plano
svefnsófi
Click – Clack svefnsófi.
Grátt og rautt slitsterkt áklæði.
Svefnsvæði: 120 x 190 cm.

Fullt verð: 59.900 kr.

10.000
króna

AFSLÁTTUR

Nettur

Þú finnur nýja bæklinginn  
okkar á www.dorma.is

Smáratorg  |  Holtagarðar  |  Akureyri  |  Ísafjörður  www.dorma.is

NATURE’S 
LUXURY
heilsurúm

Aðeins  142.490 kr.

Nature’s Luxury heilsudýna  
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 189.900 kr.

Fyrir þínar bestu 
stundir

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður 
eða grátt áklæði á botni.

HELSINKI 
rúmgafl

Rúmgafl fæst í svörtu og hvítu PU leðri og í gráu áklæði. Stærðir: 120, 140, 160, 180 cm.Verð að neðan miðað við rúmbreidd 120 cm.
Fullt verð: 39.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Aðeins  31.920 kr.

 

 Það var helst 
kannski fólkið í 

World Class sem maður sá 
að hugsaði svona: Já, Þessi 
gaur er kominn í eitthvert 
rugl.

„Á þessum tíma var ég 78 kíló og 
búinn að vera að buffa mig upp í 
ræktinni. Mér fannst það kannski 
ekki alveg virka fyrir þessa týpu og 
svo sagði Anton leikstjóri við mig: 
„Ég vil að þú missir 17 kíló fyrir 
þetta hlutverk.“ Ég fór bara í það,“ 
segir leikarinn Pétur Óskar Sigurðs
son sem fer með eitt af aðalhlut
verkunum í kvikmyndinni Grimmd. 
Leikstjóri og handritshöfundur 
myndarinnar er fyrrnefndur Anton 
Sigurðsson.

Pétur segir að eftir að þeir Anton 
hafi sest saman niður, rætt karakter
inn og sett saman forsögu hans hafi 
í raun ekki komið mikið annað til 
greina en að losa sig við vöðvamass
ann sem hann hafði eytt undan
förnum mánuðum í að byggja upp. 
„Það finnast sem sagt tvær stelpur 
myrtar uppî í Heiðmörk og Andri, 
sem ég leik flækist inn í það og svo 
er það bara „down the rabbit hole“.“

Rannsóknarlögreglumennirnir 
Edda Davíðsdóttir, sem leikin er 
af Margréti Vilhjálmsdóttur, og 
Jóhannes Schram, leikinn af Sveini 
Ólafi Gunnarssyni, eru kölluð til að 
rannsaka málið. Í einbeittri rann

sókn og leit að sökudólgnum fléttast 
saman nokkrar sögur og erfið rann
sóknin flækist en frekar. Myndin 
verður frumsýnd þann 21. október 
næstkomandi.

Pétur ráðfærði sig við lækninn og 
söngvara hljómsveitarinnar Diktu, 
Hauk Heiðar Hauksson, um þyngd
artapið og segist aðallega hafa fók
userað á andlegu hliðina, það hafi 
nefnilega ekki reynst sérlega erfitt 
fyrir hann að skafa af sér kílóin. „Ég 
fór bara á hlaupabrettið og skíða
vélina. Byrjaði rólega og setti mér 
svo markmið að brenna einhverju 
ákveðnu á dag. Svo fór ég bara að 

minnka matinn hægt og rólega 
og var farinn að borða bara kínóa, 
salat og hnetur í öll mál og enga pró
teinsjeika.“

Pétur er nú búinn að þyngja sig 
aftur, enda fílaði hann sig ekki sér
lega vel í rúmum sextíu kílóum en 
þótti það samt nauðsynlegt fyrir 
hlutverkið. „Allar hreyfingar verða 
öðruvísi þegar maður er svona léttur 
og það þurfti að vera þarna.“

Hann tekur þó ekki fyrir það að 
hann myndi fara í viðlíka aðgerðir 
fyrir annað hlutverk svo lengi sem 
það bætti einhverju við hlutverkið 
og myndi jafnvel bæta á sig 17 kíló
um ef svo bæri undir.

Líkt og gefur að skilja hafði kílóa
missirinn töluverð áhrif á útlit 
Péturs og breyttust andlitsdrættir 
hans töluvert auk útlits líkamanns. 
Hann segir vini og fjölskyldu þó hafa 
verið meðvitaða um hvers vegna og 
hvernig hann væri að grenna sig, það 
hafi aðallega verið fólkið í ræktinni 
sem veitti honum athygli. „Það var 
helst kannski fólkið í World Class 
sem maður sá að hugsaði svona: 
Já, þessi gaur er kominn í eitthvert 
rugl.“ gydaloa@frettabladid.is

Grennti sig um     
    sautján kíló
Pétur Óskar Sigurðsson skellti sér á skíðavélina og hlaupabrettið 
skóf af sér sautján kíló fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Grimmd. 

Pétur er að vonum spenntur fyrir frumsýningunni en hann hefur bara séð nokkrar klippur úr myndinni til þessa. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EyÞÓR

Leikkonan, fyrrverandi fyrirsætan, 
fatahönnuðurinn og leikstjórinn 
Chloë Sevigny verður einn af heið
ursgestum Alþjóðlegrar kvikmynda
hátíðar í Reykjavík, eða RIFF í ár.

Fyrsta stuttmynd Sevigny, Kitty, 
verður sýnd á hátíðinni en myndin 
var lokamynd kvikmyndahátíðar
innar í Cannes í ár. 

Myndin segir frá  stúlku sem 
dreymir um að umbreytast í kött 
og er byggð samnefndri á sögu eftir 
Paul Bowles.

Sevigny öðlaðist töluverða frægð 
ung að árum og var meðal annars 

nefnd ein svalasta stelpa 
í heimi í sjö blaðsíðna 
grein sem skrifuð var 
um hana í tíma
r i t i ð  T h e 
New Yorker 
þegar hún 
var 19 ára 
gömul. 

Í kjölfarið var hún 
komin á kortið og  var 
fyrsta hlutverk hennar 
í hinni umdeildu kvik
mynd Kids sem kom út 

árið 1995. Einnig fór hún 
með eitt af aðalhlut

verkunum  í mynd
inni Boys Don't 
Cry.  Fyrir frammi
stöðu sína í þeirri 
mynd var hún bæði 
tilnefnd til Óskars 
og Golden Globe
verðlauna.

Einnig hefur hún tekið virkan þátt 
í og átt frumkvæði að umræðunni 
um femínisma í kvikmyndagerð og 
stöðluð kynjahlutverk í Hollywood. 
Sevigny er svo sannarlega margt til 
lista lagt því auk þess að hafa verið 
svalasta stelpa í heimi og hafa látið 
til sín taka í kvikmyndaheiminum 
er hún margrómuð fyrir smekk
legan fatastíl sinn  og starfaði um 
tíma sem fatahönnuður.

Leikstjórarnir Darren Aronovsky 
og Deepa Mehta verða einnig heið
ursgestir á kvikmyndahátíðinni en 
Aronovsky leikstýrði meðal annars 

hinni margverðlaunuðu kvikmynd 
Black Swan og Mehta er einna 
þekktust fyrir þríleikinn Fire, Earth 
og Water.

Kitty keppir til verðlauna á hátíð
inni í flokki erlendra stuttmynda en 
þetta er í fyrsta sinn sem verðlaun 
eru veitt í flokknum. Sevigny verður 
viðstödd sýninguna og svarar spurn
ingum gesta að sýningu lokinni.

RIFF verður sett í þrettánda sinn 
þann 29. september næstkomandi 
og stendur yfir til 9. október. Dag
skrá hátíðarinnar er hægt að kynna 
sér á vefsíðunni Riff.is. – gló

Chloë sevigny verður einn af heiðursgestum riff í ár

Chloë 
Sevigny.
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OPIÐ HÚS!
Opið hús í Borgarleikhúsinu í dag frá klukkan 13 til 16.

Skoðunarferðir um húsið, atriði úr MAMMA MIA, innlit á æfingar, 
Villi vísindamaður, Hannes og Smári taka lagið og Lalli töfra-

maður, Óður og Flexa úr Dansflokknum mæta á svæðið. 

Tæknifikt, myndatökur, búningamátun
og að sjálfsögðu vöfflur og kaffi. 

Sjáumst á eftir!



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Óttars 
Guðmundssonar

Bakþankar

995,-

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

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

Samskipti ungra karlmanna 
við móður sína hafa löngum 
verið viðfangsefni skálda og 
sálkönnuða. Sigmund Freud 
hélt því fram að margir 

karlmenn væru ástfangnir af móður 
sinni og vildu föður sinn feigan. Í 
Íslendingasögum er fjallað um flók-
ið samband Grettis Ásmundssonar 
við móður sína, Ásdísi á Bjargi. 
Grettir var ofstopamaður sem allir 
hræddust en sjálfur óttaðist hann 
engan nema móður sína. Sama má 
segja um siðblindingjann Skarp-
héðin Njálsson. Gagnvart Berg-
þóru móður sinni var hann eins og 
smástrákur með vonda samvisku. 
Gunnar á Hlíðarenda var ákaflega 
taugaóstyrkur í samskiptum við 
móður sína, Rannveigu. Kannski 
voru þessir piltar illa haldnir af 
freudískri Ödipusarduld sem menn 
voru ekki farnir að greina.

Á dögunum fagnaði banda-
ríski sundmaðurinn Ryan Lochte 
Ólympíugulli í Ríó með félögum 
sínum. Þeir voru ölvaðir og lentu í 
ryskingum við heimamenn. Lochte 
sagði eftir á að vopnaðir ræningjar 
hefðu ráðist á þá og rænt. Þetta vakti 
gífurlega athygli. Smám saman kom 
þó ljós að Lochte og félagar lugu upp 
sögunni. Milliríkjakrísa var í upp-
siglingu þar til gestgjafarnir voru 
beðnir afsökunar á lygum þessara 
pörupilta.

Skýringin er talin sú að Lochte 
vildi ekki að mamma hans frétti 
að hann hefði verið fullur að slást 
við öryggisverði. Hann laug til um 
atburðarásina til að mamma yrði 
ekki sár. Freud hefði sennilega sagt 
að Lochte væri sjúklega hræddur 
við móður sína og vildi allt til þess 
vinna að hún tæki hann á kné sér, 
fyrirgæfi allt, umbæri allt og klapp-
aði honum á kollinn. Litlir drengir, 
sundkappar og íslenskar fornhetjur 
eiga allir þennan draum og eru til-
búnir að ljúga hverju sem er svo að 
mamma verði ekki reið.

Mamma  
skilur allt


	FB104s_P001K.pdf
	FB104s_P002K.pdf
	FB104s_P003K.pdf
	FB104s_P004K.pdf
	FB104s_P005K.pdf
	FB104s_P006K.pdf
	FB104s_P007K.pdf
	FB104s_P008K.pdf
	FB104s_P009K.pdf
	FB104s_P010K.pdf
	FB104s_P011K.pdf
	FB104s_P012K.pdf
	FB104s_P013K.pdf
	FB104s_P014K.pdf
	FB104s_P015K.pdf
	FB104s_P016K.pdf
	FB104s_P017K.pdf
	FB104s_P018K.pdf
	FB104s_P019K.pdf
	FB104s_P020K.pdf
	FB104s_P021K.pdf
	FB104s_P022K.pdf
	FB104s_P023K.pdf
	FB104s_P024K.pdf
	FB104s_P025K.pdf
	FB104s_P026K.pdf
	FB104s_P027K.pdf
	FB104s_P028K.pdf
	FB104s_P029K.pdf
	FB104s_P030K.pdf
	FB104s_P031K.pdf
	FB104s_P032K.pdf
	FB104s_P033K.pdf
	FB104s_P034K.pdf
	FB104s_P035K.pdf
	FB104s_P036K.pdf
	FB104s_P037K.pdf
	FB104s_P038K.pdf
	FB104s_P039K.pdf
	FB104s_P040K.pdf
	FB104s_P041K.pdf
	FB104s_P042K.pdf
	FB104s_P043K.pdf
	FB104s_P044K.pdf
	FB104s_P045K.pdf
	FB104s_P046K.pdf
	FB104s_P047K.pdf
	FB104s_P048K.pdf
	FB104s_P049K.pdf
	FB104s_P050K.pdf
	FB104s_P051K.pdf
	FB104s_P052K.pdf
	FB104s_P053K.pdf
	FB104s_P054K.pdf
	FB104s_P055K.pdf
	FB104s_P056K.pdf
	FB104s_P057K.pdf
	FB104s_P058K.pdf
	FB104s_P059K.pdf
	FB104s_P060K.pdf
	FB104s_P061K.pdf
	FB104s_P062K.pdf
	FB104s_P063K.pdf
	FB104s_P064K.pdf
	FB104s_P065K.pdf
	FB104s_P066K.pdf
	FB104s_P067K.pdf
	FB104s_P068K.pdf
	FB104s_P069K.pdf
	FB104s_P070K.pdf
	FB104s_P071K.pdf
	FB104s_P072K.pdf
	FB104s_P073K.pdf
	FB104s_P074K.pdf
	FB104s_P075K.pdf
	FB104s_P076K.pdf
	FB104s_P077K.pdf
	FB104s_P078K.pdf
	FB104s_P079K.pdf
	FB104s_P080K.pdf
	FB104s_P081K.pdf
	FB104s_P082K.pdf
	FB104s_P083K.pdf
	FB104s_P084K.pdf
	FB104s_P085K.pdf
	FB104s_P086K.pdf
	FB104s_P087K.pdf
	FB104s_P088K.pdf
	FB104s_P089K.pdf
	FB104s_P090K.pdf
	FB104s_P091K.pdf
	FB104s_P092K.pdf
	FB104s_P093K.pdf
	FB104s_P094K.pdf
	FB104s_P095K.pdf
	FB104s_P096K.pdf
	FB104s_P097K.pdf
	FB104s_P098K.pdf
	FB104s_P099K.pdf
	FB104s_P100K.pdf
	FB104s_P101K.pdf
	FB104s_P102K.pdf
	FB104s_P103K.pdf
	FB104s_P104K.pdf

