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FrÍtt

Eldmóður  
í Eyjum
Kristín gerir sögu  
gossins skil.  ➛30

Er verið  
að plata þig?

Lygasögur í fréttatón 
breiðast út á netinu. 
Lætur þú glepjast af 
falsfréttum? 

fréttablaðið/ernir

Yngri greinast
Ellý opnar  
umræðuna um 
Alzheimer.   ➛26
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365.IS1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

   SUNNUDAGA KL.   21:15

 and related channels and service marks are the property of Home 

333 krá dag*

365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.

Ágreiningur
Ólíkar hugmyndir 
um Brexit - 
viðræður. ➛6

➛24



Afmælishlaup Neskirkju

Séra Skúli Ólafsson, prestur í Neskirkju, reimar á sig hlaupaskóna en á morgun verður Neskirkjuhlaupið sem haldið er í tilefni af 60 ára afmæli kirkj-
unnar. „Við tökum ekki tímann á fólki en hringjum kirkjuklukkum þegar hlauparar eru ræstir,“ segir Skúli.  Hlaupnar verða tvær vegalengdir, tíu og sjö 
kílómetrar.  „Þarna gefst hlaupurum kostur á að hlaupa á jafnsléttu nánast alla leiðina enda engar brekkur hér,“ segir hann og hlær. Fréttablaðið/anton 

Veður

Norðlæg átt, allhvöss og snjókoma 
eða slydda norðvestantil með 
morgninum, en síðan hægari og él 
um landið norðanvert. Vestan 5-10 og 
úrkomulítið um landið sunnanvert.  
sjá síðu 54

samfélag Sigurbjörn Gunnarsson, 
sem missti 93 kíló í þriðju þátta-
röð Biggest Loser og vann heima-
keppnina er á leiðinni í grunnbúðir 
Everest, hæsta fjalls heims. Til stend-
ur að ferðin standi yfir í alls sextán 
daga og fer hann með nokkuð fjöl-
mennum gönguhóp.

„Ég var búinn að vera lengi að 
leita mér að einhverju krefjandi 
að gera í ár. Rakst þá á auglýsingu 
frá vilborg.is um þessa ferð og eftir 
nokkuð langan umhugsunartíma þá 
ákvað ég að skella mér,“ segir Sigur-
björn.

Hann segist lengi hafa fylgst með 
Íslendingum reyna við fjallið og 
hafði hann alltaf langað að reyna 
sjálfur. Sérstaklega þegar hann var 
yngri.

„Þegar maður verður eldri 
breytast draumar manns lítillega 
og maður sættir sig við að sumir 
draumar verði ekki að veruleika,“ 
segir Sigurbjörn og bætir því við að 
þá þurfi maður að laga drauma sína 
að aðstæðunum.

Sigurbjörn segir að án Biggest 
Loser væri hann ekki á leiðinni upp 
í grunnbúðir fjallsins. „Það er ekki 
spurning að ef ég hefði ekki farið í 
Biggest Loser þá væri ég ekki hérna 
í dag,“ segir hann.

Úr Biggest loser og í 
grunnbúðir Everest

nokkrir úr hópnum sem fara upp í grunnbúðirnar. Mynd/Sigurbjörn

 Það er ekki spurn-
ing að ef ég hefði 

ekki farið í Biggest Loser þá 
væri ég ekki hérna í dag.
Sigurbjörn  
Gunnarsson, fyrr-
verandi keppandi 
í Biggest Loser

Keppandi í þriðju þátta-
röð Biggest Loser Ísland 
er á leiðinni í grunn-
búðir hæsta fjalls heims, 
Evererst. Hann segir að 
án þáttanna hefði ferðin 
einungis verið draumur 
en ekki veruleiki. Þætt-
irnir hafi breytt lífsstíl 
hans algjörlega. 

Dublin
Helgarferð | 20. apríl | 3 nætur

Frábært verð frá: 69.900 kr. 

og 12.500 Vildarpunktar.
Á mann m.v. 2 í herbergi á Academi Plaza með 
morgunmat.  
Verð án Vildarpunkta: 79.900 kr.

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

mENNINg Frítt verður inn á Gljúfra-
stein – hús skáldsins í dag í tilefni 
þess að safnið hefur verið opnað á 
ný að loknum viðgerðum. Safninu 
var lokað í byrjun árs 2016 þegar 
rakaskemmdir komu í ljós.

„Hér var vandað til verka. Þetta er 
rosalega vel gert.,“ segir Guðný Dóra 
Gestsdóttir safnstjóri.

Innt eftir kostnaði við fram-
kvæmdirnar segir Guðný hann losa 
40 milljónir króna. - ibs

Gljúfrasteinn 
opnaður á ný

guðný dóra gestsdóttir, safnstjóri á 
gljúfrasteini. Fréttablaðið/anton brinK

NorEgur  Margir helstu fjöl-
miðlar  Noregs bregða út af van-
anum þetta árið og sleppa því að 
vera með aprílgabb. Þetta eru sjón-
varpsstöðvar á borð við NRK og TV2 
og dagblöð á borð við VG, Aften-
posten og Bergens Tidende.

Ástæðan er sú að þessir fjölmiðlar 
hafa tekið þátt í herferð gegn plat-
fréttum, „Fake News“ svonefndum, 
sem hafa sett strik í reikning bæði 
stjórnmála og fréttaflutnings í 
Bandaríkjunum og víðar undan-
farið.

Donald Trump Bandaríkjafor-
seti hefur kvartað mikið undan því 
að öflugir og virtir fjölmiðlar skrifi 
um sig tóman þvætting, og þá hafa 
samfélagmiðlar verið notaðir til 
að dreifa ósönnum frásögnum um 
áhrifafólk af ýmsu tagi.

Norsku fjölmiðlarnir segjast þess 
vegna óttast að trúverðugleiki þeirra 
bíði skaða ef þeir birti aprílgabb þetta 
árið eins og ekkert hafi í skorist.

Löng hefð er fyrir því í Noregi, 
ekki síður en hér á landi, að birta 
aprílgöbb. Enn geta Norðmenn ekki 
varist brosi þegar þeir minnast eins 
þekktasta aprílgabbs sögu sinnar, 
en það var árið 1950 þegar Aften-
posten tókst að fá fjölda fólks til 
að bíða í röðum fyrir utan áfengis-
verslun ríkisins með fötur og flöskur 
af ýmsu tagi í von um að fá hræbill-
egt áfengi. – gb

Þora ekki 
að birta 
aprílgabb 
þetta árið

Ekkert gabb. nordicphotoS/aFp

Þá bætir Sigurbjörn því við að 
ástæðan sé sú að þættirnir hafi 
breytt lífsstíl hans nánast algjörlega.

Eftir að Sigurbjörn lauk keppni 
í Biggest Loser í fyrra hefur hann 

afrekað ýmislegt sem áður hefði 
þótt ólíklegt. Sigurbjörn var þyngsti 
keppandinn í þriðju þáttaröð af 
keppninni. Alls fór hann úr 203,3 
kílóum þegar hann hóf keppni og 
niður í rúm 110 kíló. Þar með missti 
hann nærri helming líkamsþyngdar 
sinnar.

Í viðtali við mbl.is í fyrra sagðist 
Sigurbjörn stefna að því að hlaupa 
tíu kílómetra í Reykjavíkurmara-
þoninu ásamt fjölskyldumeðlimum. 
Þá stefndi hann einnig að því að 
ganga upp á Súlur. Honum tókst 
síðasta sumar bæði að taka þátt í 
Reykjavíkurmaraþoninu, þar sem 
hann safnaði fyrir Hollvinasamtök 
Sjúkrahússins á Akureyri, og um 
verslunarmannahelgina tók hann 
þátt í sprett þríþraut.
thorgnyr@frettabladid.is
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Byggjum á betra verði

Gasgrill Weber Q3200
Létt og meðfærilegt gasgrill, stór 
grillflötur, postulín glerungshúðaðar 
grillgrindur úr pottjárni. Brennari: 
6,35 kW/h—21.700 BTU. Grillflötur: 
63x45 cm, efri grind: 40x11 cm.
3000380

73.990kr
82.990 kr

48.690kr

Gasgrill 
Weber Q2200
Frábært heima eða í ferðalagið. Grillflötur: 39x54 cm.
3000377

53.450kr

Gasgrill Weber Q1200
Frábært heima eða í ferðalagið. Grillflötur: 32x42 cm.
3000376

36.900kr
39.900 kr

Þú sparar: 9.000 kr.

Þú sparar: 4.760 kr.

Þú sparar: 3.000 kr.

Gasgrill Q2200
Meðfærilegt gasgrill á fótum, postulínglerungs-
húðaðar grillgrindur úr pottjárni. Grillflötur: 
39x54 cm, ryðfrír brennari 3,51 kW/h—12.000 
BTU, rafstýrður kveikjurofi.
3000378

54.900kr
59.900 kr

Þú sparar: 5.000 kr.
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36.990 kr

Gasgrill
Sunset Solo 3. 3ja brennara. Grillflötur: 
62.8x40.6 cm. 3 ryðfríir brennarar.
Hitamælir, 9,67 kW.
3000393

25.990kr

Þú sparar: 11.000 kr.

ÖLL WEBER og OUTBACK grill

á tilboði um helgina

í Vefverslun husa.is
Sendum Grill frítt heim

13.990kr
17.990 kr

Þú sparar: 4.000 kr.

Gasgrill
Outback Omega 100. 
2ja brennara. Grillflötur: 50x36 cm.
3000226

BLÓMASÝNING
Í BLÓMAVALI SKÚTUVOGI 
ALLA HELGINA
Sýnum ýmis afbrigði af:
• Túlípönum • Gerberum
• Liljum • Rósum
sjón er sögu ríkari!



Trump dregur úr áhuga 
á Bandaríkjaferðum
Tæplega 58 prósent segjast hafa minni áhuga á að ferðast til Bandaríkjanna eftir 
að Trump tók við forsetaembættinu. Stjórnendur Icelandair verða varir við 
breytinguna. Forstjóri WOW segist líta björtum augum til Bandaríkjanna.

Karlar

Konur

aukist 4%       
Hvorki aukist né minnkað 46%

Minnkað 50,10%

aukist 0,80%         
Hvorki aukist né minnkað 33,50%

Minnkað 65,60%

✿   Hefur áhugi þinn á að ferðast til Bandaríkjanna aukist  
eða minnkað eftir að Donald Trump tók við sem forseti?

39,8%57,8%

2,
4%

n Aukist
n Hvorki aukist  

né minnkað
n Minnkað

KOMDU OG PRUFAÐU

Margar góðar reynsluakstursleiðir 
í nágrenni Mosfellsbæjar.

Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

Opið í dag laugardag 12 - 16

Tökum vel á móti þér!
Rjúkandi Lavazza kaffi á könnunni.

Skúlína Guðmundsdóttir
trúnaðarmaður starfsmanna í 
landvinnslu hjá HB Granda á 
Akranesi 
sagði starfsmenn 
hafa verið slegna 
við fréttirnar um 
að fyrirtækið 
hygðist láta af 
landvinnslunni 
þar sem 93 starfs-
menn vinna. Vilhjálmur Vil-
hjálmsson, forstjóri Granda, sagði 
að Skagamenn ættu ekki að gera 
sér miklar vonir um árangur af 
viðræðum við bæjaryfirvöld.

Benedikt Jóhannesson  
fjármálaráðherra  
lagði á það áherslu 
í umræðum um 
Búnaðarbanka-
skýrsluna að við 
yrðum að vita 
hver skýldi sér 
á bak við grímu 
lundans. Lundinn var 
dulnefni á Kaupþingi í leynilegum 
samskiptum Ólafs Ólafssonar og 
annarra leikenda í aðdraganda 
einkavæðingar Búnaðarbankans 
árið 2003. Fjármálaráðherra vill 
að einkavæðing annarra banka 
verði rannsökuð til hlítar.

Guðrún Jónsdóttir 
talskona Stígamóta 
greindi frá því að 29 
hópnauðganir 
hefðu komið inn 
á borð Stígamóta 
í fyrra og 27 
lyfjanauðganir. 
Fleiri hefðu leitað 
hjálpar hjá Stíga-
mótum á síðasta ári en 
sést hefði frá 1992. Alls hefðu 654 
einstaklingar leitað þangað, þarf 
af 372 í fyrsta skipti.

Þrjú í fréttum 
Fiskur, lundi og 
nauðganir

56 
pláss eru í fangelsinu á Hólmsheiði 

en aðeins 30 pláss eru nýtt.

93 
starfsmenn landvinnslu HB Granda 
á Akranesi eiga það á hættu að 
missa vinnuna í sumar.

70% 
íslensks vinnumarkaðar falla undir 
lög um jafnlaunavottun, taki þau 
gildi.

15.000
manns bætast við ís-
lenskan vinnumarkað 
fram til ársins 2019, 
spáir Arion banki.

 4.069 
voru aðfluttir umfram brottflutta á 

árinu 2016.

1,2  
milljörðum til viðbótar við fyrri 

fjárheimildir verður varið í vegagerð 
á árinu.

58 
verkefni fengu styrk úr Fram-
kvæmdasjóði ferðamannastaða og 
er heildarupphæðin 610 milljónir.

3.300 
verslanir selja skyr MS [Icelandic 
Provisions] í Bandaríkjunum.

Tölur vikunnar 26.03.2017 – 01.04.2017

FerðaþjónusTa „Það er erfitt að 
skilgreina nákvæmlega hvernig pól-
itískur órói hefur áhrif á áhuga fólks 
á að fljúga á milli landa en eins og 
fram hefur komið höfum við fundið 
fyrir óróa í stjórnmálum í bókunum 
okkar,“ segir Guðjón Arngrímsson, 
upplýsingafulltrúi Icelandair. Guð-
jón segir þó erfitt að leggja mat á 
hversu sterk pólitísku áhrifin eru.

Rétt tæplega 58 prósent þeirra 
sem afstöðu taka í nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og 
Vísis segja áhuga sinn á að ferðast til 
Bandaríkjanna hafa minnkað eftir 
að Donald Trump tók við sem for-
seti þar í landi, rétt tæp 40 prósent 
segja að áhuginn hafi hvorki aukist 
né minnkað, en rétt rúmlega tvö 
prósent segja að hann hafi aukist.

Séu svörin skoðuð í heild má sjá 
að 56 prósent segja að áhugi þeirra 
á að fara til Bandaríkjanna hafi 
minnkað, 39 prósent segja að hann 
hafi hvorki aukist né minnkað og 
tvö prósent segja að hann hafi 
aukist. Þá segjast tvö prósent vera 
óákveðin og eitt prósent neitar að 
svara spurningunni.

Skúli Mogensen, forstjóri WOW 
air, segist líta björtum augum á 
markaðinn í Ameríku. „Við erum 
að vaxa hratt og vorum að bæta 
við okkur Chicago og erum að auka 
tíðni til Ameríku. Ég væri ekki að 
gera það nema ég teldi ástandið vera 
bjart fram undan,“ segir Skúli. Hann 
segist lítið annað geta sagt um málið 
enda leiðist honum að taka þátt í 
pólitískri umræðu.

Áhugi á að ferðast til Bandaríkj-
anna virðist frekar hafa minnkað 

á meðal kvenna en karla, en 66 
prósent kvenna sem taka afstöðu 
segja að áhugi þeirra á að fara til 
Bandaríkjanna hafi minnkað eftir 
kjör Trumps en einungis 50 pró-
sent karla segja að áhugi þeirra hafi 
minnkað.

Í frétt á vef bandarísku sjónvarps-
fréttastöðvarinnar CNBC kemur 
fram að ferðamálayfirvöld í Banda-

ríkjunum segja að búist sé við því að 
ferðaþjónustan í heiminum vaxi um 
2,3 prósent í ár en vöxturinn nam 
2,8 prósentum í fyrra. Ástæða minni 
vaxtar sé einkum sterkari Banda-
ríkjadalur. Hins vegar hafi stefna 
Trumps í innflytjendamálum og 
ferðamálum einnig neikvæð áhrif 
á vöxt ferðaþjónustunnar. jon-
hakon@frettabladid.is

nOreGur Norsk stjórnvöld herða 
nú baráttuna gegn peningaþvætti. 
Í því skyni vilja þau banna greiðslu 
með reiðufé sé upphæðin yfir 40 
þúsund norskum krónum, eða um 
530 þúsundum íslenskra króna. 
Skattayfirvöld eiga að hafa eftirlit 
með að farið sé að lögum.

Í frétt á vef Aftenposten segir að 
sams konar takmörk hafi verið sett 
í fjölda annarra landa, þar á meðal 
í Danmörku.

Hámarkið mun ekki gilda um 
greiðslur til einkaaðila. – ibs

Norðmenn vilja  
að færri greiði 
með reiðufé

Samfélagsmál Fimm fangar eru vist-
aðir í fangelsinu á Akureyri sem 
getur hins vegar rúmað fimm fanga 
til viðbótar. Að sögn Páls Winkel 
fangelsismálastjóra vill stofnunin 
fara varlega í að fjölga föngum  á 
Akureyri eftir að fangi svipti sig lífi í 
fangelsinu fyrir skömmu.

Fréttablaðið greindi frá því í byrj-
un vikunnar að fangelsið á Hólms-
heiði sé hálftómt á meðan boðunar-
listi fanga til afplánunar lengist. Hið 
sama virðist vera uppi á teningnum 
nyrðra; fangelsið er nýtt til hálfs á 
meðan hin plássin standa auð.

Um 550 fangar bíða þess að geta 
hafið afplánun dóma sinna en voru 
um 470 um mitt síðasta ár. Fang-
elsismálastofnun telur að með bygg-
ingu fangelsis á Hólmsheiði fari að 
saxast á þann boðunarlista. – sa

Fangelsið á 
Akureyri einnig 
hálftómt

Páll Winkel for-
stjóri fangelsis-
málastofnunnar 
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Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Athugið að 5 ára ábyrgðarskilmálar Hyundai ná 
eingöngu yfir Hyundai bifreiðar sem eru seldar af viðurkenndum Hyundai söluaðila til endanlegs viðskiptavinar.
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OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

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

FRUMSÝNING.

Nýr Hyundai i30.
Hinn nýi fólksbíll.

Hyundai i30 er hinn nýi fólksbíll.
Glæsileg tímalaus hönnun, fullkomið upplýsinga- og afþreyingarkerfi og snjall öryggisbúnaður. 
Hægt er að velja úr úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla sem eyða frá 3,6l/100 km. 
Komdu á glæsilega frumsýningu á Hyundai i30 í dag milli klukkan 12 og 16 og reynsluaktu 
hinum nýja fólksbíl sem kostar aðeins frá 2.990.000 kr.

Verð frá:

2.990.000 kr.
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Rannís auglýsir eftir styrkumsóknum úr Tónlistarsjóði 
til verkefna sem efnt verður til á tímabilinu 1. júlí til 
31. desember 2017.
Hlutverk Tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og stuðla að 
kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og tónsköpun þeirra. 
Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tónlistardeild og markaðs- og 
kynningardeild.
Upplýsingar og umsóknargögn er að finna á www.rannis.is.  
Umsóknum og lokaskýrslum skal skila á rafrænu formi.
Umsóknarfrestur rennur út 15. maí 2017 kl. 17.00.
Ekki er hægt að senda inn umsóknir eftir þann tíma.
Umsóknarfrestir eru tvisvar á ári, í maí og
nóvember. Næsti umsóknarfrestur er 
15. nóvember 2017.
Rannís, Borgartúni 30, 105 Reykjavík
Sími: 515 5800, tonlistarsjodur@rannis.is

 Styrkir úr
Tónlistarsjóði 2017

Umsóknarfrestur til 15. maí

Aðalfundur Geðverndarfélags Íslands verður  
haldinn mánudaginn 24. apríl nk. kl. 17 að  

Hátúni 10, jarðhæð, vestan megin.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf skv. 6. gr. laga félagsins.

Að aðalfundarstörfum loknum munu Dr Guðbjörg Ottósdóttir 
lektor í félagsráðgjöf við HÍ og Björg G. Gísladóttir  

bókmenntafræðingur og ráðgjafi hjá Stígamótum og  
höfundur bókarinnar Hljóðin í nóttinni flytja fyrirlestur  

um börn í ábyrgðarhlutverkum.

Fyrirspurnir og umræður að fyrirlestri loknum.

Stjórnin

From athletes and pregnant women, to infants and grandparents, 
osteopathy safely adapts to and treats the causes of pain and 
dysfunctions.

Hadrien is an osteopath that practices in
Heilsumiðstöð Reykjavíkur and has a degree from the Toulouse Institute 
of Osteopathy in south of France, whereby he practiced before.

Grensásvegur 50–108 Rkv–Sími: 649 2097 (SMS only)
http://heilsumidstod.is/is_IS/hadrien (Booking Online)

Osteopathy - Restore and preserve the 
physiological functions of the body

Osteopathy is a manual therapy whereby patients 
are examined as a whole and then treated in  
accordance with their anatomy and everyday 
environment.

Eigum til á lager ítalskt skrautjárn sem hentar í handrið o.�. 
Getum einnig sérpantað smíðajárn.

ÍTALSKT SMÍÐAJÁRN

Ingi@jarnprydi.is | Gsm: 822 1717

Bretland Töluverður áherslu-
munur er á því hvernig þau Theresa 
May, forsætisráðherra Bretlands, og 
Donald Tusk, forseti leiðtogaráðs 
Evrópusambandsins, sjá fyrir sér 
hvernig viðræðum um útgöngu Bret-
lands verði háttað.

Tusk birti í gær svar sitt við úrsagn-
arbréfi Bretlands, sem May sendi til 
hans á miðvikudag.

Við það tækifæri tók hann skýrt 
fram að ekki verði hægt að ræða 
framtíðarsamskipti Bretlands og Evr-
ópusambandsins fyrr en viðræður 
um brotthvarf Bretlands verða langt 
komnar: „Það mun ekki gerast að 
samhliða viðræður hefjist.“

Þetta gengur þvert gegn því sem 
May sagði í bréfi sínu, og endurtók 
meira að segja nokkrum sinnum, að 
Bretar telji nauðsynlegt að gera sam-
komulag um framtíðarsamskipti við 
ESB samhliða viðræðum um útgöngu 
Bretlands úr ESB.

Ekki er þó víst að þessi ágreiningur 
skipti miklu í reynd þegar viðræð-
urnar komast á skrið.

Tusk tekur fram í bréfi sínu að 
í 50. grein Lissabonsáttmála ESB, 
sömu grein og inniheldur úrsagnar-
ákvæðið sem Bretar hafa nú virkjað, 
segi að í viðræðum um skilmála 
útgöngunnar þurfi að taka mið af 
því hvernig fyrirkomulag verði haft 
á framtíðarsamskiptum við Breta.

Þetta verður þó ekki hægt, segir 
Tusk í bréfinu, fyrr en á seinni hluta 
útgönguviðræðnanna, þegar þær eru 
nokkuð langt á leið komnar.

Í bréfinu, sem Tusk sendi í gær til 
leiðtoga allra aðildarríkja Evrópu-
sambandsins, segir hann einnig ekki 
koma til greina að Bretar eigi í við-
ræðum við einstök aðildarríki um 
framtíðarsamskipti við þau á meðan 
þeir eiga í viðræðum um útgöngu-
skilmálana við ESB.

Þá er tekið skýrt fram í svari Tusks 
til Breta að Evrópusambandið muni 
ekki semja um framtíðarstöðu 
Gíbraltarskaga nema í fullu samráði 
við Spán. Gíbraltarskagi hefur lengi 
verið bitbein Bretlands og Spánar, 
en skaginn hefur heyrt undir breska 
lögsögu þótt hann sé syðst á Spáni.
gudsteinn@frettabladid.is

Ólíkar hugmyndir um 
framhaldið á Brexit
Evrópusambandið hafnar því að hefja viðræður um framtíðarsamskipti við 
Bretland samhliða viðræðum um útgöngu Bretlands. Þetta gengur þvert á óskir 
Theresu May, sem vill samhliða viðræður um þetta tvennt.

Donald Tusk, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, með bréfið frá 
Theresu May. NorDicphoTos/AFp

það er mikilvægt að 
við séum engu að 

síður í nálægð við ferlið sem 
partur af innri markaðnum
Frank Bakke-Jensen, 
Evrópumálaráð-
herra norsku 
stjórnarinnar.

noregur Norsk stjórnvöld ætla að 
fylgjast grannt með samningavið-
ræðum Breta við Evrópusambandið 
um útgöngu Bretlands. Útkoma 
samninganna getur haft mikil áhrif 
á Noreg, sem rétt eins og Ísland er 
aðili að Evrópska efnahagssvæðinu.

„Við verðum að viðurkenna að við 
fáum ekki að sitja við samningaborð-
ið, en það er mikilvægt að við séum 
engu að síður  í nálægð við ferlið 
sem partur af innri markaðnum,“ 
sagði Frank Bakke-Jensen, Evrópu-
málaráðherra norsku stjórnarinnar, 

í viðtali við norska fréttavefinn E24.
Þar vísar hann til þess að Michel 

Barnier, aðalsamningamaður ESB 
gagnvart Bretlandi, hefur látið hafa 
eftir sér að hagsmunir ESB-ríkjanna 
verði hafðir í forgangi. Hagsmunir 
EES-landanna  verði hafðir  í öðru 
sæti í viðræðunum.

Bakke-Jensen segir að norsk 
stjórnvöld hafi þess vegna sett saman 
vinnuhóp í utanríkisráðuneytinu 
til að fylgjast með viðræðunum 
og leggja mat á gang þeirra með til-
liti til norskra hagsmuna. – gb

Norðmenn fylgjast grannt með Brexit

 Við teljum þess 
vegna nauðsynlegt 

að ná samkomulagi um 
skilmála framtíðarsamstarfs 
okkar samhliða samkomu-
lagi um skilmála útgöngu 
okkar úr Evrópusamband-
inu
Theresa May, í 
bréfi sínu til Evr-
ópusambandsins 
29. mars

lögreglumál Lögreglan á Selfossi 
segir að skipulögð slagsmál ungl-
inga þar, sem nýlega rötuðu í fréttir, 
hafi sennilega verið sviðsett. Lög-
regla myndi ganga í málið ef formleg 
kæra bærist og hæfi þá rannsókn.

„Menn voru með rautt í andliti og 
mér fannst þetta bara vera einhver 
litur, málning. Kannski átti að gera 
myndbandið eða það sem menn 
voru að gera, áhrifameira, láta það 
líta út fyrir að vera blóð,“ segir Þor-
grímur Óli Sigurðsson, lögreglu-
maður á Selfossi. 

Hann segir að ekki virðist óeðli-
legt að foreldrar ættu að geta treyst 
því að lögreglan skakkaði leikinn 
þar sem grunur léki á slæmum bar-
smíðum af þessu tagi. „Auðvitað 
getur svona farið úr böndum. Hve-
nær ætlar maður að slá fast og hve-
nær laust? Kannski er ekkert sak-
næmt við þetta?“

Olga Lísa Garðarsdóttir, skóla-
meistari Fjölbrautaskóla Suður-
lands, segir að hún sé spæld vegna 
þessa máls, sem hafi ekkert með 
skólann að gera. „Ég sendi póst á 

alla starfsmenn og tilkynnti þeim 
um þessa frétt,“ í þeim tilgangi að 
upplýsa nemendur um afleiðingar 
ofbeldis af þessu tagi.

Olga segir að óheppilegt hafi verið 
af lögreglu að segja að atvikið væri á 
könnu Fjölbrautaskóla Suðurlands, 
til þess að taka á þessu máli en að 
lögreglan sé að drukkna í verkefnum. 
„Með allri þessari aukningu á fólki 

sem er hér um allt og vandamálum 
sem upp koma núna eru fjárveiting-
ar ekki í neinu samræmi við álagið 
sem fylgir þessu starfi í dag.

Ég kýs að trúa því að þetta sé eins 
skiptis viðburður af því ég kýs að 
trúa því að nemendur okkar séu 
skynsamt fólk. Ábyrgðin byrjar 
heima og endar heima,“ segir Olga.  
– pfe

Slagsmálin á Selfossi mögulega sviðsett

Myndir frá slagsmálunum á selfossi, sem lögregla segir að hafi mögulega 
verið sviðsett. FrETTAblADiD/AðsEND

1 .  a p r í l  2 0 1 7   l a u g a r d a g u r6 f r é t t i r   ∙   f r é t t a B l a ð i ð



BRÍETARTÚNI 13   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS

Kanntu nýrri
flaug að fljúga?

HVAÐ BJÓÐUM VIÐ?

• Við ráðum í framtíðarstörf

• Umsækjendur geta hafið störf strax

• Flugstjórar og reynslumiklir flugmenn

 geta sóst eftir flugstjórastöðu hjá okkur

• Frí þjálfun á Airbus A320 og A330 og möguleiki

 á að fljúga báðum tegundum

• Skemmtilegt starfsumhverfi, einstakt samstarfsfólk

• Fullt af útlöndum

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?

Frekari upplýsingar um störfin, nauðsynlega hæfileika

og annað skemmtiefni má finna á www.wowair.is/starf. 

Þar er jafnframt tekið á móti umsóknum. Drífa sig!

VIÐ ERUM Í SKÝJUNUM!

Flugflotinn okkar tútnar stöðugt út og samanstendur nú af 

tveimur Airbus A320 flugvélum, sjö Airbus A321 flugvélum 

og þremur Airbus A330 breiðþotum. Auk þess eigum við

von á tylft nýrra Airbus véla, fimm á þessu ári og sjö á því 

næsta. Fyrsta neo vélin er væntanleg til okkar núna í apríl, 

önnur kemur í sumar og á næsta ári bætast svo fjórar 

A330–900 neo vélar við flotann, sem mun telja 24 flugvélar 

í lok árs 2018. Vilt þú ekki einmitt prófa eitthvað nýtt?

VIÐ ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA FRÆKNAR FLUGHETJUR TIL AÐ FLJÚGA 

ÖLLUM SPLUNKUNÝJU VÉLUNUM OKKAR ÚT UM ALLAN HEIM.

VIÐ LEITUM BÆÐI AÐ NÝLIÐUM OG REYNSLUMIKLUM FLUGKÖPPUM.



RíkisfjáRmál Auka á útgjöld til 
heilbrigðismála um fimmtung sam-
kvæmt nýrri fjármálaáætlun ríkis-
stjórnarinnar til ársins 2022 sem 
lögð var fyrir Alþingi í gær. Reisa 
á nýtt þjóðarsjúkrahús, breyta og 
minnka greiðsluþátttöku sjúklinga, 
auka sálfræðiþjónustu og stytta bið-
lista.

„Markmið með fjármálaáætlun-
inni eru í grunninn fjögur,“ sagði 
Benedikt Jóhannesson, fjármála- 
og efnahagsráðherra, þegar hann 
kynnti áætlunina í ráðuneyti sínu. 
„Vega þarf á móti þenslu í hagkerfinu 
á sama tíma og stuðla þarf að sátt á 
vinnumarkaði. Taka á gengisstyrk-
ingu krónunnar og jafnframt efla 
opinbera þjónustu og styrkja innviði 
samfélagsins.“

Stærstu útgjaldaliðir verða til heil-
brigðismála og velferðarmála en gert 
er ráð fyrir að raunvöxtur útgjalda til 
heilbrigðismála verði 22 prósent.

Á sama tíma verða greiðslur til for-
eldra í fæðingaroflofi hækkaðar og 
bótakerfi öryrkja endurskoðað með 
það að markmiði að auka útgjöld og 
aðstoða við atvinnuleit.

Á tímabilinu munu heildarútgjöld 
fara úr 788 milljörðum króna árið 
2018 í 857 milljarða króna árið 2022.

Í áætluninni er einnig gert ráð 
fyrir breytingum á tekjum ríkissjóðs. 
Ferðaþjónustan mun fara úr neðri 
þrepi virðisaukaskatts í almennt 
þrep um mitt næsta ár. Á sama tíma 
verður horft til þess að lækka trygg-
ingagjald sem mun gagnast litlum 
og meðalstórum fyrirtækjum. Einn-
ig verða skattar á losun gróðurhúsa-
lofttegunda tvöfaldaðir.

Hættumerki eru hins vegar í fjár-
málum hins opinbera. Efnahagsleg 
þensla, gengisstyrking og þung vaxta-
byrði ríkisins valda því að fjármála-
stefna gerir ráð fyrir meiri afgangi 
en samþykkt var síðastliðið sumar. 
Þessir þrír kraftar kalla því á mikið 
aðhald í rekstri ríkissjóðs. Fjármála-
ráðherra sagði í kynningu sinni mikil-
vægt að ríkissjóður stæði vel að vígi 
ef og þegar næst kreppir að til að geta 
spýtt í lófana. Langtímamarkmið rík-
isins er að skuldir A-hluta ríkissjóðs 
verði í lok gildistíma áætlunarinnar 
þær sömu að hlutfalli og árið 2006. 
sveinn@frettabladid.is

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 18. SUN. 13 - 17. BÍLDSHÖFÐA  /  AKUREYRI   /   SELFOSSI

FYRIR
GILDIR FYRIR ALLAN 

BARNAFATNAÐ 
Á FULLU VERÐI. 

Þú borgar fyrir tvær dýrari 
flíkurnar og færð þá ódýrustu frítt. 

Gildir 30. mars - 3. apríl 2017

AF BARNAFATNAÐI

✿   Hvað þýðir ný fjármálaáætlun 2018 til 2022

14 milljarða 
fram-

lög til kaupa á 
þremur nýjum 
þyrlum fyrir 
Landhelgisgæsl-
una 2019-2022.

12 milljarðar króna til 
framkvæmda við 

Dýrafjarðargöng. Verkefni 
á að vera lokið 2020.

3,6 
milljarðar 
króna fara 
í nýjan 
Herjólf. 

500 milljónir króna 
fara á ári til upp-

byggingar ljósleiðara vítt og 
breitt um landið. Gert er ráð 
fyrir að ljúka við verkefnið 
Ísland ljóstengt árið 2020.

3,7 milljörðum 
verður 

varið til byggingar 
Húss íslenskra fræða. 
Húsið verður full-
byggt árið 2021. 

12 nýir dómarar 
bætast við á 

árunum 2018 til 2022 
í dómstólum landsins, 
en á tímabilinu tekur 
Landsréttur til starfa. 

100% hækk-
un á 

kolefnisgjaldi mun taka 
gildi þann 1. janúar 
2018. Frekari aðgerðir 
á sviði grænna skatta 
koma til skoðunar síðar.

3,2 milljarðar fara 
aukalega til 

háskólanna. Er þessi 
hækkun fyrir utan launa- 
og verðlagshækkanir á 
tímabilinu. 

6,2 milljörðum 
króna verður 

varið aukalega til bygg-
ingar þriggja hjúkrunar-
heimila. 3,3 milljarðar 
verða greiddir úr ríkissjóði 
og 2,9 milljarðar úr fram-
kvæmdasjóði aldraðra. 

9,2 milljarða aukning 
verður til að 

fjármagna ný lyfjakaup og 
lækningatæki. 

Stóraukin útgjöld en krafa um aðhald
Fjármála- og efnahagsráðherra kynnti fjármálaáætlun ríkisins til ársins 2022 í gær. Gert er ráð fyrir byggingu nýs Landspítala, kaupum 
á þremur nýjum þyrlum fyrir gæsluna. Á sama tíma er hins vegar gert ráð fyrir skuldalækkun hins opinbera og. áframhaldandi aðhaldi 

Tugmilljarða 
framkvæmdir við byggingu nýs 
Landspítala allt til ársins 2022.

3,8 milljörðum króna 
verður varið auka-

lega til að fjölga heilbrigðis-
starfsfólki á Landspítal-
anum. Þannig á að auka 
klíníska getu til ákvarðana, 
styrkja innri ferla og auka 
afkastagetu á deildum. 

Vega þarf á móti 
þenslu í hagkerfinu 

á sama tíma og stuðla þarf að 
sátt á vinnumarkaði 
Benedikt Jóhannesson fjármálaráð-
herra

600 þúsund 
króna 

hámarksgreiðsla 
verður á mánuði 
úr fæðingarorlofs-
sjóði eftir nokkur 
ár, greiðslurnar úr 
sjóðnum verða 
hækkaðar í 
þremur áföngum.
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RAV4 HYBRID 
UPPHAF NÝRRA TÍMA

RAV4 markar upphaf nýrra tíma og gerir hverja ökuferð að hljóðlátri ánægju með nóg rými fyrir fólk og farangur. RAV4 fæst bæði 
fjórhjóla- og framhjóladrifinn, í dísil-, bensín- og kraftmikilli Hybrid-útfærslu. Glæsileikinn geislar af hönnuninni, jafnt að utan sem 
innan þar sem mælaborðið skartar stórum margmiðlunarskjá og upplýsingum á 4,2" TFT-skjá. Með 360° myndavél nýtur þú meira 
öryggis og skynjarar að aftan og framan meta fjarlægðina í öruggum akstri til móts við nýja tíma.  

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.

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 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 



Landsbankinn greiðir 6.000 kr. mótframlag þegar 
fermingarbörn leggja 30.000 kr. eða meira inn á 
Framtíðargrunn eða í verðbréfasjóð. Ef báðir kostir 
eru nýttir leggur Landsbankinn því til 12.000 kr. í 
mótframlag. Þannig viljum við hvetja til sparnaðar.

Sparaðu og við
hvetjum þig áfram

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

efnahagsmál   „Það sem ég er 
ánægðastur með er að við náum að 
auka útgjöld mikið til heilbrigðis- og 
velferðarmála sem voru okkar for-
gangsmál bæði í kosningabaráttunni 
og svo forgangsmál stjórnarinnar eftir 
að hún var mynduð,“ segir Benedikt 
Jóhannesson fjármálaráðherra um 
hina nýju fjármálaáætlun ríkisins.

„Á sama tíma náum við líka að vera 
með afgang af ríkissjóði sem spornar 
við þenslu og auk þess náum við að 
borga niður skuldir ríkisins sem býr 
þá í haginn fyrir komandi tíma,“ segir 
Benedikt.

Í tilkynningu segir að miðað verði 
að því að skapa hagfelld skilyrði 
fyrir vaxtalækkun, og mynda þann-
ig rými til aukinna útgjalda og lægri 
skatta. Benedikt ítrekar þó að á tíma-
bilinu verði skattar ekki raunverulega 
lækkaðir.  „Við erum með skattana 
nokkurn veginn í jafnvægi og heldur 
hærri á næsta ári heldur en verið 
hefur. Við erum með þessar tilfærslur 
í virðisaukaskattskerfinu, svo tölum 
við um það að við séum að horfa á 
það á seinni hluta kjörtímabilsins að 
lækka tryggingagjaldið en tilgreinum 
ekki hvernig það yrði og það verður 
að ráðast aðeins af aðstæðum,“ segir 
Benedikt.

Hann segir að heilbrigðis- og vel-
ferðarmálin verði sett í forgang. „Við 
erum að setja 20 prósent aukningu í 
heilbrigðismál og 13 prósent í velferð-
armál. Við erum að setja milli 20 og 25 
milljarða í viðbót í samgöngumálin frá 
fyrri áætlun. Það er verið að styrkja 
menntakerfið og menninguna. Nú 
erum við að deila út peningunum, en 
svo ætlum við að fara í átak til að gæta 
þess að skilvirkni í kerfinu aukist, svo 
við fáum sem mest fyrir peningana.“

Að sögn Benedikts mun aukinn 
hagvöxtur og minni vaxtagreiðslur 
standa straum af auknum útgjöldum. 
Lögð verður áhersla á að draga úr 
þenslu í hagkerfinu. 

„Þessi lækkun á virðisaukaskatt-
inum er innlegg í stöðug leikann. Það 
minnkar þrýstinginn á kauphækk-
anir því menn ná þar vonandi kjara-
bót með því.  Þetta mun auka kaup-
máttinn um milli 0,4 og 0,5 prósent.“ 
saeunn@frettabladid.is 

Heilbrigðismálin  
eru sett í fyrsta sæti
Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra segir að reynt verði að vera með afgang 
af ríkissjóði sem spornar við þenslu í nýrri fjármálaáætlun. Stjórnarandstaðan 
gagnrýnir áform um að skapa hagfelld skilyrði til lægri skatta.

Björn Leví Gunnarsson
þingmaður Pírata. 

Miðað við þær 
umsagnir sem 
við fengum þá 
er mjög óvar-
legt að vera að 
fara í skattalækk-
anir í hátindi hag-
sveiflu sem þrýstir undir þenslu 
og getur orðið mjög alvarlegt ef 
þetta getur stækkað þessa bólu 
sem við erum í. Við sáum í línuriti 
mismuninn varðandi þróun kaup-
máttar og þróun húsnæðisverðs 
að hann er orðinn meiri núna en 
í kringum 2008. Þótt hún sé ekki 
eins skuldsett og hún var þá er 
munurinn uggvænlegur. Varðandi 
velferðarmálin er ég ekki búinn 
að sjá tölugrunninn. En það 
verður áhugavert að sjá hvaðan 
allur peningurinn kemur. 

Katrín Jakobsdóttir 
formaður Vinstri grænna.

Stóru línurnar 
eru þær að við 
teljum að skorti 
fé til mjög 
mikilvægra 
málaflokka. Við 
teljum líka að sú 
tekjuöflun sem er 
boðuð, sem er í raun og veru bara 
hækkun virðisaukaskatts á ferða-
þjónustu, sé ekki skynsamlegasta 
leiðin til að styrkja tekjugrunn. Við 
hefðum frekar viljað sjá skattlagn-
ingu á fjármagnið í samfélaginu 
og þá hópa sem best standa. Að 
vísu fögnum við hækkun kolefnis-
gjaldsins.  Þessi áætlun gefur ekki 
þau fyrirheit að verði staðið við 
kosningaloforð. Við teljum það 
kolranga forgangsröðun að skapa 
skilyrði fyrir skattalækkun.

Logi Már Einarsson
formaður Samfylkingarinnar.

Það veldur okkur 
vonbrigðum 
að menn vilji 
ekki nota 
góðærið núna 
til að koma hér 
á félagslegum 
stöðugleika og meiri jöfnuði. 
Við höfum líka áhyggjur af því að 
útgjaldaregla fjármálastefnunnar 
sem þessi áætlun byggir á gerir 
ráð fyrir því að svigrúm myndist 
við það að efnahagskerfið bólgni 
út, en ef fer að þyngjast fyrir fæti 
þá eru menn bundnir í báða skó 
og eru komnir í spennitreyju og 
hafa engin önnur vopn en taka 
upp hnífinn og skera niður. Við 
vitum á hverjum það bitnar.

Sigurður Ingi Jóhannsson
formaður Framsóknarflokksins.

Fjármálaáætl-
unin einkennist 
af þessari frá-
bærlega góðu 
stöðu sem búið 
er í. Það sem við 
höfum verið að 
tala um, við Framsóknarmenn, 
er að við höfum áhyggjur af því 
að menn séu um of að einblína á 
hraða lækkun skulda á sama tíma 
og mér sýnist að aukningin, hvort 
sem er í heilbrigðismálum og sér-
staklega samgöngumálum, verði 
mun hægari og minni en menn 
höfðu vænst. Það að skapa svig-
rúm til skattalækkana er sá þáttur 
í þessu sem mér finnst vera mjög 
sérkennilegur. 

Benedikt Jóhannesson kynnti áætlunina í gær. FréttaBlaðið/anton Brink
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Costco Wholesale  er vöruhús og meðlimaklúbbur, sem leggur metnað sinn í að bjóða meðlimum sínum hágæða 
vörur og þjónustu á lægsta mögulega verðinu.

Þér er heimilt að sækja um fyrirtækjaaðild, ef þú átt eða rekur fyrirtæki.Til þess að gerast meðlimur 
hjá Costco, og byrja að spara, er nauðsynlegt að framvísa kennitölu fyrirtækis. 
Árgjald fyrirtækjaaðildar er 3800 kr. með vsk og með aðildinni fylgir aukakort fyrir maka, 
sambýling eða fjölskyldumeðlim, 18 ára eða eldri, með sama heimilisfang.

Öllum einstaklingum, 18 ára og eldri, er heimilt að sækja um einstaklingsaðild.
Árgjald einstaklingsaðildar er 4800 kr. með vsk og með aðildinni fylgir aukakort fyrir maka, 
sambýling eða fjölskyldumeðlim, 18 ára eða eldri, með sama heimilisfang.

Sækið um aðild og fáið gjafabréf 
í Costco og njótið sértilboða!*

Skráning aðildarumsókna er hafin
á www.costco.is

Skráningarskrifstofur í Kauptúni eru opnar mánudaga til laugardaga 10-19 og sunnudaga 10-18.

Fyrirtækjaaðild

Einstaklingsaðild

Costco Iceland, Kauptún 3, 210 Garðabær   -   Sími 532 5555   -   Netfang costco@costco.is   -   www.costco.is

*Tilboðið gildir þegar þú sækir um aðild í Kauptúni fyrir kl: 20:30 þann 22. maí 2017. Tilboðið er einungis hægt að nýta fyrsta 
aðildarárið. Bara eitt gjafakort er í boði fyrir hvert heimili. Tilboðið er ekki hægt að yfirfæra á aðra meðlimi og gildir ekki með öðrum 
tilboðum. Gjafakortin er ekki hægt að innleysa fyrir reiðufé. Costco tekur við greiðslum í formi reiðufjár, kreditkorta eða debetkorta. 
Til þess að nýta tilboðið er nauðsynlegt að vera með aðild. 

*Tilboðið gildir þegar þú sækir um aðild í Kauptúni fyrir opnunardag. Tilboðið er einungis hægt að nýta fyrsta aðildarárið.  
Eitt gjafabréf er í boði fyrir hvert heimili. Tilboðið er ekki hægt að yfirfæra á aðra meðlimi og gildir ekki með öðrum tilboðum. 
Gjafabréfin er ekki hægt að innleysa fyrir reiðufé. Costco tekur við greiðslum í formi reiðufjár, kreditkorta eða debetkorta.  
Til þess að nýta tilboðið er nauðsynlegt að vera með aðild.
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Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Stjórnmála-
menn gera 
minni kröfur 
til sjálfra sín 
og telja 
boðlegan 
málflutning 
að skila auðu 
í örlagaríkum 
málum.
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Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis um þátt þýska 
bankans Hauck & Aufhäuser í einkavæðingu Búnaðar-
bankans er skýr og afdráttarlaus. Ólafur Ólafsson fjár-
festir átti stærstan hlut að máli. Hauck & Aufhäuser var 
aldrei kaupandi að Búnaðarbankanum, heldur kom 
hann einungis að borðinu til að raunverulegir kaup-
endur virtust uppfylla skilyrði einkavæðingarnefndar 
um hlut erlendra fjárfesta.

Fyrir liggur, samkvæmt skýrslunni, að Ólafur Ólafs-
son, með dyggu liðsinni þekkts Kaupþingsfólks, hafi 
spunnið fléttu og hagnast á henni. Þegar rýnt er í við-
skiptasögu Ólafs verður ekki hjá því komist að draga 
þá ályktun að þetta hafi hvorki verið í fyrsta né síðasta 
sinn sem hann beitti viðlíka meðulum.

Sá grundvallarmunur var hins vegar á í þetta sinn 
að verið var að kaupa þjóðfélagslega mikilvæga eign af 
ríkinu. Ferlinu hafði verið markaður sá rammi að mikil-
vægt væri að tryggja aðkomu erlendra fjárfesta. Með 
fléttu Ólafs var farið á svig við þá forsendu. Afleiðing-
arnar af þessu misheppnaða einkavæðingarferli þekkja 
allir.

En stöldrum aðeins við þátt annarra en Ólafs og 
félaga.

Stjórnmálamenn sem voru í valdastöðum á þessum 
tíma hafa keppst við að lýsa forundran og hneykslan á 
blekkingum Ólafs. „Maður trúði því lengi vel að þetta 
hefðu verið eðlileg viðskipti. Maður hafði engar aðrar 
upplýsingar,“ sagði Valgerður Sverrisdóttir viðskipta-
ráðherra. Aðrir, líkt og Geir H. Haarde fjármálaráðherra 
og Davíð Oddsson forsætisráðherra hafa tekið í sama 
streng.

Er þetta boðlegur hvítþvottur af hálfu stjórnmála-
mannanna sem ábyrgð báru á ferlinu? Var aldrei 
staldrað við þá staðreynd að Hauck & Aufhäuser 
var óþekktur smábanki? Datt engum í hug að sækja 
bankann heim? Svo virðist ekki vera þrátt fyrir augljós 
hættumerki. Í stað þess að vinna heimavinnuna átu 
þeir upp hver eftir öðrum að með Hauck & Aufhäuser 
fengist dýrmæt alþjóðleg reynsla af bankaviðskiptum.

Ekki dugar heldur að skýla sér bak við ráðgjafa ríkis-
stjórnarinnar, HSBC bankann og þær áreiðanleikakann-
anir sem hann átti að standa skil á. Áreiðanleikakann-
anir eru þess eðlis að sá sem þeirra óskar ákveður hvers 
skal spurt og hversu djúpt skuli kafað í viðfangsefnið.

Í dómsmálum sem hér hafa orðið eftir hrun hefur 
verið mörkuð sú lína að stjórnarmönnum og öðrum 
í ábyrgðarstörfum í einkageiranum leyfist ekki að 
yppta öxlum og segjast ekki þekkja málavöxtu í stórum 
málum. Eðlilega, það eitt að taka sæti í stjórn hefur 
ákveðnar afleiðingar og til stjórnarmanna má gera 
ákveðnar kröfur. Sambærilegt fyrirkomulag tíðkast 
erlendis.

Stjórnmálamenn gera minni kröfur til sjálfra sín og 
telja boðlegan málflutning að skila auðu í örlagaríkum 
málum. Þeir hafi ekki vitað hvernig í pottinn var búið, 
og hafi verið blekktir alveg eins og við hin.

Auðvitað er það ekki boðleg afsökun. Þeim bar að 
sjá til þess að umgjörð einkavæðingarinnar stæðist 
skoðun. Afleiðingar einkavæðingarinnar eru áfellis-
dómur yfir ríkisstjórninni sem sat, og skrifast í besta 
falli á afskiptaleysi og fúsk.

Hvítþvottur

Stundum koma upp mál sem heltaka umræðuna í 
nokkra daga en deyja svo hægt og rólega út. Stóra 
rassaklípingarmálið er það nýjasta. Það verður búið 

í næstu viku (ef það er ekki þegar búið) og við finnum 
eitthvað annað til að hneykslast á.

Ég er alls ekki að gera lítið úr þessu máli. Það á ekki að 
klípa ókunnugt fólk í rassinn eða áreita á annan hátt. Það 
er ekki í lagi að haga sér eins og fáviti og ég 
er ánægður með þá þróun að fólk láti heyra 
í sér þegar það lendir í svona aðstæðum. En 
mitt í allri þessari umræðu fannst mér samt 
sem áður að við værum að missa af góðu 
tækifæri til að hrista af okkur meðvirkni með 
annarri hegðun.

Það er nefnilega eitt sem á svo oft við, 
þegar einhver káfar, klípur, lemur eða sýnir 
af sér annan fávitaskap: Dólgurinn er draug-
fullur.

Að búa til vesen
Hver þekkir ekki manninn sem á ekki að 
drekka? Ég er ekki að tala um þann sem 
misreiknar sig einu sinni á tíu ára fresti og 
fær sér of mikið. Það getur komið fyrir alla. 
Vandamálið er sá sem kemur sér alltaf í þá 
stöðu að gera sig að fífli og láta öllum líða 
illa. Hvert einasta skipti með honum er 
vesen. En í stað þess að setjast niður með 
honum á mánudegi og segja honum að þetta 
sé bara orðið gott af þessu rugli, þá glottum 
við út í annað og tölum um að þetta hafi nú 
ekki verið sérlega góð helgi hjá okkar manni. 
Ég hef séð fólk horfa fram hjá hegðun sem 
ætti aldrei að vera í lagi. Yppa öxlum og 
muldra eitthvað um að viðkomandi hafi 
kannski fengið sér fullmikið. Það sé ekkert við því að 
gera. Viðkomandi sé bara eins og veðrið, stundum sól og 
stundum rigning.

Og trúið mér: Ég er ekki saklaus. Ég hef staðið aðgerðar-

laus hjá þegar vinir mínir og kunningjar hafa farið langt 
yfir allt sem maður gæti kallað eðlilega hegðun. Ég hef 
verið með fólki sem hefur talið það afbragðshugmynd 
að reyna að fara í kraftsleik við alla í kringum sig (kyn 
aukaatriði), sagt sömu söguna hundrað sinnum, talið 
nauðsynlegt að hoppa niður á trampólín af svölum, 
pissað í blómapotta, klifrað uppí tré eða svarað öllu heilt 

kvöld sem Borat.
Það getur líka verið ákveðið vandamál að 

dólgarnir upplifa sig og hegðun sína ekki 
eins og fólkið í kringum þá. Kvöld, sem þeim 
tekst að láta algjörlega snúast um sig, brjóta 
og eyðileggja, einoka samræður, áreita 
fólk og trufla, er í þeirra augum bara býsna 
skemmtilegt og vel heppnað. Þeim fannst 
gaman og á einhvern hátt draga þeir þá 
ályktun að fyrst að það var gaman hjá þeim, 
þá hafi verið gaman hjá öllum.

Það er ekki þannig og kannski er kominn 
tími til að við reynum að gera þeim grein 
fyrir því. Það er alls óvíst að dólgurinn muni 
fatta það af sjálfsdáðum úr þessu. Það er 
örugglega til eitthvert fagfólk sem getur veitt 
viðeigandi leiðbeiningar um það hvernig 
best sé að eiga þetta samtal við dólginn, eða 
ef þetta er klassískur árshátíðardólgur má 
kannski vísa málinu til starfsmannastjórans.

Einföld regla
En hvað sem öðru líður, það ætti að vera til 
einhver regla sem segir að það þurfi enginn 
að láta eyðileggja fyrir sér kvöld, bara til að 
einhver annar geti komið sér upp stórkost-
legum móral eða það sem síðra er, að hann 
komi sér ekki upp móral, vegna þess að hann 

eyddi kvöldinu í ákaflega eftirminnilegu blakkáti.
Ég skal svo sem bara taka að mér að orða þessa reglu: 

Réttur eins til að losna við leiðindi trompar frelsi annars 
til að verða mölvaður.

Skilaðu dólgnum
Mín skoðun Logi Bergmann

Kvöld, sem þeim 
tekst að láta 
algjörlega snúast 
um sig, brjóta og 
eyðileggja, einoka 
samræður, áreita 
fólk og trufla, er í 
þeirra augum bara 
býsna skemmtilegt 
og vel heppnað. 
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Nýr Discovery er hæfari og öflugri en nokkru sinni fyrr. Discovery er nú í fyrsta sinn með yfirbyggingu 
úr áli sem gerir hann 490 kg léttari. Hæfni við erfiðar aðstæður hefur verið aukin með endurbættu 
Terrain Response drifkerfi og loftpúðafjöðrun sem gerir ökumanni kleift að hækka bílinn upp og ná allt 
að 28,3 cm veghæð og 90 cm vaðhæð sem er alger sérstaða í þessum flokki bíla.

Hátt og lágt drif er staðalbúnaður í SDV4 og TDV6 gerðunum. Auk ríkulegs staðalbúnaðar er hægt að 
fá sæti fyrir 7 manns. Innréttingin í nýjum Discovery er endurhönnuð frá grunni og í algerum sérflokki 
hvað varðar útlit og áferð. Verið velkomin í reynsluakstur því sjón er sögu ríkari.
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Nýr Discovery er hæfari og öflugri en nokkru sinni fyrr. Discovery er nú í fyrsta sinn með yfirbyggingu 
úr áli sem gerir hann 490 kg léttari. Hæfni við erfiðar aðstæður hefur verið aukin með endurbættu 
Terrain Response drifkerfi og loftpúðafjöðrun sem gerir ökumanni kleift að hækka bílinn upp og ná allt 
að 28,3 cm veghæð og 90 cm vaðhæð sem er alger sérstaða í þessum flokki bíla.

Hátt og lágt drif er staðalbúnaður í SDV4 og TDV6 gerðunum. Auk ríkulegs staðalbúnaðar er hægt að 
fá sæti fyrir 7 manns. Innréttingin í nýjum Discovery er endurhönnuð frá grunni og í algerum sérflokki 
hvað varðar útlit og áferð. Verið velkomin í reynsluakstur því sjón er sögu ríkari.
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Dýrmætustu eigur okkar 
Íslendinga eru náttúruauð-
lindirnar sem landið og hafið 

láta okkur svo ríkulega í té. Til þess 
að geta nýtt þær á sjálfbæran hátt, 
með umhverfis- og náttúruvernd í 
forgrunni, þurfum við að hafa sem 
ítarlegasta þekkingu á umfangi 
þeirra, ástandi og verndargildi. Stofn-
mælingar Hafrannsóknastofnunar á 
nytjafiskistofnum sem mynda grunn 
að fiskveiði stjórnunar kerfi okkar er 
dæmi um stjórnun á nýtingu nátt-
úruauðlinda sem byggir á hlutlausu 
og faglegu mati sérfræðinga. Ramma-
áætlun er dæmi um annað slíkt kerfi.

Upphaf rammaáætlunar
Fram til ársins 1999 var nýting 
orkuauðlinda landsins með þeim 
hætti að orkufyrirtækin völdu hvaða 
svæði þau töldu hagkvæmast að 
virkja og fóru í framkvæmdir sam-
kvæmt því. Lög um náttúruvernd, 
sem voru samþykkt árið 1971, settu 
orkufyrirtækjunum reyndar ramma 
um að þau þyrftu að vera í skipulegu 
samstarfi með þáverandi Náttúru-
verndarráði varðandi fyrirhugaðar 
virkjunarframkvæmdir. Krafa um 
heildarsýn yfir vernd og nýtingu 
orkuauðlindanna varð hins vegar æ 
háværari og árið 1997 ákváðu stjórn-
völd að ráðast í gerð rammaáætlunar 
um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. 
Áætlunin var hugsuð sem langtíma 
verkfæri og átti sérstaklega að fjalla 
um verndargildi einstakra vatna-
svæða. Fyrsti áfangi verkefnisins 
stóð frá 1999-2003 og annar áfangi 
frá 2004-2011. Þriðja áfanga ramma-
áætlunar er nýlokið.

Hvernig virkar rammaáætlun?
Gerð rammaáætlunar er stýrt af 
verkefnisstjórn, skipaðri af stjórn-
völdum. Samkvæmt lögum um 
rammaáætlun ber verkefnisstjórn 
að viðhafa tvö samráðsferli vegna 
vinnu við tillögur sínar að flokkun 
virkjunarkosta. Þannig gefst öllum, 
sem það vilja, kostur á að koma 
sínum áherslum að sem tryggir að 
matsferlið byggist á víðtæku sam-
ráði. Faghópar fjalla síðan sérstaklega 
um afmarkaða þætti matsferlisins og 
nota staðlaðar aðferðir til að meta 
fyrirliggjandi virkjunarkosti á sam-
bærilegan hátt. Tillögur verkefnis-
stjórnar hverju sinni, að endanlegri 
flokkun fyrirliggjandi virkjanahug-
mynda í verndun, nýtingu eða bið, 
byggja því á mjög umfangsmikilli og 
samhæfðri greiningarvinnu.

Í vikunni ritaði Magnús Guð-
mundsson ritstjórnargrein í Frétta-
blaðið og hvatti mig til að útskýra hví 
ég legg fram tillögu til Alþingis þar 
sem Skrokkalda er flokkuð í nýtingar-
flokk. Það er mér ljúft og skylt að gera.

Lögum samkvæmt ber mér, sem 
umhverfis- og auðlindaráðherra, að 
leggja fram þingsályktunartillögu um 
vernd og orkunýtingu landssvæða, 
byggða á niðurstöðum verkefnis-
stjórnar. Samkvæmt lögum hef ég 
val um að leggja tillögur verk efnis-
stjórnar fram óbreyttar eða breyta 
þeirri flokkun virkjunarkosta sem 
verkefnisstjórnin leggur til áður en 
ég legg útkomuna fyrir Alþingi.

Breyta á hvaða forsendum?
Verandi stjórnmálamaður væru mér 
kannski hæg heimatökin að setja 
sjálfa mig og mínar skoðanir ofar 
öllum öðrum. Ofar málamiðluninni 
milli mismunandi sjónarmiða sem 
tillögur verkefnastjórnar hafa leitt 
fram. Það væri hins vegar röng nálg-
un. Það myndi eyðileggja ramma-
áætlun sem verkfæri til að sætta 
sjónarmið og til að vernda náttúruna.

Við getum verið ósammála tillögu 

verkefnisstjórnar um flokkun fyrir-
liggjandi virkjunarkosta. Ég minni 
hins vegar á að þetta er fagleg nálgun 
– svo ef ég tæki mér það vald að hand-
stýra útkomunni er grunnur hlut-
leysis og fagmennsku brostinn.

Ég, eins og eflaust margir aðrir, er 
ekki fullkomlega sátt við þær tillögur 
sem verkefnisstjórnin lagði fram, 
og ég tek undir áhyggjur umhverfis-
verndarsamtaka af hugmynd um 
virkjun við Skrokköldu. Ég kaus engu 
að síður að virða þetta ferli og treysta 
því til fullnustu.

Við megum heldur ekki gleyma 
að niðurstöður rammaáætlunar eru 
aðeins frummat fyrirliggjandi virkj-
unarkosta. Það er því ekki víst að öll 
þau svæði sem nú þegar eru flokkuð 
í nýtingu komist í gegnum mat á 
umhverfisáhrifum. Hins vegar eru 
þau svæði sem hafa verið samþykkt 
í vernd tæk til friðlýsingar gagnvart 
orkuvinnslu. Ég ætla því að setja auk-
inn kraft í friðlýsingar á næstunni. 
Tillögur fyrirliggjandi rammaáætl-
unar munu ekki hafa áhrif á áform 
mín og ríkisstjórnarinnar um gerð 
heildstæðrar verndaráætlunar fyrir 
miðhálendið. Ég hef talað fyrir því 

að miðhálendisþjóðgarður verði að 
veruleika og mun leggja mitt lóð á 
vogarskálarnar til að svo verði.

Forsendur sjálfbærrar  
auðlindanýtingar
Þau sem halda um stjórntaumana 
hverju sinni verða að tileinka sér 
fagleg vinnubrögð þegar kemur að 
stórum stefnumarkandi ákvörðunum 
sem hafa áhrif langt inn í framtíðina. 
Við viljum að ákvarðanirnar byggist 
á bestu fáanlegri faglegri þekkingu og 
eigum því að marka undirbúnings-
ferli ákvarðanatöku skýran ramma 
til að tryggja hlutleysi útkomunnar.

Það tók okkur marga áratugi að 
byggja upp fiskveiðistjórnunarkerfi 
sem segir til um hversu mikið megi 
veiða af hverri nytjafisktegund á til-
teknu tímabili. Það tók okkur reyndar 
líka mörg ár að ná sátt um að miða 
aflamarkið við þær magntölur sem 
fagaðilar Hafrannsóknastofnunar 
mæltu með. Við sáum samt á endan-
um að til lengri tíma litið væri farsælla 
að hlusta og fylgja ráðum byggðum á 
hlutlausu og fræðilegu mati á stofn-
stærðum – og veiðar og viðkoma 
nytjastofna okkar virðast í dag vera í 
ágætu jafnvægi.

Það sama gildir um rammaáætlun 
og niðurstöður hennar. Við eigum að 

virða ferlið og niðurstöður þess. Ef 
það er ekki gert er mikil hætta á því 
að allt fari aftur undir. Það væri ekki í 
þágu verndar víðerna eða náttúru- og 
menningarminja Íslands.

Að mínu mati eigum við hins vegar 
að hinkra við og spyrja okkur í hvað 
við eigum að nota orku sem enn hefur 
ekki verið virkjuð. Þó að svæði séu 
komin í nýtingarflokk þýðir það ekki 
að rjúka eigi til og nota orkuna sem 
þar er í boði. Kannanir sýna að meiri-
hluti landsmanna vill ekki nýta orku 
í frekari stóriðjuuppbyggingu. Svo ef 
við horfum fram hjá henni þá liggur 
ekkert á að virkja meira. Það liggur 
hins vegar á að vernda meira.

Í fyrirliggjandi tillögu er lagt til 
að vernda fjölmörg ný svæði, til að 
mynda þrjú afskaplega falleg og 
umfangsmikil vatnasvið sem ná langt 
inn á hálendi bæði á sunnan- og norð-
anverðu landinu. Þau eru Héraðsvötn, 
Skjálfandafljót og Skaftá. Vernd þess-
ara vatnasviða mun hafa gríðarlegt 
vægi fyrir áframhaldandi vinnu við 
vernd miðhálendisins, eins og bent 
hefur verið á af íslenskum umhverfis-
verndarsamtökum. Það er mín von 
að Alþingi samþykki rammaáætlun 
óbreytta og styðji þannig við þá góðu 
vinnu sem unnin hefur verið af þeim 
sem að verkefninu koma.

Að virða niðurstöður rammaáætlunar
Björt  
Ólafsdóttir
umhverfis- og 
auðlindaráð-
herra Þó að svæði séu komin í nýt-

ingarflokk þýðir það ekki að 
rjúka eigi til og nota orkuna 
sem þar er í boði. Kannanir 
sýna að meirihluti lands-
manna vill ekki nýta orku í 
frekari stóriðjuuppbyggingu. 
Svo ef við horfum fram hjá 
henni þá liggur ekkert á að 
virkja meira. Það liggur hins 
vegar á að vernda meira.

Fyrirtæki sem hefur grætt 
tugi milljarða ákveður vegna 
græðgi sem er kallað hagræð-

ing á Excel-skjali að hætta starfsemi 
í litlu bæjarsamfélagi, það er ekki að 
græða nóg og ástæðan er að krónan 
er vond við þau þessa stundina. 
Þegar krónan liggur sveitt og veik 
undir þunga gróðans þá hvísla 
þeir í græðgisbríma: Ó, ég elska þig 
svo heitt. En um leið og krónan er 
komin á fætur styrkum fótum og 
vill ekki þýðast þá, þá kalla þeir 
til blaðamannafundar og ofbeldið 
er opinberað í örfáum orðum: Við 
munum hætta allri starfsemi hér 
og konurnar verða látnar fara. En á 
meðan sitja máfurinn og múkkinn 
sveittir við að reikna út arðinn á 
þessu ári. Enn og aftur detta nokkrir 
milljarðar í vasana.

Samfélagsleg ábyrgð hlýtur að 
vera nýyrði í eyrum þeirra sem 
stjórna, því að ekki virðist það orð 
hringja bjöllum. Allt fólkið sem 
hefur unnið af trúmennsku og 
látið yfir sig ganga langa stranga 
daga, ljósa sem dökka, það er 
skotið niður líkt og tívolíendur, 
bara vegna þess að milljarðamær-
ingarnir eru ekki að græða nóg. 
Bæjarsamfélagið ákveður af veikum 
mætti að reyna að þóknast herran-
um og leitar leiða til að gleðja hann. 
Þau stóðu tvö föl í svölum sjávar-

vindi, kona og nýi bæjarstjórinn, og 
stundu: Við erum í sjokki.

Þetta er gömul saga. Hún gerð-
ist líka í gær og mun gerast aftur 
á morgun. Örfá fyrirtæki gína 
yfir gapandi fiskum í sjónum og 
á þurru landi og skrapa völlinn 
með Excel-skjölunum sínum. Við 
viljum græða, þið hjálpið okkur til 
þess, syngja þeir á árshátíðinni þar 
sem þangskógurinn bylgjast til og 
frá og fiskar á þurru landi fá eina 
kvöldstund að deila sama rými 
og gróða guðirnir. Eitt augnablik 
gleyma þau að þau eru fiskar fastir 
í netmöskvum manna sem hafa eitt 
áhugamál. Gróði, ó, þú sæti gróði, 
ó, þú dásamlegi gróði, umla þeir á 
milli máltíða.

Svo vakna þeir upp hrópandi 
nei! Og konan spyr: Fékkstu mar-
tröð, elskan?

Og það er stunið upp: Já.
Hvað var það, ljúfurinn?
Mig dreymdi samfélagslega 

ábyrgð.

Það er kyrrlátt kvöld  
við fjörðinn

Formaður Sjálfstæðisflokksins 
sagði rétt fyrir kosningar þann 
19.10. 2016 í myndbandsupp-

töku Sjálfstæðisflokksins: „Ég er mjög 
hreykinn af þeim árangri sem Sjálfs-
stæðisflokkurinn hefur náð á þessu 
kjörtímabili. Það sem ég er þó einna 
stoltastur af, eru mestu kjarabætur 
fyrir aldraða í áratugi. Við höfum 
tryggt öldruðum og öryrkjum 300 
þúsund króna lágmarksframfærslu, 
og með frítekjumarkið, óháð því 
hvaðan tekjurnar koma, þá verður 
kerfið réttlátara, betra í alla staði og 
skiljanlegra. Við höfum náð mjög 
miklum árangri, við viljum gera enn 
betur fyrir alla Íslendinga. Það verða 
nefnilega allir að vera með.“

Þessi lágmarksframfærsla finnst 
hvergi og frítekjumarkið sem áður var 
109 þúsund kr. á mánuði var lækkað 
af sömu ríkisstjórn eftir kosningar, 
fyrst í lagafrumvarpi í 0 kr. og síðan 
hækkað í 25 þúsund kr. á mánuði frá 
og með 1. janúar sl.!

Halldór Benjamín, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins, sagði 
í Víglínunni á Stöð 2 þann 18. mars 
sl., að kaupmáttaraukning á Íslandi 
síðustu ár hefði verið 20%, og orð-
rétt sagði hann: „Ef við skoðum bara 
opinberar tölur frá OECD, frá World 
Economic Forum … þá liggur fyrir 
að Ísland er ekki bara í flokki með 
Norðurlöndunum þegar kemur að 
lífsgæðum fólks, heldur erum við í 

toppnum, við erum kannski annað 
eða þriðja innan Norðurlandanna.“ 
Forystumenn ríkisstjórnar og Sam-
taka atvinnulífsins vísa til erlendra 
aðila um hversu gott ástand sé á 
Íslandi, hvergi meiri hagvöxtur o.s.frv. 
Í þessari viðmiðun er öryrkjum sleppt 
úr samanburðinum, en tekjur ann-
arra stétta miðaðar við landsmeðal-
tal, þannig að þessi niðurstaða segir 
okkur frá hinum mikla mismun á 
milli ríkra og fátækra hér á landi!

Fyrir hönd þeirra fátæku
Í janúar 2016 kom út ný skýrsla frá 
Unicef á Íslandi þar sem fram kom að 
um 9,1% barna liði efnislegan skort í 
landinu. Þessi tala hefur nú hækkað 
um 2%. Fjöldinn er líklega um 10 þús-
und börn í fátækt og um 2.000 börn í 
sárri fátækt.

Nýlega hefur einnig komið fram 
hvernig öryrkjar eru meðhöndlaðir í 
nakinni fátækt og enn meiri en áður, 
með nýrri löggjöf almannatrygg-
inga, sem skerðir bætur á móti öllum 
hækkunum, þannig að þeir standa 
mun verr en áður. Jafnframt er þeim 
hótað að sett verði lög um að þeir 
sæti starfsmati og fái greidda örorku 
eftir því, án tryggingar um vinnu 
eða atvinnuleysisbætur fái þeir ekki 
vinnu við sitt hæfi til að takast á við 
skerðinguna. Gleymum því ekki að 
öryrkjar verða líka eldri borgarar 
og þá versnar hlutskipti þeirra enn 
frekar.

Í nýrri greiningu, sem unnin var 
árið 2016 af Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands um hag aldraðra, 
kemur fram að af 1.800 manna 
úrtaki var svarhlutfall aðeins 59%. Af 
þeim sem svöruðu sögðust 17% hafa 
undir 200 þúsund krónum í ráðstöf-
unartekjur heimilis á mánuði. Hvað 
skyldu margir hafa sleppt því að 

svara í úrtakinu, sem búa við svipaðar 
aðstæður? Ef reiknað er út frá þessari 
niðurstöðu Félagsvísindastofnunar 
kemur fram að 9 til 12 þúsund eldri 
borgarar búa við fátækt hér á landi.

Ekki fá þessir eldri borgarar að 
njóta lífeyrissjóðsgreiðslna, sem 
þeir áttu að fá að njóta á efri árum, 
því ríkissjóður hirðir í raun þær líf-
eyrisgreiðslur, um 30 milljarða á ári, 
til sparnaðar fyrir Tryggingastofnun 
ríkisins. Síðan 1969 hefur öllum verið 
skylt að greiða í lífeyrissjóð og var frá 
upphafi talað um að þeir ættu sínar 
innistæður, enda greiða þeir sjálfir 
til sjóðanna af launum sínum gegn 
mótframlagi atvinnurekanda. Þetta 
eru umsamin og lögbundin kjör allra 
launþega. Ríkið hefur hirt þetta af 
fólki smátt og smátt með lögum. Það 
er ekkert annað en þjófnaður, sem 
alþingismenn hljóta að hafa samvisku 
til að taka á. Flokkur fólksins hefur 
talað fyrir því, að látið verði reyna á 
lögmæti þessara aðgerða fyrir dómi.

Ríkidæmi eða fátækt?
Halldór  
Gunnarsson
varaformaður 
Flokks fólksins Síðan 1969 hefur öllum 

verið skylt að greiða í líf-
eyrissjóð og var frá upphafi 
talað um að þeir ættu sínar 
innistæður, enda greiða þeir 
sjálfir til sjóðanna af launum 
sínum gegn mótframlagi 
atvinnurekanda. Þetta eru 
umsamin og lögbundin kjör 
allra launþega. Ríkið hefur 
hirt þetta af fólki smátt og 
smátt með lögum.

Allt fólkið sem hefur unnið 
af trúmennsku og látið yfir 
sig ganga langa stranga daga, 
ljósa sem dökka, það er 
skotið niður líkt og tívolí-
endur, bara vegna þess að 
milljarðamæringarnir eru 
ekki að græða nóg.

Bubbi  
Morthens
tónlistarmaður
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Trúlega besta
fermingargjöfin
Samsung S7 og Samsung S7 Edge. 
Fullorðinssímar fyrir fermingarbörn. 
Það sem Jósef hefði gefið Jesú.

Gildir á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um villur og verðbreytingar. Úrval fermingagjafa á siminn.is/ferming

Samsung Galaxy S6
54.990 kr.

R1 Wireless 360° hátalari  
að verðmæti 29.990 kr. fylgir.

Samsung S7 Edge
89.990 kr.

Stóri bróðir. Jafn klár og S7
bara stærri og stoltari.

R1 Wireless 360° hátalari  
að verðmæti 29.990 kr. fylgir.

Bose SoundLink Mini
21.990 kr.

Verð áður: 29.990 kr.
Tilboð gildir til 7. apríl 2016.

Bose QC 35
39.990 kr.

Verð áður: 49.990 kr.
Tilboð gildir til 7. apríl 2016.

Að verðmæti 29.990 kr. fylgir 
með S7, S7 Edge og Galaxy S6.

Kaupauki:
R1 Wireless 360°

Hátalari

Samsung S7
74.990 kr.

Vatns- og höggvarinn með  
meiriháttar myndavél. 

R1 Wireless 360° hátalari  
að verðmæti 29.990 kr. fylgir.
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sport
Frábær frammistaða á gamla heimavellinum

Stálu heimavallarréttinum strax í fyrsta leik  Dagur Kár Jónsson og félagar í Grindavík sóttu sigur í Garðabæinn í gær í fyrsta leik liðanna í undanúr-
slitum úrslitakeppni Domino´s deildar karla í körfubolta. Grindavík nægir því sigur í heimaleikjunum sínum til þess að tryggja sér sæti í lokaúrslit-
unum. Dagur Kár Jónsson, sem hér keyrir á körfuna, var frábær í gærkvöldi og skoraði 26 stig á móti uppeldisfélaginu sínu.  Fréttablaðið/Ernir

FótBolti „Málið snýst alltaf um 
gróða og peninga. Fótbolti er stór 
íþróttagrein en okkur finnst að 
glæpir eigi ekki að borga sig.“

Þetta sagði Sveinn Helgason, sér-
fræðingur hjá innanríkisráðuneyt-
inu, á málstofu HR og ÍSÍ í gær sem 
bar yfirskriftina Veðjað á rangan 
hest. Þar var rætt um hagræðingu 
úrslita í íþróttum, þá sérstaklega 

fótbolta, en erindi Sveins, sem er 
formaður stýrihóps innan ráðu-
neytisins sem berst gegn spillingu, 
fjallaði um skipulagða glæpastarf-
semi tengda hagræðingu úrslita.

Fram kom í erindi Sveins að þeir 
sem stunda hagræðingu úrslita vilja 
græða sem mest fyrir sem minnsta 
áhættu. Vitað er að ef glæpamenn 
sjá fyrir sér mikinn hagnað þar sem 

áhættan er lítil leita þeir þangað. 
Því færist sífellt í vöxt að úrslitum 
sé hagrætt og hættan sem steðjar að 
fótboltanum verður æ meiri.

Alþjóðaknattspyrnusambandið, 
FIFA, sagði fyrir nokkrum árum að 
árlegur gróði af hagræðingu úrslita 
væri um fimmtán milljarðar doll-
ara en aðrir sérfræðingar hafa sagt 
ómögulegt að taka þetta saman, allt 
eins sé hægt að reka fingurinn út í 
loftið.

Ekki lengur saklausir?
Nokkur dæmi um hagræðingu 
úrslita hafa komið upp á Íslandi á 
undanförnum árum. Sum hafa verið 
stöðvuð í fæðingu en aðrir eru grun-
aðir um hafa gengið lengra.

Í bók rannsóknarblaðamanns-
ins Declan Hill sem heitir The Fix 
kemur Ísland við sögu. Bókin kom út 
fyrir þremur árum og seldist eins og 
heitar lummur út um allan heim en 
hún hefur verið þýdd á 21 tungumál.

Sveinn kom í erindi sínu inn á 
kafla í bókinni þar sem Hill situr 
með Malasíumanni sem vann fyrir 
glæpasamtök sem sérfræðingur um 
íslenska fótboltann. Hann sat með 
honum og fékk allar nýjustu frétt-
irnar af Fram, Skaganum og öðrum 
íslenskum liðum. 

Veðjað er fyrir hundruð millj-
óna á íslenskan fótbolta á sumrin 
en tvær helstu ástæður þess eru að 
íslenski boltinn er í gangi þegar ekk-
ert annað er í gangi og vegna þess að 
hann telst hreinn.

„Þegar allt kemur til alls eru þetta 
Skandinavíumenn. Víkingar. Mjög 

heiðarlegir og ljóshærðir. Enginn að 
svindla,“ sagði Malasíumaðurinn.

„Hvort þetta á við enn í dag vitum 
við ekki. Þetta var fyrir nokkrum 
árum og núna hefur ýmislegt 
breyst,“ sagði Sveinn í Háskólanum 
í Reykjavík í gær.

Hagræðing í nýju ógnarmati
Hagræðing úrslita er fyrir löngu 
orðin svo mikið vandamál að fjallað 
var ítarlega um það í nýju ógnarmati 
Evrópulögreglunnar, Europol. Í því 
segir að hagræðing í íþróttum innan 
ESB sé mest í fótbolta en næstmest í 
krikket. Þetta er einnig mikið vanda-
mál í tennis, snóker og pílukasti.

Peningaþvætti tengist þessu 
vandamáli líka mikið en árið 2016 
tókst rússneskum glæpasamtökum 
að þvætta milljónir evra í nokkrum 
Evrópuríkjum í gegnum fótbolta-
félög. Þau ná að nota skort á gagnsæi 
og eftirliti til að koma illa fengnum 
gróða inn í hagkerfið.

„Svindlararnir vinna og við 
töpum. Um það snýst þetta. Þetta 
er ekki flókið,“ sagði Sveinn.

Þungir dómar fyrir mútur
Sveinn sagði í gær að ekki væri 
vitað hvort skipulögð glæpasamtök 
hafi komið að hagræðingu úrslita 
í íslenskum íþróttum en hann 
sagði: „Ísland er hluti af heimssam-
félaginu.“ Málið er nefnilega svo-
lítið þannig að menn verða að líta á 
alvöru málsins og sjá hvernig þessi 
vá stigmagnast. Þeir sem eiga að 
standa vörð um íslenskan fótbolta 
mega ekki sofa á verðinum.

Eins og allir vita er hagræðing 
úrslita ólögleg en Sveinn kom í 
erindi sínu í gær inn á nýjan vinkil 
í umræðunni er varðar það lögbrot 
að þiggja mútur. Það er ekki bara 
brot gagnvart viðkomandi íþrótt 
að þiggja greiðslu fyrir að hagræða 
úrslitum heldur lögbrot samkvæmt 
almennum hegningarlögum.

Hægt er að dæma menn á Íslandi 
í allt að þriggja ára fangelsi fyrir að 
þiggja mútur en tillaga liggur fyrir 
hjá innanríkisráðuneytinu um að 
þyngja þá refsingu í allt að fimm ár.

„Þeir dómarar eða leikmenn sem 
hafa rangt við eru spilltir ef þeir 
þiggja mútur. Þeir eru að bregðast 
liðsfélögum sínum og skaða ímynd 
íþróttarinnar. Spilling er drifkraftur 
og mikilvæg í öllum glæpageirum. 
Þetta snýst allt um gróða. Tilgang-
urinn helgar meðalið,“ sagði Sveinn 
Helgason í erindi sínu í Háskól-
anum í Reykjavík í gær. tomas@365.is

Allt að 3ja ára fangelsi að þiggja mútur
Hagræðing úrslita verður alltaf stærra og stærra vandamál í íþróttaheiminum og þá sérstaklega fótbolta. Er Ísland enn þá bara lítið 
 saklaust land? Krikket er í næstmestu vandamálunum á eftir fótboltanum.  Liggur fyrir að þyngja refsingu fyrir mútur í fimm ár. 

Þegar allt kemur til 
alls eru þetta 

skandinavíumenn. Víkingar. 
Mjög heiðarlegir og ljós-
hærðir. Enginn að svindla.
Ónefndur malasískur glæpamaður

Um helgina

Stöð 2 Sport:
l 11.20 liverpool - Everton  Sport 2 
l 13.00 MD: Gæðingaskeið  Sport
l 13.25 bayern  - augsburg  Sport 3
l 13.50 Man. Utd - Wba.  Sport 2
l 16.20 Stjarnan - Snæfell  Sport 3
l 16.20 S’oton- bournem.  Sport 2
l 21.30 Formúla E - Mexíkó Sport 

S 12.20 Swansea - M’brough Sport
S 14.10 real Mad. - alavés  Sport 2
S 14.50 arsenal - Man. City Sport
S 15.25 leverk.-Wolfsburg Sport 3
S 18.40 Granada - barcelona  Sport 
S 19.05 Skallagrím.- Keflav. Sport 3
S 19.30 nba: Spurs-Jazz Sport 2

Stjarnan - Grindavík 78-96 
Stigahæstur: Anthony Odunsi 14/10 frák., 
Tómas Heiðar Tómasson 13, Justin Shouse 
13, Tómas Þórður Hilmarsson 11, Hlynur 
Elías Bæringsson 10/14 frák. - Lewis Clinch 
Jr. 29/6 frák./6 stoðs., Dagur Kár Jónsson 
26, Þorleifur Ólafsson 16, Ólafur Ólafsson 
11/11 frák. Staðan er 1-0 fyrir Stjörnunni. 
næsti leikur er í Grindavík á þriðjudaginn. 

Domino’s-deild karla 
Undanúrslit leikur 1

BlIkAR UPP Í DoMINo’S Í gæR 
Blikarkonur  tryggðu sér sæti 
í Domino’s-deild 
kvenna í körfu-
bolta í gær eftir 
14 stiga sigur á 
Þór í oddaleik á 
Akureyri, 56-42.
Blikinn Isabella 
Ósk Sigurðardóttir 
var með  21 stig, 18 
fráköst og 4 varin skot í gær. 
Hildur Sigurðardóttir kom Breiða-
bliki upp í efstu deild á sínu fyrsta 
tímabili sem þjálfari. 

Kristján Þórir Hauksson, löggiltur fasteignasali
kristjan@fastlind.is · Sími 696 1122

MIKLAR HÆKKANIR
 
Fasteignamarkaðurinn hefur verið í mikilli 
uppsveiflu síðustu misserin, þar sem minni eignir 
seljast á mjög háu verði. Einnig eru stærri eignir 
farnar að seljast vel og verð á sérbýlum hefur 
hækkað talsvert á síðustu 15 mánuðum.

 
Hvers virði er þín eign? 
Hafið samband og fáið 
frítt söluverðmat.



www.gildi.is gildi@gildi.is 515 4700Lífeyrissjóður

Efnahagsreikningur í milljónum kr.

Eignarhlutir í félögum og sjóðum

Skuldabréf

Bankainnstæður

Aðrar fjárfestingar

Kröfur

Varanlegir rekstrarfjármunir

Skuldir

Hrein eign til greiðslu lífeyris

2016

221.474                                      

241.430

6.043

57  

2.647  

367

-331                                

471.687

2015

219.954

227.955

9.708

76

2.262

370

-391

459.934

Breytingar á hreinni eign í milljónum kr.

Iðgjöld

Lífeyrir

Framlag ríkisins vegna örorku

Hreinar fjárfestingartekjur

Rekstrarkostnaður

Aðrar tekjur (gjöld)

Hækkun á hreinni eign á árinu

Hrein eign frá fyrra ári

Hækkun á hreinni eign v. 

breyttra reikningsskilaaðferða

Hrein eign til greiðslu lífeyris

2016

19.354

-14.348

            1.301

5.921

-742

268

           11.753

459.934

471.687

2015

17.610

-13.441

1.180

44.785

-664

-424

49.046

409.024

1.864

459.934

Starfsemi Gildis–lífeyrissjóðs 2016
Hrein eign sjóðsins í árslok var 472 milljarðar króna og hækkaði um 
12 milljarða á milli ára. Mikil styrking íslensku krónunnar á árinu 
hafði neikvæð áhrif á afkomuna. Á árinu greiddu um 50.600 sjóðfélagar 
til Gildis og um 20.300 manns fengu greiddan lífeyri úr sjóðnum.

4%

3%

2%

1%

Samtryggingar-
deild

Hrein nafnávöxtun 2016 Hrein raunávöxtun 2016

Séreign
Framtíðarsýn 1

Séreign
Framtíðarsýn 2

Séreign
Framtíðarsýn 3

1,2%

-0,9%

2,3%

0,2%

3,5%

1,3%

3,9%

1,8%

Eignir

Hrein eign samtryggingardeildar til greiðslu lífeyris nam 467.576 

m.kr. í árslok 2016 og hækkaði á árinu um 11.655 m.kr. Hrein eign 

séreignardeildar í árslok 2016 var 4.111 m.kr. og hækkaði um 98,3 

m.kr. frá fyrra ári.

Eignir samtryggingardeildar skiptast þannig: 

30,2% Ríkistryggð skuldabréf 

26,4% Erlend verðbréf

20,7% Innlend hlutabréf

10,3% Önnur skuldabréf

6,8% Skuldabréf fyrirtækja

4,0% Sjóðsfélagalán

1,7% Innlán og aðrar eignir

Mikil styrking íslensku krónunnar gagnvart helstu myntum hafði 

neikvæð áhrif á afkomu sjóðsins á árinu en hlutfall eigna í erlendri 

mynt nam 27,1% í árslok. Nafnávöxtun innlendra hlutabréfa var 2,0% 

samanborið við 9,0% lækkun Úrvalsvísitala Nasdaq Iceland (OMXI8). 

Nafnávöxtun skuldabréfa og innlána var 5,9%. 

Kennitölur samtryggingardeildar  

Hrein nafnávöxtun

Hrein raunávöxtun

Hrein raunávöxtun  

(5 ára meðaltal)

Hrein raunávöxtun  

(10 ára meðaltal)

Eign umfram 

heildarskuldbindingar (%)

Fjöldi sjóðfélaga

Fjöldi launagreiðenda

Fjöldi lífeyrisþega

2016

1,2%

-0,9%

5,7%

0,1%

-2,7% 

30.761

5.449

20.331

2015

10,6%

8,4%

6,5%

1,1%

1,4% 

30.846

5.081

19.365

Ársfundur 2017

Ársfundur sjóðsins verður haldinn fimmtudaginn 27. apríl kl. 17.00 

á Grand Hóteli Reykjavík. Dagskrá fundarins verður auglýst síðar.

Stjórn sjóðsins

Harpa Ólafsdóttir (formaður), Gylfi Gíslason (varaformaður), Áslaug 

Hulda Jónsdóttir, Elínbjörg Magnúsdóttir, Guðmundur Ragnarsson, 

Hjörtur Gíslason, Konráð Alfreðsson, Þórunn Liv Kvaran. 

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Árni Guðmundsson.



HVERNIG KEMUR ÞÚ UNDAN SÓLINNI!
AF HVERJU AÐ SÆTTA SIG VIÐ SÓLAR SKEMMDIR 

OG ÓTÍMABÆRAR LITABREYTINGAR
VIÐ GETUM LAGAÐ ÁSTAND HÚÐARINNAR

Fyrir Eftir

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

893-0098
Hraunbæ 102 • Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Snyrtistofan Hafblik

Bíó Paradís í samstarfi við Geðhjálp 
frumsýnir í dag sænsku kvikmynd-
ina Stelpan, mamman og djöflarnir 
(Flickan, Mamman och Demo-
nerna). Frítt verður á myndina og 
allir velkomnir. Myndinni er leik-
stýrt af Suzanne Osten og er að hluta 
til byggð á eigin reynslu hennar af 
því að alast upp hjá móður með 
geðröskun. Fyrir sýninguna kynnir 
Hanna Styrmisdóttir, fyrrverandi 
listrænn stjórnandi Listahátíðar og 
aðstandandi, kvikmyndina og leik-
stjórann.

Hanna býr sjálf að þeirri lífs-
reynslu að alast upp með móður 
með geðsjúkdóm. Móðir hennar, 
Sigrún Finnbogadóttir heitin, 
veiktist aðeins 24 ára gömul. Það 
var skömmu eftir að Hanna fæddist.

„Suzanne hefur barist fyrir rétt-

indum barna og efni myndarinnar 
stendur henni mjög nærri. Hún 
ólst upp hjá einstæðri móður með 
geðklofa. Hún var orðin þrettán 
ára gömul þegar hún hafði sjálf 
samband við barnaverndarnefnd 
vegna aðstæðnanna sem varð til 
þess að hún og móðir hennar fengu 
loks hjálp,“ segir Hanna frá.

Suzanne gaf út bók sem var að 
hluta til sjálfsævisöguleg. Úr þeirri 
bók var unnin leikgerð sem fór 
víða og fékk góð viðbrögð. „Kvik-
myndin er byggð á leikgerðinni og 
vakti sterk viðbrögð í Svíþjóð. Sus-
anne hugsaði myndina fyrir börn 
en í upphafi var myndin bönnuð 
börnum yngri en fimmtán ára. Hún 
barðist fyrir því að aldurstakmarkið 
væri lækkað og nú er myndin leyfð 
börnum eldri en ellefu ára.“

Hanna er sammála leikstjóranum 
um að það sé mikilvægt að börn hafi 
aðgang að góðu og vönduðu sjón-
varps- og myndefni um málefnið. 
„Það er gott að vita af því að maður 

er ekki einn. Að fleiri hafa reynslu af 
því að vera í sömu sporum. Ég hefði 
viljað sjá svona mynd þegar ég var 
barn,“ segir Hanna.

Hanna segir sjónarhorni stelp-
unnar komið til skila með áhrifa-
miklum hætti. „Myndin er sjokker-
andi og mjög myndræn. Það er ekki 
að ástæðulausu að í byrjun myndar-
innar sitja aðalsöguhetjurnar í bíó-
sal og segja áhorfendum að myndin 
endi vel. Áhorfendur fylgjast með 
lífi átta ára stúlku sem býr ein með 
móður sinni sem verður alvarlega 
geðveik. Hún verður veikari og veik-
ari og það er ýmislegt gert til þess 
að miðla varnarleysi barnsins gagn-
vart yfirþyrmandi aðstæðum,“ segir 
Hanna sem segist hafa þurft svolít-
inn tíma til að vinna úr myndinni.

„Ég var smátíma að vinna úr 
myndinni. Ég veit að þetta eru 
raunverulegar aðstæður þó að þær 
séu settar í leikrænan búning. Ýmis-
legt er gert til þess að auka skilning 
manns á því hvað barnið er varnar-

laust gagnvart aðstæðum. Það er allt 
of seint gripið inn í, það þekkjum 
við líka hér á landi,“ segir Hanna og 
segir boðskap myndarinnar ekki 
eingöngu eiga erindi við börn sem 
eiga geðsjúka foreldra.

„Myndin eykur líka skilning 
barna sem búa við aðrar og betri 
aðstæður. Og fullorðinna líka. Ég 
myndi alveg treysta mínu ellefu 
ára gamla barni til að horfa á þessa 
mynd. Fólk þarf líka að vera tilbúið 
að ræða við börn sín,“ segir hún og 
bendir á að í flestum tilfellum sé 
einhver í umhverfi barna sem glími 
við geðröskun af einhverju tagi.   
Eftir sýningu myndarinnar í dag 
verður efnt til stuttra umræðna með 
þátttöku Hönnu, Maggýjar Hrannar 
Hermannsdóttur, sérkennara og 
aðstandanda, og Möndu Jónsdóttur, 
hjúkrunarfræðings og deildarstjóra 
á sérhæfðri endurhæfingardeild á 
Kleppspítala. Í umræðunum gefst 
fólki færi á að ræða efni myndar-
innar frekar með börnum sínum. 

Eykur skilning barna 

Myndræn frásögn. Ofsjónir móðurinnar eru færðar í leikrænan búning. 

Hanna Styrmisdóttir 
kynnir kvikmyndina 
Stelpan, mamman 
og djöflarnir á 
barna kvikmynda- 
 hátíð í Bíói Paradís. 
Myndin fjallar 
um sambúð 
mæðgnanna Ti og 
mömmu hennar, 
Siri, sem þjáist af 
geðklofa. Hanna 
hefði viljað sjá svona 
mynd sem barn 
og segir mikilvægt 
að vekja athygli á 
litlum stuðningi til 
barna foreldra með 
geðröskun.

Hanna Styrmisdóttir mun kynna efni myndarinnar og leikstjórann fyrir sýningu og taka þátt í umræðum á eftir.  Fréttablaðið/Ernir

Menningarhátíð 
barna og unglinga
Alþjóðleg Barnakvikmyndahátíð 
í Reykjavík er haldin í Bíói Paradís 
í fjórða sinn þessa dagana og 
stendur til 9. apríl.
Hátíðin hefur fest sig í sessi sem 
árlegur menningarviðburður 
barna og unglinga og hefur 
brotið blað í kvikmyndamenn-
ingu barna og unglinga. Verndari 
hátíðarinnar er Vigdís Finnboga-
dóttir.
Hlutverk barnakvikmynda-
hátíðarinnar er að bjóða börnum, 
unglingum og fjölskyldum þeirra 
aðgang að áhugaverðum og 
vönduðum barna- og unglinga-
kvikmyndum víðs vegar að úr 
heiminum sem annars eru ekki 
teknar til sýninga á Íslandi

Ég var smátíma að
vinna úr myndinni. Ég
veit að þetta eru raun-
verulegar aðstæður 
þó að þær sÉu settar í 
leikrænan búning.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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 7.490 kr.   9.990 kr.

 9.990 kr.   15.990 kr.

OMAHA
Borðstofustóll. 
Turkisblátt eða  
grátt áklæði.

TWIST
2,5 sæta sófi. Ljósblár, dökkgrár eða appelsínugulur. 
Viðarfætur. Stærð: 159 x 92 x 95 cm

 87.990 kr.   109.990 kr.

DEVON
Tveggja sæta svefn sófi. Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 151 x 86 x 82 cm

 99.990 kr.   139.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
20%

EIFFEL
Eldhússtóll 
með króm-
löppum. Litir: 
Rautt, grátt, 
svart eða 
hvítt.

 8.990 kr.   11.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
25%

 6.990 kr.   8.990 kr.

AFSLÁTTUR
35%

AFSLÁTTUR
50%

ALBERTA 
Borðstofustóll, 
grátt eða svart 
PVC áklæði.

VIVALDI 
Borðstofustóll. 
Eik með svörtu
áklæði í setu og 
baki. 

 29.995 kr.   59.990 kr.

EIFFEL
Eldhússtóll 
með svörtum 
löppum. Litir: 
Grátt, svart, 
hvítt eða 
turkis blátt.

AFSLÁTTUR
25%

SINGLE
Borðstofuborð hvítt og svart. 
Stærð: 120 x 80 x 76 cm.

 49.990 kr.  
 79.990 kr.AFSLÁTTUR

35%
Reykjavík, Akureyri og Ísafirði  www.husgagnahollin.is

Komdu og vertu  
eins og heima hjá þér

Páskatilboðin
í Höllinni

KIRUNA
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt slitsterkt áklæði. Stærð: 301 × 200 × 78 cm  189.990 kr.   239.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

Tvær 48 cm 
stækkanir fylgja.

PÁSKA 
TILBOÐIN

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

 189.990 kr.  
 239.990 kr. AFSLÁTTUR

20%

KIRUNA
Tveggja og þriggja sæta sófi.  
Dökkgrátt slitsterkt áklæði.

Þriggja sæta: 227 x 90 x 78 cm

 74.990 kr.   99.990 kr.AFSLÁTTUR
25%

OSWALD 
Þriggja sæta sófi. Dökkgrátt eða 
dökkblátt slitsterkt áklæði. Viðarfætur. 
Stærð: 185 x 84 x 87 cm

 74.990 kr.   99.990 kr.
AFSLÁTTUR
25%

Tveggja sæta: 162 x 90 x 78 cm

 67.990 kr.   89.990 kr.ASTRO
Slitsterkt áklæði. Litir: Rautt eða kakí.

 39.990 kr.   59.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

GEORGE
Hinn ítalski George er bluetooth 

hátalari og ilmgjafi. Góð hljómgæði 
og skemmtileg gjöf. Fáanlegur svartur 

charcoal grár og rosegold. Mikið úrval af 
ilmum. SNIÐUG FERMINGARGJÖF.  

Verð frá 23.990 kr.

SÆNGURVER 
Falleg sængurvera-
sett frá Södahl. 
Mikið úrval.

FALLEGAR  OG SKEMMTILEGAR  
VÖRUR TIL FERMINGAGJAFA

MICHIGAN
Michigan borðstofu-
borðin eru 101 x 
205 cm og hæð 
74 cm. Þau eru 
stækkanleg í 358 cm. 
Hægt er að kaupa 
viðbótarstækkanir 
þannig að borðið 
verði allt að 511 cm.

 244.993 kr.   349.990 kr.

MICHIGAN
Michigan borðstofuborð
olíuborin spónlögð hnota.

AFSLÁTTUR
30%

TILBOSVERÐ

12.990 kr.     
 15.990 kr.

SPEGLAR
Skemmtilegir 

speglar frá 
Broste.  

Hæð 48 cm. 
 

TILBOSVERÐ 

5.990 KR.     
 6.990 kr.

Skrautlegir 
fílar frá 
Elephant Parade. Margar stærðir.

TILBOSVERÐ FRÁ

5.112 kr.     
 Verð frá 6.390 kr.

TILBOSVERÐ

13.990 kr.     
 17.990 kr.

LAMPAR 
Borðlampar 

frá Broste. 
Svartir,

silfur-
gráir 
eða 
gull

FÍLAR

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Þú finnur nýja bælinginn okkar á
www.husgagnahollin.is 
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Þótt fyrstu notkunina á 
hugtakinu „Fake News“ 
sé mögulega að finna 
í bandaríska blaðinu 
Daily Tobacco Leaf-
Chronicle í tölublaði 

sem birtist í desember árið 1890 
hefur hugtakið aldrei verið í meira 
hámæli en nú.

Ástæðuna fyrir því má að mestu 
leyti rekja til forsetakosningabarátt-
unnar í Bandaríkjunum á síðasta ári 
og einkum Donalds Trump, sigurveg-
ara þeirra. Hefur notkun hugtaksins 
verið tvíþætt.

Í fyrsta lagi er hugtakið notað yfir 
hinar raunverulegu falsfréttir. Fréttir 
sem eru birtar í pólitískum eða fjár-
hagslegum tilgangi og eru augljós-
lega ósannar og jafnvel skaðlegar. Í 
öðru lagi hafa stjórnmálamenn, til 
dæmis Trump sjálfur, notað hug-
takið yfir fréttir sem þeim þóknast 
ekki eða eru ósammála.

Frans páfi studdi Trump
Fréttir í fyrri flokknum voru einkar 
áberandi á meðan á kosningabarátt-
unni stóð. Birtist til að mynda frétt á 
síðunum WTOE 5 News og Ending 
the Fed um að Frans páfi hefði lýst 
yfir stuðningi við framboð Trumps. 
Fréttin náði mikilli dreifingu og 
tjáði Frans páfi sig um orðróminn í 
október. „Ég hef aldrei sagt stakt orð 
um nokkurt framboð,“ sagði Frans.

Ósáttum boðið til 
Írlands
Nærri milljón las falsfrétt síðunnar 
Winning Democrats um að írska 
ríkis stjórnin hefði boðið þeim sem 
voru ósáttir við kjör Trumps að setj-
ast að þar í landi. 

Þá var einnig tekið fram að dyrnar 
að Kanada væru galopnar. Hvorugt 
var satt.

Hillary vopnasali
The Political Insider birti falsfrétt 
um að skjöl sem WikiLeaks birti 
sönnuðu að Hillary Clinton hefði 
selt hryðjuverkasamtökunum sem 
kenna sig við íslamskt ríki vopn. 
„Hillary Clinton og ráðuneyti hennar 
stóðu að því að vopnavæða íslamska 
hryðjuverkamenn, meðal annars 
ISIS,“ segir meðal annars í falsfrétt-
inni sem var lesin í milljónatali.

#pizzagate
Umsvifamesta falsfréttamálið var 
og er hins vegar svokallað Pizzagate. 
Það mál má einnig rekja til skjala 
sem WikiLeaks birti. 

Meðlimum spjallborða á 4chan 
og Reddit þótti grunsamlega mikið 
minnst á pitsur í tölvupóstum Johns 
Podesta, kosningastjóra Clinton, og 
héldu því fram að pitsa væri dulmál 
yfir börn sem til stæði að misnota 
kynferðislega.

Var því meðal annars haldið fram 
að pitsustaður í höfuðborginni 
Washington, Comet Pizza, hýsti hátt-
setta stjórnmálamenn og útvegaði 
börn til að misnota. Voru þeir sem 
trúðu kenningunni svo sannfærðir 
að maður að nafni Edgar Welch réðst 
á Comet Pizza vopnaður hríðskota-
byssu. Enginn særðist þó sem betur 
fer í árásinni.

Lögreglan í Washington, New York 
Times, Fox News og Washington 
Post hefur rannsakað málið. Sam-
hljómur er um að fréttin sé fölsk og 
lýsti lögregla Pizzagate sem sam-
særiskenningu. 

Sænsk hryðjuverk
Sjálfur var Donald Trump staðinn 
að því að deila falsfrétt um upp-
skáldaða hryðjuverkaárás í Svíþjóð 
og slæmt ástand vegna innflytjenda 
þar í landi. Hafði hann verið að horfa 
á þátt Tuckers Carlson á Fox News 
þar sem viðmælandi Carlsons þóttist 
sérfróður um málefni Svíþjóðar og 
innflytjendamál þar í landi. Á fjölda-
fundi talaði Trump um árás sem átti 
að hafa farið fram deginum áður. Sú 
frétt var hins vegar fölsk.

Trump og „falsfréttir“
Notkun Donalds Trump, sem og 
ýmissa stjórnmálamanna héðan 
og þaðan af litrófi stjórnmálanna, 
á hugtakinu falsfréttir er hins vegar 
önnur en almennt er viðurkennd.

Þannig hefur Damian Collins, 
þingmaður Íhaldsflokksins á Bret-
landi og formaður menningar-, 
fjölmiðla- og íþróttamálanefndar 
þingsins, lýst notkun hans á orðinu 
sem hættulegri.

„Það sem Donald Trump gerir er 
að túlka hugtakið falsfréttir sem allar 
þær fréttir sem honum líkar ekki eða 
er ósammála,“ sagði Collins í upphafi 
marsmánaðar.

Hefur Trump þannig tíst um að 
allar skoðanakannanir honum í 
óhag séu falsfréttir. Bandaríkjamenn 
séu í raun sammála honum og kann-
anir fréttastofa á borð við CNN hljóti 

því að vera skáldskapur rétt eins og 
í kosningabaráttunni þegar honum 
var spáð tapi.

Skoðanakannanir á landsvísu í 
kosningabaráttunni voru hins vegar 
ekki ýkja rangar í raun þótt þær hafi 
verið rangar í ýmsum fylkjum. Var 
honum spáð færri atkvæðum en 
Clinton  og varð sú raunin.

Þegar Mike Flynn, þáverandi þjóð-
aröryggisráðgjafi Trumps, þurfti að 
segja af sér þar sem upp komst um 
ósannsögli hans um samskipti hans 
við rússneska sendiherrann sagði 
Trump að lekarnir sem fréttirnar 
byggðu á væru raunverulegir en frétt-
irnar falskar.

Að horfa alltaf í sama pollinn
Hvernig er hægt að ná í gegn á 
tímum falsfrétta, sannlíkis (alterna-
tive truth) og minnkandi trausts 

almennings á fjölmiðlum? Elfa Ýr 
Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjöl-
miðlanefndar, segir erfitt verk fyrir 
höndum. Fyrst og fremst sé mikil-
vægt að byggja upp traust og halda 
faglegri fréttamennsku til streitu.

„Að gæta að grunngildum blaða-
mennsku, fá sjónarhorn margra, 
fá staðfestingu margra. Margar af 
stærstu og traustustu ritstjórnum 
heims hafa brugðið á það ráð að 
ráða til sín sannreynara. BBC byrjaði 
á þessu í janúar. NRK í Noregi fór í 
samstarf með stærstu fjölmiðlum 
landsins um að berjast á móti fals-
fréttum. Svo er það hin hliðin sem 
snýr að lesandanum. Það þarf að 
kenna fólki hverju er hægt að treysta, 
fræða fólk um falsfréttir, hvernig þær 
verða til og í hvaða tilgangi.“

Elfa Ýr segir þó vandasamt að 
ráðast til atlögu við vandann. „Það 

Falsfréttir dreifast um heiminn
Falsfréttamennska er orðin að iðnaði. Falsfréttir eru birtar í pólitískum eða fjárhagslegum tilgangi og eru augljós-
lega ósannar. En hvers vegna trúir fólk falsfréttum og dreifir þeim áfram? Er mögulegt að stöðva útbreiðslu þeirra?
Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

 Ætli hluti vandans sé þröng og sjálfmiðuð sýn okkar á samfélag og heiminn í gegnum samfélagsmiðla á borð við Facebook? 

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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Því var haldið fram í haust að veitingastaðurinn Comet Pizza hýsti ráðamenn sem misnotuðu börn kynferðislega. Hið 
rétta er að staðurinn selur pitsur. NordiCPHotos/Getty

Hvað drífur falsfréttasíður áfram?
Þar sem falsfréttasíður eru ótal 
margar og verða fleiri með 
hverjum deginum er ekki hægt 
að fullyrða um eina sameiginlega 
orsök.

Þó eru tvær ástæður sem 
virðast drífa falsfréttamenn áfram 
algengari en aðrar. Annars vegar 
eru falsfréttasíður starfræktar í 
fjárhagslegum tilgangi og hins 
vegar í pólitískum eða hugmynda-
fræðilegum tilgangi.

Síður á borð við hina banda-
rísku Mad World News einbeita 
sér þannig að ákveðnum mál-
efnum. Einkum baráttu fólks fyrir 
félagslegu jafnrétti, bandarískri 
skotvopnalöggjöf og bandarískum 

stjórnmálum almennt.
Á hinn bóginn er fjöldi fals-

fréttasíðna rekinn í fjárhagslegum 
tilgangi. Sænska dagblaðið Dagens 
Nyheter fjallaði til að mynda um 
makedóníska bæinn Veles. Þar eru 
reknar tugir, ef ekki hundruð, fals-
fréttasíða í fjárhagslegum tilgangi.

Í viðtölum blaðamanns DN við 
falsfréttamenn í bænum kom 
fram að þeir trúðu því ekki að 
Bandaríkjamenn tryðu fréttum 
þeirra. Þeir myndu hins vegar 
halda áfram að birta falsfréttir 
þar sem lítið væri um vel launaða 
vinnu og falsfréttamennskan gæfi 
vel af sér. Allt að 60.000 krónur á 
frétt.

er þannig að það er hópur af fólki 
sem er lítt móttækilegur fyrir slíkri 
fræðslu. Það er með fyrirfram mót-
aðar hugmyndir um hvernig lífið er. 
Þetta er sami hópur og er hræddur 
við innflytjendur og hælisleitendur. 
Það er mjög erfitt að ná til þessa 
fólks. Það telur sig vera læsara á 
miðla en almenningur og fer inn á 
vefsíður sem staðfestir heimssýn 
þess. Við erum ráðalaus í því hvernig 
við getum náð til þessa fólks,“ segir 
Elfa Ýr. „Þetta er fólk sem er með 
ákveðna sýn á lífið og treystir ekki 
hefðbundnum fjölmiðlum sem 
vinna eftir gildum blaðamennsk-
unnar. Það telur fjölmiðla í stríði 
við sig og talar líka um falsfréttir. 
Auðvitað magnast vandinn svo enn 
frekar þegar forseti Bandaríkjanna 
efast um þessa sömu fjölmiðla og 
kallar fréttir sem eru honum óþægi-
legar falsfréttir.“

rússar hvattir til Íslands
Geta fjölmiðlar veitt aðhald ef fólk 
treystir þeim ekki til þess?

„Ég held að almenningur þurfi 
að finna það að hlutlægni ráði för 
í blaðamennsku. Þess vegna er rík 
ástæða til þess að ritstjórnir efli sig, 
verði fjölbreyttari. Þetta er einmitt 
ástæðan fyrir því að það er nauð-
synlegt að hafa ólíkt fólk í starfi á rit-
stjórnum. Því sjónarmið okkar ráða 
því hvað okkur þykir fréttnæmt. Það 
er líklegt að því fólki, sem er hætt að 
treysta fjölmiðlum, finnist að það 
hafi ekki verið fjallað um mikilvæg 
atriði í lífi þess og umhverfi.“

Þurfa Íslendingar að hafa áhyggjur 
af útbreiðslu falsfrétta?

„Já, þetta er stórmál. Svíþjóð lenti 
til dæmis skyndilega í sviðsljósinu í 
kjölfar falsfrétta sem Trump dreifði 
áfram. Það atvik hafði bein áhrif 
á utan- og innanríkispólitík Svía. 
Fréttirnar höfðu stórfelld áhrif á 
ímynd landsins og almenning. Ég 
get nefnt saklaust dæmi um falsfrétt 
sem kemur Íslendingum við. Ég var 
á Kýpur og þá sagði maður af rúss-
neskum ættum mér að hann hefði 
lesið í fréttum að það væru svo fáir 
karlmenn á Íslandi. Þess vegna ættu 
Rússar að fara til Íslands og giftast 
íslenskum konum. Hann sagði mér 
að fréttinni hefðu fylgt myndir af fal-
legum íslenskum konum. Auðvitað 
finnst einhverjum þetta bara fyndið. 
En það er það ekki.

Þjóðverjar standa einnig í ströngu 
og eru fyrstir að því ég best veit til að 
koma fram með frumvarp til laga 
sem á að taka á falsfréttum og hat-
ursorðræðu. Frumvarpið gengur út 
á að milliliðirnir séu gerðir ábyrgir 
fyrir dreifingunni, svo sem Google. 
Þetta sætir talsvert miklum tíðindum 
og það er mjög áhugavert að þetta 
sé sett svona fram. Þjóðverjar eru á 
tánum vegna þess að það eru kosn-
ingar hjá þeim í haust,“ segir Elfa og 
vísar í útrás Breitbart-miðilsins. „Þeir 
eru búnir að tilkynna það að þeir 
ætli að fara inn með stormi um Evr-
ópu og hafa áhrif á stórar kosningar 

það væru svo fáir karl-
menn á Íslandi. þess 
vegna ættu rússar 
að fara til Íslands 
og giftast Íslenskum 
konum.
Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri 
Fjölmiðlanefndar 

í Evrópu. Það er yfirlýst markmið hjá 
þeim og þessi miðill starfar alls ekki 
eftir gildum blaðamennsku.

Í Svíþjóð er svo bein tenging á 
milli Svíþjóðardemókrata og Breit-
bart. Þeir hafa verið að dreifa fréttum 
frá þeim og þýða fyrir þá. Í Svíþjóð 
velta menn fyrir sér hvernig það má 
vera að stjórnmálaflokkur sem fær 
fjárveitingar frá ríkisvaldinu geti 
unnið svona gegn almenningi.“

Mestar áhyggjur hefur Elfa Ýr af 
viðskiptamódelinu sem falsfréttir 
byggja á. „Það er erfitt að mæta fals-
fréttum með staðreyndum. Fals-
fréttirnar fá við þau aukið líf. Hvert 
klikk á netmiðlum veitir þeim sem 
dreifa falsfréttum auknar tekjur. 
Makedónía er ein af helstu falsfrétta-
miðstöðvum heims. Þar er mikið 
atvinnuleysi og atvinnulaust ungt 

fólk getur haft miklar tekjur upp úr 
því að ná mikilli dreifingu á falsfrétt. 
Ein falsfrétt sem dreifist vel getur 
þýtt 500 evrur í auglýsingatekjur. 
Það getur skipt fólk miklu máli. Með 
þessum tekjum fæðir fólk og klæðir 
fjölskyldu sína. Þetta er svo miklu 
erfiðara viðureignar en við fyrstu sýn 
og vandamálið víðtækt.“

„Einföld endurtekning lyginnar 
getur merkt hana sem sannleika í 
huga okkar og þannig breiðast lyga-
sögur í fréttatón út á netinu,“ segir 
Arnar Eggert Thoroddsen, einn 
umsjónarmanna fjölmiðlafræði-
náms í Háskóla Íslands.

„Ég heyrði það í fréttunum“
„Rótin er í þeim breytingum sem 
hafa orðið á því hvernig hægt er að 
miðla til fjöldans. Kosturinn við 
Facebook og Twitter er að miðlarnir 
gefa venjulega manninum rödd en 
gallinn er sá að valdamikil öfl geta 
misnotað þá því að það er auðvelt 
og árangursríkt. Við erum auðvitað 
með skýrt dæmi fyrir framan okkur í 
samtímanum sem er þetta magnaða 
dæmi sem er Donald Trump, forseti 
Bandaríkjanna. Hann er vitleysingur 
sem ryðst áfram eins og naut í flagi 
og komst til valda með því að hag-
nýta sér samfélagsmiðla. Það er bara 
búið að kollvarpa fjölmiðlamódel-
inu. Traustið er farið en sem betur 
fer er líka hörð mótstaða fólks sem 
vill viðhalda gildum blaðamennsk-
unnar. Það þarf að endurbyggja 
traustið. Fólk gerir ekki greinarmun 
á dagskrárgerð og fréttum. Fólk segir 
bara: Já en ég heyrði það í fréttunum. 
Eða ég heyrði það í útvarpinu. Og þá 
er það satt. Nema, það er ekki endi-
lega satt.“

Arnar nefnir að hluti vandans sé 
þröng sjálfmiðuð sýn á samfélag og 
heiminn á samfélagsmiðlum á borð 
við Facebook. „Maður vill hafa það 
þægilegt á Facebook. Ekki endilega 
heyra eitthvað sem er ólíkt. Þetta er 
verndaður heimur í slíkum heimi 
verður óþolið meira fyrir ólíkum 
sjónarmiðum. Umburðarlyndið 
minnkar. Það er hættulegt að loka 
sig af, horfa alltaf í sama pollinn.“

skoðað
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Nóa páskaeggin eru tilbúin. Við vönduðum okkur alveg 
sérstaklega, því við vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. 
Það á bæði við um gómsæta skelina sem bráðnar í munni 
og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan. 

Gjörið þið svo vel — það er nóg til fyrir alla.

Nú mega páskarnir koma
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Það er erfitt að vera með 
greiningu og geta eigin-
lega ekki talað um hana. 
Þess vegna ákvað ég að 
stíga fram,“ segir Ellý 
Katrín Guðmundsdóttir 

sem sagði frá því að hún væri greind 
með Alzheimer-sjúkdóminn á opnum 
fræðslufundi um hugann sem var 
haldinn á vegum Íslenskrar erfða-
greiningar á miðvikudag. Ellý Katrín 
starfaði sem borgarritari þangað til 
hún varð vör við einkenni sjúkdóms-
ins á síðasta ári.

Hún fór í veikindaleyfi eftir samtal 
við Dag. B Eggertsson borgarstjóra. 
Greiningarferlið var langt og strangt.

Nú er hún komin til starfa aftur 
fyrir Reykjavíkurborg, er í hlutastarfi 
á umhverfis- og skipulagssviði og er 
staðráðin í að njóta lífsins og samveru-
stunda við vini og fjölskyldu. Á fund-
inum beið Ellýjar útbreiddur faðmur 
vina, fjölskyldu og fleiri sem voru 
komnir til að hlýða á frásögn hennar 
sem hún kallaði: Þegar minnið hopar.

Ellý hóf frásögn sína á því að minna 
gesti fundarins á vorið, daginn í dag. 
„Þessi fallegi dagur, þessi fallega birta,“ 
sagði Ellý og lýsti því að áður en hún 
var greind hefði lífið verið eins og á 
fallegum vordegi. Allt hefði í raun 
gengið sinn vanagang þar til hún 
fann fyrir vanlíðan, óöryggi og því að 
samferðafólki hennar fannst hún ekki 
vera eins og hún á að sér að vera.

„Hvað er að gerast? Hvað er að 
gerast fyrir sjálfið mitt? Hver kippti 

undan mér fótunum?
Myrkur, drungi og áhyggjur byrgja 

sýn mína á sólina. Rökkrið verður 
notalegt. Birtan óþægileg. Kannski 
er best að sleppa þessu bara. Fel mig 
í skugga, forðast fólk, forðast birtuna. 
Ég er bara skugginn af sjálfri mér. 
Þangað til ég finn að ég er ekki lengur 
ég,“ sagði Ellý um upplifun sína af 
innreið sjúkdómsins í líf sitt.

Opnar umræðuna
Hún grípur aftur til líkinga við vorið 
og birtuna. Hún hafi tekið ákvörðun, 
hafi hafnað þeirri hugmynd að lífið sé 
ekki gott og stígi nú fram. „Stíg fast til 

jarðar, tek mér taki. Horfi beint í gin 
úlfsins. Stend með sjálfri mér. Opna 
mig og segi: Sorrý, ég er komin með 
heilabilun. Ég heiti Ellý Katrín Guð-
mundsdóttir og var greind síðastliðið 
haust, 51 árs gömul, með forstigsein-
kenni Alzheimer-sjúkdómsins. Ég 
stend hér í dag af því að mér finnst 
mikilvægt að tala um Alzheimer-
sjúkdóminn og ekki síst þolendur 
hans með sama hætti og við gerum 
með aðra sjúkdóma og sjúklinga.“

Ellý heldur dagbók. Eftir greining-
una skrifaði hún niður hugleiðingu. 
„Hvað gerir kona við svona upp-
lýsingar? Reynir að halda ró sinni 

Horfir í  
gin úlfsins
Ellý Katrín Guðmundsdóttir, fyrrverandi 
borgarritari, hélt framsögu á opnum fræðslu-
fundi í Íslenskri erfðagreiningu í vikunni og 
ræddi um reynslu sína af því að greinast ung 
með Alzheimer. Hún vill opna umræðuna. 

Ellý Katrín Guðmundsdóttir legggur sitt af mörkum til umræðunnar um Alzheimer.. FréttAblAðið/Ernir

Það er þó nokkur aukning í 
því að fólk í yngri kantinum 
leitar aðstoðar hjá okkur 

eftir greiningu, þá rétt rúmlega 
fimmtugt. Fólk mætti hafa sam-
band miklu fyrr. Því það að átta 
sig á því að það er komin einhver 
illkynja gleymska er mikið áfall 
sem fólk þarf aðstoð við að vinna 
úr. Þegar fólk áttar sig á því að það 
kann ekki lengur einfalda hluti 
sem það á að kunna. Eða að einn 
daginn þá ratar það ekki lengur 
heim úr búðinni,“ segir Sirrý Sif 
Sigurlaugardóttir, fræðslustjóri 
og verkefnastjóri Alzheimer-sam-
takanna.

„Það er enn þá ákveðið tabú að 
greinast með sjúkdóminn og fólk 
leitar því miður seinna en æski-
legt væri til læknis. Við finnum 
fyrir mikilli og aukinni þörf fyrir 
meiri þjónustu fyrir þennan hóp,“ 
segir Sirrý.

Hún nefnir að þróunin 
sé svipuð í Evrópu. 
Fólk fái grein-
ingu fyrr en 
á ð u r  e n d a 
sé talið að 
forstigsein-
kenni sjúk-
dómsins geti 
gert vart við 
sig töluvert áður en 
sjúkdómurinn verður 
alvarlegur. „Það er orðið 
nokkuð algengt í Evrópu að 
fólk er greint á milli fimmtugs og 
sextugs, við þurfum að hverfa frá 
þeirri umræðu að sjúkdómurinn 
sé sérstakur öldrunarsjúkdómur 
þegar hann skerðir lífsgæði fólks 
á miðjum aldri. Þá á ég við það 
að við þurfum að byrja að ræða 
um þessi forstigseinkenni, opna 
umræðuna um þau því sjúkdóm-
urinn getur hvílt í fólki áratugum 
áður en alvarleg lífsgæðaskerðing 
verður. Rannsóknir í dag miðast 
að því að reyna að komast fyrir 
sjúkdóminn.“

Sirrý segir algengast að aðstand-
endur hringi og leiti ráða. „En 
stundum hringir fólk sjálft, þá er 
það eftir greiningu. Þá vill það 
leita upplýsinga um rétt sinn og 
ferlið sem tekur við. Aðstand-

endur sem hafa 
samband vilja 
hins vegar vita 
hvernig eigi 
að opna þetta 
samtal við 
þann veika, 
að mögulega 

sé eitthvað 
að.“

Hún nefnir að 
það sé mikil þörf á 

að auka þjónustu við 
fólk sem glímir við ein-

kenni heilabilunar. Enn sé biðlisti 
eftir greiningu hjá Minnisþjónust-
unni og í sérhæfðu dagþjónustuna 
sem samtökin reka sé biðin jafn-
vel heilt ár. „Það er óásættanlegt, 
enda getur fólk gert sér í hugar-
lund hvað tíminn er verðmætur 
þessu fólki. Það skiptir það veru-
legu máli að geta tekist á við sjúk-
dóminn með öllum mögulegum 
ráðum.“

Sirrý segir aðspurð að fólk geti 
lagt málefninu lið með því að opna 
umræðuna eins og Ellý Katrín 
hefur gert. Taka þátt í umræðunni 
og lyfta bannhelginni af því að 
greinast með Alzheimer.

Sífellt yngri leita aðstoðar  
vegna einkenna heilabilunar

en líka finna sér uppbyggilegt verk-
efni. Njóta samvista við maka og 
fjölskyldu,“ skrifaði hún sér til halds 
og trausts. Hún skrifar æ oftar í dag-
bókina þessa dagana því hún finnur 
fyrir því að vera orðin gleymnari og 
finnst það praktískt. Bókina geymir 
hún í náttborðinu og þennan dag 
sem hún opnar sig er hún með hana 
meðferðis.

Hún segir ýmislegt hafa gengið 
á áður en hún lét af störfum sem 
borgarritari og greiningarferlið hófst. 
„Kannski var aðdragandinn eitthvað 
lengri, segir hún og telur mögulegt að 
vanlíðan hafi verið fyrsta einkennið. 
Óöryggið og drunginn sem helltist 
yfir hana. Það sé þó erfitt að meta 
það. Á þessum tíma, áður en hún 
fékk staðfesta greiningu, velti hún 
upp ýmsum möguleikum. Voru þetta 
andleg veikindi, tíðahvörf, streita?

„Ég var æðsti embættismaður 
borgarinnar og það var oft á tíðum 
mikið að gera hjá mér. Síðla vors 
bað borgarstjórinn mig um að ræða 
við sig og sagði við mig á mjög nær-
gætinn hátt að hann hefði áhyggjur 
af mér,“ sagði Ellý og sagði Dag hafa 
nálgast það erfiða verkefni að upp-
lýsa sig um að hún væri farin að missa 
tök á starfi sínu á vandaðan hátt.

„Þetta hafði aldrei gerst áður á 
mínum starfsferli,“ sagði Ellý, fregn-
irnar hefðu þó að einhverju leyti 
komið saman við þá upplifun hennar 
að hún væri ekki eins og hún ætti að 
sér að vera.

„Næsta dag tilkynnti ég að ég væri 
komin í veikindaleyfi. Þá hófst alls-
herjarrannsókn á heilsu minni,“ sagði 
Ellý og lýsti margra mánaða óvissu-

ferð þar sem allt mögulegt var kann-
að. Síðasta rannsóknin sem var gerð 
var í jáeindaskanna í Kaupmanna-
höfn. „Ég bað allar góðar vættir að 
standa með mér, að niðurstaðan yrði 
mér í hag.“

Það varð ekki. Niðurstaðan varð 
Ellý ekki í hag og þremur vikum 
eftir rannsóknina voru hún og eigin-
maður hennar Magnús Karl Magnús-
son boðuð á fund Jóns Snædal læknis 
sem tilkynnti þeim að Ellý væri með 
forstigseinkenni Alzheimer. „Það 
mun vera mjög fátítt að svo ungir ein-
staklingar greinist með Alzheimer. 
Mér var sagt að þar hefði hending 
ráðið. Það væri stundum þannig. Sem 
sagt algjör tilviljun og í mínu tilfelli 
voru sterkir erfðaþættir útilokaðir,“ 
sagði Ellý frá.

nýtur skilnings
Henni var tjáð að hún ætti endi-

lega að halda áfram að vinna. En ↣

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Stíg faSt til jarðar, 
tek mig taki. Horfi 
beint í gin úlfSinS. 
Stend með Sjálfri mér. 
opna mig og Segi: Sorrý, 
ég er komin með 
Heilabilun.

Það er óáSættanlegt,
enda getur fólk gert 
Sér í Hugarlund Hvað
tíminn er verðmætur
ÞeSSu fólki. Það Skipt-
ir Það verulegu máli að
geta tekiSt á við Sjúk-
dóminn með öllum 
mögulegum ráðum
Sirrý Sif Sigurlaugardóttir
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ford.is

Nýr Ford Ka+ er snjall bíll með litríkan persónuleika sem skín í gegnum 
nýtt útlit hans með töffaralegu Ford grilli og rennilegum framljósum. 
Ford Ka+ er svo snjall að í honum getur þú með raddstýringu hringt og svarað 
símtölum, hlustað á sms skilaboð eða spilað uppáhalds tónlistina þína. 
Samhliða því upplifir þú svo frábæra aksturseiginleika, notagildi og Ford gæði.  

1.890.000
VERÐ FRÁ:

Brimborg 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

28.388 kr.á mánuði
• Miðað við 90% Lykillán • Kaupverð 1.890.000 kr. • Útborgun 189.000 kr. • Vextir 8,9% 

• Lánstími 84 mánuðir• Árleg hlutfallstala kostnaðar 10,66% Útborgun í formi uppítökubíls er að   
 sjálfsögðu möguleiki 

Ford Ka+ er The Color Run bíllinn í ár.  
Komdu og reynsluaktu og þú gætir unnið miða í hlaupið!

KR.



ekki undir miklu álagi. „Þar fór 
borgarritari út um gluggann,“ sagði 
Ellý. Álagið sem fylgir þeirri stöðu 
var alltof mikið.

Ellý hefur átt farsælan feril. Hún 
lauk embættisprófi í lögfræði frá 
Háskóla Íslands árið 1990 og meist-
araprófi í umhverfis- og alþjóða-
rétti frá University of Wisconsin 
Law School árið 1997. Hún starfaði í 
fjögur ár sem lögfræðingur hjá laga-
deild Alþjóðabankans í Washington. 
Hugur hennar stendur til umhverfis-
mála og hún tók við starfi forstöðu-
manns Umhverfis- og heilbrigðis-
stofu Reykjavíkur þegar hún var 
stofnuð 1. janúar 2002 og gegndi því 
þar til hún tók við sem sviðsstýra 
umhverfissviðs Reykjavíkurborgar. 
Hún varð forstjóri Umhverfisstofn-
unar fyrir sléttum áratug, eða 1. apríl 
2007, en fór þaðan aftur til að stýra 
umhverfis- og samgöngusviði borg-
arinnar. Hún varð borgarritari árið 
2011. Nú starfar hún á umhverfissviði 
og segist njóta dyggilegs stuðnings og 
skilnings samstarfsmanna sinna.

En í fyrstu þá fengu fáir útvaldir að 
vita af greiningunni. „Ég var mjög sátt 
við þetta fyrirkomulag. Allavega til að 
byrja með. Og ég held að ég hafi þurft 
á þessum hlífiskildi að halda,“ sagði 
Ellý. Fljótlega hefði þögnin og grein-
ingin orðið að byrði. Fólk hafi haft 
áhuga á því að vita hvað hún ætlaði 
að taka sér fyrir hendur nú þegar hún 
væri ekki lengur borgarritari. Sumir 
hefðu jafnvel verið aðgangsharðir 

og talið sig eiga rétt á að vita hvers 
vegna hún væri hætt störfum. Hún 
hefði forðast mannamót og að mæta 
fólki. „Sem er mér ólíkt. Ég hef yndi 
af því að vera innan um fólk og njóta 
lífsins,“ sagði Ellý.

Þolir ekki leyndarmál
„Fyrir skömmu síðan gerði ég það 
hins vegar upp við mig að svona 
væri mér ekki boðlegt. Ég væri ekki 
heil í því sem ég væri að gera. Í leik og 
starfi vil ég hafa hluti uppi á borðum. 
Ég þoli ekki leyndarmál og leyndar-
hyggju,“ sagði Ellý og varð ljóst að 
hún þyrfti að segja sína sögu, vera 
heil og sjálfri sér samkvæm. Eitt af því 
sem hvatti hana til að taka sig taki og 
segja frá var að lesa viðtal við Ólöfu 
Nordal heitna skömmu eftir andlát 
hennar fyrr í vetur. Í því sagðist Ólöf 
alltaf hafa rætt um sjúkdóminn. „Ég 
ákvað að koma út úr skápnum og 
tala um Alzheimer.“

Ellý sagðist sjaldnast finna fyrir 
einkennum sjúkdómsins. Hún gerir 
allt sem hún getur til að stuðla að 
betri heilsu. Fer í ræktina þrisvar í 
viku og hefur tileinkað sér mataræði 
sem er kallað „Mind diet“. „Sem 
hentar mér vel. Mind diet kveður á 
um eitt rauðvínsglas á hverju kvöldi. 
En bara eitt glas,“ sagði Ellý og upp-
skar hlátrasköll úr sal.

„Í dag finnst mér ég vera gleymnari 
en áður og mér finnst ég vera að tapa 
einhverjum minningum,“ sagði Ellý 
og greip til dagbókar sinnar til að lýsa 

tilfinningunni þegar minnið hopar.
„5. mars 2017. Í nótt dreymdi mig 

að ég væri í mikilli þoku að reyna að 
muna símanúmerið hans Magga. 
Ég held að þetta gæti verið lýsandi 
fyrir sjúkdóminn. Einhver þoka 
sem leggst yfir minnið en svo léttir 
yfirleitt til,“ las Ellý og bætti við að 
stundum upplifði hún minni sitt sem 
seigfljótandi. „Mér finnst stundum 
eins og ég sendi hugsanir mínar í 
nefnd sem skilar af sér viðunandi 
niðurstöðu eftir smá stund.“

Hún nefndi einnig að henni 

fyndist stundum erfitt að átta sig á 
því hvernig hún ætti að koma sér af 
stað og skipuleggja vinnu. Hún þyrfti 
frekar að reiða sig á kort en áður. 
Hún sagði rýmisgreind sína reyndar 
aldrei hafa verið sérstaklega góða 
og sagði skemmtilega sögu frá yngri 
árum þegar hún fór á fína árshátíð 
laganema í Kaupmannahöfn. Eftir 
að hafa kvatt og þakkað fyrir sig hafi 
hún gengið út.

„Þá áttaði mig á því að ég hafði 
gengið inn í fataskáp og lokað hurð-
inni á eftir mér.

Úff. Þetta var óþægilegt en eftir 
stutta stund komst ég að þeirri niður-
stöðu að ég þurfti að koma mér út úr 
skápnum. Ég opnaði skápinn eins og 
ekkert hefði í skorist, þakkaði aftur 
fyrir mig. Kvaddi aftur og gekk út.“

Hún heldur í vonina um að lækna-
vísindin geti leyst ráðgátuna um Alz-
heimer og þróað góð lyf. „Það verður 
að segjast að á köflum hefur verið 
erfitt að vera bjartsýn í þessari stöðu. 
Vonin er dásamlegt afl,“ sagði Ellý 
og sagðist minna sig á að allra bíða 
sömu örlög. „Þrátt fyrir þá óvissu 
sem er fram undan þá verð ég að lifa 
með þessum sjúkdómi. Til þess, þá 
verð ég að vera heil í því sem ég er 
að gera,“ sagði hún og ítrekaði von 
sína um að það að hún stigi fram og 
deildi hugsunum sínum og upplifun 
opnaði umræðu um Alzheimer-sjúk-
dóminn og þolendur hans.“

Ellý lauk framsögu sinni með því 
að lesa ljóð eftir Guðmund Kamban 

og færði þannig áheyrendum enn 
dýpri skilning á líðan sinni.

Ef þú velur þér vorið til fylgdar 
Og vorið er sál þinni skylt 
Og vitirðu hvað þú vilt 
Þér treginn lækkar og trúin 
stækkar 
Og himinninn hækkar

Fjölskylda Ellýjar situr á fremsta 
bekk. Eiginmaður hennar Magnús 
Karl Magnússon, prófessor í lækna-
vísindum, og börnin hennar tvö. 
Hún segir í samtali við blaðamann 
stuðning þeirra skipta öllu máli. „Ég 
er svo heppin að vera gift lækni. Við 
höfum verið saman í þessu. Hann er 
mitt akkeri. Ég hef mikinn stuðning. 
Börnin voru með okkur núna, þau 
eru fullorðið fólk, það er mér mjög 
dýrmætt. Það er mikilvægt að hafa 
stuðning heima við í glímunni við 
þennan sjúkdóm.“

Hún segist ekki vilja lesa sér mikið 
til eða fræðast um framgang sjúk-
dómsins. „Ég kynnti mér aðeins hver 
eru einkenni Alzheimer, svo ákvað ég 
að lesa mér ekki meira til. Það er svo 
dökk sýn.“

Hún fer til sálfræðings einu sinni 
í mánuði sér til stuðnings og segir 
mikilvægt að halda í lífsgleðina.

„Ég held það sé mikilvægt að til-
einka sér að vera léttur í lundu. Ég 
held ég hafi alltaf verið hláturmild 
og glaðsinna. Ég á líka auðvelt með 
að gleðjast því að ég á góða vini.“

Sjúkdómurinn byrjar oft lymskulega með hægfara breytingum, sem svo 
magnast með árunum.

Fyrstu einkenni eru oft erfiðleikar við að:

Fyrstu einkenni

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 3. apríl, kl. 18
og þriðjudaginn 4. apríl, kl. 18

Uppboð í yfir 20 ár

Á uppboðinu verður gott úrval verka 
samtímalistamanna ásamt fjöldi frábærra 

verka gömlu meistaranna.

Alfreð Flóki

Kári Stefánsson, forstjóri 
Íslenskrar erfðagreiningar, 
er mjög bjartsýnn á þróun 

lyfja gegn Alzheimer. „Ég held því 
fram að það séu yfirgnæfandi líkur á 
því að lyf sem hemja framgang sjúk-
dómsins verði til. Eina spurningin 
er sú hvort það sé hægt að þróa þau 
þannig að þau hafi ekki miklar 
aukaverkanir. Núna um mitt ár hefj-
ast klínískar tilraunir,“ segir Kári frá.

Í samstarfi ÍE og öldrunarlækna 
á Landspítalanum, Jóns Snædal, 
Pálma V. Jónssonar og Sigurbjörns 
Björnssonar, hefur á þriðja þúsund 
Alzheimer-sjúklinga tekið þátt í 
rannsóknum á erfðum sjúkdóms-
ins.

Árið 2011 birtu vísindamenn ÍE 
og samstarfsmenn þeirra niður-
stöður úr fjölþjóðarannsókn sem 
benti á nokkrar algengar breytingar 
á erfðaefni sem eru tengdar aukinni 
áhættu á Alzheimer og beindu 
athyglinni að lífefnaferlum sem 
gætu verið lyfjamörk.

Árið 2012 skýrðu vísindamenn 
ÍE síðan frá rannsókn þar sem 
þeir fundu stökkbreytingu sem 
verndaði gegn sjúkdómnum. Ein-
staklingar sem bera hana eru fimm 
sinnum ólíklegri en einstaklingar 

Klínískar tilraunir að hefjast um mitt ár

↣

Ég held það sÉ mikil-
vægt að tileinka sÉr að 
vera lÉttur í lundu. Ég
held Ég hafi alltaf 
verið hláturmild og 
glaðsinna. Ég á líka
auðvelt með að gleðj-
ast því að Ég á góða
vini.

úr viðmiðunarhópi til að greinast 
með Alzheimer.

„Þessi stökkbreyting sem við 
fundum er sterk röksemd fyrir 
því að þetta sé rétt aðferð. Mér er 
málið auðvitað skylt af því ég tók 
þátt í þessari uppgötvun. Ég er 
ekki óháður einstaklingur, en mér 
finnst þetta mjög spennandi hið 
minnsta,“ segir Kári.  

Ég held því fram að 
það sÉu yfirgnæfandi 
líkur á því að lyf sem 
hemja framgang sjúk-
dómsins verði til.

l Rata, einkum 
á ókunnugum 
stöðum

l muna 
orð sem 
nýlega eru 
sögð eða 
atvik

l nota 
einföld orð 
eða jafnvel 
setningar rétt

l lesa og 
skilja dagblöð 
og tímarit

l læra og 
skilja nýja 
hluti

l hafa stjórn 
á tilfinningum 
sínum

l taka réttar 
ákvarðanir 
og sjá fyrir 
afleiðingar 
gerða sinna

l ráða við inn-
kaup, matar-
gerð, fjármál 
og þess háttar

l taka á móti 
gestum eða 
fara í heim-
sókn til vina 
og ættingja
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Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með  
tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, 
eða bréfleiðis merkt: 

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 
Reykjavík. 

Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar. 
Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í apríl.

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

SAMFÉLAGSVERÐLAUN

Hefur þú orðið vitni að góðverki? 
Óskað er eftir tilnefningum til samfélagsverðlauna Fréttablaðsins 2017 

Til greina koma allir sem hafa lagt umtalsvert af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. 

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið  
virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, 
félagasamtök og þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum 
fyrirmynd. 

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins eru veitt í fimm flokkum. 

•
•

•

•
•

1 Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, 
hvort sem er í tengslum við einn atburð eða með vinnu að 
ákveðnum málaflokki í lengri tíma. 

2 Frá kynslóð til kynslóðar

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir 
uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á einhvern hátt. Einnig 
koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum 
metnaði og alúð. 

3 Til atlögu gegn fordómum. 

Eintaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því 
að eyða fordómum í samfélaginu. 

4 Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra 
samfélagi. 

5 Samfélagsverðlaunin 

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða nátt-
úruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag 
betra fyrir okkur öll. Verðlaunafé 1,2 milljónir. 

Frestur til 
að senda tilnefningar 

er til miðnættis

 6. apríl



Það er óneitanlega magn-
að að koma í Eldheima í 
V e s t m a n n a e y j u m 
og fá sögu Heimaeyjar-
gossins beint í æð gegn-
um margs konar miðla. 

Heyra drunurnar, sjá hraunsletturnar 
og koma við húsið sem eitt sinn var 
heimili fimm manna fjölskyldu en 
fór undir 14 metra þykkt öskulag, 
eins og svo mörg önnur, og allt sem 
í því var, nema fólkið. Á leið gegnum 
sýninguna með söguna í eyrunum, 
sagða með hinni viðkunnanlegu 
rödd Eddu Andrésar, er auðvelt að 
vikna, einkum vegna þakklætis fyrir 
þá mildi að öll mannslífin, 5.300 tals-
ins, skyldu bjargast hamfaranóttina  
23. janúar 1973 þegar gosið hófst.

Að lokinni göngu um húsið, líka 
upp á loft þar sem Surtsey er í aðal-
hlutverki, er Kristín Jóhannsdóttir 
forstöðumaður tekin tali milli þess 
sem hún afgreiðir gesti.

„Við opnuðum hér vorið 2014. Í 
fyrra komu hingað 37 þúsund manns, 
yfir sjó og land, þessi fjöldi kom að 
langmestu leyti frá byrjun maí og 
fram í september en svo missum við 
allan ferðamannastraum þegar Land-
eyjahöfn lokast og markaðssetning er 
erfið þegar ferðir um hana eru bara 
með höppum og glöppum,“ lýsir 
Kristín. „Hápunktur sýningarinnar 
er rústin að Gerðisbraut 10, hvergi 
í heiminum hafa verið grafnar upp 
jafn ungar rústir til að varðveita og 
sýna.“

Brugðist við eftir brjóstvitinu
Kristín var þrettán ára þegar 

Heimaeyjargosið varð og kveðst 
muna allvel eftir því. „Fjölskylda mín 
var voða heppin. Pabbi hafði byggt 
uppi á hól í vesturhluta bæjarins og 
húsið okkar skaddaðist ekkert. Ég 
á það núna,“ segir hún og bætir við 
að foreldrar hennar hafi verið Svan-
hildur Sigurjónsdóttur hjúkrunar-
fræðingur og Jóhann Friðfinnsson, 
verslunarmaður í Drífanda, og börn-
in í húsinu á hólnum hafi verið fimm, 
þrír strákar og tvær stelpur.

„Það er oft talað um að við Vest-
mannaeyingar höfum aldrei fengið 
neina áfallahjálp og höfum verið að 
vinna úr þessu gosi gegnum lífið. Ég 
hafði aldrei þá tilfinningu – en samt – 
ég sagði ekki frá því í 20 ár að ég væri 
frá Eyjum. Maður er svo viðkvæmur 
um fermingaraldurinn, krakkar að 
bjóða manni hraun og gos, komandi 
með alls konar upplýsingar heiman 
að frá sér um að við Vestmannaey-
ingar lifðum á þjóðinni og mér 
fannst vandræðalegt að hafa verið 
flóttamaður. Vinir mínir til margra 
ára sögðu eitt sinn við mig: „Kristín, 
við vorum að heyra að þú værir frá 
Vestmannaeyjum.“

Margt væri eflaust gert með 
öðrum hætti nú ef sambærilegir 
atburðir yrðu. „Það voru engar við-
bragðsáætlanir til eða áfallateymi á 
þessum tíma,“ segir Kristín. „Menn 
milli tvítugs og þrítugs sem störfuðu 
sem bæjartæknifræðingar og fleira í 
þeim dúr þurftu að taka ákvarðanir á 
stundinni, enginn tími var fyrir langa 

Nógu klikkað til að    
   vekja athygli
Með tímanum fór fólkið í Eyjum að sjá fegurðina í þessu verkefni, að sögn Kristínar og á þar við gosminjasafnið. FréttaBlaðið/Eyþór Árnason

Kristín Jóhanns
dóttir, forstöðumað
ur gosminjasafnsins 
Eldheima í Eyjum, 
áttaði sig á margvís
legu gildi sögunnar 
um Heimaeyjar
gosið 1973 og vann 
að því af eldmóði að 
henni yrðu gerð skil 
á áhrifamikinn hátt. 

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

fundi. Það var bara brugðist við eftir 
brjóstvitinu. Hér bjó fólk sem hafði 
nánast ekki komið til Reykjavíkur. 
Það átti ekki við um mína fjölskyldu. 
Mamma var úr Reykjavík og við 
fórum oft þangað.“

Kristín er master í bókmennta-
fræði og sagnfræði og kveðst eiga 
dálítið skrautlegan námsferil. „Ég fór 
til Þýskalands á þýskukúrs og ætlaði 
bara að vera í hálft ár eða eitt en þau 

urðu tuttugu. Var fyrst í Freiburg í 
Suður-Þýskalandi og í stað þess að 
fara hefðbundna leið til Kölnar, Berl-
ínar eða München, þegar mér var 
farið að leiðast þar, fór ég til Austur-
Þýskalands og rétt náði í rassinn á því 
landi áður en það var lagt niður. Var 
í Leipzig 1987 og eftir ævintýralega 
dvöl þar fór ég til Vestur-Berlínar og 
mátti ekki seinni vera til að kynnast 
henni. Ég kláraði námið í Berlín og 
bjó þar áfram í tíu ár, starfaði meðal 
annars sem fréttaritari Ríkisútvarps-
ins, þá fór ég til Frankfurt, því Ice-
landair bauð mér vinnu sem ég gat 
ekki hafnað. Þar sá ég um markaðs- 
og kynningardeild fyrir Ísland og þá 
fór ég að fatta að þetta gos hér í Eyjum 
var dálítið spennandi, ekki bara í 
sögulegu samhengi heldur líka út frá 
ferða- og markaðshliðinni. Erlendir 
fréttamenn sem ég ferðaðist með til 
Íslands í kynningarferðum mundu 
eftir gosinu og vildu ólmir komast ↣

 FerðaFréttamenn breska stórblaðsins  
the Guardian töldu eldheima til áhuGaverðustu 
uppGötvana sinna árið 2016.
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Ég var stödd á Ísafirði þegar 
hringt var í mig og sagt: „Veistu 
það Gerður, það er farið að 

sjást í húsið þitt.“ Mér brá og tók 
fyrstu ferð til Eyja,“ segir Gerður 
Sigurðardóttir sem átti húsið að 
Gerðisbraut 10 sem nú er til sýnis 
í Eldheimum. Í því bjó hún með 
manni sínum, Guðna Ólafssyni, sem 
nú er látinn, og sonunum Agnari, 
Sigurði Óla og Bjarka. Hún kveðst 
hafa þurft að hugsa sig vel um áður 
en hún gaf leyfi fyrir uppgreftri þess. 
„Ástæða þess að ég sagði já var sú að 
unga fólkið vissi svo lítið um Heima-
eyjargosið og ég vildi gera mitt til að 
varðveita sögu þess því hún má ekki 
gleymast.“

Það var tilfinningaþrungið að 
sjá í húsið að sögn Gerðar. „Áfallið 
rifjaðist upp þegar allt var tekið frá 
okkur sem við áttum, nema auð-
vitað það dýrmætasta sem var lífið. 
„Mér fannst líka erfitt að hafa ekki 
manninn minn með mér. Það var 
hann sem byggði þetta hús af mik-
illi vandvirkni, enda sagði hann: „Ég 
byggi bara einu sinni.“ Við áttum 
heima í húsinu í tvö ár.“

Tvö af börnum Gerðar skriðu 
með henni inn um þvottahúsglugga 
hússins, yfir hvöss rúðubrot. „Allt 
var svart inni en ég var með stórt 
vasaljós og við fórum fet fyrir fet. 
Askan var víða upp á miðja veggi 
en þó var margt að skoða, arinn í 
stofunni, ljósakrónur í lofti og skart-

gripaskrín með úri og hálsfestum. 
Svo fann ég hálfprjónaða peysu á 
litla drenginn minn sem var tæpra 
tveggja mánaða þegar gosið kom og 
fleiri ungbarnaföt í öskunni, enda 
var ég að strauja og ganga frá þvotti 
þegar ég fann fyrsta jarðskjálftann 
og heyrði rosalegar drunur undir 
húsinu.“

Gerður segir þau hjón hafa verið 
búin að fá viðvörun um gosið – 
eftir á að hyggja. „Tveir hrafnar létu 
alltaf svo ófriðlega þegar ég fór út á 

snúru. Voru greinilega að reyna að 
koma einhverju til skila. Byrjuðu 
í lok nóvember, um það leyti sem 
drengurinn okkar fæddist og ég ótt-
aðist að eitthvað kæmi fyrir hann. 
En um áramótin hurfu þeir. Svo 
var straumur af hagamúsum niður 
Helgafellið nokkrum vikum áður en 
gaus og eitt sinn horfði Guðni yfir 
eyjuna utan af hafi, hún var hvít af 
snjó nema hvað auð rönd var niður 
Helgafellið. Okkur datt samt ekki 
eldgos í hug.“

Hrafnar reyndu að vara við

Krummi er vísdómsfugl að mati Gerðar.  Fréttablaðið/Vilhelm

til Eyja. Einhvern tíma í viðtali við 
þýska sjónvarpsstöð rifjaði ég í fyrsta 
skipti upp hvernig fjölskyldan hafði 
það á gosnóttina og hvernig mér 
hafði liðið. Þá var ég orðin fertug og 
hafði aldrei pælt í því að nokkur væri 
spenntur fyrir að heyra það.“

Yrsa og aska gerðu gagn
Það var árið 2004 sem Kristín ákvað 
að flytja heim frá Þýskalandi, þá 
búin að vera þar í 20 ár. „Ég vildi að 
strákarnir mínir yrðu Íslendingar,“ 
útskýrir hún – en bætir við: „ Nokkr-
um árum seinna kom reyndar hrunið 
og allir svindlararnir poppuðu upp 
og þá hugsaði maður: Hvað er smart 
við að vera Íslendingur? En ég sótti 
um að sjá um ferða- og markaðs-
málin fyrir Vestmannaeyjabæ, þá 
var nú ekki mikið að gerast í þeirri 
deild, Flugfélag Íslands nýhætt að 
fljúga hingað eftir áratuga þjónustu 
og Ernir ekki kominn, Herjólfur sigldi 
milli Eyja og Þorlákshafnar en Bakka-
flugið var svolítið spennandi.“

Hugmyndina að því að grafa hús úr 
öskunni og hafa til sýnis rekur Kristín 
til Sigmunds, teiknara og uppfinn-
ingamanns. „Sigmund er langflot-
tasti maður sem við Vestmannaey-
ingar höfum átt,“ segir hún. „Stuttu 
eftir að ég flutti hingað sýndi hann 
mér teikningu sem hann kallaði 
Pompei norðursins, þar var búið að 
hálfgrafa upp nokkur hús. Mér fannst 
það bráðsniðug hugmynd, sótti um 
styrk til Ferðamálaráðs til að ráðast í 
uppgröft og fékk hæsta styrkinn það 
árið. Við útbjuggum hér stíg sem lá 
meðfram hálfuppgröfnum húsum og 
kölluðum þá sýningu Pompei norð-
ursins. Það var nógu klikkað verkefni 
til að vekja athygli, við fengum BBC 
hingað, japanska sjónvarpsstöð, það 
var gerður sjónvarpsþáttur um málið 
hjá Arti í Frakklandi og í Þýskalandi 
og hingað komu blaðamenn frá Der 
Spiegel. Þetta var upphafið. Við byrj-
uðum árið 2005. Þá var ferðaþjón-
usta ekki komin í tísku á Íslandi, við 
fengum smá kynningarpening frá 
bankanum okkar en hjá stóru fyrir-
tækjunum var ekki stemning. Press-
an kom áfram utan frá, frá erlendum 
ferðamönnum, fjölmiðlum og ferða-
skrifstofum í Reykjavík en ansi marg-
ir Vestmannaeyingar þurftu mörg ár 
til að sjá tækifærin í þessum hug-
myndum, þeim fannst málið jafnvel 
ósmekklegt og þeir vildu senda mig 
aftur til Þýskalands.“

Mörg hafa skrefin verið á leið 
að settu marki að sögn Kristínar. 
Eitt var stigið þegar Yrsa Sigurðar-

dóttir rithöfundur mætti í Eyjum 
með nokkrum útlendingum. „Yrsa 
fann náttúrlega strax út að hér yrði 
að fremja morð til að koma þessum 
bletti á blað. Gerði um það bókina 
Ösku og hún varð dálítill grunnsteinn 
að frægð hennar í útlöndum. Búið er 
að þýða þá bók á fjölmörg tungumál 
og það eykur aðsókn hjá okkur.“

Jóhann, faðir Kristínar, var safn-
stjóri byggðasafnsins í Eyjum um 
tíma. „Pabbi hafði alltaf gríðarlegan 
áhuga á að reist yrði gosminjasafn, 
svo maður fari nú aðeins í Freud og 
alla sem maður treður á bak við sig til 
að styrkja áhugamálin!“ segir Kristín 
glaðlega og tekur fram að með tím-
anum hafi fólkið í Eyjum farið að sjá 
fegurðina í þessu verkefni. „Bærinn 
átti peninga frá ríkinu á ís, sem átti 
að byggja menningarhús fyrir. Það fé 
hrökk fyrir fjórðungi eða fimmtungi 
af byggingu Eldheima. Restina greiddi 

↣

Vestmannaeyjabær og ef heldur fram 
sem horfir á reksturinn að geta borg-
að þetta upp á einhverjum x árum,“ 
lýsir hún.

Eitt herbergi í Eldheimum er autt 
enn. „Hér verður gagnaver,“ upp-
lýsir Kristín. „Við erum í samstarfi 
við háskólastúdenta sem eru að 
safna sögum um hvaða áhrif gosið 
hafði á líf fólks og vangaveltum um 
hvernig tilveran hér í Eyjum væri ef 
ekki hefði gosið. Hér bjuggu 5.300 
manns svo sögurnar eru margar 
og mismunandi og þó enginn hafi 
farist beint af völdum gossins, guði 
sé lof, þá eru margar sögur átakan-
legar. Í framhaldinu verður hægt að 
slá inn leitarorð, nafn á manneskju 
eða kennileiti og þá poppar allt upp 
sem tengist því nafni, bæði myndir 
og texti.“

Öll eyjabörn til Noregs
Nú er Kristín beðin að rifja upp eigin 
minningar um hamfarirnar og áhrif 
þeirra á eigið líf.

„Mamma var í einni af sínum 
mörgu Reykjavíkurferðum og með 
yngstu systur mína með sér þegar 
gaus. Pabbi vakti mig og bræður 
mína. Hann gekk um gólf og hrópaði 
„guð minn góður“, okkur sýndist allt 
vera að brenna í Austurbænum og 
mín fyrsta hugsun var: Það er komið 
stríð. Við vorum jú í miðju kalda 
stríðinu og mamma og pabbi lásu 
Moggann og töluðu um Rússana hér 
allt í kring. Þegar pabbi útskýrði að 
þetta væri eldgos varð mér mun rórra 
og velti fyrir mér hvort við þyrftum 
að fara í skólann. Við vorum alin 
upp með Surtseyjargosið í grennd-
inni. Það var hluti af tilverunni því í 
sunnudagsbíltúrum var fastur liður 
að horfa þangað. Auðvitað hlýtur að 
hafa verið angist í huga þeirra sem 
voru með gosið í garðinum hjá sér 
en á mínu heimili var engin lífshætta.

Svo keyrði pabbi okkur systkinin 
niður að höfn, fylgdi okkur um borð 
í Danska Pétur og við fengum frí úr 
skólanum! Pabbi varð eftir, til að 
bjarga verðmætum eins og um þrjú 
hundruð aðrir Eyjamenn. Við krakk-
arnir fórum niður í lest þar sem 
fiskurinn er jafnan geymdur og ég var 
ægilega sjóveik á leiðinni í land. Fjöl-
skylda móðursystur minnar sat uppi 
með okkur, sex manna fjölskyldu, í 
margar vikur í lítilli íbúð. Svo fórum 
við í aðra litla íbúð sem mamma og 
pabbi áttu í Vesturbænum en var í 
leigu þegar gaus. Ég fór í strætó þaðan 
í Laugarnesskóla, því fyrir okkur 
eldri krakkana úr Eyjum var settur 
upp Vestmannaeyjaskóli þar og við 
vorum með kennara úr Eyjum. En 

litlu krökkunum var bara hent inn í 
skóla með öðrum á sínum aldri.“

Eitt af því sem Kristín rifjar upp 
frá þessum tíma er Noregsferð Eyja-
barna. „Rauði krossinn í Noregi bauð 
öllum börnum frá Vestmannaeyjum 
þangað út í tvær vikur, sem var auð-
vitað voða fallegt og eflaust gott fyrir 
foreldrana að losna við okkur. En 
þetta var mikið fyrirtæki og minnstu 
krakkarnir höfðu svo sem ekkert að 
gera í þetta ferðalag. Mér fannst það 
alveg frábært, ég lenti á agalega fínu 
heimili í Ósló, ásamt krökkum sem ég 
var ekki í neinu vinfengi við, það var 
ekkert verið að velja systkini og vini 
saman. Litli bróðir minn, átta ára, var 
í sömu ferð og ég og var bara settur 
upp í einhverja rútu. Hann þoldi 
það en sumir litlu krakkarnir voru 
með grátstafinn í kverkunum allan 
tímann. Norðmenn voru svekktir 
og hissa á hvað við vorum matvönd, 
héldu að þarna væru komin langsolt-
in flóttabörn sem borðuðu hvað sem 
væri, en það var nú aldeilis ekki. Allt 
var þetta þó vel meint. Mismunur-
inn á aðstæðum þá og nú er bara svo 
mikill. Nú eru foreldrar hringjandi í 
börnin sín fjórum sinnum á dag en 
þarna var þeim bara skutlað út á flug-
völl, allt niður í sjö, átta ára gömlum, 
þau voru að fara á einkaheimili til 
fólks sem enginn vissi hvernig var. 
Svo voru þau sótt út á völl eftir tvær 
vikur. En mín ferð varð mjög fín.“

Kristín segir suma Vestmanna-
eyinga hafa verið komna heim um 
leið og gosinu lauk, þannig var það 
ekki hjá hennar fjölskyldu. „Pabbi og 
mamma þurftu aðeins að díla við það 
hvort þau ættu að fara aftur til Eyja 
eða ekki, við bjuggum um tíma í við-
lagasjóðshúsi í Kópavoginum, Birki-
grundin og Reynigrundin í Fossvogs-
dalnum voru Eyjagötur. Allt í lagi að 
vera þar, ég gekk í Víghólaskóla. Svo 
fluttum við öll hingað aftur en for-
eldrar mínir skildu nokkru síðar og 
mamma flutti suður. Ég lauk lands-
prófi hér, svo var það MH og eftir 
það fór ég fljótlega til Noregs og svo 
Þýskalands.“

Nú er hringnum í frásögninni 
lokað. Kristín sest að á hólnum og 
stýrir óskaverkefni í Eyjum. „Ég hef 
átt minn þátt í þessari uppbyggingu 
á Eldheimum en ef bæjarstjórnin 
hefði ekki trúað á verkefnið og komið 
svona myndarlega að því þá hefði 
ekkert gerst. Nú eru Eldheimar orðnir 
að veruleika og það er gaman að vera 
að reka þá, ég legg metnað minn í að 
það gangi sem best en ég er voðalega 
pirruð þegar samgöngur til Eyja eru 
stopular.“

húsið að Gerðisbraut 10 var með steypa plötu undir þakinu og harðviðarpósta í gluggum. Það kom furðu heillegt undan farginu. Fréttablaðið/eYÞÓr

NorðmeNN voru
svekktir og hissa á
hvað við vorum mat
vöNd, héldu að þarNa
væru komiN laNgsoltiN
flóttabörN sem borð-
uðu hvað sem væri.

1 .  a p r í l  2 0 1 7   l a U G a r D a G U r32 H e l G i n   ∙   F r É T T a B l a ð i ð



Eimskip hefur ávallt lagt áherslu á að sýna samfélagslega ábyrgð í rekstri sínum. Mikilvægt er að eiga gott og traust 
samband við hagaðila félagsins sem eru viðskiptavinir, hluthafar, starfsfólk og ekki síst þau samfélög víða um heim 
sem Eimskip starfar í. Árið 2016 minnkaði félagið kolefnisfótspor vegna rekstursins um 8,8% fá árinu áður. Þessi 
frábæri árangur er tilkominn vegna samvinnu og samstarfs viðskiptavina og starfsfólks félagsins. Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  eimskip.is

samfélagslega 
ábyrgur flutningsaðili
með hverjum flytur þú?
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49”

SOUS VIDE
20% AFSLÁTTUR

12 MÁNAÐA VAXTALAUSAR GREIÐSLUR

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 49.995

34.995
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 59.995

39.995
iRobot Roomba IRO 605
Sjálfvirkt ryk sugu vél menni með 
iAdapt gervigreind. Háþróað 
burstakerfi sem tekur upp 
hár, ló o.fl. Þrífur  parket, 
teppi, dúka og flísar.

RYKSUGU
VÉLMENNI

Blendtec 575BL/WH
Classic blandari með 3.0 hp mótor og FourSide 
könnu með Gripper loki. LCD skjár. Smoothie 
stilling. 5 hraðar og púls. Ofursterkur Blunt 
stálhnífur. Hreinsistilling. Gúmmítappar.

Whirlpool WUE2B19X
60cm og 13 manna uppþvottavél 
með 5 kerfum. Hrað- og sótt-
hreinsikerfi. Seinka má byrjun. 
Vatnsflæðivörn. Þrír spaðar. 
Sjálfhreinsandi filter. Þvottahæfni A. 
Orkuflokkur A+. Þurrkgeta A. Stál.

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 59.995

49.995

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 19.995

14.995

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 54.995

39.995

Fairy 
uppþvottaefni 

fylgir!

FULL HD SJÓNVARP

ANDROID OG 
AMBILIGHT

Einfalt og öflugt
Tækið er með öflugan örgjörva og öll vinnsla hröð en á 
sama tíma er tækið einfalt í notkun.
 
Android snjallsjónvarp
Android 5.1 stýrikerfi opnar heim af forritum, leikjum og 
öðrum möguleikum. Hvort sem á að horfa á háskerpuefni 
í gegnum Netflix, YouTube eða Kodi, hlusta á Spotify eða 
finna skemmtilegan leik. Endalausir möguleikar.
 

Ambilight baklýsing
Tækið er með innbyggðri Ambilight baklýsingu, sem hefur verið eitt 
af aðalsmerkjum Philips síðustu 10 ár. Baklýsingin eykur upplifunina 
til muna og létt baklýsing fyrir aftan tækið dregur úr augnþreytu. 
Samkvæmt könnun Philips eru 97% þeirra sem eiga sjónvarp með 
Ambilight baklýsingu ánægðir með hana.
 
Myndgæði
Philips slakar aldrei á þegar kemur að myndgæðum. Tækið er búið 

Pixel Plus Ultra HD myndvinnslu með Micro Dimming Pro og 
1000Hz Picture Performance Index sem tryggir framúrskarandi 
myndgæði hvort sem verið er að horfa á myndefni í háskerpu eða 
útsendingar í venjulegum gæðum.
 
Tengimöguleikar
Tækið er búið þráðlausri nettengingu, 4 HDMI tengjum og 3 USB 
tengjum með upptökumöguleika. 20w Premium Sound hljóðkerfi 
og ekkert mál að tengja öflugri heimabíókerfi við tækið.

VERÐ

 FRÁBÆRT VERÐ

99.995

49” 
Philips 49PUT6401

VERÐ

 FRÁBÆRT VERÐ

119.995

55” 
Philips 55PUT6401

FRÁBÆR KAUP
ULTRA HD SJÓNVARP MEÐ ANDROID 

STÝRIKERFI OG AMBILIGHT BAKLÝSINGU

SLÉTTUJÁRN 
HÁRBLÁSARAR
KRULLUJÁRN 

25% 
AFSLÁTTUR

Wilfa BLB1400S
Wilfa Knus 1400w blandari 
með 1.8L hitaþolinni 
glerkönnu. Stiglaus hraðastillir 
og púls. Losa má hnífa og 
hreinsa. Gúmmítappar fyrir 
stöðugleika. Stál.

Indesit IDCEG45BH
Tvíátta barkalaus 
8 kg þurrkari með 
rakaskynjara. 112L tromla. 
15 stillingar. LCD skjár. 
Sérkerfi fyrir gallabuxur 
og íþróttaföt. Vatnstankur 
uppi. Hægt að tengja 
beint við niðurfall. Kaldur 
blástur og krumpuvörn.

KENWOOD HRÆRIVÉLAR

25% AFSLÁTTUR

Öll SOUS VIDE tæki, vacum 
pökkunarvélar og pokar á 
20% afslætti um helgina.

8 ára 
ábyrgð!

HREINSNILLD!

FÆST 
NÚ HJÁ 
OKKUR

TEFAL OG JAMIE OLIVER POTTAR OG PÖNNUR

30% AFSLÁTTUR
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VERÐ

 FRÁBÆRT VERÐ

99.995

49” 
Philips 49PUT6401

VERÐ

 FRÁBÆRT VERÐ

119.995

55” 
Philips 55PUT6401

FRÁBÆR KAUP
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SLÉTTUJÁRN 
HÁRBLÁSARAR
KRULLUJÁRN 

25% 
AFSLÁTTUR

Wilfa BLB1400S
Wilfa Knus 1400w blandari 
með 1.8L hitaþolinni 
glerkönnu. Stiglaus hraðastillir 
og púls. Losa má hnífa og 
hreinsa. Gúmmítappar fyrir 
stöðugleika. Stál.

Indesit IDCEG45BH
Tvíátta barkalaus 
8 kg þurrkari með 
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15 stillingar. LCD skjár. 
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KENWOOD HRÆRIVÉLAR

25% AFSLÁTTUR
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pökkunarvélar og pokar á 
20% afslætti um helgina.

8 ára 
ábyrgð!

HREINSNILLD!

FÆST 
NÚ HJÁ 
OKKUR

TEFAL OG JAMIE OLIVER POTTAR OG PÖNNUR

30% AFSLÁTTUR



BARA BROT AF FERMINGARTILBOÐUNUM !

OPIÐ ALLA HELGINA 
Á SUÐURLANDSBRAUT OG GLERÁRTORGI

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRTORGI
Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 3333

ASU-F556UADM331T

512GB SSD OG INTEL i5
30.000 króna afsláttur af þessari aflmiklu 
fartölvu með ofurhröðum og ristastórum 
512GB SSD diski, 8GB vinnsluminni og Intel i5 
örgjörva.  Glæsilega hönnuð með 15,6“ FHD 
háskerpuskjá.  Mikið fyrir peninginn. 

Draumur fermingarbarnsins. Kröftug og öflug borðtölva fyrir 
skólann og leikina.  Fjögurra kjarna Intel Kabylake i5 örgjörvi, 6GB 
Asus Strix GTX1060 leikjaskjákort með 3 ára ábyrgð og 500GB 
Samsung EVO SSD diskur.  Corsair Graphite 230T turn með rauðum 
LED viftum, Asus Prime Z270 móðurborð og Corsair aflgjafi. 

-30.000

139.995
VERÐ ÁÐUR 169.995

GTX1070 MEÐ 
ÞRIGGJA ÁRA 
ÁBYRGÐ  

Spilaðu tölvuleikina í alvöru 
upplausn með þessu 8GB Asus 
Geforce GTX1070 Strix skjákorti.  
VR Ready og með innifalinni árs 
áskrift að Xplit Gamecaster. 

ASU-STRIXGTX1070O8G

8“ NEXTBOOK 
SPJALDTÖLVA   

Ótrúlegt verð á þessari 
vinsælu Nexbook 
spjaldtölvu sem kemur 
með fjögurra kjarna 
örgjörva og myndavél 
bæði að framan og aftan.

NEX-NX785QC8G-10.000

79.995
VERÐ ÁÐUR 89.995

RAZ-RZ2001780100R3G1 STE-61302 WD-BU6Y0030BBK

RAZER RIPSAW UPPTÖKUKORT  HÁGÆÐA SIBERIA HEYRNARTÓL 3TB WD VASAFLAKKARI
Streymdu leikjaspilun þinni beint á YouTube eða Twitch 
með þessu netta upptökukorti með HDMI sem styður allt að 
1080 punkta upptöku. 

Alvöru heyrnartól með hljóðnema  fyrir þá sem 
gera miklar kröfur um gæði bæði fyrir tónlistina og 
leikina. Virkar bæði með PlayStation, Xbox og PC. 

Traustur og vandaður WD Elements flakkari 
sem passar í vasa og þarf ekki straumbreyti 
við heldur einungis USB hleðslu. 

-10.000

39.995
VERÐ ÁÐUR 49.995

-5.000

19.995
VERÐ ÁÐUR 24.995

MÓÐURBORÐ

ÁRA
ÁBYRGÐ
ÁBYRGJUMST 
ÁREIÐANLEIKA
ÁBYRGJUMST 
ÁREIÐANLEIKA

-30.000

209.995
VERÐ ÁÐUR 245.995

SÉRHÖNNUÐ OFURLEIKJAVÉL 
FYRIR FERMINGARBÖRN

24“ FHD 
SKJÁR

FJÖLNOTA PRENTARI OG SKANNI

EXPERT GAMING 
LEIKJASTÓLL

RAZER NAGA HEX V2

Öfurþunnur og flottur 
skjár með HDMI tengi fyrir 
leikjatölvur, Chromecast eða 
önnur margmiðlunartæki beint 
við hann.  1ms. svartími og 
innbyggðir hátalarar.

Mikil verðlækkun á þessum vinsæla þráðlausa 
prentara sem skannar, ljósritar og prentar.  
Notendavænn með LCD skjá fyrir helstu aðgerðir.

Þægilegur stóll sem er hannaður 
fyrir leikjaspilara.  Góður 
bakstuðningur, þykk fóðring, 
slitsterkt PU leður og fjöldi stillinga.

Ofurnákvæm leikjamús með 16000dpi 5G 
Laser Sensor, 14 forrittanlegum tökkum, 
1000Hz Ultrapolling og 1ms svartíma.

ASU-VX248H

EPS-XP342 RAZ-RZ0101600100R3G1

BAKLÝST
LYKLABORÐ 
Í LEIKINA

Steelseries Apex 300 er 
sérhannað með stuttu 
þrýstisviði til þess að gera 
viðbrögð í leikjum snarpari.  
Membrane borð með 17 
forritanlegum tökkum.

-23%

9.995
VERÐ ÁÐUR 12.995

-33%

9.995
VERÐ ÁÐUR 14.995

-5.000

24.995
VERÐ ÁÐUR 29.995

-2.000

14.995
VERÐ ÁÐUR 16.995

-7.000

29.995
VERÐ ÁÐUR 36.995

-5.000

24.995
VERÐ ÁÐUR 29.995

STE-64451

EL3-160507

-20%

11.995
VERÐ ÁÐUR 14.995

FERMINGARTILBOÐ
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B rasilía eru komin á 
HM í Rússlandi fyrst 
liða. Sambatakturinn 
er kominn í liðið 
og fótboltinn sem 
liðið spilar minnir á 

gömlu góðu dagana þegar ekki 
snerist allt um taktík. Neymar 
er aðalmaðurinn, er orðinn for-
ingi hópsins og spilar ekki lengur 
sem ungur, efnilegur, forríkur og 
dekraður gutti heldur sem heljar-
menni. Hann skorar, leggur upp, 
tekur aukaspyrnur, hornspyrnur, 
hvetur leikmenn Brasilíu áfram og 
krefst þess að þeir hlaupi um og 
opni svæðið fyrir sig. Og viti menn, 
landslið Brasilíu lítur út eins og lið. 
Frá markmanni til fremsta manns. 
Vörnin er sterk, miðjan góð og 
sóknarlínan er brasilísk sem þýðir 
að hún er góð. Þetta hefur svo sem 
allt verið sagt áður en munurinn nú 
er að það er einhver liðsheild. Það 
er einhver ára yfir liðinu nú sem 
hefur ekki verið í mörg ár.

Á meðan eru erkióvinir Brasil-
íu, Argentína, í alls konar veseni. 
Lionel Messi var nýverið dæmdur í 
fjögurra leikja bann fyrir að móðga 
aðstoðardómara. Hann kom ekki 
við hann, bara einfaldlega móðgaði 
starfsmann leiksins. Og aðstoðar-
dómarinn varð ekki fyrir neinu 
gríðarlegu áfalli því Messi fékk 
ekki rautt eða neitt slíkt. Dómarat-
ríóið skrifaði skýrslu eftir leikinn 
og komst þá að 
því að svona 
segi menn ekki! 
Skýrslan barst á 
borð FIFA sem 
dæmdi Messi í 
fjögurra leikja 
b a n n  f i m m 
k l u k ku st u n d -
um fyrir leik 
gegn Bólivíu í 
u n d a n ke p p n i 
H M .  B a n n i ð 
e r  a u ð v i t a ð 
algjört bull og 
samsæriskenn-
ingarnar fljúga 
um veraldarvef-
inn enda margt 
sagt í hita leiks-
ins sem er mun 
verra.

Argentínumenn eru í 
miklu basli í undankeppni 
HM og eiga á hættu að 
missa af sæti í lokakeppn-
inni en þeir töpuðu síðasta 
leik 2-0 fyrir Bólivíu.

Í undankeppninni hefur 
Argentína spilað sjö leiki 
án Messi og unnið einn, 
gert fjögur jafntefli og 
tapað tveimur. Með Messi 
er liðið búið að spila sex 
leiki og vinna fimm þeirra.

Neymar steig upp
Þegar Barcelona þurfti á 
kraftaverki að halda gegn 
PSG gekk Neymar fram 
fyrir skjöldu en ekki Messi. 
Það var fyrst og fremst Brassinn sem 
kveikti vonarneista þessar síðustu 
mínútur í leiknum og sýndi að hann 
er að stíga út úr skugga Messi og á 
góðri leið með að sanna sig sem 
leikmaður sem gæti skákað Ronaldo 
og Messi sem besti leikmaður 
heims. Sá síðasti sem gerði það var 
Brasilíumaðurinn Kaka fyrir áratug.

Ekki það að Messi sé eitthvað 
sérstaklega mikið að dala. Hann er 
enn í sérflokki en tíu ár á toppnum 
eru langur tími. Og Neymar er ekki 
búinn að ná þeim félögum en hann 
er svo sannarlega á góðri leið.

Messi er enn kóngurinn í Barce-
lona og argentínska landsliðinu. 
Hann er jú búinn að skora yfir 40 
mörk átta tímabil í röð sem er galin 
tölfræði.

En undanfarið hefur ímynd Messi 
verið að breytast. Það eru alltaf að 
berast litlar fréttir um að Messi sé 
jafnvel að hugsa sér til hreyfings 
og Barcelona sé orðið þreytt á að 
sitja við samningaborðið. Skatt-
svik hans voru fyrirferðarmikil, 
góðgerðarleikirnir hans, Messi 
og vinir, voru notaðir sem leppur 
fyrir kólumbísk eiturlyfjasamtök 
og enginn peningur rann til góð-
gerðarmála og þá mætti hann ekki á 
síðustu verðlaunaafhendingu FIFA, 
þar sem Ronaldo vann sinn þriðja 
Ballon d’Or bolta.

Dómstóll í Barcelona vísaði 
reyndar ákærunni varðandi góð-
gerðarleikina frá og Messi skipu-
lagði þá ekki sjálfur. Faðir hans, 
Jorge, hafði tekið þátt í því en Lionel 
tók bara þátt í leiknum. En hann var 
yfirheyrður eins og Javier Mascher-
ano, José Pinto og Daniel Alves.

Messi og kókið
Þá er sagan af samskiptum Messi og 
Pep Guardiola enn lífsseig en þeim 
var ekki vel til vina. Þegar Guardi-
ola hætti og hélt sinn síðasta blaða-
mannafund komu allir leikmenn 
liðsins nema Messi. Blaðamenn í 
Barcelona skrifuðu lengi að ástæðan 
fyrir því að Guardiola hefði hætt 
væru kóngastælar Messi.

Frægt er þegar Hans Backe, núver-
andi landsliðsþjálfari Finnlands, 
greindi frá því að á fyrstu æfingu 

Guardiola með liðið hefði 
Messi staðið upp í miðri 
ræðu og náð sér í kókdós. 
Guardiola hafi þá bannað 
honum að opna hana enda 
stutt í æfingu en Messi hafi 
horft á hann, litið á dósina 
og opnað. Fengið sér stóran 
sopa í kjölfarið. Backe var 
aðstoðarþjálfari Mexíkó og 
aðalþjálfari New York Red 
Bulls þar sem hann stýrði 
nokkrum fyrrverandi leik-
mönnum Barcelona. Hvort 
sagan er sönn er þó ekki 
sannað en góð er hún.

Á meðan ímynd Messi er 
á leiðinni niður er ímynd 
Neymars á leiðinni upp. Það 
voru ekki margir tilbúnir að 

taka hann alvarlega fyrst þegar hann 
mætti á Nývang. 

„Ég átti í erfiðleikum þegar ég kom 
fyrst til Barcelona,“ sagði Neymar 
fyrir leik Brasilíu og Paragvæ í vik-
unni. „En þá kom sá besti í heimi 
og sagði mér að slaka á. Stuðningur 
Messi við mig hjálpaði mér að ná 
áttum og standa mig betur.“ Aðspurð-
ur hvort þeir væru vinir sagði Neymar 
svo vera og það væri ekki leiðinlegt að 
vera vinur goðsagnar æsku sinnar. 
Lionel Messi sendi frá sér stutta yfir-
lýsingu í vikunni sem argentínska 
blaðið La Nación birti.

Margir í kringum Messi hafa for-
dæmt bannið enda ekki oft sem 
menn fá svo langt bann eftir orða-
skipti.

Sambatakturinn sleginn á ný
LEIKVANGURINN

Lionel Messi segir nokkur vel valin orð við aðstoðardóm-
ara og fékk fyrir það fjögurra leikja bann. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

STUÐNING-
UR MESSI 
VIÐ MIG 
HJÁLPAÐI 
MÉR AÐ NÁ 
ÁTTUM OG 
STANDA MIG 
BETUR. 

Benedikt Bóas Hinriksson
benediktboas@365.is

Krónprins Barce-
lona, Neymar, er að 
stíga út úr skugga 
kóngsins, Lionels 
Messi. Hann hefur 
komið Brasilíu á 
HM í Rússlandi og 
var maðurinn á bak 
við kraftaverkið í 
Katalóníu þegar liðið 
vann PSG. Á meðan 
er Messi í fjögurra 
leikja banni fyrir að 
móðga aðstoðar-
dómara. 
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Stína Ágústsdóttir 
söngkona býr í Stokk-
hólmi. Hún er á leiðinni 
til landsins með fríðu 
föruneyti, þar á meðal 
sænsku gítarhetjunni 
Max Schultz.
helgin  ➛4

Svefntruflanir 
úr sögunni

Svefntruflanir geta stuðlað að 
vanlíðan. Melissa Dream eru 
vísindalega samsettar vörur 
sem aðstoða fólk við að sofa 
betur og vakna endurnærðara. 
Lífsgæðin batna til muna.  ➛2

Fæst í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.
Nánari upplýsingar á www.icecare.is  og á Facebook Icecareþínheilsa

Melissa Dream 
Sítrónumelis (Lemon balm) taflan inniheldur náttúrulegu 
amínósýruna L-theanine, sem hjálpar til við slökun auk alhliða 
B vítamín, sem stuðlar að eðlilegri taugastarfsemi. 

Auk þess inniheldur taflan mikið magn magnesíum, sem 
stuðlar að eðlilegri vöðvastarfsemi og dregur þar með úr 
óþægindum í fótum og handleggjum. 

Laus við fótaóeirð og sef betur
Fótaóeirðin var mjög óþægileg og hélt fyrir mér vöku en ég 
er ekki vön að vera andvaka. 
Ég er mjög ánægð með Melissa Dream og ég mæli með því 
fyrir alla sem eiga erfitt með svefn.
Sigríður Helgadóttir
Ég mæli eindregið með Melissa Dream fyrir alla þá sem eiga 
erfitt með að slaka á og festa svefn. 
Það er líka góð tilfinning við að notast við náttúruleg lyf ef 
þess gerist kostur
Lísa Geirsdóttir



Við búum í hröðu og eril-
sömu samfélagi sem veldur 
því að svefntruflanir eru 

gríðarlega algengar. Sigríður 
Geirsdóttir er fimmtug kona í 
krefjandi stjórnunarstarfi og 
hefur átt við svefnvandamál að 
stríða af og til undanfarin tíu ár. 
„Svefnvandamálið lýsir sér þannig 
að ég næ ekki að „slökkva á mér“ 
á kvöldin, heilinn fer á fullt að 
hugsa um næstu vinnudaga og 
ég næ ekki að slaka nægilega á 
til að sofna. Fyrir nokkrum árum 
fékk ég vægt svefnlyf hjá lækni 
sem hjálpaði mér en ég var aldrei 
hrifin af því að taka svefnlyf að 
staðaldri. Lyfin fóru einnig illa 
í mig, til dæmis vaknaði ég á 
morgnana með hálfgerða timbur-
menn, en þá líðan tengdi ég 
beint við notkun svefnlyfja. Fyrir 
nokkru var mér ráðlagt að prófa 
Melissa Dream og hentar það mér 
mun betur en svefnlyfin,“ segir 
Sigríður. „Eftir að ég fór að nota 
Melissa Dream þá næ ég 
að slaka á og festa svefn. 
Ég sef eins og ungbarn og 
er hress morguninn eftir. 
Einnig hefur Melissa 
Dream hjálpað mér 
mikið vegna pirrings í 
fótum sem angraði mig 
oft á kvöldin. Það er líka 
góð tilfinning að notast 
við náttúruleg lyf ef þess 
gerist kostur.“

Finnur ekki fyrir  
fótaóeirð
Sigríður Helgadóttir fór 
að nota Melissa Dream 
þegar hún var búin að 
eiga nokkrar andvöku-
nætur vegna fótaóeirð ar 
sem truflaði svefn hennar. 
„Fótaóeirðin var mjög 
óþægileg og hélt fyrir 
mér vöku en ég er ekki 
vön að vera andvaka. 
Þá sá ég reynslusögur í 
blöðunum um Melissa 
Dream og ákvað að prófa.“ Sigríður 
tekur tvær töflur klukkutíma fyrir 
svefn þegar henni finnst hún þurfa 
á því að halda. „Þá næ ég að sofna 
fljótlega og finn ekki fyrir þessum 
fótapirringi. Það sem mér finnst 
líka æðislegt við töflurnar er að 
þær eru náttúrulegar og hafa engin 
eftirköst þegar maður vaknar. Ég er 
mjög ánægð með Melissa Dream 
og mæli með því fyrir alla sem eiga 
erfitt með svefn.“

Ekkert hefur reynst eins vel
„Ég hafði verið í vandræðum 

með svefn og slökun í töluverðan 
tíma,“ segir Elsa Ásgeirsdóttir, 
klæðskeri og hönnuður. „Ég náði 
alltaf að sofna en náði ekki að 
sofa alla nóttina.“ Elsa las sér til 
um Melissa Dream-töflurnar eftir 
að hún sá þær auglýstar og ákvað 
að prófa. „Mér leist vel á þær þar 
sem þetta er náttúruleg lausn, 
mér líkar það vel. Það sem er líka 
gott við Melissu er að nú heyrir 
fótapirringur sögunni til en ég átti 
það til að vera slæm af fótapirringi 
þegar ég var komin í háttinn. Ég 
hef prófað mjög margt til að ná að 
hvílast og sofna en ekkert annað 
hefur reynst mér svona vel. Þetta 
er það eina sem hefur hjálpað mér 
hingað til!“

Elsa hefur prófað margt til að ná að hvílast og sofna en Melissa Dream-töfl-
urnar eru það eina sem hefur virkað hingað til.  MYND/GVA

Sofðu betur með 
Melissa Dream
l  Vísindalega samsettar náttúru-

vörur.
l  Aðstoða þig við að sofa betur og 

vakna endurnærð/ur.
l  Innihalda ekki sljóvgandi efni.
l  Innihalda náttúrulegu amínó- 

sýruna L-theanine, sem hjálpar til 
við slökun.

l  Innihalda B-vítamín sem stuðla 
að eðlilegri taugastarfsemi.

l  Innihalda mikið magnesíum, 
sem stuðlar að eðlilegri vöðva-
starfsemi og dregur þar með úr 
óþægindum í fótum og hand-
leggjum.

SÖLUSTAÐIR  
OG UPPLÝSINGAR 

Vörurnar eru fáanlegar í öllum 
apótekum, heilsuverslunum 
og heilsuhillum stórmarkað-

anna. Hægt er að nálgast 
frekari upplýsingar á  
heimasíðu IceCare,  

www.icecare.is

Snæbjörn Guðmundsson jarðfræðingur stýrir smiðju fyrir krakka á Kjarvals-
stöðum á sunnudaginn. Hann sýnir mismunandi grjóttegundir og segir frá.

Er hægt að búa til bolla úr 
grjóti? er yfirskrift smiðju 
fyrir krakka sem haldin verð-

ur á Kjarvalsstöðum á morgun, 
sunnudaginn 2. apríl, klukkan 14.

Snæbjörn Guðmundsson jarð-
fræðingur stýrir smiðjunni sem 
ætluð er krökkum á aldrinum 8 
til 12 ára í fylgd með fullorðnum. 
Smiðjan er haldin í tengslum við 
sýninguna Dæmisögur – vöru-
hönnun á 21. öld á Kjarvals-
stöðum.

Snæbjörn sýnir mismunandi 
grjóttegundir og segir frá, talar um 
jarðfræði Íslands og ber saman 
við önnur lönd. Þá sýnir Snæbjörn 
krökkunum mismunandi leirteg-
undir og leyfir þeim að meðhöndla 
leirinn og móta. Auk þess að vera 
jarðfræðingur kennir Snæbjörn 
í vísindasmiðju Háskólans og 
Háskóla unga fólksins.

Verkefni Snæbjörns og Brynhild-
ar Pétursdóttur vöruhönnuðar og 
Ólafar Erlu Bjarnadóttur keramik-
ers, Leitin að íslensku postulíni, er 
sýnt á sýningunni sem nú stendur í 
vestursal Kjarvalsstaða.

Börn eru beðin um að mæta í 
fötum sem mega óhreinkast. Börn 
fá frítt í smiðjuna en aðgöngumiði 
á safnið gildir fyrir fullorðna.

Börnin fræðast um grjótið

Útgefandi: 365 miðlar Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457  
Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429  
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

www.likamioglifsstill.is

SUÐURLANDSBRAUT 24  |  108 REYKJAVÍK
SÍMI 516 0100  |  WWW.HEIMILIOGSKOLI.IS

HEIMILI OG SKÓLI
ÓSKA EFTIR TILNEFNINGUM TIL 
FORELDRAVERÐLAUNA 2017

Tilnefningar sendist með því að fylla út rafrænt 
eyðublað á heimiliogskoli.is. Hægt er að tilnefna til 
Foreldraverðlauna en einnig má tilnefna dugnaðarfork 
Heimilis og skóla. Síðasti skiladagur tilnefninga er 
9. apríl 2017.

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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Laugavegi 25 / Laugavegi 32 / Kringlunni
S: 553-3003 / S:553-2002 / S:553-0500

www.hrim.is 

NÝJAR VÖRUR - KOMDU Í HEIMSÓKN 

30X40 - 4.490  // 50X70 - 7.990  // 15X15 Í RAMMA 3.490

A5 - 4.790  // A4 - 6.790  // A3  8.990 // A2 11.990



Max Schultz er 
goðsögn í djass-

heiminum. Hann hefur 
fengið Herbie Hancock til 
að gráta. Stína Ágústsdóttir

„Okkur hefur verið fáránlega vel tekið í Svíþjóð,“ segir Stína. 

Stína ætlar að syngja djass, 
blús og fönk fyrir Akur
eyringa og nærsveitarmenn 

í Menningarhúsinu Hofi þann 
5. apríl nk. við undirleik Leo 
Lindberg píanóleikara. Með
leikarar þeirra eru ekki af verri 
endanum en sænska gítarhetjan 
Max Schultz og Chris Montgom
ery, einn eftirsóttasti djasstromm
ari Svíþjóðar, verða með þeim. 
Næsta laugardagskvöld, þann 
8. apríl, heldur hún tónleika í 
Hannesarholti með þeim Max og 
Leo. Þá verða tekin hress lög með 
Chaka Khan og Stevie Wonder í 
bland við blús og djass.

„Max Schultz er algjör goðsögn 
í djassheiminum. Hann hefur 
meira að segja fengið Herbie Han

cock til að gráta með spil eríinu 
sínu. Það er þess virði að koma á 
tónleikana bara til að sjá hann. 
Við hin skiptum engu máli,“ segir 
Stína hlæjandi. Max hefur spilað 
með öllum helstu djassstjörnum 
Svíþjóðar og tók meðal annars 
upp plötu með fyrrnefndum 
Herbie  Hancock fyrir sextán 
árum.

Stína lofar góðri skemmtun 
en hljómplata hennar, Jazz á 
íslensku, sem kom út fyrir síðustu 
jól var tilnefnd sem besta platan í 
djass og blúsflokki á Íslensku tón
listarverðlaununum nú í ár. „Það 
var gaman að fá þessa tilnefningu. 
Þá veit ég að ég er að gera eitthvað 
rétt,“ segir Stína sem var alltaf 
ákveðin í að læra söng.

Bjarkarlög í djassútgáfu
Stína nam söng á Íslandi, Bretland 
og í Montreal í Kanada og syngur 
alls konar tónlist en þó aðallega 
djass. Hún er einnig í verkefni sem 
kallast Björkologi ásamt Önnu 
Grétu Sigurðardóttur píanóleik
ara sem líka er búsett í Svíþjóð. 
Eins og nafnið bendir til taka þær 
lög eftir Björk Guðmundsdóttir en 
í djassaðri útsetningu. Björkologi 

hefur túrað um Svíþjóð við miklar 
vinsældir en þær komu og héldu 
tónleika hér á landi fyrir tveimur 
árum. „Okkur hefur verið tekið 
fáránlega vel hér í Svíþjóð, sem 
er mjög jákvætt.  Eins og staðan 
er núna erum við kvintett. Ísland 
er mjög vinsælt hérna núna, það 
vilja allir fara til Íslands, og það 
er mjög gott að vera Íslendingur í 
Svíþjóð,“ segir hún.

Fram undan er gigg á Gotlandi 
en þær Anna Gréta eru á leið 
þangað í vor með Björkologipró
grammið og að því loknu fer Stína 
á ráðstefnu um djass. „Ég kem svo 
til Íslands í sumar og ætla þá að 
syngja lög af plötunni minni.“

Innt eftir því hvort hún sé á 
heimleið segist Stína oft koma til 
Íslands að halda tónleika en hún 
eigi ekki von á að flytja heim á 
næstunni.

Syngur með 
gítarhetju
Stína Ágústsdóttir söngkona býr í Stokk-
hólmi en er á leiðinni til landsins með 

fríðu föruneyti að halda tónleika, þar á 
meðal gítarhetjunni Max Schultz.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Frá opnun Lindex í Smáralind.

Í ljósi almennrar styrkingar 
íslensku krónunnar og stöðug
leika hefur Lindex á Íslandi 

ákveðið að lækka verð um allt 
að 24 prósent eða 11 prósent að 
meðaltali.

Í fréttatilkynningu frá Lindex 
segir að íslenska krónan hafi 
styrkst gagnvart flestum gjald
miðlum síðustu misseri ásamt því 
að nokkur stöðugleiki er kominn 
á með tilkomu fljótandi gengisvið
skipta með íslensku krónuna. Þessi 
þróun hefur ekki síst verið gagn
vart Bandaríkjadal, innkaupagjald
miðli Lindex, sem gefur möguleika 
til þessara breytinga nú.

„Undanfarnar vikur hafa verið 
skoðuð sérstaklega áhrif þess að 

krónan var sett á flot í fyrsta sinn í 
tæp tíu ár. Í ljósi þessara breytinga 
er sérlega skemmtilegt að geta 
skilað þessari búbót til okkar við
skiptavina. Við munum nú, sem 
endranær, kappkosta að bjóða 
okkar vörur á sem hagkvæmasta 
verði og leitum stöðugt leiða til 
að ná því fram,“ segir Lóa Dag
björt Kristjánsdóttir, umboðsaðili 
Lindex á Íslandi.

Á starfstíma sínum, eða frá árinu 
2011, hefur Lindex á Íslandi, að því 
er fram kemur í tilkynningunni, 
ekki hækkað almennt verð jafnvel 
þótt íslenska krónan hafi veikst á 
tímabilinu. Þessi verðlækkun er sú 
þriðja í röðinni á síðastliðnum 18 
mánuðum.

Lindex lækkar verð

LAUGAVEGI 176   |   GLERÁRTORGI   |   KRINGLAN   |   LINDESIGN.IS

FERMINGARTILBOÐ

100% 
DÚNN
100% BÓMULL

Dúnsæng 600g - 140x200 
Verð nú 17.994 kr
Verð áður 29.990 kr
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WILLOW RIVER 
DÖMUSNIÐ
Öndunarvöðlur.

WILLOW RIVER skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

32.995 KR.

CROSSWATER
Öndunarvöðlur.  

PALIX skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

26.995 KR.

SONIC PRO HD
Öndunarvöðlur.  

PROWLER skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

59.995 KR.

SONIC PRO HDZ
öndunarvöðlur með 
vatnsheldum rennilás.

PROWLER skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

69.995 KR.

FREESTONE 
Fjögurra laga 
öndunarvöðlur.

FREESTONE 
skór með filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

59.900 KR.

SONIC PRO
Öndunarvöðlur.  

PALIX skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

49.995 KR.

PALIX
Öndunarvöðlur.  

PALIX skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

32.995 KR.

CROSSWATER YOUTH
Öndunarvöðlur í BARNA- 
OG UNGLINGASTÆRÐUM.

CROSSWATER YOUTH
Skór með gúmmísóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

22.995 KR.

SIREN
DÖMUSNIÐ
Öndunarvöðlur.

Siren skór 
með filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

45.995 KR.

NýTt NýTt NýTt

NýTt

OpIð:
ViRkA dAgA
9:00 tIl 18:00
LaUgArDaGa
11:00 tIl 15:00

OpIð AlLa
DaGa:

ViRkA dAgA
9:00 tIl 18:00
LaUgArDaGa

11:00 tIl 16:00
SuNnUdaGa

11:00 tIl 15:00

PaNtAðU í 
nEtVeRsLuN
oKkAr oG vIð
sEnDuM fRíTt
uM AlLt lAnD

í aPrÍl.



Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Grillaður humar er mikið lostæti. Það er auðvelt að grilla lax.

Grillaður kjúkl-
ingur í grilluðum 
tortilla-kökum 
með meðlæti.

Það þarf ekki endilega að grilla 
þungar steikur. Vel má grilla 
fisk, kjúkling eða grænmeti. 

Hér er nokkrar einfaldar grillupp-
skriftir fyrir helgina ef einhver er í 
grillstuði. Sumir eiga humar í fryst-
inum og þá er upplagt að grilla hann 
núna eða um páskana sem nálgast 
óðfluga.

Humar á grillið
Best er að nota stóra humra en 
millistærðin er líka allt í lagi. Hún 
er ódýrari og vel má gera góða 
veislu. Misjafnt er hversu mikið fólk 
borðar en humar ætti frekar að vera 
forréttur en aðalréttur. Í þessari 
uppskrift er talað um 500 g á mann. 
Það er líklegast heldur mikið. Nær 
væri að tala um 300 g á mann. Hér 
miðum við uppskriftina við tvo.

500 g humar
Smjör
2-3 hvítlauksrif
Smátt skorin steinselja
Salt

Tími kominn fyrir útigrillið
Það er kominn vorfiðringur í loftið og ekki seinna vænna að taka fram  
útigrillið, þrífa það og grilla síðan eitthvað gott. Grilltíminn er hafinn.

1 límóna, skorin í báta
Salat

Smjörið þarf að vera mjúkt en það er 
hrært með steinselju og rifnum hvít-
lauk. Bragðbætt með góðu hafsalti.
Þvoið humarinn og þerrið. Leggið 
humarhalann á skurðbretti með 
skelina upp. Kljúfið hann í tvennt 

og hreinsið burt görnina. Penslið 
humarinn ríflega með hvítlauks-
smjöri. Látið standa smá stund áður 
en hann er settur á heitt grillið. 
Passið að ofelda ekki. Humarinn 
þarf bara smá stund á hvorri hlið. 
Þegar kjötið er orðið alveg hvítt er 
humarinn tilbúinn.
Berið fram með léttu salati, límónu-

bátum og brauði. Ef afgangur er af 
hvítlaukssmjörinu má setja það yfir 
heitan humarinn.

Grillaður lax með 
núðlusalati
Það er frábært að grilla lax og auk 
þess er hann sumarlegur matur. 
Með góðu meðlæti er hægt að gera 
fínt matarboð. Uppskriftin miðast 
við fjóra.

600 g laxaflök, roð- og beinlaus
Salt og nýmalaður pipar
1 msk. olía
Chilli-dressing
1 msk. chilli-mauk (Sambal oelek)
2 msk. ólífuolía
Safi og börkur af 1 límónu eða 
sítrónu
1 dl sæt sojasósa eða hoisin-sósa

Núðlusalat
100 g eggjanúðlur
3 vorlaukar
1 mangó
Sjóðið núðlurnar eftir upplýsingum 
á pakkanum og kælið þær síðan 
strax undir köldu vatni.
Blandið saman öllu sem á að fara 
í chilli-dressinguna, skerið vor-
lauk smátt og skerið mangó í bita. 
Blandið öllu saman í skál. Gott er 
að láta salatið standa í hálftíma á 
meðan sósan er að brjóta sig.
Skerið laxinn í sneiðar, um það 
bil 150 g á mann. Penslið með olíu 
og bragðbætið með salti og pipar. 
Grillið laxinn á hvorri hlið í 2-3 
mínútur.
Berið laxinn fram með núðlusalat-
inu.

Kjúklingur í tortilla
Léttur og skemmtilegur réttur sem 
börnin elska. Uppskriftin miðast 
við fjóra.

4 kjúklingabringur
BBQ-sósa
Salt og pipar

Tortilla-kökur
Salat
Paprika
Agúrka
Rauðlaukur
Rifinn ostur
Salsa sósa
Lárperumauk, heimagert

Auðvelt guacamole 
(lárperumauk)
2 stórar þroskaðar lárperur (avó-
kadó)
1 lítill rauðlaukur
1 stór tómatur, smátt skorinn
1 hvítlauksrif, maukað
Límónusafi
Salt og pipar

Kljúfið lárperu í tvennt, takið stein-
inn úr og setjið kjötið í skál. Maukið 
með gaffli.
Bætið við límónusafa eftir þörfum, 
saltið og piprið. Því næst er smátt 
skornum lauk, hvítlauk og tóm-
ötum hrært saman við. Þetta mauk 
er mjög gott og allt í lagi að stækka 
uppskriftina.
Penslið kjúklingabringurnar með 
barbeque-sósunni, saltið og piprið. 
Látið standa í hálftíma. Hitið grillið. 
Kjúklingabringurnar eru grillaðar 
í um það bil sex mínútur á hvorri 
hlið eftir stærð. Takið af grillinu og 
látið hvílast meðan kökurnar eru 
steiktar.
Áður en kjúklingabringurnar eru 
grillaðar er rétt að skera niður græn-
metið og raða öllu fallega á borðið. 
Ostur og sósur. Borðið verður líkt og 
hlaðborð og hver og einn velur hvað 
fer í tortilla-kökurnar.
Á meðan kjúklingurinn hvílist 
er rétt að grilla tortilla-kökurnar. 
Leggið þær á heitt grillið og grillið í 
smá stund á hvorri hlið. Þetta tekur 
örfáar mínútur og kökurnar mega 
ekki vera of lengi því þá harðna 
þær. Ekki fara frá grillinu á meðan 
kökurnar eru steiktar.
Skerið kjúklinginn í sneiðar. Hver 
og einn fær tortilla-köku og velur 
meðlæti eftir smekk.

LAU. 16. SEPT. Í HÁSKÓLABÍÓI

40 ÁRA AFMÆLISTÓNLEIKAR

MISSIÐ EKKI AF EINSTÆÐU TÆKIFÆRI TIL AÐ SJÁ EINA MERKUSTU 

HLJÓMSVEIT ÍSLANDS SÖGUNNAR Á EINSTÖKUM TÍMAMÓTAVIÐBURÐI!

MIÐASALA HAFIN Á MIDI.IS

AÐRIR TÓNLEIKAR SUN. 17. SEPT. KL. 21. !!

U P P S E L T !
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

BAUHAUS óskar eftir 
að ráða rekstrarstjóra

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur 
fleiri en 260 verslanir í 21 landi. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, 
stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Leitað er að öflugum og árangursdrifnum aðila sem vill taka þátt 
í áframhaldandi uppbyggingu BAUHAUS á Íslandi. Rekstrarstjóri 
BAUHAUS þarf að þekkja verslunarrekstur, hafa stjórnunarreynslu 
og vera tilbúinn til að starfa í alþjóðlegu umhverfi.

Rekstrarstjóri BAUHAUS heyrir beint undir framkvæmdastjóra 
og er staðgengill hans. Rekstrarstjóri er ábyrgur fyrir öllum rekstri 
verslunarinnar ásamt eftirfylgni vinnuferla og styður við aðrar 
deildir verslunarinnar svo þær geti sinnt daglegum verkefnum 
sínum á sem bestan máta.
 

Helstu verkefni:
 • Úttektir og stýring á kostnaði
• Stýring og innleiðing á ferlum í þjónustu 

og vörumóttöku
• Ábyrgð á ferlum í rekstri og eftirfylgni
• Starfsmannastjórnun í vörumóttöku og 

þjónustu

Upplýsingar veita:  Sverrir Briem 
                                 sverrir@hagvangur.is

   Geirlaug Jóhannsdóttir 
                                 geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl nk.



 2 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 .  A P R Í L  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

VIÐ LEITUM AÐ 
BÍLSTJÓRUM Í 
SUMARAFLEYSINGAR! 

Mjólkursamsalan (MS) er í eigu 

kúabænda um allt land. Hlutverk 

félagsins er að taka við mjólk frá 

kúabændum og framleiða afurðir í 

takt við þarfir markaðarins. Félagið 

heldur úti öflugu söfnunar- og 

dreifikerfi sem tryggir landsmönnum 

aðgang að ferskum mjólkurvörum.

Hjá MS starfa rúmlega 400 

starfsmenn á fimm starfsstöðvum 

á landinu þ.e. Reykjavik, Búðardal, 

Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi. 

Meginmarkmið í  mannauðsmálum er 

ánægt starfsfólk með skýra ábyrgð, 

góða sérþekkingu í mjólkuriðnaði 

og sem vinnur saman sem ein 

liðsheild að markmiðum félagsins. 

Mjólkursamsalan leggur áherslu á 

fjölbreytta samsetningu starfsfólks 

hvort sem um er að ræða þjóðerni, 

kynferði, menntun, reynslu og aldur. 

Við ráðningar veljum við hæfustu 

einstaklingana í starfið með gildin 

okkar: metnað, samvinnu, jákvæðni  

og ábyrgð að leiðarljósi. 

Ert þú með meirapróf, í leit að góðu starfsumhverfi, þar sem helst í 
hendur reglulegur vinnutími en einnig nýlegur og öruggur farkostur?

www.ms.is

2017

MJÓLKURSÖFNUN OG DREIFING

Akureyri, Egilsstaðir, Ísafjörður, Selfoss

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Mjólkursöfnun frá bændum

•  Vörudreifing 

•  Umhirða bifreiða

•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

•  Meirapróf CE réttindi

•  Reynsla af sambærilegu starfi kostur

•  Hæfni til að tjá sig á íslensku æskileg

•  Þjónustulund og sveigjanleiki

•  Ábyrgðarkennd og metnaður í starfi

•  Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni

 
Frekari upplýsingar veitir Magnús Guðmundsson, 
rekstrarstjóri flutningadeildar í s. 898-7722.

DREIFING

Reykjavík

Starfs- og ábyrgðarsvið:

•  Vörudreifing og þjónusta við viðskiptavini

•  Umhirða bifreiða

•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

•  Ökuréttindi B eða meirapróf C réttindi 

• Reynsla af sambærilegu starfi kostur

•  Hæfni til að tjá sig á íslensku æskileg

•  Þjónustulund og sveigjanleiki

•  Ábyrgðarkennd og metnaður í starfi

•  Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni

 
Frekari upplýsingar veitir Halldór Ingi Steinsson, 
dreifingarstjóri s. 858-2258.

Nánari upplýsingar

Vinnutími er alla virka daga frá kl. 07:00 til 16:00 
og a.m.k. annan til þriðja hvern laugardag, fer 
eftir aðstæðum.  

Útkeyrslubílar MS á höfuðborgarsvæðinu eru 
mismunandi að stærð. Annars vegar er krafist B 
réttinda og hins vegar C réttinda. Úti á landi eru 
bílarnir oft og tíðum með aftan í vagn. Þar er 
krafa um CE réttindi.

Umsókn

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf í 
byrjun maí og starfað út ágúst. Umsóknarfrestur 
er til og með 18. apríl. Sækja þarf um í gegnum 
vefsíðu okkar www.ms.is undir „Störf í boði“ 
https://mjolkursamsalan.rada.is

Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar 
ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

BÚÐARDALUR

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

SELFOSS

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



Lögfræðingur BHM 

Capacent — leiðir til árangurs

Bandalag háskólamanna 
(BHM) er heildarsamtök 
háskólamenntaðra á íslenskum 
vinnumarkaði, stofnað 23. 
okóber 1958. Innan vébanda 
þess starfa 27 aðildarfélög 
sem í eru rúmlega 12.000 
félagsmenn. Hlutverk BHM er 
m.a. að semja um sameiginleg 
hagsmuna- og réttindamál 
félagsmanna samkvæmt 
umboði, vera aðildarfélögum 
til fulltingis við gerð 
kjarasamninga og standa vörð 
um hagsmuni félagsmanna 
gagnvart stjórnvöldum og 
löggjafarvaldi. 
 
BHM er vinnustaður þar sem 
jafnrétti er haft að leiðarljósi.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4813 

Hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði er skilyrði. 
Lögmannsréttindi er kostur.
Góð þekking og reynsla á vinnurétti og stjórnsýslurétti.
Reynsla af vinnumarkaðsmálum og þekking á málefnum 
stéttarfélaga er kostur.
Geta til að vinna í hópi og hæfni til að leiða mál til lykta.
Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Frumkvæði og metnaður.
Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti.
Góð enskukunnátta nauðsynleg og þekking á einu 
Norðurlandamáli er kostur.
Góð tölvuþekking.

�
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�
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Umsóknarfrestur

10. apríl 

Starfssvið
Ábyrgð á ráðgjöf til BHM og aðildarfélaga.
Túlkun kjarasamninga, stofnanasamninga og 
ráðningarsamninga.
Túlkun ýmissa laga og reglna er varða vinnuréttar- og 
stjórnsýslumál.
Úrlausn einstaklingsmála sem berast frá aðildarfélögum 
BHM. 
Fræðsla um lögfræðileg málefni og kennsla á námskeiðum 
á vegum BHM.
Samskipti og samstarf við aðildarfélög BHM og aðila 
vinnumarkaðarins.
Umsagnir um lagafrumvörp. 
Þátttaka í nefndum og kjarasamningagerð.

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa. Lögfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra BHM 
og er mikil samvinna milli þeirra og annarra starfsmanna BHM. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún 
Sigurðardóttir skólastjóri í síma 
4708715 eða á bjarkatún@
djupivogur.is. Umsóknum með 
ferilskrá skal skilað á ofangreint 
netfang.

Íþróttamiðstöð 
Djúpavogs

Starfsmaður óskast í 
sumarafleysingar. Starfið felst í 
gæslu og eftirliti við sundlaug og í 
baðklefum auk afgreiðslu, þrifum 
og öðrum tilfallandi verkum. 
Ráðningartímabil er 1. júní til 20. 
ágúst. Aldurstakmark 18 ár. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á andres@djupivogur.is

Laus störf í Djúpavogshreppi
Djúpavogsskóli

Umsjónakennarar

Djúpavogsskóli óskar eftir að ráða 
umsjónarkennara í 1. bekk, 2. bekk, 
4. bekk og 5.-7. bekk. 

Önnur kennarastörf
Þá vantar kennara í textílmennt (um 
9 kst. á viku), heimilisfræði (um 9 
kst. á viku), íþróttir og sund (16 klst. 
á viku), tungumál á mið- og 
unglingastigi (um 20 kst. á viku).

Aðstoðarskólastjóri
Laus er til umsóknar staða 
aðstoðarskólastjóra í grunn-
skólanum frá og með 1. júní. 
Aðstoðarskólastjóri kennir 16 
kennslustundir á viku þannig að 
stjórnunarhlutfallið er 37,5%. 
Aðstoðarskólastjóri vinnur náið með 
skólastjóra í að stýra faglegu starfi í 
skólanum, sér um aðstoð við 
daglegan rekstur og heldur utan um 
ákveðin verkefni. 

Í Djúpavogshreppi er 
samheldið og öflugt 
samfélag fólks sem 
kýs að búa í litlu 
sveitarfélagi úti á landi.  

Umhverfisstefna 
sveitarfélagsins er 
metnaðarfull, náttúra 
þess einstök og 
möguleikar til útivistar 
og heilsuræktar 
fjölbreyttir. 

Við erum stolt af því 
að vera eina Cittaslow 
sveitarfélagið í landinu.  
Markmið Cittaslow er 
að auka lífsgæði og 
ánægju fólks með því 
að veita hnattvæðingu, 
einsleitni og hraðaáráttu 
í borgum og bæjum 
nútímans viðnám.

Sérkennari og þroskaþjálfi
Óskum eftir að ráða sérkennara í 
100% starf og þroskaþjálfa í 100% 
starf.

Stuðningsfulltrúi
Lausar eru stöður stuðnings-
fulltrúa þar sem unnið er með 
fötluðum nemendum. Tvær 
stöðurnar eru um 75% en ein 
um 50%. 

Aðstoð í mötuneyti
Starfsmaður óskast við aðstoð í 
skólamötuneytinu og til að sjá um 
lengda viðveru frá 13:00 -16:00.

Tónskólinn

Deildarstjóri 
Tónskólinn óskar eftir að ráða 
deildarstjóra í 100% starf, sem 
heyrir undir skólastjóra en sinnir 
daglegri skipulagningu, foreldra-
samstarfi og almennu utanumhaldi. 

Tónlistarkennari
Þá vantar einnig kennara við 
tónskólann í 50% starf.

Skólastjóri, Halldóra Dröfn 
Hafþórsdóttir veitir nánari upp-
lýsingar vegna grunn- og tónskóla á 
skolastjori@djupivogur.is eða í síma 
470-8713. Umsóknarfrestur er til og 
með 12. apríl 2017. Umsóknar-
eyðublöð má finna á heimasíðu 
grunnskólans.

Leikskólinn Bjarkatún

Leikskólinn Bjarkatún er tveggja 
deilda leikskóli með 37 börn. Í 
leikskólanum er unnið mjög 
metnaðarfullt starf á sviðum 
umhverfismála, grenndarkennslu 
og málörvun. Við óskum eftir að 
ráða deildarstjóra og leikskóla-
kennara. Menntunar og hæfnis-
kröfur eru leikskólakenna-
amenntum (B.ed próf), jákvæðni og 
áhugasemi, sjálfstæð og öguð 
vinnubrögð, meðvitund um 
umhverfismál, snyrtimennska og 
stundvísi. Konur jafnt sem karlar 
eru hvött til að sækja um. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl 

Vinalegur og vistvænn
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Stjórnandi sölu á fyrirtækjamarkaði
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við AGA, 
sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  1991. Árið 
1999 var AGA keypt af Linde frá Þýskalandi sem 
er eitt stærsta gasfyrirtæki heims með starfsemi í 
yfir 100 löndum og 50 þúsund starfsmenn. 

ÍSAGA ehf hefur aðsetur að Breiðhöfða í 
Reykjavík. Þar eru súrefnis- og köfnunarefnis 
verksmiðja fyrirtækisins, áfyllingastöð, skrifstofa, 
verslun o.fl. Einnig rekur ÍSAGA koldíoxíð-
verksmiðju að Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan 
er ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um 
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns.             

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.aga.is

•	Menntun	sem	nýtist,	svo	sem	á	sviði	verk-,	tækni-	
eða	vélfræði

•	Reynsla	af	samningagerð
•	Reynsla	af	vinnu	með	teikningar	og	ferla	er	æskileg
•	Hæfileiki	til	að	vinna	sjálfstætt	og	með	öðrum
•	Frumkvæði	og	vilji	til	að	ná	árangri
•	Geta	og	vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	þekkingu	
og	vinnubrögð	og	að	vinna	eftir	skilgreindum	
verkferlum

•	Enskukunnátta	er	nauðsynleg

•	Utanumhald	og	sala	til	viðskiptavina,	þvert	
á	atvinnugreinar

•	Greining	og	yfirferð	ferla	út	frá	notkun	
viðskiptavina	á	vörum	frá	AGA	og	ráðgjöf	
því	tengdu

•	Þátttaka	í	markaðsvinnu	söluteymis	sem	
sölustjóri	tilheyrir

•	Tilboðs-	og	samningagerð

ÍSAGA	ehf.	óskar	eftir	að	ráða	stjórnanda	til	að	sinna	sölustarfsemi	fyrirtækisins.	Leitað	er	að	
einstaklingi	með	reynslu	af	sölu	á	fyrirtækjamarkaði	(B2B),	hefur	náð	góðum	árangri	í	fyrri	störfum	og	
vill	ná	enn	lengra.	

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (Bylgja@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017. 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.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sölumaður á matvælamarkaði

Leitað er að kjötiðnaðar- eða matreiðslumanni til að sinna sölu til annarra fagaðila 
s.s. kjötvinnsla, fiskbúða ofl. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri faglegri þekkingu 
og hafa áhuga á sölumennsku, búa yfir góðri enskukunnáttu sem og framúrskarandi
samskiptahæfileikum.

Um er að ræða spennandi og líflegt starf hjá traustu fyrirtæki í vexti.

Öflugt markaðs- og framleiðslufyrirtæki í matvælaiðnaði óskar eftir að ráða sölumann.

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl nk.

Byggjum á betra verði

Leitum að góðum liðsmanni sem getur hafið störf 
fljótlega

Starfið felur í sér sölu, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini 
timbursölu ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum

Hæfniskröfur
• Þekking á timburvörum eða reynsla af 
 sambærilegu starfi æskileg
• Samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur

Umsóknir berist fyrir 
10. apríl n.k. 
og sendast til 
atvinna@husa.is

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

VERKSTJÓRI Í TIMBURPORT
HÚSASMIÐJUNNAR Í HAFNARFIRÐI

Leikskóli Seltjarnarness
 • Aðstoðarskólastjóri, fullt starf.
 • Deildarstjóri, fullt starf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Bókasafns- og upplýsingafræðingur, fullt starf.
 • Dönskukennsla, fullt starf, afleysing skólaárið  
  2017-2018. 
 • Íslenskukennsla, fullt starf.
 • Náttúrugreinakennsla, 75% starfshlutfall.
 • Stærðfræðikennsla, fullt starf, afleysing   
  skólaárið 2017-2018.
 • Tónmenntakennsla, fullt starf, afleysing 
  skólaárið 2017-2018.
 • Umsjónarkennsla á miðstigi, fullt starf, 
  afleysing skólaárið 2017-2018.
 • Húsvörður, fullt starf.

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

Umsóknarfrestur er til 17. apríl næstkomandi.

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

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is
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Fjármálastjóri

Helstu verkefni
• Yfirumsjón með bókhaldi og fjárhagsupplýsingum
• Ábyrgð á greiðslum og innheimtum
• Skýrslu- og áætlanagerð til stjórnenda og stjórnar
• Áætlanagerð og upplýsingagjöf í samvinnu við aðra 

stjórnendur
• Yfirumsjón með upplýsingakerfum félagsins
• Þátttaka í innkaupum og samningagerð 
• Samskipti við viðskiptabanka og fjárfesta
• Þátttaka í ýmsum sérverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði viðskipta og fjármála
• Framhaldsmenntun er æskileg 
• Árangursrík reynsla af sambærilegu starfi
• Hæfni og þekking til að vinna með flóknar framleiðslu- og 

fjárhagsupplýsingar
• Hæfni og þekking til að þróa upplýsingakerfi félagsins
• Framúrskarandi samskiptahæfni, sveigjanleiki og metnaður
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Hafa eiginleika og áhuga á að vinna í síbreytilegu umhverfi 

og ná árangri í starfi 

Laxar fiskeldi ehf ætlar að styrkja stjórnendateymi sitt og leitar nú að öflugum liðsmanni til að taka þátt í spennandi uppbyggingu 
félagsins næstu ár. Um er að ræða nýtt starf hjá félaginu og er mikilvægt að umsækjendur séu tilbúnir að taka þátt í að móta 
framtíðarstefnu félagsins.

Laxar fiskeldi ehf rekur þrjár seiðaeldisstöðvar í Ölfusi og er að hefja áframeldi á laxi í Reyðarfirði. 
Félagið hefur leyfi til að framleiða 6.000 tonn af laxi árlega en er með umsóknir um frekari leyfi á 
Austfjörðum. Félagið er vel fjármagnað og er stærsti hluthafi þess fjölskyldufyrirtækið Masöval 
sem rekur öflugt laxeldi í Noregi.

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 9. apríl nk.
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Verkefnastjóri hjá Endurmenntun Háskóla Íslands

Helstu verkefni
• Þarfagreining og þróun nýrra námskeiða á 

ýmsum sviðum 
• Skipulagning námskeiða 
• Samskipti við kennara, viðskiptavini og aðra 

samstarfsaðila 
• Þátttaka í teymisvinnu og þróunarverkefnum

Hæfniskröfur
• Meistaragráða á háskólastigi 
• Fjölbreytt starfsreynsla úr opinbera- og/eða einkageiranum 
•  Reynsla af verkefnastjórnun 
• Gott tengslanet 
• Þjónustulipurð og framúrskarandi samskiptahæfni 
• Skipulagshæfni og frumkvæði 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

Endurmenntun Háskóla Íslands hyggst bæta við verkefnastjóra í hóp 15 öflugra starfsmanna. Leitað er að einstaklingi með víðtæka 
reynslu og tengsl í atvinnulífinu. Viðkomandi þarf að búa yfir lipurð í samskiptum, skipulagshæfni og vera tilbúinn til að takast á við 
fjölbreytt verkefni í síbreytilegu umhverfi. Verkefnastjóri tekur þátt í teymisvinnu á vinnustaðnum. 
Næsti yfirmaður er þróunarstjóri námskeiða.

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
15. apríl nk.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir. 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga

Félagsráðgjafi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir  stöðu 
félagsráðgjafa lausa til umsóknar. 

Umsækjandi skal hafa starfsbundin réttindi félagsráðgjafa.
Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegar umsóknir er tilgreini nöfn a.m.k. 2ja umsgnar- 
aðila, menntun, fyrri störf og sakavottorð berist undir-
rituðum sem jafnframt veitir  frekari upplýsingar.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) annast  
félags- og skólaþjónustu og barnavernd sveitarfélaganna 
á Snæfellsnesi, þeirra Snæfellsbæjar, Stykkishólmsbæjar, 
Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar og Eyja-og  
Miklaholtshrepps.

Hjá FSS starfa auk forstöðumanns, 2 sálfræðingar, 2 félags-
ráðgjafar, 2 þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafi, talmeina- 
fræðingur auk starfsfólks dagþjónustu- og hæfingarstöðva, 
heimaþjónustu og annarra  þjónustuþátta fatlaðs fólks.

Umsóknarfrestur er til 18. apríl
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ
sveinn@fssf.is;  s. 430 7800 og 861 7802

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

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

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Kerfisstjóri
Hagstofa Íslands leitar eftir kerfisstjóra til starfa. Starfið felst í rekstri og áframhaldandi uppbyggingu 
á tölvuumhverfi Hagstofunnar. Kerfisstjóri mun sinna rekstri netþjóna og fjölbreyttra kerfislausna sem 
eru nauðsynlegar daglegum rekstri Hagstofunnar auk þess að koma að rekstri útstöðva og þjónustu 
við starfsmenn. 
Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í hóp og eigi auðvelt með að starfa með öðrum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af rekstri tölvukerfa
• Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa
• Þekking á sýndarumhverfum fyrir tölvurekstur
• Þekking og reynsla af rekstri vélbúnaðar fyrir útstöðvar
• Þekking og reynsla af uppsetningu og rekstri GNU/Linux og  
 Microsoft Windows stýrikerfa er æskileg
• Þekking og reynsla af vöktunarkerfum og samskipanastjórnunartólum  
 (e. configuration management tools) er æskileg
• Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræðimenntun eða önnur sambærileg menntun er kostur
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Þjónustulund, færni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfni
• Hreint sakavottorð

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Laun eru skv. kjaras-
amningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 18.4.2017. Umsóknir skulu sendar á eftirfarandi póstfang: Hagstofa 
Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík. Einnig má senda umsóknir rafrænt á netfangið 
starfsumsokn@hagstofa.is.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 528 1000.

óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikilvægum og 
spennandi verkefnum.

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um allt land. Samtökin eru 
aðilar að Samtökum atvinnulífsins og eru staðsett í Húsi atvinnulífsins að Borgartúni 35.

Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig 
stöðu þeirra og rekstur.

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ FINNA Á WWW.SAMORKA.IS
Bæði konur og karlmenn eru hvött til að sækja um starfið.
Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra, Páls Erland (pall@samorka.is),sem einnig veitir upplýsingar um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl. Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

HELSTU VERKEFNI:

Móta starfsumhverfi orku- og veitugeirans.
Umsjón með starfi fag- og málefnahópa sem starfa á
vettvangi samtakanna.
Skipulagning  og umsjón með framkvæmd opinna funda um 
málefni orku- og veitugeirans.
Skipulagning námskeiða og fræðslu fyrir aðildarfyrirtæki 
samtakanna og geirann í heild.
Samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir.
Eftirfylgni með nýrri stefnu samtakanna.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

Verkfræði/tæknifræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. 
Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku.

Borgartúni 35, 
105 Reykjavík

591 0000
samorka.is

VERKEFNASTJÓRI
Á SVIÐI RAFMAGNS



VÖRUSTJÓRI
Marel leitar að vörustjóra (Global Product Manager) fyrir Vigtun 
og Flokkun (Weighing and Grading). Vörustjóri er ábyrgur fyrir 
vörum út líftíma þeirra, langtímastefnu og viðskiptaárangri.

Starfið felur í sér samstarf við vöruþróun, þjónustu og sölunet 
Marel auk samskipta við viðskiptavini og samstarfsaðila á 
Íslandi og erlendis. Vörustjóri leiðir hóp vörusérfræðinga sem 
styðja sölu- og þjónustunet Marel með sérfræðiþekkingu 
sinni. Vörustjóri er ábyrgur fyrir stöðugum umbótum og þróun 
viðskiptahátta í sínum vöruflokki. Um er að ræða alþjóðleg 
verkefni sem krefjast ferðalaga erlendis. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptum, tækni eða sambærilegu fagi

sem nýtist í starfi
• Reynsla eða hæfileikar í stefnumótun og markaðs- og

samkeppnisgreiningu
• Sjálfstæð vinnubrögð og mikill drifkraftur
• Jákvætt viðhorf og hæfni til að vinna í hópi
• Góð færni í ensku á rituðu og mæltu máli
• Áhugi á að setja sig inn í tæknilega flókin viðfangsefni
• Reynsla af alþjóðlegu umhverfi er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður 
Stefánsdóttir, sigridur.stefansdottir@marel.com, 
í síma 563 8000. 
Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017. Sótt er um 
starfið rafrænt á marel.is/störf 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun 
og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess 
vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. 
Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með 
góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

AFLEYSINGAR
Bakvinnsla í framleiðslustýringu 
Laus eru tvö störf í skráningu og skipulagningu verkefna 
og aðfanga í framleiðslu. Störfin fela í sér umsjón með 
núverandi og fyrirliggjandi verkefnum ásamt þátttöku í 
umbótaverkefnum.  Störfin eru tímabundin til eins árs.

Innkaupadeild 
Starfið felur í sér skipulagningu birgða og innkaupa og 
samskipti við viðskiptavini og birgja. Viðkomandi mun 
einnig taka þátt í umbótaverkefnum.  Starfið er tímabundið 
til eins árs.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Færni við að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af sambærilegum störfum kemur sér vel
• Tölvufærni  og tölugleggni
• Þekking á SAP er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gudfinna Eyrún 
Ingjaldsdóttir, gudfinna.ingjaldsdottir@marel.com, 
í síma 563 8000. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017. Sótt er um 
starfið rafrænt á marel.is/störf 

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Þrif
Óska eftir að ráða starfmann 
við þrif á bílum, verkstæðinu, 
skrifstofum og önnur tilfallandi 
verkefnum

Umsóknir sendast á  
bilaretting@bilaretting.is

Skútuvogi 12 H

Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem 

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Þörungaverksmiðjan 
óskar að ráða fólk til 

verksmiðjustarfa
 

Unnið er á vöktum við framleiðslu á lífrænt vottuðu mjöli.
Gerðar eru strangar kröfur um öryggi og gæði.

Réttindi og hæfni til að nota vinnuvélar eru kostur.
 

Störfin geta hentað hvort sem er konum eða körlum  
á öllum aldri.

Hafið samband við Hlyn í síma 834 3289 eða sendið  
okkur línu á info@thorverk.is

Vélstjóri
Sumarafleysing

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar 
í sumarafleysingar 

Tímabil: 01. maí og 31. ágúst

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi þarf að hafa vélstjórnarréttindi “ VSIII“ 

að lágmarki, námskeið frá slysavarnaskóla sjómanna.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
eyfangehf@simnet.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast

Starfsmaður óskast 
Lífdísill ehf óskar eftir framtíðarstarfsmanni í fjölbreytt 

verkefni við framleiðslustörf í tilraunaverksmiðju  
félagsins á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.  

Íslenskukunnátta nauðsynleg, vinnuvélapróf kostur. 

Allar nánari uppl í síma 6640840  
eða sigurdur.ingolfsson@lifdisill.is.

Starf í viðskiptaþjónustu
Ertu öflugur og drífandi einstaklingur?

Menntunar- og hæfniskröfur 
Menntun og / eða reynsla af bókhaldi og launavinnslu, uppgjörum, 
skattframtalsgerð eða sambærilegum verkefnum.
Reynsla af notkun DK viðskiptahugbúnaðar er kostur.
Samviskusemi, nákvæmni í vinnubrögðum og áhugi á framþróun.
Jákvæðni, frumkvæði og samskiptahæfni.

PwC leggur mikið upp úr faglegum vinnubrögðum og gerir miklar kröfur til 
starfsfólks síns í þeim efnum..  

Umsóknir 
Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2017.

Vinsamlegast sækið um á vef PwC og látið ferilskrá sem inniheldur upplýsingar um 
menntun og fyrri störf fylgja umsókninni.

Frekari upplýsingar veitir Vilhjálmur Kári Haraldsson, mannauðsstjóri PwC með 
tölvupósti á netfangið vilhjalmur.k.haraldsson@is.pwc.com. 

Öllum umsóknum verður svarað og verða þær meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Við stækkum og styrkjum hópinn okkar

PwC er stærsta endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki heims. PwC á Íslandi 
hefur á að skipa reynslumiklum sérfræðingum í endurskoðun, 
viðskiptaþjónustu, fyrirtækjaráðgjöf, skatta- og lögfræðiráðgjöf og innri 
endurskoðun og kappkostar að veita framúrskarandi þjónustu á þeim sviðum.

Að starfa hjá PwC þýðir að starfa sem hluti af liðsheild 
með reynslumiklum sérfræðingum í krefjandi og 
spennandi umhverfi íslensks og alþjóðlegs 
viðskiptalífs. Sú reynsla og þekking sem starfsfólk PwC 
ávinnur sér í störfum sínum getur gert viðkomandi að 
verðmætum einstaklingi í atvinnulífinu.

pwc.is/storf

SÉRFRÆÐINGUR Á 

SKRIFSTOFU FORSTJÓRA

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Skrifstofa forstjóra hefur yfirumsjón með daglegri stjórnun og rekstri Fjármálaeftirlitsins í samræmi við áherslur 
stjórnar og stýrir stefnumótun, umbóta- og þróunarverkefnum.  Á skrifstofu forstjóra fara einnig fram samskipti 
við opinbera aðila og umsjón með alþjóðlegum samskiptum Fjármálaeftirlitsins. 

Starfssvið
• Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum skrifstofu forstjóra
• Aðstoð við skipulagningu verkefna og eftirfylgni
• Yfirsýn yfir störf og verkefni Fjármálaeftirlitsins
• Undirbúningur og gagnaöflun fyrir fundi, úrvinnsla       

fundargagna og eftirfylgni ákvarðana
• Aðkoma að greinaskrifum og útgáfu kynningarefnis 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
• Viðeigandi þekking á fjármálamarkaði 
• Reynsla af störfum tengdum fjármálamarkaði
• Færni og reynsla í framsetningu texta og talnaefnis
• Framúrskarandi hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og      

ensku sem og í miðlun upplýsinga
• Drifkraftur, frumkvæði og hæfni til að hafa yfirsýn yfir       

fjölbreytt verkefni
• Jákvæðni, rík þjónustulund og góð samskiptahæfni

  Við leitum að jákvæðum og 
drífandi einstaklingi í fjölbreytt 
og krefjandi verkefni.

Umsjón með starfinu hefur Árni 
Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri 
(arni@fme.is) og Erla Traustadóttir 
sérfræðingur í mannauðsmálum 
(erlat@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, 
www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
18. apríl nk. Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 
viðkomandi til að gegna starfinu 
rökstudd.



Gufunesi      gamur.is      577 5757

SÖLU- OG 
MARKAÐSSTJÓRI
Íslenska gámafélagið leitar að öflugum
stjórnanda.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stjórnun og ábyrgð á sölu- og markaðssviði
• Útboðs- og samningagerð
• Stefnumótun á sviði sölu, þjónustu og markaðsmála
• Sölu- og kynningarstörf
• Auglýsingar, kynningarefni og samskipti við fjölmiðla
• Uppbygging og umsjón með heildsölu

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri mannauðssviðs, helga@gamur.is.
Umsóknir óskast á heimasíðu fyrirtækisins, https://umsokn.gamur.is, en umsóknarfrestur er til og með 18. apríl.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð færni í íslensku og ensku
• Hæfileiki til að hlusta, greina og rökstyðja
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 250 manns víða um land en fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði 
umhverfisþjónustu.  Fyrirtækið 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“.  Stefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera 
framúrskarandi vinnustaður þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Application period ends April 10th 2017.

Please apply on our website: ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources tel. 515 1300.

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with 

2800 employees in over 20 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage. WWW.OSSUR.COM

Ossur seeks an ambitious, positive and organized individual to join the Ossur R&D prosthetics team. The position 
requires independence, professional attitude and the drive to work in a highly motivated group.

DESIGN ENGINEER

RESPONSIBILITES: 
• Analysis of system level requirements and 

definition of  detailed specifications for the 
systems, modules and components

• Design prosthetic systems, modules or 
components to fulfil product and system 
specifications

• CAD Modelling and drafting of product,  
modules and components

• Supervision of  manufacturing activities 
associated with prototypes creation

• Execution of test and qualification activities 
associated with modules and components

• Redaction of technical documentation, fulfilling 
internal processes and regulatory standards

QUALIFICATIONS: 
• Bachelor’s degree in Mechanical Engineering, 

Master’s degree is a positive

• Minimum 5 years experience in mechanical design, 

preferably in product development environment

• Experience of 3D modelling software, i.e. SolidWorks, 

ProEngineer, Ansys or Catia, including good 

knowledge of surface modelling

• Experience in plastic injection parts design and 
manufacturing process

• Good knowledge of the fundamentals of machine 

design and experience in Finite Element Modelling

• Capacity to contribute to ideation and innovation 
processes

• Strong communication skills

• Highly proficient in spoken and written English
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VANTAR ÞIG VINNU?

Við hjá Prooptik leitum að þjónustuglöðum 
einstaklingi til að sinna sölustarfi. 

Starfshlutfall er 100% og sumarafleysingar. 

Þarf að hefja störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið: 
matti@prooptik.is

Við hjá Prooptik leitum að þjónustu- 
glöðum einstaklingi í 100% sölustarf 

sem getur hafið störf sem fyrst.

Óskum einnig eftir einstaklingi  
í sumarafleysingar.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send  
á netfangið: matti@prooptik.is

Menntaskóli Borgarfjarðar  
auglýsir eftirfarandi störf:

• Íslenskukennari í 100% starf 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

• Raungreina- og/eða stærðfræðikennari í hlutastarf
  o Nánari upplýsingar hjá skólameistara. 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Guðrúnu Björgu Aðalsteinsdóttur skólameistara í  
netfangið gudrunbjorg@menntaborg.is 
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar í síma 433-7700. 

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 18. apríl 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Starfsmaður óskast                                                                                                   
Starfsmaður óskast í jarðgerðarstöð Moltu ehf.

Molta ehf. er jarðgerðarstöð í Eyjafjarðarsveit sem  
jarð gerir lífrænan úrgang frá heimilum og fyrirtækjum.  
Nú leitum við eftir dugmiklum einstaklingi í sumarafleys-
ingar með möguleika á framtíðarstarfi. Um er að ræða 
fjölbreytt starf sem felur í sér m.a. móttöku, innmötun og 
blöndun hráefna, eftirlit með vinnslu og búnaði, ásamt 
viðhaldi tækja. 

Hæfniskröfur:
• Meirapróf eða vinnuvélapróf er kostur
• Reynsla af vélaviðgerðum er kostur
• Iðnmenntun sem að nýtist í starfi er kostur
• Sterk öryggis- og umgengnisvitund
• Almenn tölvukunnátta 
• Stundvísi, áreiðanleiki og góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á kristjan@molta.is
Nánari upplýsingar veitir Birgir Stefánsson (vaktststjóri) í 
síma: 863 7405 og Kristján Ólafsson (framkvæmdastjóri) í 
síma: 844 1771.

Umsóknarfrestur
7. apríl 2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að vélaverkfræðingi
Vélaverkfræðingur á iðnaðarsvið
Hjá EFLU vinnur öflugt teymi í ráðgjafarþjónustu við iðnað og iðnfyrirtæki. Teymið kemur að 
hönnun véla og ráðgjöf hjá flestum iðnfyrirtækjum hérlendis ásamt því að sinna ráðgjöf til 
erlendra fyrirtækja.

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

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

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND

Hæfniskröfur:

• M.Sc eða B.Sc gráða í véla- eða iðnaðar-

 verkfræði  / tæknifræði

• Kunnátta á AutoCad og Inventor nauðsynleg

• Þekking á CadWorx hugbúnaði (Plant, 

 P&ID og Structure), TRIFLEX eða  

 spennugreiningarhugbúnaði kostur

• Helst 5 ára starfsreynsla í þjónustu 

 við iðnað

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Kunnátta í ensku og norðurlandamálum  

 er kostur

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 7. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is



Við leitum að kraft miklum og  
fram  sæknum einstaklingum  

Helstu verkefni
• Ábyrgð á upplýsinga- og kynningarmálum  

SFS á innlendum og erlendum vettvangi
• Umsjón með vef- og samfélagsmiðlum
• Umsjón með vinnslu á efni fyrir  

prent- og margmiðlun
• Skipulagning ráðstefna og funda á vegum SFS

Helstu verkefni
• Lögfræðileg ráðgjöf, s.s. á sviði fiskveiðistjórnunar, 

umhverfismála og vinnumarkaðsmála
• Samningagerð, þ.m.t. kjarasamningar
• Vinnsla álitsgerða og umsagna um lagafrumvörp  

og reglugerðir
• Alþjóðlegt samstarf á sviði vinnuréttarmála 

tengdum sjávarútvegi
• Aðstoð við félagsmenn

Sjávarútvegur er öflug þekkingargrein þar sem eftirspurn er eftir fólki með fjöl-
breytta reynslu, menntun og bakgrunn. Forsenda þess að sjávarútvegur megi eflast 
og þróast er að Íslendingar þekki þessa fjölþættu atvinnugrein og þau tækifæri sem 
sjávarútvegur býður upp á.

Menntun og hæfni
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi,  

s.s. á sviði viðskipta- eða markaðsfræða
• Reynsla af fjöl- og/eða margmiðlun er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í hugsun  

og vinnubrögðum 
• Færni í markvissri og greinagóðri framsetningu 

upplýsinga í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum  

eru nauðsynlegir eiginleikar

Menntun og hæfni
• Lögfræðimenntun BA og ML eða embættispróf  

í lögfræði – lögmannsréttindi æskileg
• Að lágmarki 3 ára reynsla af lögfræðistörfum – 

reynsla af lögmennsku kostur
• Þekking á kjarasamningum, vinnurétti, 

stjórnsýslurétti og lagaumhverfi sjávarútvegs
• Samningatækni
• Færni í markvissri og greinagóðri framsetningu 

upplýsinga í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum  

eru nauðsynlegir eiginleikar

Nánari upplýsingar um starfsemi SFS má nálgast á www.sfs.is. 

Helstu verkefni
• Skrif úttekta, skýrslna, greina og álita sem tengjast 

efnahagslegum þáttum sjávarútvegs 
• Ytri samskipti og tengslamyndun við félagsmenn 

SFS og hagsmunaaðila í sjávarútvegi
• Vinna tengd umsögnum lagafrumvarpa  

og reglugerða

Umsóknir skulu berast á vef SFS, www.sfs.is, ásamt ferilskrá og kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfni 
í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.  Nánari upplýsingar veitir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, í síma 591 0300.

Menntun og hæfni
• Háskólapróf í hagfræði eða sjávarútvegsfræðum
• Góð starfsreynsla
• Góð greiningarhæfni nauðsynleg
• Áhugi á þjóðmálum og grunnþekking  

á rekstrarumhverfi sjávarútvegs
• Færni í markvissri og greinagóðri framsetningu 

upplýsinga í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum  

eru nauðsynlegir eiginleikar

Umsjónarmaður kynningarmála

Lögfræðingur

Hagfræðingur / Sjávarútvegsfræðingur



GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Grindavíkurbær
Skólastjóri Grunnskóla Grindavíkur

Staða skólastjóra við Grunnskóla Grindavíkur er laus til
umsóknar.  Umsóknarfrestur er til 6. apríl næstkomandi.

Nánari upplýsingar eru að finna á heimasíðu Grindavíkur-
bæjar http://www.grindavik.is

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf:

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
konu til starfa í Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum. 
Um vaktavinnu er að ræða.  

Almennur starfskraftur (kona)

Æskilegt er að umsækjendur séu reglusamir og 
tilgreini meðmælendur í umsókn. 

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir starfsmanni 
í hlutastarf í almennar ræstingar og skyld verkefni. 

Ræstitæknir

Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.is

Viltu starfa hjá einu öflugasta íþróttafélagi landsins? 
Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða konu til 
starfa í Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum.  
Um vaktavinnu er að ræða.  
Æskilegt er að umsækjendur séu liprir, reglusamir og 
tilgreini meðmælendur í umsókn.  
Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.is 

SUMARVINNA
Óskum eftir duglegum bílstjóra/lagermanni í sumarvinnu. Vinnutími  

frá kl 8-16 alla virka daga. Stundvísi og góð íslenskukunnátta skilyrði. 

Umsókn og ferilsskrá sendist á henry@gunnars.is

Bílstjóri

Hæfniskröfur:
•	 Meirapróf
•	 Stundvísi	og	snyrtimennska
•	 Góð	mannleg	samskipti
•	 Þjónustulund
•	 Öguð	vinnubrögð
•	 Vinnuvélaréttindi	kostur
•	 Þarf	að	geta	hafið	störf	sem	fyrst

Möguleiki á framtíðarstarfi
Umsóknafrestur	er	til	9. apríl 2017

Áhugasamir	sendi	inn	starfsumsókn	ásamt	ferilskrá	á	
starf@vakahf.is	merkt:	Bílstjóri	–	Eldri	umsóknir	óskast	
endurnýjaðar

Vaka hf. óskar eftir  
sumarstarfsmanni

Fasteignasalar
Við á Fasteignasölunni Bæ auglýsum eftir löggiltum fast-

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

Árangurstengd laun. 
Við erum til húsa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi og 

útibú á Selfossi.
Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,  

löggiltur fasteignasali, s 893-6001,  
beggi@fasteignasalan.is
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䄀猀 眀攀 挀漀渀琀椀渀甀攀 琀漀 猀挀愀氀攀 愀琀 椀渀挀爀攀搀椀戀氀攀 猀瀀攀攀搀Ⰰ 眀攀 愀爀攀 愀挀琀椀瘀攀氀礀 爀攀挀爀甀椀琀椀渀最 昀漀爀 漀甀爀 
愀挀挀漀甀渀琀 洀愀渀愀最攀洀攀渀琀 琀攀愀洀⸀ 

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

䄀瀀瀀氀礀眀漀爀欀椀渀最愀琀戀漀漀欀椀渀最⸀挀漀洀

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

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



Erlend 
viðskipti Helstu verkefni Hæfni og þekking

Kvika leitar eftir öflugum og 

reynslumiklum einstaklingi 

til starfa í bakvinnslu erlendra 

viðskipta. Starfið felst í dag-

legri umsjón með erlendum 

greiðslum, afstemmingum 

og skýrslugerð. Starfið felur 

einnig í sér mikil samskipti 

við erlendar bankastofnanir.

• Afgreiðsla á erlendum greiðslum

• Afgreiðsla á framvirkum 
samningum og skiptasamningum

• Utanumhald og eftirlit með 
stöðu á erlendum reikningum

• Erlendar ábyrgðir og innheimtur

• Samskipti við innlenda 
og erlenda samstarfsaðila

• Háskólamenntun á sviði 
viðskiptafræði eða sambærilegt

• Þekking á innlendum og erlendum 
uppgjörskerfum nauðsynleg

• Haldgóð þekking og reynsla 
af Swift, greiðslu- og verðbréfa-
skeytum, nauðsynleg

• Þekking á Vog og Libra Loan 
æskileg

• Mjög gott vald á Excel og 
ýmiskonar greiningarvinnu

• Mikilvægt að viðkomandi 
sé töluglöggur og nákvæmur 
í vinnubrögðum

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Frumkvæði, nákvæmni 
og metnaður í starfi 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Þórisdóttir, markaðs- og mannauðsstjóri Kviku 
á hildur@kvika.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á www.kvika.is/starfsumsokn eða senda umsóknir á starf@kvika.is.
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Verkefnastjóri á alþjóðasviði
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum auglýsir 
starf verkefnisstjóra á alþjóðasviði stofnunarinnar laust 
til umsóknar. Um er að ræða 75% ótímabundið starf. 

Alþjóðasvið stofnunarinnar vinnur að því að efla 
rannsóknir og kynningu á íslenskri menningu og auka 
tengsl íslenskra og erlendra fræðimanna. Meðal helstu 
verkefna er kynning íslenskrar tungu og menningar, 
skipulagning ráðstefna og námskeiða á sviði íslenskra 
fræða, umsýsla styrkja og alþjóðasamskipti.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á fræðasviðum stofnunarinnar 
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi 
• Mjög góð almenn tölvufærni
• Reynsla af vefstjórn, 
• Kunnátta í ensku og einu skandinavísku máli

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á netfangið sigurborg@hi.is eða til Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við 
Suðurgötu, 101 Reykjavík merkt: Starfsumsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. Menntun 
þarf að staðfesta með afriti af prófskírteini. Þá þarf að 
láta fylgja með nöfn, símanúmer og netföng tveggja 
umsagnaraðila. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla
kennara og fjármála og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofn
unarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar hjá stofnuninni 
í síma 545 4010.
Frekari upplýsingar um stofnunina má finna á  
heimasíðunni: www.arnastofnun.is

HÓPFERÐABÍLSTJÓRI

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með 
um 450 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða 
með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt 
starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu. 

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
OG MEÐ 9. APRÍL 2017.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá, 
kynningarbréfi og mynd. Nánari hæfniskröfur starfa er að finna á 
umsóknarsíðu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Við leitum að hressum ferðafélögum með ríka þjónustulund í hópinn.  
Í boði eru 100% störf í vaktavinnu, hlutastörf og sumarstörf.

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions  
Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík 

 580 5400 • www.re.is

EMS 582904
VIÐURKENND

FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

STARFSSVIÐ
• Akstur og þjónusta við farþega.

• Umsjón og umhirða bifreiða.

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins.

MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Aukin ökuréttindi D.

• Reynsla af akstri hópferðabíla  
 er æskileg.

• Hreint sakavottorð.

• Enskukunnátta.

• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir  
Þór Bínó Friðriksson, deildarstjóri  
stjórnstöðvar, á netfanginu bino@re.is. 

Kynnisferðir bjóða upp á að fjármagna 
meirapróf til þeirra umsækjenda sem ráðnir 
verða og hafa ekki meirapróf, gegn því að 
starfa í a.m.k. 2 ár hjá Kynnisferðum.

VERKEFNISSTJÓRI
Á VERKEFNASTOFU VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

Laust er til umsóknar fullt starf verkefnisstjóra alþjóðlegra rannsóknarverkefna á Verkefnastofu. Verkefnisstjórinn 
verður hluti af sameiginlegri Verkefnastofu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. 
Hlutverk stofunnar er að aðstoða rannsakendur við verkefnisstjórnun alþjóðlegra rannsóknarverkefna. Starfið er 
fjölbreytt og spennandi. Það krefst skipulagshæfni og leikni í mannlegum samskiptum á alþjóðavísu.

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun alþjóðlegra
 rannsóknarverkefna og/eða verkefnasafna 
• Þróun og mótun Verkefnastofu 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun alþjóðlegra
 rannsóknarverkefna og/eða verkefnasafna 
• Þróun og mótun Verkefnastofu 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2017.
Sótt er um starfið hér: www.hi.is/laus_storf

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á tækjum
 og tólum verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á helstu rannsóknarsjóðum (FP7, H2020,  
 Nordforsk, NIH, o.s.frv.) er kostur
  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á tækjum
 og tólum verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á helstu rannsóknarsjóðum (FP7, H2020,  
 Nordforsk, NIH, o.s.frv.) er kostur
  

kopavogur.is

Kópavogsbær

Álfhólsskóli í Kópavogi 
auglýsir eftir 
deildarstjóra sérúrræða

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi

· Viðbótarmenntun í sérkennslufræðum skilyrði

· Reynsla af sérkennslu æskileg

· Góð þekking á stoðþjónustu

· Samskipta- og skipulagshæfni

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2017. 
Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir 
skólastjóri í sigrunb@kopavogur.is eða í síma 
4413800.
Einungis er hægt að sækja um starfið í gegnum 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is 

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

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



Sól og olía
Sumarstörf hjá Skeljungi
Vilt þú vinna með okkur í sumar? Skeljungur sinnir orkuþörf einstaklinga og 

fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfið. Við hvetjum fólk á öllum  

aldri til að sækja um þessi fjölbreyttu og skemmtilegu sumarstörf.

Olíubílstjórar

Um er að ræða störf á rekstrarsviði í Örfirisey 
og á Eskifirði. Við leitum að dugmiklu fólki 
til að sinna afgreiðslu, dælingu og dreifingu 
eldsneytis til viðskiptavina Skeljungs. 

Hæfniskröfur:
• CE meirapróf 
• ADR próf kostur en ekki nauðsyn* 
• Frumkvæði og samskiptahæfileikar 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
*Skeljungur greiðir ADR námskeið fyrir þá sem ekki hafa þau réttindi.

Ráðningartími er frá maí til september.

Nánari upplýsingar veitir:
Pétur Gísli Jónsson dreifingarstjóri
444 3059 / pgj@skeljungur.is

Störf á fjármálasviði

Viðkomandi munu starfa við skráningu 
fjárhagsbókhalds, afstemmingar, innheimtu 
og önnur störf sem tilheyra fjármálasviði.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Jákvæðni, frumkvæði og samskiptahæfni
• Kunnátta á Navision er kostur

Ráðningartími er frá júní til ágúst.

Nánari upplýsingar veita:
Ottó Leifsson fjármálastjóri
444 3047 / ol@skeljungur.is
Inga Margrét aðalbókari
444 3049 / ims@skeljungur.is

Bensín afgreiðslufólk

Um er að ræða fullt starf á höfuðborgar
svæðinu. Þjónustulund, stundvísi og hæfni  
í mannlegum samskiptum eru skilyrði.

Ráðningartími fyrir sumarstörf er frá  
maí til september en einnig leitum við  
að fólki í framtíðarstörf.

Nánari upplýsingar veitir:
Logi L. Hilmarsson,  
rekstrarstjóri stöðva
444 3075 / llh@skeljungur.is

Skeljungur hf.  |  Borgartún 26  |  105 Reykjavík  |  444 3000  |  skeljungur@skeljungur.is  |  skeljungur.is

Starf í þjónustuveri

Helstu verkefni eru þjónusta í gegnum 
síma og tölvupóst, móttaka og úrvinnsla 
vörupantana, almenn upplýsingagjöf, ráðgjöf 
um vörur fyrirtækisins og afgreiðsla umsókna 
viðskiptakorta og lykla.

Hæfniskröfur:
• Hæfni í mannlegum samskiptum,  
 jákvæðni og þjónustulund
• Góð almenn tækni– og tölvukunnátta
• Kunnátta á Navision er kostur

Ráðningartími er frá apríl/maí til ágúst.

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Sigurbjörnsson þjónustustjóri
444 3051 / ssi@skeljungur.is

Vaktmenn í olíustöð

Viðkomandi munu vakta olíustöð  
á rekstrarsviði í Örfirisey og aðstoða  
við móttöku birgðaskipa, ásamt  
öðrum tilheyrandi verkefnum.

Ráðningartími er frá maí til  
september og unnið er á vöktum.

Nánari upplýsingar veitir:
Bergsteinn Hjörleifsson,  
forstöðumaður tækniþjónustu
444 3066 / bh@skeljungur.is



 Laus störf á skóla- og tómstundasviði Ísafjarðarbæjar 
Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða. Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, 
menntaskóla, fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, eitt besta skíðasvæði 
landsins og endalausa möguleika á að njóta einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. 
Í Ísafjarðarbæ búa um 3700 íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum byggðakjörnum. 
Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skólanna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar: 
Grunnskólinn á Ísafirði 

•	 Umsjónarkennarar á öllum stigum 100% 
•	 Kennari	í	tæknimennt	80%	
•	 Kennari	í	myndmennt	100%	
•	 Deildarstjóri	í	sérkennslu	50%	
•	 Sérkennari	50-100%	
•	 Danskennari	50%	
•	 Tónmenntakennari	50%	

Grunnskólinn á Suðureyri 

•	 Grunnskólakennarar	50-100%	

Grunnskóli Önundarfjarðar 

•	 Grunnskólakennarar	50-100%

   Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.isafjordur.is.

ÍSAFJARÐARBÆR

Grunnskólinn á Þingeyri 

•	 Grunnskólakennarar	60-100%	

Leikskólinn Grænigarður Flateyri 
•	 Deildarstjóri	100%	
•	 Leikskólakennari	100%	

Heilsuleikskólinn Laufás Þingeyri 
•	 Leikskólakennari	100%	

Leikskólinn Sólborg Ísafirði 
•	 Leikskólakennarar	100%	

Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri 
•	 Leikskólakennari	100%

BL ehf. / Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík / 525 8000 / www.bl.is

BÆTUM VIÐ Í HÓPINN
VEGNA AUKINNA UMSVIFA

BL leitast við að ráða starfsmenn sem hafa metnað til þess að skara fram 
úr og veita framúrskarandi og faglega þjónustu í samvinnu við samheldinn 
og sterkan starfsmannahóp. Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun viðheldur 
kunnáttu og eflir þekkingu starfsmanna á nýjustu tækni vörumerkjanna. 
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna. 
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

Sótt er um störfin á heimasíðu BL,
www.bl.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl. nk.

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, 
starfsmannastjóri, anna@bl.is

Við leitum að þjónustufulltrúa í verkstæðismóttöku. 
Viðkomandi þarf að vera mjög sterkur í mannlegum 
samskiptum og með mikla þjónustulund.   

Vinnutími er mánudaga til föstudaga  
frá kl. 07.45-18.00.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í VERKSTÆÐISMÓTTÖKU
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Hæfniskröfur:  
•      Mikill áhugi á bílum
•      Tölvufærni
•      Bílpróf
•      Sjálfstæð, skipulögð og fagleg  
        vinnubrögð eru nauðsynleg

SÖLUMAÐUR  
ÓSKAST

Lifandi fyrirtæki með öflugan hóp  
starfsmanna leitar að nýjum liðsmanni

Forlagið leitar að drífandi sölumanni 
til að heimsækja og sinna samskiptum 
við sölustaði í Reykjavík og nágrenni.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjón-
ustulund og vera einstaklega lipur í 
samskiptum. Bílpróf er nauðsynlegt.
 
Aðrar hæfniskröfur: góð almenn  
tölvukunnátta, skipulagshæfni  
og nákvæm vinnubrögð.

Vinsamlegast sendið umsóknina á 
atvinna@forlagid.is fyrir 14. apríl nk.
Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

Halldór Jónsson ehf óskar eftir að ráða 
vörumerkjastjóra til starfa í verslunardeild.
Starfið felur í sér stjórnun á þekktum 
vörumerkjum sem eru til sölu í stórmörkuðum 
og apótekum.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 
mikinn áhuga á markaðsmálum og fjölbreyttum 
samskiptum við fólk.

Viðkomandi sinnir m.a. erlendum og innlendum 
viðskiptasamböndum, sér um áætlanagerð, 
markaðssetningu og fleira.
 

 

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá óskast 
send á netfangið hj@hj.is fyrir föstudaginn 
12. apríl merkt: Umsókn vörumerkjastjóri.
Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál og 
öllum umsækjendum verður svarað.

HÆFNISKRÖFUR:
. Háskólagráða í viðskiptafræði 
 eða sambærileg gráða
. Reynsla af markaðs- og sölumálum
. Góð íslensku- og enskukunnátta
. Sjálfstæði í vinnubrögðum, jákvæðni, 
 heiðarleiki og frumkvæði

VÖRUMERKJA
STJÓRI



Vélstjóri/vélvirki óskast í 
Fóðurblönduna  

Fóðurblandan óskar eftir vélstjóra/vélvirkja í  

viðhaldsteymi fyrirtækisins. 

Helstu verkefni: 
Fyrirbyggjandi viðhald skv. viðhaldsáætlunum 
•	 Þátttaka í gerð viðhaldsáætlana 
•	 Almennar viðgerðir á vélbúnaði 
•	 Uppsetning á vélbúnaði 
•	 Samskipti við undirverktaka í samstarfi við leiðtoga 

búnaðar og viðhalds 
•	 Þátttaka í stjórnun varahlutalagers 
•	 Staðgengill Leiðtoga búnaðar og viðhalds 
•	 Annað tilfallandi 

Hæfniskröfur: 

•	 Vélstjóra	/	vélvirkjamenntun	eða	sambærilegt	
•	 Yfir	5	ára	reynsla	í	viðhaldsvinnu	búnaðar	
•	 Reglusemi	og	góð	ástundun	
•	 Geta	unnið	sjálfstætt	og	í	teymi	
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta	
•	 Bílpróf	

Nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson, framkvæmda- 
stjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2017.

Fóðurblandan	er	rótgróið	og	öflugt	framleiðslu-	og	þjónustu-	fyrirtæki	
sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað, 
fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar 
rekstrarvöru	fyrir	landbúnað	s.s.	girðingar,	girðingarefni	og	smávöru.	
Fóðurblandan rekur fjórar verslanir, á Selfossi, Hellu, Hvolsvelli og 
Egilsstöðum	sem	og	öfluga	vefverslun.	Fyrirtækið	er	leiðandi	á	sínu	
sviði	og	eitt	það	öflugasta	í	þjónustu	við	bændur	hér	á	landi.
Hjá	fyrirtækinu	starfa	um	50	manns.	

Rafvirkjar/Tæknimenn/Verkstjóri
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa sem og 
verkstjóra til að stýra 3-5 manna hópum rafvirkja. Góð verkefna- 
staða og mikil vinna framundan. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt fólk. 
Laun samkvæmt samkomulagi.  Áhugasamir vinsamlegast sendið 
inn umsókn á netfangið fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband í 
síma 6606904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og stofn- 
anir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á útboðsmarkað 
samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið gott samstarf við. 
Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-,  smápsennu- og stýri- 
kerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi svo störfin eru fjölbreytt. 
Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu röð þegar kemur að tækni- 
nýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem viðskiptavinum til góða.

Nútíma gluggatjöld óskar eftir að 
ráða starfsmann í uppsetningu 

 á gluggatjöldum

Við leitum að laghentum  
traustum einstaklingi 

Umsóknir sendist á póstfang 
ok@non.is

Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál  

Suðurlandsbraut 6
www.nutima.is

Uppsetning á
gluggatjöldum

Starfsmaður á gæða- og rannsóknardeild 
óskast til starfa

Steypustöðin óskar eftir starfsmanni á gæða- og rannsóknardeild félagsins. Starfið fellst í 
sýnatökum og mælingum bæði á rannsóknarstofu og á verkstað. Gerð er krafa um að við-
komandi sé nákvæmur og töluglöggur, hafi almenna tölvuþekkingu,  geti unnið sjálfstætt og 
tilbúinn að vinna nokkra yfirvinnu þegar svo ber undir. Mikil vinna í boði. Um framtíðarstarf 
er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 12 apríl. 

Tekið er á móti umsóknum á netfangið sandra@steypustodin.is 

Öllum umsóknum verður svarað að umsóknarfresti liðnum

4 x 24 167 x 240 mm

Þróunarsvið OR leitar að sérfræðingi í jarðvísindum til liðs við 
ö�ugan hóp sem hefur það hlutverk að horfa til framtíðar í 
starfsemi samstæðunnar. Innan samstæðunnar starfa ásamt 
móðurfélagi, Orka náttúrunnar, Veitur og Gagnaveita Reykjavíkur. 
Við leitum að manneskju með góða samstarfshæfni, frumkvæði og 
hæ�leika til að vinna í þverfaglegum teymum og ýta verkefnum 
áfram. 

Star�ð er �ölbreytt og felst meðal annars í verkefnastjórn og 
þátttöku í auðlindarannsóknum, umsjón og úrvinnslu a�mælinga 
og ráðgjöf varðandi orkuö�un og niðurdælingu. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Háskólapróf í jarðvísindum eða skyldum greinum
•  Þekking á jarðhita og eftirliti með vinnslusvæðum
•  Reynsla af borverkefnum æskileg

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Frekari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgja� 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2017.

Sérfræðingur í jarðvísindum

OR er �ölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, vinnuumhver� og 
möguleika til að samræma vinnu og einkalíf.

Orkuveita Reykjavíkur  
Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  
Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

Vilt þú gæta auðlindanna?
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Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður umsjónar-
kennara á yngsta- og miðstigi og stöður kennara á elsta stigi 
frá og með næsta hausti. Meðal kennslugreina á elsta stigi 
eru stærðfræði og tungumál.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags- 
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla af 
teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum eru um 640 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga 
og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum 
sem körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2017 en ráðið er í stöðurnar 
frá 1. ágúst 2017.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, birgir@sunn- 
ulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

Óskað er eftir aðila til að keyra Benz 
Sprinter rútu um helgar í föstum túrum. 

Um gæti verið að ræða annan eða báða  
helgardagana.  Gert er ráð fyrir að viðkomandi 
sé akandi leiðsögumaður.  Leitað er eftir aðila 

með lipra framkomu sem á auðvelt með  
samskipti við fólk.  

Áhugasamir sendi inn umsókn á  
box@frett.is merkt ,,Bílstjóri-0104”

Viltu vinna hjá Sjálfsbjargar-
heimilinu í sumar?

 
Ertu sérhæfður starfsmaður, nemandi á heilbrigðissviði 

eða einstaklingur sem vilt breyta til? 

Við leitum eftir starfsmönnum til aðhlynningarstarfa í sumar. 
Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf, unnið 
er aðra hvora helgi.   Einnig vantar starfsfólk í  hlutastarf  í 
eldhús frá kl. 17-20, unnið er í 7 daga og síðan 7 daga frí. 
Nauðsynlegt er að umsækjendur tali íslensku. Við erum 
sveigjanleg og komum til móts við þig.  Hafðu samband 
við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur hjúkrunarforstjóra í síma 
5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra fyrst.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti  
í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut  
útnefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum  
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa íslenskt 
hjúkrunarleyfi. Nemar skila inn námsframvindu.

• Frumkvæði og metnaður í starfi.

• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð.

• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót.

HRAFNISTA   REYKJAVÍK    REYKJANESBÆR

Laus störf á Hrafnistu 
í sumar 

Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunar- 
og læknanemar

 

Reykjavík    Hafnarfjörður 
Kópavogur    Reykjanesbær    Garðabær

HRAFNISTA
I 

I I

Nánari upplýsingar gefa Sigrún Stefánsdóttir, forstöðumaður Hrafnistu 
Reykjavík, í síma 664-9400 (sigrun.stefansdottir@hrafnista.is) og Þuríður 
Elísdóttir, forstöðumaður Hrafnistu Reykjanesbæ, í síma 664-9587 
(thuridur.elisdottir@hrafnista.is). Umsjón með störfunum hefur Lind hjá 
Fast ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma 552-1606. 

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt með því að fylla út 
umsóknarform á www.fastradningar.is. 

Getum bætt við hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar- 
og læknanemum í okkar frábæra starfsmannahóp 
á Hrafnistu Reykjavík og Reykjanesbæ. 
Starfshlutfall er samkomulag. 

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfs-
manna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er. Möguleiki er á gistingu fyrir 
þá sem ráða sig á Hrafnistu í Reykjanesbæ.

Hæfniskröfur
•  Menntun eða haldgóð reynsla af garðyrkju nauðsynleg
•  Sjálfstæð  og vönduð vinnubrögð   
•  Metnaður og rík þjónustulund
•  Góð íslenskukunnátta

Umsóknir sendast á netfangið atvinna@husa.is 
fyrir 12. apríl n.k.

GARÐYRKJU-
FRÆÐINGUR
Blómaval í Skútuvogi leitar að duglegum 
einstaklingi til að sinna fjölbreyttu og 
skemmtilegu starfi.

Starfið felur m.a. í sér ráðgjöf, sölu og þjónustu við 
viðskiptavini, vöruframsetningu, útstillingar og önnur 
tilfallandi verkefni.



Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki

Yfirmaður eldhúss HSN á Sauðárkróki
HSN á Sauðárkróki leitar að matreiðslumanni, matreiðslu-
meistara eða starfsmann með mikla reynslu úr mötuneytum 
til starfa frá 1. júní eða eftir nánara samkomulagi. 

Starfið er opið, skemmtilegt og býður upp á að innleiða 
nýjungar. Nánari upplýsingar um starfið er að finna inn á 
www.starfatorg.is eða á www.hsn.is undir laus störf. 
Starfshlutfall er 100% - Umsóknarfrestur er til og með 
18.04.2017

Nánari upplýsingar veitir:
Herdís Klausen - herdis.klausen@hsn.is - 891 9171
Guðný Friðriksdóttir - gudnyf@hsn.is - 860 7750

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók til starfa þann 1. október 2014 við sameiningu 
heilbrigðisstofnana á Norðurlandi annarra en Sjúkrahússins á Akureyri og nokkurra 
hjúkrunar- og dvalarheimila. Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Norðurlands nær því frá 
Blönduós í vestri til Þórshafnar í austri. Á upptökusvæðinu búa um 35.000 manns og 
starfsmannafjöldi er rúmlega 520 talsins. Heildarvelta HSN er um 5,4 milljarðar króna.

Okkur vantar fleiri í liðið okkar 
 Curio ehf í Hafnarfirði óskar eftir starfsfólki  
í eftirfarandi stöður: 
Tæknimenn í samsetningu, prófanir og þjónustu á vélum okkar 
Hæfniskröfur:  
Sveinspróf, eða góð reynsla í málmiðnaðargreinum eða 
vélaviðhaldi, geta til að starfa í hópi, sem og sjálfstætt. 

Iðnverkamenn í framleiðslu íhluta Curio véla 
Hæfniskröfur: Starfsreynsla úr málmiðnaði, reynsla af  
ryðfrírri smíði og geta til að starfa í hóp, sem og sjálfstætt.

Gerð er krafa um íslenskukunnáttu, stundvísi og vandvirkni í 
störfum. Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur.
Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi, sanngjörn laun og 
krefjandi en jafnframt skemmtilega vinnu. 

Vinsamlegast skilið inn umsókn og ferilskrá á rafrænu  
formi til: steinmar@curio.is 

Allar nánari upplýsingar veitir Steinmar í síma 892 9865 
Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2017 

Curio ehf er framsækið fyrirtæki í framleiðslu fiskvinnsluvéla 
fyrir innlendan og erlendan markað. Við smíðum okkar vélar frá 
grunni; allt frá smæstu íhlutum til þeirra stærstu. Hjá okkur eru 
lausnirnar aðalatriði, ekki vandamálin. 

World Class óskar eftir öflugum bókara 
til starfa á skrifstofu fyrirtækisins í 
Laugum. Helstu verkefni eru færsla 
bókhalds, afstemmingar, gerð reikninga 
og önnur tilfallandi verkefni.

Bókari óskast í 100% starf

Menntun sem nýtist í starfi 
Reynsla af færslu bókhalds
Viðurkenndur bókari er kostur
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Navision bókhaldskerfi 
er kostur
Nákvæmni í starfi og öguð vinnubrögð
Samskiptafærni og jákvæðni

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
umsoknir@worldclass.is
Umsóknarfrestur er til 18. apríl.

Hæfniskröfur

Spennandi
starf hjá
Samgöngustofu

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Upplýsingar um Samgöngustofu má finna á vef stofnunarinnar, www.samgongustofa.is.
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Eftirlitsmaður flugvalla
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann flugvalla á mannvirkja- og leiðsögusviði 
stofnunarinnar. Starfið felst í vottun, úttektum og eftirliti með fyrirtækjum með starfsleyfi til 
reksturs flugvalla ásamt öðrum verkefnum tengdum öryggi í flugi og annarri sérfræðivinnu í 
málaflokknum. Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða tæknifræði,
  eða reynsla af tæknimálum tengdum flugvallarrekstri eða reynsla af flugi
 • Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er kostur
 • Þekking á öryggisstjórnarkerfum (SMS) er kostur
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til flugvalla er kostur
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu
  og framsetningu upplýsinga
 • Góð Word og Excel kunnátta
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi.
Við bjóðum góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Staða skólastjóra við Vættaskóla skólaárið 2017-2018

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Vættaskóla til eins árs

Vættaskóli er heildstæður grunnskóli í Grafarvogi með bekkjardeildir frá 1.-10. bekk.  Skólinn er starfræktur á tveimur starfs- 
stöðum í Grafarvogi, Engi við Vallengi  og Borgum við Vættaborgir.  Í skólanum eru um 500 nemendur og 80 starfsmenn. Unnið er 
að því að efla nám við hæfi hvers nemanda, meðal annars með auknum námstækifærum, nýjungum í kennsluháttum og fjölbreyttu 
námsmati. Við skólann er starfrækt Valver sem er sérúrræði á unglingastigi þar sem unnið er markvisst með einstaklinginn á 
hans forsendum en verkefnið fékk sérstaka viðurkenningu skóla- og frístundaráðs árið 2017 fyrir framsækið skólastarf. Skólinn 
tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi grunnskóli í samvinnu við Embætti landlæknis. Einkunnarorð Vættaskóla eru  
vellíðan - metnaður - árangur.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi til að leysa 
af sem skólastjóri Vættaskóla skólaárið 2017-2018.

Meginhlutverk skólastjóra er að:

•	 Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

•	 Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skólans.

•	 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.

•	 Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

•	 Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
•	 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
•	 Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi.
•	 Stjórnunarhæfileikar.
•	 Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
•	 Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða 

framsækna skólaþróun.
•	 Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017 til 31. júlí 2018. Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður E. Stefánsdóttir, mannauðsstjóri, sími 411-1111.  
Netfang: ragnheidur.e.stefansdottir@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.

ERT ÞÚ ELEVEN?  
Eleven Experience er alþjóðlegt ferðaþjónustufyrirtæki sem leitast við að veita viðskiptavinum 
sínum einstaka og persónulega þjónustu. Eleven býður upp á lúxus gistingu á heimsmælikvarða og skipuleggur 
ógleymanlegar ævintýraferðir og upplifanir sérsniðnar að óskum hvers og eins.

Eleven Experience hóf rekstur á jörðinni Deplum í Skagafirði í apríl 2016. Deplar eru gamalt bóndabýli sem búið 
er að breyta í lúxus gistiaðstöðu með 13 svítum. Á Deplum er fullbúið eldhús, tveir barir, heilsulind o.fl. 
Eleven Experience á Íslandi leitar nú að starfsmönnum fyrir Depla. Um er að ræða spennandi og krefjandi störf með 
mikla möguleika og tækifæri fyrir réttu manneskjurnar.

BIFVÉLAVIRKJAR 
HELSTU VERKEFNI: 
Fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir á bifreiðum, 
vélum og tækjum
Aðstoð við pantanir og skipulag varahluta
Aðstoð við eftirlit skráninga á notkun bifreiða og tækja
Aðstoð við viðhald á eignum fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR: 
Sveinspróf í bifvélavirkjun eða vélvirkjun
Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi er kostur.  
Smáskipa vélavörður 750 kW <12metra er kostur
Mikil þekking á bilanagreiningu véla og á 
rafmagnsbilunum í litlum og stórum vélum
Góð þekking á akstri og notkun bifreiða, véla og tækja 
Geta til að endurheimta bifreiðar, vélar og tæki 
úr erfiðum aðstæðum
Þekking og kunnátta á Microsoft Office
Góð mannleg samskipti og enskukunnátta er æskileg 

LEIÐSÖGUMENN 
HELSTU VERKEFNI: 
Sinna leiðsögn í ferðum á vegum Eleven Experience 
Tryggja ánægju gesta
Meta aðstæður og aðlaga ferðir eftir því 
Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:  
Menntun í leiðsögn 
Mjög góð enskukunnátta er skilyrði 
Frumkvæði og hugmyndaauðgi 
Þekking á Tröllaskaga og Skagafirði er mikill kostur
Mikil skipulagshæfni og sveigjanleiki í starfi 
Þekking og kunnátta á Microsoft Office
Rík þjónustulund

Frekari upplýsingar má nálgast 
í síma 588-1800 á virkum 
dögum.

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl. 
Umsóknir og ferilskrá á ensku sendist á 
JOB@ELEVENEXPERIENCE.COM 
merkt “Deplar 2017”. 

WWW.ELEVENEXPERIENCE.COM 

Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingar- 
tæknifræðingi á hönnunardeild. Um er að ræða fullt starf, við  
hönnun umferðarmannvirkja. 

Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- 
og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðarmannvirkjum. 

Við erum að leita eftir verkfræðingi sem hefur áhuga á að takast 
á við krefjandi verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til 
framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru framundan varðandi uppbygg- 
ingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf við 
hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Starfssvið
Vinna við hönnun vega, verkefnastjórn hönnunar, verkefni tengd 
viðhaldi vega auk þátttöku í rannsóknarverkefnum tengdum  
umferðarmannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur 
 B.Sc
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við jafnréttis- 
áætlun Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar menntunar-  
og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 3.apríl 2017. 

Umsóknir berist á netfangið starf@vegagerdin.is.   
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýs- 
ingum um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með 
talið menntunar- og starfsferilsskrá. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Valur  
Guðmundsson, forstöðumaður hönnunardeildar  
(gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.

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

VERKFRÆÐINGUR EÐA 
TÆKNIFRÆÐINGUR Á 
HÖNNUNARDEILD

  

Íslandsstofa býður upp á spennandi starfsnám 

fyrir ungt fólk á leið á atvinnumarkað. Skilyrði er að 

viðkomandi sé í, eða hafi nýlega lokið, námi sem 

tengist störfum Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu  

og skapandi greina. Nánari upplýsingar á  

www.islandsstofa.is/starfsnam

Starfsmaður óskast 
Lífdísill ehf óskar eftir framtíðarstarfsmanni í fjölbreytt 

verkefni við framleiðslustörf í tilraunaverksmiðju  
félagsins á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.  

Íslenskukunnátta nauðsynleg, vinnuvélapróf kostur. 

Allar nánari uppl í síma 6640840  
eða sigurdur.ingolfsson@lifdisill.is.



Skólastjóri og starfsfólk við 
grunn-og leikskóla 

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir starfsfólki í 
eftirtalin störf í samreknum leik- og grunnskóla í Hofgarði 
í Öræfum. Öræfi liggja undir rótum  Vatnajökuls þar sem 
gott samfélag fer ört vaxandi með tilheyrandi þörfum 
fyrir grunnþjónustu við barnafjölskyldur. 

Óskað er eftir fyrir næsta skólaár: 
• Skólastjóra í samrekinn leik- og grunnskóla.
• Grunnskólakennurum eða leiðbeinendum til að kenna 
 nemendum á yngsta- mið- og unglingastigi.
• Stuðningsfulltrúa í leik-  og grunnskóla.  
• Matráði í hálft starf.
• Jafnframt er óskað eftir leikskólakennurum eða 

leiðbeinendum í leikskóla í hlutastarf, frá 15. maí fram 
að sumarfríi leikskólans 10. júlí. 

• Einnig vantar starfskrafta í leikskóla að sumarfríi loknu 
 14. ágúst fyrir áframhaldið. Gætu verið hlutastörf.

Störfin eru lífleg, hressandi og skemmtileg fyrir alla 
þá sem hafa gaman af að samveru, leik og starfi með 
börnum. 

Laun eru greidd samkvæmt samningum launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til 24. apríl.

Umsóknir berist til Ragnhildar Jónsdóttur fræðslustjóra 
á netfangið  ragnhildur@hornafjordur.is  s. 470 8000 sem 
veitir nánari upplýsingar. Pálína Þorsteinsdóttir núver 
andi skólastjóri veitir jafnframt upplýsingar í tölvupósti,  
palinath@hornafjordur.is eða í síma 478-1672. 

 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfaheiði

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Sérkennslustjóri í leikskólann Baug

· Leikskólakennarar í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar

· Kennari á miðstig í Álfhólsskóla

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla

· Námsráðgjafi í Álfhólsskóla

· Sérkennari fyrir einhverfa í Álfhólsskóla

· Sérkennari í Álfhólsskóla

· Forstöðumaður dægradvalar í Álfhólsskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Kársnesskóla

· Kennari á unglingastig í Kársnesskóla

· Kennari á yngsta stigi í Vatnsendaskóla

Umhverfissvið

· Leiðbeinandi yfir vegglistagerð í sumar

· Starfsmaður við vegglistagerð í sumar

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

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starfið felst í þjónustu á sviði hjúkrunar í 
hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla. Í því felast m.a. 
heilsufarsmælingar, ráðgjöf til viðskiptavina á heilsu- 
og hjúkrunarvörum, umsjón með pöntunum og lager 
hjúkrunarvara auk almennra afgreiðslustarfa.

Vinnutími:
9:00–17:00 virka daga 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Arnardóttir, 
yfirmaður hjúkrunarþjónustu, í síma 533 2300 /  
netfang: ingibjorg@lyfja.is.

www.lyfja.is

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

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2017. Tekið er við umsóknum
á vefslóðinni lyfja.is
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Sjúkraliði
Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum 
sjúkraliða í okkar frábæra starfsmannahóp í 
hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla.
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Tvær skrifstofur eru lausar til leigu 
í starfsstöð Lögmenn Laugardal ehf 
í Sundaboganum, Sundagörðum 2. 
Allt er innifalið í leigunni utan 
tölvubúnaðar. Aðföng, símsvörun, 
ljósritun, internet, þrif og fleira. 
Möguleiki er á samstarfi.
Fyrirspurnir sendist á 
johann@llaw.is.

Rannsóknarlektor 
á nafnfræðisviði
 
Starf rannsóknarlektors við nafnfræðisvið Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er laust til 
umsóknar. Um er að ræða fullt starf. Umsækjendur skulu 
hafa lokið doktorsprófi á fræðasviði stofnunarinnar.  
Ætlast er til að þeir geti með námsferli sínum,  
starfsreynslu og ritverkum sýnt fram á trausta fræðilega 
þekkingu á íslensku máli að fornu og nýju og kunnáttu  
á sviði nafnfræði. Þekking á sögulegum íslenskum 
heimildum, fornleifum, þjóðfræði, íslenskum staðháttum 
og náttúrufari er kostur. Gott vald á talaðri og ritaðri 
íslensku er skilyrði.

Í starfi rannsóknarlektors á nafnfræðisviði er fólgin 
40% rannsóknarskylda en auk þess er honum ætlað að 
taka þátt í þjónustuverkefnum á nafnfræðisviði. Meðal 
slíkra verkefna má nefna afgreiðslu erinda og fyrir
spurna, ráðgjöf um nöfn og nafngiftir, einkum örnefni og 
mannanöfn, umsýslu fyrir örnefnanefnd, ýmis verkefni er  
leiðir af nýlegum lögum um örnefni (nr. 22/2015), ráðgjöf 
um söfnun, skráningu og varðveislu örnefna, samstarf 
við Landmælingar Íslands, umsýslu nafnfræðigagna og 
gagnagrunna, útgáfustörf og fleira.

Ráðið verður í starfið til fimm ára með möguleika á 
ótímabundinni ráðningu sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir 
Háskóla Íslands nr. 569/2009.
Um hæfi umsækjenda og meðferð umsókna er farið eftir 
ákvæðum laga um Stofnun Árna Magnússonar í íslensk
um fræðum nr. 40/2006 og reglugerðar um Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 861/2008.

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega 
skýrslu um vísindastörf sem þeir hafa unnið, ritsmíðar og 
rannsóknir, svo og vottorð um námsferil sinn og störf. Í 
umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta 
talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess 
starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi 
ritverk með umsókn eða vísar til þess hvar þau eru að
gengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur 
standa að ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir 
framlagi sínu til verksins. Einnig er nauðsynlegt að í 
umsókn komi fram hvaða verkefnum umsækjendur hafa 
unnið að, hverju þeir vinna að sem stendur og hver séu 
áform þeirra um rannsóknarverkefni ef af ráðningu yrði. 
Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja 
nafn og netfang tveggja einstaklinga sem eru til þess 
bærir að veita umsagnir um verk þeirra og hæfni.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla
kennara og fjármála og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2017. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á netfangið sigurborg@hi.is eða til Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við 
Suðurgötu, 101 Reykjavík ásamt fylgigögnum í þríriti.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu í starfið hefur verið tekin. 

Við ráðningar í störf hjá stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu 
stofnunarinnar. 

  

Íslandsstofa býður upp á spennandi starfsnám 

fyrir ungt fólk á leið á atvinnumarkað. Skilyrði er að 

viðkomandi sé í, eða hafi nýlega lokið, námi sem 

tengist störfum Íslandsstofu á sviði ferðaþjónustu  

og skapandi greina. Nánari upplýsingar á  

www.islandsstofa.is/starfsnam

Grunnskóli Raufarhafnar er samrekinn leik- og grunnskóli 
með alls um 15 nemendur þar sem uppeldisstefnan Jákvæður 
agi er höfð að leiðarljósi. Skólinn nýtur mikils stuðnings frá 
samfélaginu og leggjum við áherslu á samvinnu sem og 
jákvæðni.

Starfslýsing
Fullt starf skólastjóra samrekins leik- og grunnskóla  
Raufarhafnar er laust til umsóknar. Kennsluhlutfall er sam-
kvæmt kjarasamningi.
Leitað er að stjórnanda sem hefur metnað og býr yfir hæf-
ni til að skipuleggja krefjandi og framsækið skóalstarf í  
samvinnu við starfsfólk, foreldra og nemendur.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Grunnskólakennararéttindi	og	kennslureynsla	á		
 grunnskólastigi er skilyrði
•	 Framhaldsmenntun	(MA,	MEd,	MBA	eða	diplóma		
 að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunarfræða,  
 stjórnunar eða sambærilegra greina er æskileg
•	 Reynsla	af	stjórnun	og/eða	faglegri	forystu	á	sviði		
	 kennslu	og	þróunar	í	leik-	og/eða	grunnskólastarfi		
 er æskileg
•	 Þekking	á	leikskólastarfi	er	mikilvæg
•	 Forystuhæfileikar,	mikil	samskiptahæfni	og	góðir		
 skipulagshæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2017.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi til fræðslufulltrúa 
Norðurþings, jon@nordurthing.is

Nánari upplýsingar veitir Jón Höskuldsson fræðslufulltrúi 
Norðurþings,	jon@nordurthing.is	eða/og	í	síma	464	6123

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Skólastjóri Grunnskóla Raufarhafnar

Fræðslu- og frístundaþjónusta
»    Sérkennsluráðgjafi leikskóla

Fjölskylduþjónusta
»    Frístundaleiðbeinandi - félagsmiðstöð eldri borgara

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Lækjarskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Tónmenntakennari - Hraunvallaskóli

Málefni fatlaðs fólks
»    Forstöðuþroskaþjálfi á heimili fatlaðs fólks
»    Sumarstarf - þjónustuíbúðir fatlaðra
»    Verkefnastjóri - Frístundaklúbburinn Kletturinn
»    Þroskaþjálfi framtíðarstarf - heimili fatlaðs fólks

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Þroskaþjálfi - Smáralundur

Umhver�s- og skipulagsþjónusta
»    Verkefnisstjóri húsnæðis

Sumarstörf fyrir 17 ára og eldri

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

Nánar á hafnarordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Menntaskóli Borgarfjarðar  
auglýsir eftirfarandi störf:

• Íslenskukennari í 100% starf 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

• Raungreina- og/eða stærðfræðikennari í hlutastarf
  o Nánari upplýsingar hjá skólameistara. 
  o Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
  o Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Guðrúnu Björgu Aðalsteinsdóttur skólameistara í  
netfangið gudrunbjorg@menntaborg.is 
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar í síma 433-7700. 

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 18. apríl 2017.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. 

Þrif
Óska eftir að ráða starfmann 
við þrif á bílum, verkstæðinu, 
skrifstofum og önnur tilfallandi 
verkefnum

Umsóknir sendast á  
bilaretting@bilaretting.is

Skútuvogi 12 H

Vélstjóri
Sumarafleysing

Vélstjóra vantar á Hríseyjarferjuna Sævar 
í sumarafleysingar 

Tímabil: 01. maí og 31. ágúst

Hæfniskröfur: 
Viðkomandi þarf að hafa vélstjórnarréttindi “ VSIII“ 

að lágmarki, námskeið frá slysavarnaskóla sjómanna.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
eyfangehf@simnet.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast



Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
    
Yfirmaður eldhúss Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201703/655
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201703/654
Skjalastjóri Einkaleyfastofan Reykjavík 201703/653
Sérfræðingur Fjármálaeftirlitið, skrifstofa forstjóra Reykjavík 201703/652
Sérfræðingur Alþingi, upplýsinga-/rannsóknaþjón. Reykjavík 201703/651
Kerfisstjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201703/650
Fulltrúi á þjónustusvið Samgöngustofa Reykjavík 201703/649
Eftirlitsmaður flugvalla Samgöngustofa Reykjavík 201703/648
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Húsavík 201703/647
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Grindavík 201703/646
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Norðurlandi Húsavík 201703/645
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201703/644
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201703/643
Almennur læknir Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201703/642
Deildarstjóri bókhalds Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201703/641
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Verkefnastofa Reykjavík 201703/640
Lektor í sjúkraþjálfun Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/639
Lektor í heilgómagerð Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/638
Doktorsnemi, rafm- og tölvuverkfr. Háskóli Íslands, verkfr./náttúruvísindi Reykjavík 201703/637
Lektor við hjúkrunarfræðideild Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201703/636
Verkefnastjóri kennslumála Háskóli Íslands, lyfjafræðideild Reykjavík 201703/635
Nýdoktor Háskóli Íslands, umhv./auðlindafræði Reykjavík 201703/634
Doktorsnemi Háskóli Íslands, umhv./auðlindafræði Reykjavík 201703/633
Doktorsnemar Háskóli Íslands, verkfr./náttúruvísindi Reykjavík 201703/632
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201703/631
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201703/630
Eftirlit með hreindýraveiðum Umhverfisstofnun Austurland 201703/629
Starfsm. í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201703/628
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201703/627
Aðstoð í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201703/626
Deildarritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201703/625
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, lungnadeild Reykjavík 201703/624
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vöknun við Hringbraut Reykjavík 201703/623
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201703/622
Lífeindafræðingur/nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201703/621
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201703/620
Verkefnastjóri í kjaraþróunarteymi Landspítali, mannauðssvið Reykjavík 201703/619
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri Landspítali, göngudeildir Reykjavík 201703/618
Næringarráðgj./næringarfr. Landspítali, næringarstofa Reykjavík 201703/617
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, almenn göngudeild Reykjavík 201703/616
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, bráðageðdeild Reykjavík 201703/615
Sjúkraliði Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201703/614
Lektor/dósent/prófessor Háskólinn á Akureyri, lögreglufr. Akureyri 201703/613
Þjónustufulltrúi Vegagerðin, umferðarþjónusta Ísafjörður 201703/612
Sérfræðingur á sviði fiskimála Alþjóðabankinn Ghana 201703/611
Aðstoðarmaður iðjuþjálfa Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/610
Ritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/609
Bæklunarskurðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201703/608
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201703/607
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201703/606
Félagsráðgjafi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201703/605
Sérfræðilæknar Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201703/604

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Náms- og starfsráðgjafi
 • Sérkennari
 • Umsjónarkennari
 
Hofsstaðaskóli
 • Íþróttakennari
 • Stuðningsfulltrúi
 • Umsjónarkennari
 • Þroskaþjálfi
 
Bæjarból
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi
 
Kirkjuból
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennari
 
Krakkakot
 • Aðstoðarmatráður
 • Deildarstjóri     
 
Ísafold dagdvöl
 • Starfsmaður í sumarafleysingu
 
Sigurhæð
 • Starfsmaður – 80% vaktavinna

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

i8 gallerí 
leitar að starfsmanni

Óskað er eftir manneskju sem hefur þekkingu á sviði 
myndlistar og reynslu á umsýslu listaverka. Viðkomandi 
bætist í teymi i8 með sértæk verkefni á sínu borði, en tekur 
jafnframt þátt í almennri starfssemi gallerísins. 

Nauðsynlegur er brennandi áhugi á myndlist, sem og 
háskólanám sem nýtist í starfi eða sambærileg starfsreynsla. 
Viðkomandi þarf að vera verklaginn og vandvirkur. Góð 
tölvukunnátta og færni í helstu myndvinnsluforritum er 
nauðsynleg, sem og góð færni í ritaðri og talaðri ensku og 
íslensku. Nánari upplýsingar veitir Þorlákur Einarsson í síma 
551 3666 eða thorlakur@i8.is

Umsóknir sendist til i8 fyrir 18. apríl - info@i8.is

i8 var stofnað 1995 og starfar með 22 alþjóðlegum listamönnum og sýnir einnig 
myndlist fjölda annarra listamanna. i8 tekur þátt í um 5 listakaupstefnum erlendis á 
hverju ári, auk þess að halda um 7 sýningar árlega í galleríinu að Tryggvagötu 16. 
i8 rekur einnig sýningarrými í Marshallhúsinu fyrir Stúdíó Ólafs Elíassonar.

Kvenfataverslun í Kringlunni
Verslunarstörf: Sölumennska, Afgreiðslustörf

Starfslýsing: 
Okkur í Kello vantar hressa og skemmtilega samstarfskonu með 
brennandi áhuga á fötum. Um er að ræða hlutastarf, aðra hverja 
helgi og annað hvert fimmtudagskvöld, auk afleysinga í sumar. 
Starfskröfur:
Við gerum kröfur um snyrtimennsku og hressleika.  
Vinnustaðurinn er reyklaus.

Umsóknir sendist á hallar@simnet.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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Cargo Express ehf óskar 
eftir að ráða verkefna-
stjóra á flutningasviði.

Starfsvið:
	 •	 Stýringu	á	vöruflæði	í	leiðarkerfi	WOW	air
	 •	 Samskipti	við	innlendar	og	erlendar	vöruafgreiðslur
	 •	 Samskipti	við	flugfélög	um	regluverk	og	fleira
	 •	 Önnur	tilfallandi	verkefni

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla	af	flutningastarfsemi	
•	 Rík	þjónustulund
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Góð	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti.
•	 Geta	unnið	sjálfstætt	og	undir	álagi.

Umsóknarfestur er til og með 17. apríl 2017 - 

Öllum	umsóknum	verður	svarað.

Umsóknir	ásamt	ferilskrá	sendist	á
starf@cargoexpress.is merkt – starf2016

Cargo Express er ört vaxandi fyrirtæki á sviði 
flugflutninga til og frá landinu. Við bjóðum upp á góða 

vinnuaðstöðu í spennandi starfsumhverfi.

I C E L A N D I C  B U S  C O M P A N Y

HJALTEYRARGÖTU 10 • 600 AKUREYRI 
Akureyri 5 500 700 • Fax: 5 500 701

sba@sba.is • www.sba.is

HAFNARFJÖRÐUR
Við leitum eftir bifvélavirkjum/vélvirkjum eða vönum 

viðgerðamönnum á verkstæði okkar í Hafnarfirði.

Hæfniskröfur
Bifvélavirki/vélvirki l Góð reynsla í viðgerðum 

Tölvukunnátta l Gilt ökupróf 
l Kostur ef viðkomandi er með ökuréttindi D

Tekið verður á móti umsóknum á vefnum www.sba.is til 12. apríl nk.
Öllum umsóknum verður svarað.

BIFVÉLAVIRKJAR

Óskum eftir að ráða fólk  
til sumarafleysinga í:

• Verslun
• Framleiðslu
• Uppsetningar

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
hjortur@solar.is fyrir 7 apríl n.k.

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.

Auglýsingastofa  \  Guðrúnartúni 8  \  105 Reykjavík  \  pipar-tbwa.is  \  510 9000

1.000
STARFSMENN ÓSKAST 

Í dag er 1. apríl og þetta með 1.000 er skrök. En okkur vantar alla vega þrjá. Við sækjumst eftir að 
vinna með skemmtilegu fólki með jákvætt árangursdrifið hugarfar og glimrandi samskiptafærni. 
Fólki sem kann að meta útsýni yfir túrista á gangi við sundin blá og geislar af starfsgleði alla daga.  

MARKAÐSSETNING Á NETINU

TEXTA- OG HUGMYNDASMÍÐ (SUMARAFLEYSINGAR)

STARFSSVIÐ
\ Umsjón með vinnu við vefsíðugerð, stórar  

sem smáar
\ Markaðssetning á samfélagsmiðlum
\ Greining á birtingum á netinu
\ Stefnumótun, ráðgjöf og áætlanagerð             

í markaðssetningu á netinu

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR
\ Reynsla af netmarkaðssetningu
\ Góð skipulags- og leiðtogahæfni
\ Háskólamenntun á sviði viðskipta, 

markaðsfræði eða félagsvísinda æskileg

STARFSSVIÐ
\ Textaskrif um bókstaflega allt mögulegt         

á skýran og skemmtilegan hátt
\ Prófarkalestur, textarýni og lagfæringar          

á texta fyrir alla miðla
\ Hugmyndasmíð almennt 

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR
\ Afburðagott vald á íslensku og gjarnan           

á ensku líka
\ Próf í íslenskum fræðum er æskilegt 
\ Reynsla af skapandi skrifum af einhverju    

tagi nauðsynleg

SKÖPUN OG VINNSLA EFNIS FYRIR SAMFÉLAGSMIÐLA
STARFSSVIÐ
\ Hugmyndavinna og textaskrif fyrir 

samfélagsmiðla
\ Myndataka og myndvinnsla eftir þörfum

HÆFNIS- OG MENNTUNARKRÖFUR
\ Þekking og reynsla af efnissköpun                  

á samfélagsmiðlum nauðsynleg
\ Logandi áhugi á dægurmálum og       

almennri umræðu
\ Vilji og áhugi á að læra og tileinka sér 

tæknilega möguleika samfélagsmiðla
\ Gott vald á íslensku og ensku og gjarnan  

fleiri tungumálum

Umsóknir sem sýna áhuga og getu viðkomandi til að gegna einhverju þeirra starfa sem hér um ræðir 
ásamt ferilskrá skal senda á umsokn@pipar-tbwa.is. Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2017.



STARFSÓLK Í ELDHÚS  
OG SAL HJÁ GLÓ KÖBEN

Ef þú ert með mikla þjónustulund og hefur 
gaman af því að starfa í veitingageiranum þá 
viljum við fá þig til liðs við okkur. Í boði eru 
bæði hlutastörf og full störf í eldhúsi og í sal. 
Þú ert andlit okkar út á við og við gerum kröfu  
um þægilega nærveru og jákvæðni. 

YFIRKOKKUR 

Yfirkokkur sér um daglegan rekstur eldhússins  
á veitingastað Gló og ábyrgur fyrir:

• Matreiðslu á öllum réttum Gló
• Starfsmannastjórnun, ráðningum og þjálfun  
 í eldhúsi
• Pöntunum og almennum rekstri eldhúss
• Upplýsingagjöf til stjórnenda
• Eftirlit með gæðum, þjónustu og hreinlæti  

VEITINGASTJÓRI

Veitingastjóri sér um daglegan rekstur  
á veitingastað Gló í Kaupmannahöfn  
og ábyrgur fyrir:

• Starfsmannastjórnun, ráðningum og þjálfun  
 nýliða
• Pöntunum, uppgjöri og almennum rekstri
• Upplýsingagjöf til stjórnenda
• Eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti

MÖGNUÐ ATVINNUTÆKIFÆRI
Gló er að opna sinn fyrsta veitingastað í Danmörku og okkur vantar kraftmikið fólk til starfa.  
Gló er ekki bara eitt framsæknasta matvælafyrirtæki landsins, við erum fjölskylda og lífsstíll.  
Við leggjum mikla áherslu á að gestir okkar fái afbragðsþjónustu og njóti matarins og þar  
gætir þú skipt miklu máli.

ER ÞITT GLÓ Í KAUPMANNAHÖFN?

Um framtíðarstörf er að ræða, þar sem gerðar eru kröfur um reynslu af veitingastörfum  
og stjórnun. Mikilvægt er að umsækjendur séu faglegir, sýni frumkvæði og búi yfir lipurð  
í mannlegum samskiptum. Búi yfir almennri tölvu- og tungumálaþekkingu, gott vald á  
dönsku er mikilvæg.

Við hvetjum þig til að senda inn umsókn. Gert er ráð fyrir að umsækjendur geti hafið störf eigi  
síðar en um miðjan maí en stefnt er að formlegri opnun Gló Kaupmannahöfn 14. júní 2017.

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl. Umsóknir sendast á work@glo.is.
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ÚTBOÐ 
Mýrdalshreppur óskar eftir tilboðum 
í verkið:

Austurhluti Víkurþorps - 2017
Verklok eru: 15. september 2017

Verkið felur í sér nýbyggingu gatna í austurhluta Víkurþorps, 
þe. Sléttuveg og hluta Strandvegar.  Einnig felur veikið í sér 
gerð hringtorgs á gatnamótum Sléttuvegar, Strandvegar 
og Austurvegi (Þjóðvegur nr. 1).  Um er að ræða gröft á 
óburðarhæfu efni, útlagningu neðra burðarlags, gerð fráve-
itu og vatnsveitu, útlagningu efra burðarlags ásamt mal- 
bikun götu og gangstétta.  

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðju-
deginum 4. apríl 2017.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu hjá Eflu Suðurlandi í síma 
412 6900, eða með tölvupósti á netfangið utbod.sudurland@
efla.is  og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá 
í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 
870 Vík fyrir kl. 11:00 miðvikudaginn 19. apríl 2017, en þá verða 
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sveitarstjórnin í Mýrdalshreppi

Helstu magntölur eru:

- Gröftur á lausu efni  2700 m³
- Neðra burðarlag  13300 m3 
- Fráveitulagnir   1347 m
- Vatnsveitulagnir  535 m

Fasteignasalar
Við á Fasteignasölunni Bæ auglýsum eftir löggiltum fast-

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

Árangurstengd laun. 
Við erum til húsa í Ögurhvarfi 6, Kópavogi og 

útibú á Selfossi.
Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson,  

löggiltur fasteignasali, s 893-6001,  
beggi@fasteignasalan.is

  

Rekstrarstjóra er ætlað að sitja fundi skipulags- og umhverfisráðs og aðra fundi er falla undir verksvið framkvæmda- og umhverfiss-

viðs skv. ákvörðun sviðsstjóra og sveitarstjóra hverju sinni.

Önnur mál á sviði framkvæmdar- og umhverfissviðs í samráði við sveitarstjóra.

Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings vestra.

 

Starfssvið rekstrarstjóra

þjónustumiðstöð (áhaldahúss)

eignasjóði

hitaveitu

fráveitu

vatnsveitu

hafnarsjóði,

öðrum eignum sveitarfélagsins sem falla undir starfsemi framkvæmda- og umhverfissvið í samráði og samvinnu öðrum eignum sveitarfélagsins sem falla undir starfsemi framkvæmda- og umhverfissvið í samráði og samvinnu  við 

aðra starfsmenn sviðsins og sveitarstjóra.

Stjórnun verklegra framkvæmda og viðhaldsmála í sveitarfélaginu.

Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum framkvæmda- og umhverfissviðs í samræmi við samþykkt    sveitarstjórnar um gerð     

fjárhagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum sveitarfélagsins.

Áætlanagerð og eftirlit.  Meðal annars með:

Rekstrarstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs
Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. 

Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 

rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.
 
Umsóknarfrestur um starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra er til og með 11. apríl nk. Stefnt skal að því að 
viðkomandi hefji störf frá og með 1. júlí eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings viðkomandi hefji störf frá og með 1. júlí eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings 
vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á 
heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.
  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Hrund Karlsdóttir, 
sveitarstjóri í síma 786-4579, netfang gudny@hunathing.is.
 
Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. aksturs-
fjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll 
almenn opinber þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar 
til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er 
Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Meistarapróf í löggiltri iðngrein sem nýtist í starfi og/eða háskólapróf í tæknigreinum kostur.

Reynsla af verklegum framkvæmdum er nauðsynleg.

Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.

Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlanagerð er æskileg.

Góð almenn tölvuþekking skilyrði, kunnátta á teiknihugbúnaði er kostur.

Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvæg.

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.

Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Menntunar- og hæfniskröfur

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is



ÚTBOÐ
Reykjanesbær óskar eftir tilboðum í  

uppsetningu og fullnaðarfrágang á tíma- 
bundnu húsnæði fyrir nýjan grunnskóla  

í Dalshverfi í Reykjanesbæ.
Húsnæðið verður á einni hæð og er flatarmál þess um 600 
fm. Í húsnæðinu verða þrjár kennslustofur, matsalur og 
eldhús, kennarastofa og önnur stoðrými.

Miða skal við að auðvelt sé að fjarlægja húsnæðið og setja 
upp á öðrum stað þegar fyrirhugaðri notkun þess lýkur.

Bjóðendur geta boðið mismunandi byggingaraðferðir.
Húsnæðið skal standast þær sömu kröfur og almennt gildir 
um húsbyggingar á Íslandi.
Verklok miðast við 15.ágúst 2017
Útboðsgögn verða afhent þann 6.apríl n.k. Og tilboð opnuð 
þann 19.apríl n.k. Útboðsgögn verða afhent rafrænt til þeirra 
sem eftir þeim óska hjá umsjónaraðila.

Fyrirspurnir skulu berast til Sveins Björnssonar á netfangið: 
sveinn.bjornsson@reykjanesbaer.is

Umhverfis- og skipulagssvið
Reykjanesbæjar

Reykjanesbær

Umsjónaraðili útboðsins er 
Umhverfissvið Reykjanesbæjar

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Rammasamningur	um	sorphirðu	og	meðhöndun	
úrgangs	hjá	Reykjavíkurborg,	EES-útboð nr. 13929

•	Æfingasvæði	Víkings,	endurnýjun	og	stækkun,		
útboð nr. 13962.

•	Klettaskóli,	álgluggar,	útboð	nr.	13967.

•	Fálkaborg,	endurgerð	lóðar	2017-	1.	áfangi,

	útboð 13904.

•	Fálkaborg,	endurgerð	lóðar	-	Leiktæki,	

 útboð 13905.

•	Fálkaborg,	endurgerð	lóðar	-	Yfirborðsefni,

 útboð 13906.

•	Betri	hverfi	2017,	vesturhluti	–	Útboð	1,	útboð 13935.

•	Betri	hverfi	2017,	austurhluti	–	Útboð	1,	útboð 13939.

•	Yfirborðsmerkingar	í	Reykjavík	2017,	útboð nr. 13952.

•	Opin	leiksvæði	2017.	Spóahólar	/	Stelkshólar	og	
Ugluhólar	/	Súluhólar.	Jarðvinna,	útboð nr. 13953.

•	Opin	leiksvæði	2017.	Rauðás,	Reykás	og	Næfurás.	
Jarðvinna,	útboð nr. 13954.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

SÁÁ auglýsir eftir tilboðum í verkin mötuneytisrekstur við 
Sjúkrahúsið Vog og mötuneytisrekstur á Vík, Kjalarnesi

Verkið felur í sér rekstur mötuneytis með framreiðslu 
fæðis fyrir sjúklinga og starfsfólk SÁÁ. Hægt er að bjóða 
í hvort verk fyrir sig eða bæði í einu lagi.

Væntanlegir bjóðendur eru hvattir til að mæta í 
vettvangsskoðun sem verður á Sjúkrahúsinu Vogi 
6. apríl kl. 13:30.

Útboðsgögn verða send með rafrænum hætti frá og með 
mánudeginum 3. apríl 2017. Beiðni um útboðsgögn skal 
send á asgerdur@saa.is. Í beiðni skal koma fram nafn 
heimilisfang, netfang og símanúmer bjóðanda.

Tilboðum skal skilað með rafrænum hætti til asgerdur@saa.is 
fyrir þriðjudaginn 2. maí fyrir kl. 15:00, en þá verða 
tilboð opnuð í Efstaleiti 7, Reykjavík, í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þess óska.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum.

Mötuneytisrekstur SÁÁ

Snyrtistofa til sölu eða leigu
Vel tækjum búin snyrti - og fótaaðgerðastofa á höfuð-
borgarsvæðinu í eigin húsnæði til sölu.
Stofan hefur fimm sérútbúin herbergi með samtals sex 
starfstöðvum ásamt góðri móttöku og anddyri.
Stofan starfar með vel þekktri snyrti-og meðferðarlínu.

Áhugasamir sendið fyrirspurnir á gauik@hotmail.com

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson   
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Strandgata 75 - HFJ

Til leigu 241,9 fm atvinnuhúsnæði á frábærum stað með 
glæsilegu útsýni á efstu hæð við Strandgötu 75 í Hafnarfirði. 
Eignin skiptist í alrými/sal og skrifstofur, útg. á sér svalir. 

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Ás fasteignasölu  
í s. 520-2600 / as@as.is

Aron Freyr 
Eiríksson 

lögg. fasteignasali.
s: 772-7376   

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur  
Sigfússon  

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Sólbaðsstofa til sölu

Til sölu rótgróin sólbaðsstofa á besta stað í Hafnarfirði.
Stofan er með 9 ljósabekki, þar af 2 kollagen, og 5 sturtuklefa.  
Hún hefur verið starfrækt síðan 2001 með reglulegum endurbótum.
Mikil og góð velta. Frábært tækifæri. Verð 15 milljónir + ábyrgð 
fyrir 3 mán. leigu. Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Ás fast-
eignasölu í s. 520-2600 / as@as.is

Sveitarfélagið Skagafjörður 
Auglýsing um skipulagsmál

Á  fundi Sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar 15. mars 2017 
var samþykkt að auglýsa, verk- og matslýsingu vegna breytinga á 
Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Verk- og 
matslýsingin er  dagsett í mars 2017 unnin af VSÓ ráðgjöf fyrir 
sveitarfélagið. 

Alls verður gerð tillaga að 6 breytingum sem eru :

A) Val á legu Blöndulínu 3
Tekin verður ákvörðun um legu Blöndulínu 3, 220 kV háspennulínu 
sem liggur frá Blöndustöð til Akureyrar. Ákvörðun um legu hennar 
innan sveitarfélagsins var frestað í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar 2009-2021.

B) Sauðárkrókslína 2
Gerð verður tillaga að legu Sauðárkrókslínu 2, sem er 66 kV 
jarðstrengur sem mun liggja á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks.

C) Virkjanakostir í Skagafirði
Tekin verður ákvörðun um landnotkun vegna Villinganesvirkjunar 
og Skatastaðavirkjunar í aðalskipulag. Skipulagi virkjananna var 
frestað í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 og 
gildir sú ákvörðun í fjögur ár.

D ) Urðunarsvæði í Viðvíkursveit fellt út.
Ætlunin er að fella urðunarsvæði í Viðvíkursveit út í skipulagi og 
skilgreina það sem opið svæði til sérstakra nota. 

E ) Nýtt tengivirki og rafstrengur á Sauðárkróki.
Gerð verður tillaga að staðsetningu fyrir nýtt tengivirki innan 
athafnasvæðis A-3.3 og legu rafstrengs frá tengivirki við Kvistahlíð 
að nýju tengivirki. Einnig verður landnotkun á lóð tengivirkisins við 
Kvistahlíð breytt. 

F ) Ný efnistökusvæði.
Skoðaðir verða 12 námukostir sem koma til greina að bæta við 
í aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar til að bregðast við 
efnisþörf sem kemur til vegna styrkingar raforkukerfisins í sveitar-
félaginu.

Í samræmi við 1.mgr 30. greinar Skipulagslaga 123/2010 er hér 
með óskað umsagnar um Verk- og matslýsinguna.  Óskað er eftir 
að umsagnir berist skriflega til skipulags- og byggingarfulltrúa í 
Ráðhúsið Skagfirðingabraut 17-21 eða með tölvupósti á netfangið 
jobygg@skagafjordur.is fyrir 26. apríl 2017. 

Verk- og matslýsingin er aðgengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar www.skagafjordur.is/is/thjonusta/umhverfis-og-skip-
ulagsmal/byggingafulltrui og í Ráðhúsinu Skagfirðingabraut 17-21 
Sauðárkróki frá 30. mars til 26. apríl 2017. 

Jón Örn Berndsen
Skipulags - og byggingarfulltrúi

Auglýsing um styrki Hagþenkis 2017 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna,  
auglýsir eftir umsóknum um eftirtalda styrki: 

Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 15.000.000.- kr. 

Ferða- og menntunarstyrkir fyrir félagsmenn Hagþenkis 
Til úthlutunar á vorönn eru 2.000.000.- kr.

Umsóknarfrestur til 18. apríl kl. 12.

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn 
umsóknareyðublöð og eyðublöð fyrir skilagreinar eru á 
heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is

Umsækjendur fá rafræna staðfestingu í tölvupósti um 
að umsókn hafi borist og gildir kennimarkið sem kvittun 
og það gefur færi á að lagfæra eða breyta umsókn þar til 
umsóknarfresti lýkur. 

Hagþenkir, Þórunnartúni 2. 105. Rvk.  
Sími 551-9599/ hagthenkir@hagthenkir.is
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

Mikið var lagt í hönnun og útlit hússins. Húsið er 
teiknað af Birni Skaptasyni. 42 íbúðir eru í húsinu  
í öllum mögulegum stærðum, en minnsta íbúðin  
er 86,8 fm og sú stærsta 155,5 fm,auk tveggja  
230 fm penthouse íbúða. 

29 bílastæði eru í bílakjallara hússins en þær íbúðir 
sem ekki eru með bílastæði í kjallara verða með 
sérmerkt stæði á lóð. 

Sérlega vandað álklætt lyftuhús með viðarál 
gluggum sem gerir húsið eins viðhaldslítið  
og mögulegt er. 

 2 - 3 - 4 herbergja

 Verð frá 42.900.00 

GLÆSILEGT OG 
VANDAÐ FJÖLBÝLI

Bæjarlind 7-9

Vertu velkomin

VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala



Laugavegur 17-19
101 REYKJAVÍK

LIND FASTEIGNASALA KYNNIR: 

Nýjar, stórglæsilegar lúxusíbúðir við 
Laugaveg 17-19. Öllum íbúðunum 
fylgir bílastæði í lokuðum  
bílakjallara. Húsið var endurbyggt 
árið 2016.

Íbúðirnar eru hannaðar af Minimum 
ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, 
innanhúsarkitekt. Sérsmíðaðar  
innréttingar frá HBH. Hverri íbúð 
fylgir sér geymsla í kjallara og 
bílastæði í lokaðri bílgeymslu. 
Einnig er hjóla- og vagnageymsla í 
kjallara hússins ásamt sameiginlegu 
þvottahúsi. Íbúðirnar skilast full-
búnar. Baðherbergi flísalögð. Parket 
á stofum og alrýmum. Ísskápur og 
uppþvottavél fylgja. 

      Verð 57,8 - 83,5 M

STÆRÐ: 67-111 fm FJÖLBÝLI       HERB: 2-3

Sunnuvegur 1
104 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt og einstaklega vel staðsett 
einbýlishús á horni Sunnuvegar og 
Laugarásvegar. Mikið endurnýjað einbýlishús. 
Glæsilegt útsýni yfir Laugardalinn.

STÆRÐ: 391 fm EINBÝLI       HERB: 9

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali 

Holtsvegur 39 - 401/402
210 GARÐABÆR

Glæsilegar penthouse íbúðir með þaksvölum 
og stórbrotnu útsýni. Vandaðar innréttingar og 
tæki og steinn á borðum í eldhúsi. Afhending 
við kaupsamning.

STÆRÐ: 92-132 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

64,9 - 79,9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Garðatorg 2b - íb 505
210 GARÐABÆR

Íbúðin er fullbúin með gólfefnum, tilbúin til 
afhendingar. Tvö baðherbergi og tvennar svalir. 
Allar innréttingar og fataskápar frá Trésmiðju 
GKS.  

STÆRÐ: 143 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

74.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Kerhraun 37
801 SELFOSS

Eign fyrir vandláta. Stórglæsilegt heilsárshús í 
Grímsnes- Grafningshreppi. Húsið er skráð 114,6 
fm ásamt 12 fm. gestahúsi og stendur á 6.280 
fm eignarlóð með fallegu útsýni. 

STÆRÐ: 126,6 fm SUMARHÚS      HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

BÓKIÐ SKOÐUN



LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

519 5500
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Einstaklega spennandi kostur fyrir ferðaþjónustu

8 herb. 57,4 hektarar

Gíslabær

TILBOÐ

365 Snæfellsbær
Heilsárs/Jörð Rétt við sjávarsíðuna

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs - Jörð

Vel falin perla rétt við Mývatnssveit

6 herb. 135 fm

Vallholt

52.000.000

641 Húsavík
Jörð Jörðin er um 269,5 hektarar

Héðinn fasteignasali 848 4806

Falin perla rétt við Mývatnssveit

Látrabjarg er stærsta fuglabjarg í Evrópu

Heildar fm er 843

Hótel Látrabjarg

TILBOÐ

451 Patreksfjörður
Hótel Staðsett í einstakri náttúru

Héðinn fasteignasali 848 4806

Einstakt tækifæri í ferðaþjónustu

44,7 fm sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnesi

5 herb. 44,5 fm

Hallkelshólar

14.900.000

801 Selfoss
Sumarhús Stendur á 10.000 fm leigulóð

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs Sumarhús

3 herbergi 119,2 fm Lyftuhús byggt 2014

Glæsileg Penthouse íbúð efst á Skólavörðustíg

Skólavörðustígur 40

85.500.000

101 Reykjavík
Þakíbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1. apríl kl. 15:00-15:30

2 herbergi 75 fm Frábært útsýni 

Íbúð á efstu hæð í þjónustukj. fyrir Eldri borgara 

Árskógar 6

39.500.000

109 Reykjavík
Íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús þri 4. apríl kl 17.30-18.00

3-4 herb. 56 fm Heitur pottur, hitaveita

Fallegur sumarbústaður í landi Snorrastaða

Snorrastaðir – við Laugarvatn

19.500.000

801 Selfoss
Sumarhús

Þóra fasteignasali  777 2882

4 herbergi 90,3 fm Stúdíóíbúð í bílskúr

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð auk 35

Leifsgata 21

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Íbúð á 3ju hæð ásamt stúdíó-íbúð í bílskúr

3 herbergi 126 fm

Vandaðar innréttingar. Tvö stæði í bílageymslu

Brandur fasteignasali

Mánatún 9

Verð frá:  60,9m

Reykjavík
Laus strax  

897 1401

Íbúð 404

Opið hús mán. 3 apríl kl.  17.00-17.30

4 herbergi 135,7 fm

Fallegt sjávarútsýni

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

79.900.000

101 Reykjavík 
 Íbúð - 2. hæð  Stæði í bílskýli

897 1401

Opið hús lau 1. apríl kl. 13.00-13.30

4 herbergi 96,7 fm Sérinngangur

Falleg neðri hæð í tvíbýlishúsi, með sér verönd

Langholtsvegur 192

39.700.000

104 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1.apríl kl. 14:00-14:30 Sölumaður verður á staðnum sun. kl 15.00-16.00

Húsið er 22 fm, með rafmagni og vatni

Einstök staðsetning í Skorradal, skjóls

Fitjaland í Skorradal - leigulóð

Tilboð

Sumarhús

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Sumarhús í Fitjalandi í Skorradal

Hrísás 10 311 Borgarnes

2.500.000
Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Eignarland í landi Indriðastaða – 311 B

Eignarland 5.140 fm

8 herbergi 293,7fm

Logafold 69

79.900.000

112 Reykjavík
Einbýlishús Frábær staðsetning,

FRÁBÆR STAÐSETNING

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

VIÐ HÖFUM TENGSL VIÐ FÓLK
SEM VILL SELJA EIGNINA SÍNA 
ÞEGAR ÞAÐ FINNUR HINA RÉTTU 

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

• Reisulegt 5-6 herb. Einbýlishús í Grafarholti (240 fm)

• Fallega 4 herbergja útsýnisíbúð í Akralandi í Garðabæ  

   (146 fm)

• Stórglæsilega hæð og bílskúr við Flókagötu (ca 200 fm)

• Glæsileg heildareign í miðbænum með 4 íbúðum á þremur  

   fastanúmerum.

• Glæsilegt 540 fermetra einbýli í Garðabænum með útsýni

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala

VIÐ ERUM Í SAMBANDI VIÐ FÓLK SEM 
LEITAR AÐ SPENNANDI SUMARHÚSUM 
EÐA LÓÐUM FYRIR SUMARHÚS.

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

·         Lóð við Þingvallavatn.

·         Lóð við Skorradalsvatn.

·         Fullbúið sumarhús á suðulandi.

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala



LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

519 5500
ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Einstaklega spennandi kostur fyrir ferðaþjónustu

8 herb. 57,4 hektarar

Gíslabær

TILBOÐ

365 Snæfellsbær
Heilsárs/Jörð Rétt við sjávarsíðuna

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs - Jörð

Vel falin perla rétt við Mývatnssveit

6 herb. 135 fm

Vallholt

52.000.000

641 Húsavík
Jörð Jörðin er um 269,5 hektarar

Héðinn fasteignasali 848 4806

Falin perla rétt við Mývatnssveit

Látrabjarg er stærsta fuglabjarg í Evrópu

Heildar fm er 843

Hótel Látrabjarg

TILBOÐ

451 Patreksfjörður
Hótel Staðsett í einstakri náttúru

Héðinn fasteignasali 848 4806

Einstakt tækifæri í ferðaþjónustu

44,7 fm sumarhús í landi Hallkelshóla í Grímsnesi

5 herb. 44,5 fm

Hallkelshólar

14.900.000

801 Selfoss
Sumarhús Stendur á 10.000 fm leigulóð

Héðinn fasteignasali 848 4806

Heilsárs Sumarhús

3 herbergi 119,2 fm Lyftuhús byggt 2014

Glæsileg Penthouse íbúð efst á Skólavörðustíg

Skólavörðustígur 40

85.500.000

101 Reykjavík
Þakíbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1. apríl kl. 15:00-15:30

2 herbergi 75 fm Frábært útsýni 

Íbúð á efstu hæð í þjónustukj. fyrir Eldri borgara 

Árskógar 6

39.500.000

109 Reykjavík
Íbúð

Þóra fasteignasali  777 2882

Opið hús þri 4. apríl kl 17.30-18.00

3-4 herb. 56 fm Heitur pottur, hitaveita

Fallegur sumarbústaður í landi Snorrastaða

Snorrastaðir – við Laugarvatn

19.500.000

801 Selfoss
Sumarhús

Þóra fasteignasali  777 2882

4 herbergi 90,3 fm Stúdíóíbúð í bílskúr

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð auk 35

Leifsgata 21

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Íbúð á 3ju hæð ásamt stúdíó-íbúð í bílskúr

3 herbergi 126 fm

Vandaðar innréttingar. Tvö stæði í bílageymslu

Brandur fasteignasali

Mánatún 9

Verð frá:  60,9m

Reykjavík
Laus strax  

897 1401

Íbúð 404

Opið hús mán. 3 apríl kl.  17.00-17.30

4 herbergi 135,7 fm

Fallegt sjávarútsýni

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 16-18

79.900.000

101 Reykjavík 
 Íbúð - 2. hæð  Stæði í bílskýli

897 1401

Opið hús lau 1. apríl kl. 13.00-13.30

4 herbergi 96,7 fm Sérinngangur

Falleg neðri hæð í tvíbýlishúsi, með sér verönd

Langholtsvegur 192

39.700.000

104 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Opið hús lau 1.apríl kl. 14:00-14:30 Sölumaður verður á staðnum sun. kl 15.00-16.00

Húsið er 22 fm, með rafmagni og vatni

Einstök staðsetning í Skorradal, skjóls

Fitjaland í Skorradal - leigulóð

Tilboð

Sumarhús

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Sumarhús í Fitjalandi í Skorradal

Hrísás 10 311 Borgarnes

2.500.000
Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

Eignarland í landi Indriðastaða – 311 B

Eignarland 5.140 fm

8 herbergi 293,7fm

Logafold 69

79.900.000

112 Reykjavík
Einbýlishús Frábær staðsetning,

FRÁBÆR STAÐSETNING

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

VIÐ HÖFUM TENGSL VIÐ FÓLK
SEM VILL SELJA EIGNINA SÍNA 
ÞEGAR ÞAÐ FINNUR HINA RÉTTU 

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

• Reisulegt 5-6 herb. Einbýlishús í Grafarholti (240 fm)

• Fallega 4 herbergja útsýnisíbúð í Akralandi í Garðabæ  

   (146 fm)

• Stórglæsilega hæð og bílskúr við Flókagötu (ca 200 fm)

• Glæsileg heildareign í miðbænum með 4 íbúðum á þremur  

   fastanúmerum.

• Glæsilegt 540 fermetra einbýli í Garðabænum með útsýni

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala

VIÐ ERUM Í SAMBANDI VIÐ FÓLK SEM 
LEITAR AÐ SPENNANDI SUMARHÚSUM 
EÐA LÓÐUM FYRIR SUMARHÚS.

M.A. ER UM AÐ RÆÐA:

·         Lóð við Þingvallavatn.

·         Lóð við Skorradalsvatn.

·         Fullbúið sumarhús á suðulandi.

Brandur 
Löggiltur
fasteignasali

Gunnlaugur
Löggiltur
fasteignasali

Úlfar Þór 
Löggiltur
fasteignasali

Þóra 
Löggiltur
fasteignasala



Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Jóhanna Gustavsdóttir 
Sölufulltrúi

Sími 698 9470

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

BREKKUÁS – 221 HFJ.
-Stórglæsilegt 375 fm einbýlishús vel staðsett.
-Kvars-steinn og vandaðar innréttingar.
-Hjónasvíta m/fata og baðherbergi, rúmgóðar stofur.
-Möguleiki er á sér 2ja herb., íbúð með sérinngangi.
-Óskráð ca. 50 fm rými með eign
-Frábært útsýni úr eign til allra átta
GETUR VERIÐ LAUST FLJÓTLEGA
V. 129 millj. 

SUNNUFLÖT – 210 GBÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 3.APRÍL KL.17:00-18:00
-Vel skipulagt 278.5 fm einbýlishús ofan götu á þessum
  vinsæla stað á flötunum í Garðabæ.
-Fjögur svefnherbergi, fjögur baðherbergi, þrjár stofur.
-Aflokaður skjólgóður garður/verönd í miðju húsinu þar
  sem er steyptur heitur pottur.
-Húsið er í Fúnkisstíl og byggt í U með góllfsíðum gluggum.
-Glæsilegt útsýni og gróin 1870 fm lóð.
-Eign sem bíður uppá mikla möguleika.  
V. 99 millj.

Hafðu samband 
JóHaNNa GUSTavSdóTTiR  
sölufulltrúi. Sími 698 9470

Hafðu samband 
SvEiNN EYLaNd  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

Til sölu eða leigu heildareignin í húsinu nr. 2 við Lyngháls í Reykjavík
Eignin er 4037,5 fm að stærð og stendur á horni Lyngháls og Hálsabrautar 
Fyrsti áfanginn var byggður árið 1980. Lofthæðin þar er allt að 5,2 m. Í rýminu er niðurtekið gólf að hluta og 3 innkeyrsludyr sem snúa að Lynghálsi.  
 
Annar áfanginn var byggður árið 1998 og er í dag lager, kælir og frystir. Frystirinn er mjög góður með mikilli lofthæð (allt að 10 m) og mögulegt að 
vera með 819 bretti þar. 
 
Þriðji áfanginn var byggður árið 2008. Við lagerinn í þessum áfanga hússins eru 8 hleðslurampar og er lofthæðin allt að 8 m. Auðvelt er að skipta 
þessu lagerhúsnæði upp í 4 sjálfstæðar einingar og mögulegt að setja þar upp milliloft. 

Um er að ræða spennandi eign sem gæti hentað undir ýmiskonar starfsemi.
Auðvelt er að skipta eigninni upp í smærri einingar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Sverrir Pálmason, hdl.                     Arnar Sölvason
Löggiltur fasteignasali                     896 3601
867 1001                                               
sverrir@jas.is

GÓÐ
STAÐSETNING





Heimur óperunnar er ævintýralegur og gaman fyrir börn að kynnast honum.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Við sýnum börnunum hvað 
gerist á bak við tjöldin hér 
í Hörpu og hvað þarf til 

að setja upp óperu. Við skoðum 
búninga, tónlist, leikmynd og 
fræðumst um hár og smink,“ segir 
Nathalía Druzin Halldórsdóttir, 
markaðs- og kynningarstjóri 
Íslensku óperunnar en leiðbein-
andi á námskeiðunum er Harpa 
Þorvaldsdóttir, söngkona og tón-
menntakennari. „Harpa er alveg 
frábærlega flink að kveikja áhuga 
hjá börnum.“

Þrjú námskeið voru skipulögð 
nú á vordögum, eitt í mars, eitt er 
haldið í dag en það síðasta verður 
haldið þann 6. maí. „Fyrsta nám-
skeiðið tókst mjög vel, yfirskriftin 
var leiðin um óperuna og kynnt-
ust börnin þá krókum og kimum 
Íslensku óperunnar í Hörpu,“ segir 
Nathalía og telur þessa leið tilvalda 
til að sá fræjum óperuáhuga og 
færa óperuna nær krökkunum.

„Við reynum að hafa andrúms-
loftið mjög heimilislegt og leggjum 
áherslu á að börnin séu í aðalhlut-
verki. Við viljum sjá glampann 
í augum þeirra og því fá þau að 
prófa ýmislegt og koma við hluti 
sem venjulega má ekki.“

Á hvert námskeið kemur einnig 
góður gestur. Á námskeiðinu í 
dag hitta börnin til dæmis Bryn-
hildi Guðjónsdóttur, leikkonu og 
leikstjóra, sem leikstýrði síðustu 
uppfærslu Íslensku óperunnar. 
„Börnin fá að fara í búninga og svo 
setur Brynhildur upp lítið leikhús 
með þeim. Þá fá þau að spyrja 
hana spjörunum úr.“

Tónlist er að sjálfsögðu einnig í 

stóru hlutverki á námskeiðunum. 
Harpa spilar á hljóðfæri og börnin 
fá sjálf að mússísera.

Næsta námskeið verður laugar-
daginn 6. maí. „Þá er áhersla lögð 
á hár og smink. Við kynnumst 
undirbúningi fyrir óperusýningu 
og börnin fá bæði hárgreiðslu og 
förðun sem okkar fólk, sem vinnur 
við sýningar, sér um. Þá fá þau að 
kíkja í leikmunageymsluna þar 

sem þau sjá allt frá vopnum og 
gervikökum til alls kyns ævintýra-
vera.

„Við tökum myndir af öllum og 
þau fá að taka mynd með sér heim. 
Til þess notum við gamaldags Pol-
aroid myndavél sem krökkunum 
finnst mjög spennandi. Eða eins 
og eitt barnið orðaði það: „Ég fæ 
með mér mynd úr fortíðinni,“ segir 
Nathalía brosandi. Námskeiðið 
þann 6. maí er síðasta námskeiðið 
fyrir sumarið en ætlunin er að 
halda áfram næsta haust og bæta 
jafnvel í.

Námskeiðið er um tveir tímar en 
skrá þarf börnin í það minnsta fyrir 
klukkan 16 daginn áður. Verðið er 
þúsund krónur. Hægt er að skrá 
börnin á tix.is.

Börnin kynnast 
óperuheiminum
Íslenska óperan stendur fyrir námskeið-
um fyrir 9-12 ára krakka þar sem heimur 
óperunnar er kynntur á skapandi hátt.

… börnin séu í 
aðalhlutverki.  

Við viljum sjá glampann  
í augum þeirra og því fá 
þau að prófa ýmislegt og 
koma við hluti sem 
venjulega má ekki.

Harpa Þorvaldsdóttir, söngkona og tónmenntakennari, er leiðbeinandinn.

Ein
ákvörðun
getur öllu
breytt

www.allraheill.is

ORKUSALAN OG PEPSI MAX KYNNA MEÐ STOLTI

Í HÖLLINNI

MIÐASALA HEFST Á FIMMTUDAG KL. 10 Á TIX.IS/PALLI

16. SEPTEMBER

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunnudaga                  9.00 -16.00

• Austurströnd 14 
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

PREN
TU

N
.IS

.......................................

www.bjornsbakari.is

TILBOÐ Í
APRÍL ÖLL
BRAUÐ Á
500 KR.
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VERSLUNIN CURVY   -  Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

Við erum á Snap chat > Curvy.is

FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnaði í stærðum 14-30 eða 42-58

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

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16



Bílar 
Farartæki

EINN EIGANDI! FLOTTUR
BMW X5 xdrive30d 3.0d e70 30d. 
Árgerð 2012, ekinn 82 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 6.690.000. 
Rnr.110877.

NÝ SKOÐAÐUR! GÓÐUR BÍLL
MMC Pajero. Árgerð 2007, ekinn 168 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
2.480.000. Rnr.101520.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

SVARTUR, STÓR & LANGUR
‘07 DODGE RAM2500. EK 78Þ, DÍSEL, 
SJÁLFSK, NÝ DEKK!!! ÁSETT 4.480 
ÞÚS! #452587. S: 580 8900

LÍF Í ÞESSUM!!!
‘09 VW CADDY LIFE. EK 186Þ, DÍSEL, 
BEINSK, 5 MANNA!!! ÁSETT 1.380 
ÞÚS! #480219. S: 580 8900

STJÁNI BLÁI!!!
‘14 TOYOTA LC 150 VX. EK 32Þ, 
DÍSEL, SJÁLFSK, 7 MANNA!!! ÁSETT 
9.980 ÞÚS! #480262. S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

M.BENZ ML 350 4MATIC nýskr. 
05/2005, ekinn 175 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Súpereintak! Verð 
2.290.000 kr. Raðnr. 256032

HOBBY 495 UL PRESTIGE Árgerð 
2017,nýtt hús til afhendingar strax!. 
Verð 3.980.000 kr. Raðnr. 256056

HELGARBOMBA
 M.BENZ C 220D AVANTGARDE 
09/2015, ekinn 8 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur, mjög vel búinn, eins 
og nýr. Verð 6.690.000 kr. TILBOÐ 
5.999.000 kr. Raðnr. 255217

BMW X1 XDRIVE20D nýskr. 01/2016, 
ekinn 14 Þ.km, diesel, sjálfskiptur (8 
gíra), mjög vel búinn aukahlutum. 
Einkabíll, innfluttur nýr! Verð 
6.480.000 kr. Raðnr. 256242

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.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

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

M.Benz árg 2000, 5gíra, ekin 
600.000, 17 skoðun. Með kassa 315, 
með opnu, lifta. Sími:8935235. Verð 
750.000 + VSK

Mercedes-Benz E350 4-Matic 2006 
Verð 3.190 þús TILBOÐ 2.690 þús 
stgr Ek. 129þkm Ný heilsársdekk 18 
“felgur uppl. siggijo@gmail.com eða 
8989097

M.BENZ E 220 bluetec 4matic cdi (082). 

Árgerð 2015, 
ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, 
sjálfsskiptur.

Smiðjuvegi 44E • 200 Kóp
S. 567 1800

Verð 6.980.000.- 
Rnr. 223978

    

75% Fjarmögnun hjá Ergo 
8,7% Óverðtryggðir breytilegir vextir 

www.bilabankinn.is

SUZUKI Vitara. Árgerð 2016, ekinn 
17 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Tilboðsverð 3.890.000.  
Ásett 4.290.000 Rnr.156746  
48.000 kr á mánuði  
M.v 7 ára fjármögnun

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2014, 
ekinn 110 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Tilboðsverð  2.990.000. 
Ásett 3.790.000 Rnr.260945 
42.000 kr á mánuði. M.v 6 ára  
fjármögnun 

CHEVROLET Spark. Árgerð 2012, 
ekinn 94 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Tilboðsverð 890.000.  
Ásett 1.090.000. Rnr.260940 
15.000 kr á mánuði. M.v 5 ára fjár-
mögnun 

MMC Pajero. Árgerð 2013, ekinn 
110 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. 
Tilboðsverð 4.990.000.  
Ásett 6.190.000.  Rnr.156756  
69.000 kr á mánuði . M.v 6 ára ffjár-
mögnun

CHEVROLET Cruze. Árgerð 2013, 
ekinn 94 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Tilboðsverð 1.390.000.  
Ásett 1.690.000. Rnr.260888   
23.000 kr á mánuði. M.v 5 ára fjár-
mögnun

400.000 Afsláttur!

800.000 Afsláttur!

200.000 Afsláttur!

1.200.000 Afsláttur!

300.000 Afsláttur!

CHEVROLET Spark. Árgerð 2014, 
ekinn 77 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Tilboðsverð 1.020.000.  
Ásett 1.290.000 Rnr.260889  
15.000 kr. Á mánuði. M.v 6 ára fjár-
mögnun

MMC Pajero. Árgerð 2007, ekinn 
179 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. 
Tilboðsverð 2.090.000.  
Ásett 2.590.000. Rnr.156744     
76.000 kr á mánuði. M.v 2 ára fjár-
mögnun.

CHEVROLET Cruze. Árgerð 2014, 
ekinn 61 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Tilboðsverð 1.590.000.  
Ásett 1.990.000. Rnr.193782       
26.000 kr. á mánuði. M.v 5 ára fjár-
mögnun 

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2013, 
ekinn 131 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur  
6 gírar. Tilboðsverð 2.690.000.  
Ásett 3.490.000. Rnr.260901  
43.000 kr. á mánuði. M.v 5 ára fjár-
mögnun.

CHEVROLET Aveo. Árgerð 2012, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur  
6 gírar. Tilboðsverð 1.090.000.  
Ásett 1.290.000 Rnr.260913   
18.000 kr á mánuði. M.v 5 ára fjár-
mögnun

270.000 Afsláttur!

Eirhöfði 11 – 110 RVK
 S. 588 0700 

www.bilabankinn.is

Opið virka daga 12-18 og laugardaga 12-15

500.000 Afsláttur!

400.000 Afsláttur!

800.000 Afsláttur!

200.000 Afsláttur!

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Vel með farinn Montero sk.”17. 
Þarfnast smá viðhalds (gera þarf við 
bensíntank) en er vel ökufær. Búið 
að skipta um tímareim, bremsur að 
framan og bremsuleiðslur, nýlegt 
púst. Uppl. í s: 891-6896

Toyota Corolla árg 2013 til sölu. 
Ekinn 55000 sjálfskiptur krús 
loftkæling bakkmyndavél. Verð 
2500 þús. Uppl í síma 8945458.

TILBOÐ 2 MILLJ. STGR. !
Reneult Scenic III 2013 ssk, dísel, 
ekinn 66 þús, 5 manna frábær 
fjölskyldubíll. Fæst á 2 millj. stgr. 
Hjördís 896-0753

Til sölu Bens Sprinter langur árg.”05 
þarfnast lagfæringar selst ódýrt. 
uppl. s. 893 4530

 Bílar óskast
Bergfinnur ehf. Bílaviðgerðir, 
sérgrein, bremsuviðgerðir. Sími 892 
7852 Sævar.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Húsbílar

Til sölu LMC Liberty Fiat húsbíll 
árgerð 2008 með öllu. . Ekinn 32 
þús. km. Ný tímareim. Sex gíra 
dísel, 2.3 cc. Verð kr. 7.500.000. 
Upplýsingar í s. 892 2207

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist 
okspares@simnet.is

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

HEIMAVÍK
Nýju sjóbleikjunetin komin, meira 
flot, dýpri net, meiri veiði. Heimavík 
Sporhamrar 3, S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Líka úrval notaðra dekkja. Töku 
notuð uppí ný. Vaka s. 5676700

Þjónusta

 Garðyrkja

Felli tré, grisja og klippi runna. Besti 
tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími 
698 1215

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Trésmíði
Húsasmiðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, tilboð eða tímavinna 
S. 7740866

 Húsaviðhald

SMIÐSKRAFTUR EHF. 

NÝSMÍÐI OG VIÐHALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

HÚSASMIÐIR GETA BÆTT VIÐ 
SIG VERKEFNUM.

Gips, viðgerðir, uppsetning 
á innréttingum, gluggum og 

hurða ísetning. Þakrennur 
og niðurföll. Lekavandamál í 

húsum. Sumarhús. Öllréttindi 
og mikil reynsla. Get tekið að 
mér Byggingarstjórn. Tilboð, 

tímavinna.

Upplýsingar í s 893-5374 eða 
nybyggd@gmail.com

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Húsasmíði: getum bætt við okkur 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SÁ SÍMASPÁ Í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

Keypt
      Selt

 Til sölu

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI 
OG SKIPTITASKA

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Hágæða hundamatur
Sími: 698-1647
pro.hundamatur@gmail.com

Við erum á Facebook

Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu 
og á Suðurnesjum.

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi - Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is

Alhliða bílaverkstæði

Til sölu

Save the Children á Íslandi
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 Til sölu

NOON 16 ÁRA
30% - 70% afsláttur af öllum vörum. 
Föt, Töskur, Skart Opið 10-20 virka 
daga 12-16 laugardaga Noon 
tískuhús Hólmaseli 2 Seljahverfi 
567-2077 erum á facebook

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC F. FOREIGNERS - 
ENSKA - ENGLISH

ÍSLENSKA f. útlendinga I, II, III. 
ENSKA f. Fullorðna I,II,II, ENGLISH f. 
Adults: Byrja/Start: 3/4, 1/5, 29/5, 
26/6, 21/8, 11/9: Morgna/Síðd/
Kvölds - Morn/Aftern/Evening. 4 
vikur/weeks x 5 daga/days. 2 - 5 
nem/students - www.iceschool.is 
- ff@icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Room for rent, separate kitchen 
and bathroom. Langholtsvegi 137. 
Uppl. í s. 896 1039.

67fm íbúð með húsgögnum í 107 
RVK til leigu. Uppl. í s. 846 3748.

 Sumarbústaðir

64,1m2 sumarhús/starfsmanna 
aðstaða í byggingu til sölu. 
Upplýsingar fást hjá sveinnskorri@
gmail.com

Sumarhús óskast til leigu í nágrenni 
Laugavatns í langtímaleigu. S. 6969 
696

Sumarhús óskast til flutnings - 
50-80m2 Upplýsingar í síma 898 
0577

 Atvinnuhúsnæði
Skrifstofa til leigu 22 fm á neðri 
hæð í húsi Sjávarklasans við 
Reykjavíkurhöfn. Uppl. s. 840 3742

Atvinna

 Atvinna í boði

ÞRIF OG AÐSTOÐ Í BAKARÍ
Röskur, stundvís og heilsuhraustur 

starfskraftur óskast til vinnu við 
þrif og aðstoð í bakaríi í Kópavogi. 

Vinnutími alla virka daga frá kl. 
9-17 Þarf að hafa bílpróf.

Áhugasamir sendi umsókn og/
eða ferilskrá á: kokuhornid@

kokuhornid.is

LOFTORKA REYKJAVÍK
Óskar eftir vönum meiraprófs 

bílstjóra á trailer.
Upplýsingar í síma 565 0875 eða 

892 0525

Starfskraft vantar í Sauðburð 
æskilegt að viðkomandi gæti unnið 
inniverk með Uppl. í s. 487 4791 
864 2146

Smiðir eða laghentir byggingamenn 
óskast, langtímaverkefni íslensku 
kunnátta æskileg. Upp. 8931696

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is  
Sími 551-5000  
Netfang proventus@proventus.is

 Viðskiptatækifæri

HÁRGREIÐSLUSTOFA 
TIL SÖLU / LEIGU Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.
Flott stofa með 4 vinnustöðvar. 

Gott aðgengi. Traustur 
leigusamningur. Kaupandi/ur geta 

hafið störf strax.
Áhugasamir sendi á 

markmid2016@gmail.com

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

Rúnar Þór & KlettarLeikir helgarinnar:

Laugardaginn 1. apríl
11:20 Liverpool - Everton
13:50 Man. United - WBA

Sunnudaginn 2. apríl
14:50 Arsenal - Man. City Allir velkomnir

HAPPY HOUR
alla föstudaga 

16-19

spila um helgina, 
föstudag kl. 23-02 
(opið til 03) 
og laugardag kl. 00-03

Til sölu

Skemmtanir

Húsnæði óskast

Hjón með þrjú börn óska eftir 
einbýli/raðhúsi/hæð á svæði 110, 

Ártúnsholt / Árbær. 
Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísar greiðslur. 

Allar nánari upplýsingar sendist á: 
sendtohelgi@gmail.com

Ártúnsholt / Árbær 

S.773-4700 og 520-3500                                                      

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Sumarhús á skógivöxnu 7ha landi

Tilvalið fyrir smáhýsa ferðaþjónustu 
rétt utan Hellu. Örstutt  í alla þjónustu 
en þó alveg laust við umferð. 

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson 
lögg. fasteignasali í síma 773-4700 
og oskar@atv.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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verð :  24 .990
nú :  6.745

verð :  21 .990
nú :  7.495

verð :  49.990
nú :  26.245

verð :  24 .990
nú :  10.495

verð :  17.990
nú :  8.245

verð :  19.990
nú :  8.245

verð :  11 .990
nú :  5.395

verð :  24 .990
nú :  6.745

verð :  4 .990
nú :  990

OPNUNARTÍMAR :
MÁNUDAGUR - FÖSTUDAGUR    10 - 18
LAUGARDAGUR    10 - 16



Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Glæsilegt um 260 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr í Foldah-
verfi Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum. Stofa og borðstofa. Þrjú 
herbergi en möguleiki á allt að fimm herbergjum. Garður með stórri 
verönd og heitum potti. Afar falleg eign í grónu hverfi með útsýni yfir 
Grafarvoginn. Verð 89,9 millj. Opið hús mánudaginn 3. apríl milli 
17:30 og 18:15. Nánari uppl. veitir H. Daði Hafþórsson aðst.maður 
fasteignasala s: 824-9096, dadi@eignamidlun.is eða Kjartan Hall-
geirsson löggiltur fasteignasali s: 588 9090, kjartan@eignamidlun.is 

Hverafold 136, 112 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

KRISTNIBRAUT 81 - LYFTUHÚS - BÍLSKÚR 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 4. APRÍL KL. 17:30-18:00 

Um er að ræða 131,1 fm 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi með 
bílskúr.  Íbúð á hæð er 97,2 fm ásamt 10fm sérgeymslu í sameign og 
23,9 fm bílskúr. Þvottahús er innan íbúðar. Verð: 46,5 millj.

Bergþóra Heiða Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur fasteigna-,  

fyrirtækja- og skipasali.
S: 779-1929

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS

 

Anton Karlsson
S: 771 8601

Markús G. 
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Þorbjörn Pálsson 
Löggiltur fasteignasali 
S: 898 1233

Gunnlaugur A. 
Björnsson  
S: 617 5161

Erla Lúðvíksdóttir
S: 699 2119

Kári Þráinsson
S: 697 3547

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.
50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.

50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.
Síðumúla 29

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali 

s: 898 1233

VESTURBRAUT 8 - KROSSHÚS
 240 GRINDAVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. APRÍL KL: 16 - 17

Glæsilegt 342 fm einbýlishús 
í nálægð við sjóinn með 
frábæru útsýni út á hafið, 
út á Reykjanes og austur 
að Krísuvík.  Húsið er alls 
283,2 fermetrar að stærð á 
þremur hæðum auk bílskúrs 
sem er 58,5 fermetrar. Fimm 
svefnherbergi eru í húsinu, 
stofa, borðstofa, eldhús og 
borðkrókur í eldhússkála, 
sjónvarpsherbergi, þvottahús, 2 geymslur, 3 anddyri, 2 baðherbergi,  
stór bílskúr, sólstofa út af hjónaherbergi sem og stór sólstofa við 
timburverönd í bakgarði. V. 64,9 m.
Eignin gæti einnig hentað vel sem glæsilegt gistiheimili. 

HAFNARFIRÐI - GRINDAVÍK - REYKJANESBÆR

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Einstakt tækifæri í ferðaþjónustu – Hús, þar sem rekið er  „Gistiheimili“ 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS! í dag laugar-
daginn, 1. apríl milli kl.13:30 
og 14:30  Verið velkomin!

Eignin er 172,9 fm að stærð á 
einni hæð, fjögur svefnherbergi 
og stórar glæsilegar stofur, eld-
húsið stórt og opið. Hátt til lofts 
og allar innréttingar til fyrirmynd-
ar. Heitur pottur er í garðinum og 
lítið smáhýsi. – Um er að ræða 
sölu á eign með rekstrinum og 
tækjum sem honum fylgir! 
-  Sjón er sögu ríkari! 

Vinsamlega hafið samband við 
Jóhann Friðgeir sem veitir allar 
nánari upplýsingar í síma:  
896 3038 eða á johann@hofdi.is

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Glæsileg 161,6 fm 5 herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð í nýlegu og glæ-
silegu lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn, Mýrargötu 26. Stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir íbúðinni. Stofa, borðstofa, fjögur herbergi og 
tvö baðherbergi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Góðir svalir. 
Gólfsíðir gluggar í stofum. Glæsilegt útsýni yfir Reykjavíkurhöfn, til 
sjávar og yfir Esjuna. Sjá myndir inná eignamidlun.is
Opið hús sunnudaginn 2. apríl milli 13:00 og 14:00 (íbúð 505).

Nánari uppl. veita:  
Davíð Jónsson aðstoðamaður 
fasteignasala í síma 697-3080 
david@eignamidlun.is og 
Kjartan Hallgeirsson löggiltur 
fasteignasali í síma 588-9090, 
kjartan@eignamidlun.is.

Mýrargata 26, 101 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Kjartan 
Hallgeirsson 

Davíð 
Jónsson



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

OFURTILBOÐ

Thin & Crispy 
og Deep Pan 

pizzur

399
Kr. Pk.

Verð

Verð

Iceland
Stuffed Crust

699
Kr. Pk.

Verð

Iceland
Wood Fired

599
Kr. Pk.

Verð

Chicago Town
Takeaway

899
Kr. Pk.

Verð

Chicago Town - 2 í pakka 

299
TILBOÐ

Kr. Pk.Verð

Iceland
Stone Baked

499
Kr. Pk.

Verð

Ristorante Pizzur

399
TILBOÐ

Kr. Pk.Verð

KAUPTU 5 PIZZUR AÐ EIGIN VALI EN BORGAÐU FYRIR 4.
GILDIR UM ALLAR PIZZUR

5 4 FYRIR 
AF ÖLLUM
PIZZUM



Þann 22. september árið 1979 
nam búnaður um borð í 
bandarískum gervihnetti af 
Vela-gerð tvo leiftursnögga 
blossa á jörðu niðri. Upptök 
þeirra virtust einhvers staðar 

í grennd við Prins Edwards-eyjar, syðst í 
Indlandshafi miðja vegu milli Afríku og 
Suðurskautslandsins. Afskekktari svæði 
eru vandfundin á hnettinum, enda langt 
utan siglingarleiða. Menn hafa aldrei haft 
fasta búsetu á hrjóstrugum eyjunum, þótt 
nokkur fjöldi vísindamanna dveljist þar 
að jafnaði í veðurathugunarstöð á vegum 
Suður-Afríku.

Vela-gervihnötturinn hafði það hlut-
verk að leita merkja um mögulegar 
kjarnorkusprengingar og var skotið á loft 
í tengslum við alþjóðlega samninga sem 
takmarka áttu slíkar tilraunir. Blossarnir 
tveir gátu einmitt bent til kjarnorku-
sprengingar og samstundis var gripið til 
viðeigandi ráðstafana: rannsóknarflugvél 
var send á svæðið til að reyna að finna 
merki um geislavirkni og eftirlitsstöðvar 
víðsvegar um heiminn voru settar í við-
bragðsstöðu.

Rannsóknarflugið skilaði ekki frekari 
vísbendingum og engir aðrir njósna-
hnettir staðfestu blossana, enda fáum 
slíkum loftförum til að dreifa á þessum 
slóðum. Sérfræðingar veltu upp öðrum 
mögulegum skýringum, svo sem að agnar-
smár loftsteinn hafi ruglað gervihnött-
inn í ríminu. Ekki mátti heldur útiloka 
tæknibilun, þótt verkfræðingar teldu slíkt 
ólíklegt.

Undir eðlilegum kringumstæðum má 
ætla að menn hefðu freistast til að afgreiða 
atburðinn sem óútskýrt frávik og hætt 
að eyða tímanum í að brjóta heilann um 
málið. En forsetakosningar nálguðust í 
Bandaríkjunum, þar sem Jimmy Carter 
hugðist ná endurkjöri. Stjórn hans hreykti 
sér sérstaklega af góðum árangri í afvopn-
unarmálum, einkum SALT II-sáttmálanum 
um takmörkun kjarnorkuvopna. Sátt-
málinn hafði verið undirritaður þremur 
mánuðum fyrr og beið nú afgreiðslu 
Bandaríkjaþings. Það var stjórninni í 
Washington því afar mikilvægt að fá vitn-
eskju um það ef eitthvert ríki væri þegar 
farið að brjóta gegn sáttmálanum á laun.

Hver var að verki?
En hafi kjarnorkusprenging átt sér stað 
þarna úti á reginhafi, hvaða sökudólgar 
komu þá til greina? Sovétmenn komu 
vissulega til álita, þótt Suður-Indlands-
haf væri utan hefðbundins áhrifasvæðis 
þeirra, höfðu Sovétríkin orðið uppvís að 
því tuttugu árum fyrr að sprengja á laun í 
Kyrrahafinu í trássi við samninga. Á sama 
hátt hlutu Frakkar að vera á lista hinna 
grunuðu, enda réðu þeir Kerguelen-eyjum 
ekki alllangt frá og unnu ötullega að því 
að þróa nifteindasprengjur um þessar 
mundir.

Staðsetning hinnar meintu sprengingar 
gerði það að verkum að böndin bárust 

að Indverjum, sem hefðu átt 
hægast með að komast til og 
frá svæðinu án þess að eftir 
yrði tekið. Indverjar höfðu 
nokkrum árum fyrr bæst í 
hóp kjarnorkuvelda, en höfðu 
svo sem enga sérstaka ástæðu 
til að læðupokast með kjarn-
orkuvopnatilraunir sínar sem 
einmitt var ætlað að vekja 
athygli umheimsins. Sömu-
leiðis var vitað að nágrannar 
Indverja í Pakistan höfðu 
mikinn hug á að koma sér upp kjarnorku-
vopnum, en langsótt var talið að sú vinna 
væri komin svona langt á veg.

Þá komu eiginlega bara tvö önnur ríki 
til greina: Ísrael og Suður-Afríka. Ísrael 
hóf nánast strax við stofnun sína árið 
1948 að reyna að koma sér upp kjarn-
orkuvopnum, lengst af í trássi við vilja 
Bandaríkjastjórnar en þó að lokum með 
þegjandi samkomulagi hennar. Enn í dag 
neita stjórnvöld í Tel Aviv að gangast við 
því að eiga kjarnorkuvopn, sem þó verður 
að teljast eitt verst varðveitta leyndarmál 
í heimi þar sem ljósmyndir hafa birst af 
sprengjunum og ísraelskir stjórnmála-
menn jafnvel ýjað opinberlega að mögu-
legri beitingu þeirra. Fljótlega komust 
rannsóknaraðilar því að þeirri niðurstöðu 
að hafi verið um kjarnorkusprengingu 
að ræða, lægi sökin hjá Ísrael og sjálfur 
skrifaði Carter í dagbók sín að hann teldi 
Ísraela hafa verið að verki.

Suður-Afríka var talin ólíklegri kostur, 
þrátt fyrir nálegðina og þá staðreynd að 
Prins Edwards-eyjar heyrðu undir stjórn-
ina í Pretoríu. Áhugi Suður-Afríkumanna 
á að komast í kjarnorkuklúbbinn var þó 
þekktur. Suður-Afríka bjó yfir auðugum 
úrannámum og þegar á sjötta áratugnum 
hófust þar tilraunir með nýtingu kjarn-
orku í friðsamlegum tilgangi. Hugmyndin 
um að þróa kjarnorkusprengjur var þó 
aldrei langt undan.

Um 1974 virðist Suður-Afríkustjórn 
hafa tekið þá ákvörðun að hefja þróun 

kjarnorkuvopna fyrir 
alvöru. Árið eftir 
braust út borgarastyrj-
öld í Angóla þar sem 
Kúbumenn studdu við 
bakið á vinstrisinnaðri UNITA-hreyfingu 
en Suður-Afríka og Zaire voru á bandi 
hægrisinnaðra afla með dyggum stuðningi 
Bandaríkjanna. Hrakfarir Suður-Afríku-
manna í Angóla-stríðinu og sívaxandi 
einangrun þeirra á alþjóðavettvangi 
vegna kynþáttaaðskilnaðarstefnunnar 
jók enn áhugann á að eignast kjarnorku-
vopn, þó ekki væri nema sem hentugt peð 
í pólitískri refskák.

Í fyrstu miðaðist kjarnorkuáætlunin 
við að búa til stóra og þunga sprengju sem 
varpa mætti á skotmark úr herflugvél. 
Síðar var þó skipt um stefnu og lögð 
áhersla á að þróa eldflaugar sem borið 
gætu kjarnaodda. Árið 1977 var þróunar-
starfið það vel á veg komið að byrjað var 
að undirbúa tilraunasprengingu neðan-
jarðar. Þótt allur undirbúningur færi fram 
með mikilli leynd, var umfangið slíkt 
að erfitt var að leyna því fyrir erlendum 
njósnastofnunum.

Vökul augu
Líklegt er talið að CIA hafi fyrst komist á 
snoðir um áform Suður-Afríkumanna, án 
þess þó að grípa í taumana. Skömmu síðar 
komust útsendarar KGB hins vegar að 
leyndarmálinu. Stjórnvöld í Moskvu létu 
fjandvini sína í Washington vita af málinu 
og sendu þeim lítt dulin skilaboð um að 

tukta til sína menn í Suður-Afríku.
Tilraunin var blásin af og námugöng-

unum sem grafin höfðu verið til verksins 
lokað. Suður-Afríkustjórn var nú með-
vituð um að grannt væri fylgst með öllum 
tilburðum hennar til að afla sér kjarn-
orkuvopna og að Bandaríkjamenn myndu 
líta óhlýðni alvarlegum augum. Alþjóða-
samfélagið var sömuleiðis farið að herða 
tökin í baráttunni gegn kynþáttaaðskiln-
aðarstefnunni, meðal annars með banni 
við hvers kyns vopnasölu. Suður-Afríka 
var hratt að breytast í pólitískt útlagaríki, 
sem flækti vígvæðingaráformin til muna. 
Þessi staða hrakti Suður-Afríkustjórn 
í fang annars ríkis sem um margt var í 
svipaðri stöðu. Útkoman varð vanheilagt 
bandalag Suður-Afríku og Ísraels.

Erfitt er að leggja mat á hversu víðtækt 
samstarf ríkjanna á kjarnorkusviðinu 
var. Fyrir nokkrum árum birtust skjöl 
sem bentu til þess að Ísrael hafi hreinlega 
boðist til að selja Suður-Afríkumönnum 
nokkrar kjarnasprengjur. Ísraelar hafa 
þó vísað því á bug líkt og öllum öðrum 
fréttum af kjarnorkuvopnabúri þeirra. 
Um einhverja tæknilega aðstoð hefur 
verið að ræða og vitað er að ríkin skiptust 
á hráefnum, þar sem Suður-Afríka var 
aflögufær um úran en Ísrael lét á móti 
önnur mikilvæg efni til sprengjugerðar. 
Öll þessi viðskipti voru þó háleynileg, 
enda hefðu fregnir af þeim stórskaðað 
hagsmuni og ímynd beggja landa.

Það var því ekki fyrr en miklu síðar að 
heimsbyggðin fékk að frétta af kjarnorku-
brölti Suður-Afríku á áttunda áratugnum. 
Aðdragandi þeirra uppljóstrana var ræða 
sem F.W. de Klerk, síðasti forseti hvítu 
minnihlutastjórnarinnar í Suður-Afríku, 
hélt árið 1993 og vakti heimsathygli. Þar 
upplýsti hann að sögusagnir sem lengi 
gengu um kjarnorkuvopnaeign lands-
ins hefðu verið sannar og að til ársins 
1989 hefðu Suður-Afríkumenn gert sex 
kjarnorkusprengjur. Þeim hefði hins 
vegar verið fargað og hvatti de Klerk 
aðrar þjóðir til að gera slíkt hið sama við 
gereyðingarvopn sín.

Hvort friðarviljinn einn réð þessari ein-
hliða kjarnorkuafvopnun Suður-Afríku 
er erfitt að svara. Ljóst var að valdataka 
Afríska þjóðarráðsins, flokks Nelsons 
Mandela, var handan við hornið. Má 
ætla að de Klerk hafi talið skárra að segja 
sjálfur frá leyndarmálinu en að bíða eftir 
að það kæmi í ljós eftir valdaskiptin. Þá 
óttuðust gömlu valdhafarnir að Afríska 
þjóðarráðið kynni að miðla kjarna-
vopnum til samherja sinna annars staðar 
í álfunni.

Alþjóðlegum eftirlitsmönnum var 
boðið á vettvang og sannreyndu þeir að 
Suður-Afríkumenn hefðu í raun og sanni 
losað sig við vopnin. Jafnframt plægðu 
þeir sig í gegnum óhemjumagn skjala og 
gagna sem kjarnorkuáætluninni tengdust. 
Ekkert af því varpaði þó ljósi á hina dular-
fullu atburði þann 22. september 1979 og 
raunar var það niðurstaða eftirlitsmann-
anna að Suður-Afríka hafi ekki búið yfir 
nothæfri kjarnorkusprengju fyrr en í árs-
lok 1979. Ekki hafa þó öll skjöl verið opin-
beruð og vakti það talsverða athygli fyrir 
fáeinum árum þegar utanríkisráðherra 
Suður-Afríku lét falla orð sem virtust fela 
í sér viðurkenningu á aðild lands hans að 
sprengingunni. Síðar dró ráðherrann þó 
allt til baka.

Ef til vill mun því aldrei koma í ljós hvað 
Vela-gervihnötturinn nam í raun og hvort 
ef til vill hafi þar bara verið um að ræða 
agnarsmáan loftstein eða eitthvert veður-
fræðifyrirbæri. Líklegast er þó að dýpst 
í rammgerðustu leyniskjalageymslum 
Suður-Afríku og Ísraels megi finna gögn 
um að ríkin tvö hafi sprengt saman kjarn-
orkusprengju á hafsbotni og framið hinn 
næstum fullkomna glæp.

Dularfulli  
blossinn

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um svikráð og kjarn-
orkusprengjur.

SUÐUR- 
AFRÍKA VAR 
HRATT AÐ 
BREYTAST Í 
PÓLITÍSKT 
ÚTLAGA-
RÍKI …
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NÝ SENDING AF LEÐURSÓFUM

MODESTO LEÐURHORNSÓFI
Stærð: 300X210cm 
Verð: 399.900,-

MADISON TUNGUSÓFI
Stærð: 281X172cm
Verð: 209.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 177.650,-

DICE 4RA SÆTA LEÐURSÓFI
Breidd: 303cm
Verð: 285.000,-

OSCAR LEÐURHORNSÓFI
Stærð: 265X218cm
Verð: 385.000,-

DENTON LEÐURSÓFASETT
3ja sæta - Breidd: 198cm - Verð: 185.000,-
2ja sæta - Breidd: 146cm - Verð: 159.000,-
Stóll - Breidd: 89cm - Verð: 93.000,-

www.egodekor.is
Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00 Sun:13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12



Ástkær eiginmaður minn, faðir og 
fósturfaðir, tengdafaðir, afi, langafi og 

langalangafi,
Jón Páll Þorbergsson 

flugvélstjóri,
lést á gjörgæsludeild Landspítalans 

miðvikudaginn 29. mars 2017.  
Jarðarför verður auglýst síðar.

Sigurbjörg Lárusdóttir
og fjölskylda.

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

Okkar ástkæra
Guðlaug Guðmundsdóttir

Sléttuvegi 13, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans 

29. mars. Útförin fer fram frá 
Dómkirkju Krists konungs, Landakoti,  

fimmtudaginn 6. apríl kl. 13.00. 
 Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Minningarsjóð 

líknardeildar Landspítalans.

Systkini, ættingjar og vinir.

Elskulegur eiginmaður  
minn og faðir okkar,

Páll Vígkonarson 
fv. framkvæmdastjóri, 

Standvegi 11, Garðabæ,
lést á Landspítalanum 28. mars 2017.

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
 í Reykjavík föstudaginn 7. apríl kl. 13.00. 
 Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á  
Hringinn, kt. 640169-4949, 0101-26-054506. 

Erna Arnar 
Bernhard Örn Pálsson 

Hákon Pálsson 
Rannveig E. Arnar

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Birna Sumarrós Helgadóttir
sjúkraliði, 

Gvendargeisla 136, Reykjavík,
 andaðist 24. mars síðastliðinn. Útför 

hennar fer fram frá Háteigskirkju 
mánudaginn 3. apríl og hefst klukkan 13.00. Blóm og 

kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á líknarstofnanir.

Bogi B. Ingimarsson
Hanna Berglind Gísladóttir Ragnar Guðmannsson
Ingimar Þór Bogason
Fanný Kolbrún Bogadóttir Styrmir Þór Davíðsson

og barnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra  
þeirra sem sýndu okkur samúð

og hlýhug við andlát og útför 
ástkærrar eiginkonu, móður,

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Bjarkar Guðjónsdóttur

Mánatúni 6.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk líknardeildar Landspítalans 

í Kópavogi fyrir einstaka umönnun og hlýhug.

Guðmundur Þórhallsson
Guðjón Guðmundsson Elísabet Sigurðardóttir
Rannveig S. Guðmundsdóttir Þorgrímur Guðmundsson
Þórhallur Guðmundsson
Magnea Guðmundsdóttir Kjartan Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti   
undirbúnings og framkvæmd  
útfarar ásamt vinnu við dánar- 
bússkiptin. Við þjónum með 
virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er Sextugsafmælið var 18 mars, 

þá kom bókin Fjallvegahlaup 
út. Það var veislan. Ég var svo 
séður að ég lét bókaútgáfuna 
Sölku halda upp á afmælið 
fyrir mig,“ segir Stefán Gísla-

son glaðlega. Bókin hans inniheldur 
lýsingar á 50 fjallvegum, ljósmyndir, kort 
og GPS-hnit, auk margs konar fróðleiks. 
Hann kveðst hafa gefið sér þessi 50 fjall-
vegahlaup í afmælisgjöf þegar hann varð 
fimmtugur.

Stefán er alinn upp í Gröf í Bitrufirði 
á Ströndum og kveðst hafa hlaupið sér 
til gamans frá 10 ára aldri. „Ég byrjaði að 
hlaupa á eftir heyvagninum þegar farið 
var á milli túna og í smalamennskum, 
svo byrjaði ég að keppa og gerði það um 
árabil en þegar ég varð fimmtugur ákvað 
ég að gera hlaup að lífsstíl. Mér fannst 
um tvennt að velja, hægfara afturför eða 
markvissa líkamsrækt og hægfara aftur-

för, því auðvitað flýr maður ekki aldur-
inn. Konan mín, Björk Jóhannsdóttir, á 
mikið í þessu brölti með mér, því hún 
hefur oft keyrt mig. Fyrir bragðið fórum 
við út um allt land saman.“

Reglur sem Stefán setti sér voru þær 
að hlaupa gjarnan leiðir sem sögur 
væru bundnar við og minnst níu kíló-
metra langar. Oftast hefur hann haft 
félagsskap. Sumar leiðir eru honum 

eftirminnilegri en aðrar, vegna veðurs, 
fegurðar eða stemningar. Hann nefnir 
Stuðlaheiði milli Reyðarfjarðar og 
Fáskrúðsfjarðar og Reyndalsheiði á milli 
Fáskrúðsfjarðar og Norðurdals Breiðdals 
sem dæmi. Báðar yfir 900 metrar yfir sjó 
og fjölbreyttar. „Svo stendur Sléttuheiði 
líka upp úr, milli Aðalvíkur og Hesteyrar 
á Vestfjörðum. Þar býr sagan og bæði 
gleðin og sorgin,“ segir Stefán og kveðst 
hafa notað veturna til að velja sér leiðir 
og grúska í þeim.

Verið er að plana hlaup í maí í tengsl-
um við útkomu bókarinnar. Sennilega 
um Svínaskarð milli Esjumela og Kjósar, 
sem var aðalleiðin milli Reykjavíkur og 
Vesturlands, áður en kom vegur um 
Hvalfjörð og fyrir Hafnarfjall. „Svo verð 
ég með fleiri hlaup í sumar. Það er ekki 
hægt að hætta,“ segir hlaupagikkurinn 
Stefán.
gun@frettabladid.is

Hljóp fimmtíu fjallvegi
Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur hét því að hlaupa 50 fjallvegi fyrir sex-
tugt. Hann stóð við það og gaf út bókina Fjallvegahlaup á sextugsafmælinu.

Stefán í Kjósinni, þar sem leiðin yfir Svínaskarð endar. MYND/JÓN GAUTI JÓNSSON

 Svo stendur Sléttuheiði 
líka upp úr, milli 

Aðalvíkur og Hesteyrar á 
Vestfjörðum. Þar býr sagan og 
bæði gleðin og sorgin.
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.



2014

Tímamót í sögu Vísis

1. apríl árið 1998 var Vísir opnaður. Bandaríkjaforsetinn 
Bill Clinton talaði í gegnum gervihnött og Bill Gates, 
framkvæmdastjóri Microso , óskaði Íslendingum til 
hamingju með „visir.is". Þetta innskot var reyndar í anda 
dagsins, 1. apríl,  því bandarískir „tvífarar" þessara merkis-

manna fóru með hlutverk þeirra.

Dr. Love
Páll Óskar leiddi 
lesendur í sann-
leikann um kynlíf og 
samskipti kynjanna 
undir listamanns-
nafninu Dr. Love.Vísir 2.0

Önnur útgáfa Vísis fór í 
lo ið árið 2001 og var 
hraðvirkari og, að okkar 
mati, fallegri en forverinn.

19
98

2001

2004
Horfa og 
hlusta
Lesendum boðið að 
horfa á sjónvarp og 
hlusta á útvarp.

How do you 
like Vísir? 
Enski hluti Vísis, 
Iceland Magazine, fór 
að fræða umheiminn 
um allt það sem 
íslenskt er árið 2014.

#fyrsturmedfrettirnar  
Á Twitter skiptir hraðinn máli. Þið �nnið 
okkur á @visir_is.

2009

Vísir í lo�ið
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1998

20
14

Vísir fagnar í dag 19 ára tímamótum með nýjum vef. Verið velkomin í heimsókn!
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Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Jóhanna Valdemarsdóttir
Norðurbyggð 31, Akureyri,

lést á heimili sínu laugardaginn 
25. mars. Útför verður frá Fossvogskirkju 

fimmtudaginn 6. apríl klukkan 13 og 
minningarathöfn í Safnaðarheimili Akureyrarkirkju 

miðvikudaginn 12. apríl klukkan 10.30.

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á Minningarsjóð Heimahlynningar 

á Akureyri eða líknarfélög.

               Kjartan Bjarni Kristjánsson
Sigríður Kjartansdóttir Kristján Þórhallur Halldórss.
Kjartan Bjarni Kristjánsson Erla Sara Svavarsdóttir
Guðrún Kristjánsdóttir  
Auður Kristjánsdóttir   
Ingunn Jóhanna Kristjánsdóttir 

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
systir, mágkona og amma,

Gróa Björnsdóttir 
Efstalandi 10, Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans 
28. mars sl., verður jarðsungin frá 

Seljakirkju fimmtudaginn 6. apríl kl. 13.

Jóhanna Eivinsdóttir Christiansen
Eivin Christiansen

Sólveig Eyvindsdóttir  Kjartan Æ. Kristinsson
Elín Gróa Kjartansdóttir
Lára Hlín Kjartansdóttir

Sigurbjörn Björnsson, Svava Björnsdóttir
Sigurður Björnsson, Ásdís Magnúsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar

    Björgvins Ólafssonar
Birkihvammi 1, Kópavogi.

Þórdís Berta Lúðvíksdóttir,
Helga Vallý Björgvinsdóttir Sverrir J. Hannesson
Lúðvík Björgvinsson Þóra Jóhanna Hjaltadóttir
Íris Sigurlaug Björgvinsdóttir Guðjón Guðmundsson
Björgvin Þór Björgvinsson Alda Sveinsdóttir

barnabarn og langafabarn.

Elskuleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Svanhildur Þorvaldsdóttir
frá Akranesi, Dælengi 4, Selfossi,

lést þriðjudaginn 28. mars.  
Útförin fer fram frá Akraneskirkju 

miðvikudaginn 5. apríl kl. 13.

Halldór Magnússon
Aðalbjörg Elín Halldórsdóttir Skúli Valberg Ólafsson

og barnabörn.

Okkar ástkæra 
Fjóla Sigurðardóttir

Vesturgötu 7, 
lést á hjartadeild Landspítalans  

27. mars. Útför hennar fer fram frá 
kapellu Fossvogskirkju þriðjudaginn  

4. apríl kl. 15.00. 

Guðrún Hjálmarsdóttir og fjölskylda.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Þorkell Jóhannesson
loftsiglingafræðingur, 

áður til heimilis í Holtsbúð 39, 
Garðabæ,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
föstudaginn 24. mars. Útför hans fer fram frá Vídalínskirkju 

miðvikudaginn 5. apríl kl. 13.00. Ástvinir afþakka blóm 
og kransa vinsamlega, en þeim sem vilja minnast hans er 

bent á Alzheimersamtökin.

Vera Tómasdóttir
Tómas Þorkelsson Hrefna Þórarinsdóttir
Anna Þorkelsdóttir Sigurjón Þ. Sigurjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vinarhug og kveðjur vegna andláts 
og útfarar okkar ástkæru móður, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Kristínar Lundberg

Neskaupstað,
 sem lést þann 14. mars síðastliðinn.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunardeildar 
sjúkrahússins í Neskaupstað fyrir góða umönnun.

Sigurður R. Ragnarsson Ragnheiður Hall
Sigurborg Ragnarsdóttir
Kristrún Ragnarsdóttir Snorri Styrkársson

ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær mágkona og föðursystir,
Björg Valgeirsdóttir
fv. bankastarfsmaður og 

leiðsögumaður, 
Dalbraut 16, Reykjavík,

andaðist fimmtudaginn 23. mars 
2017.  Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 

miðvikudaginn 5. apríl klukkan 15.

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á  

Barnaspítalasjóð Hringsins. 

Stefanía Stefánsdóttir 
Valgeir Hallvarðsson  Aðalbjörg Kristinsdóttir
Eva Hallvarðsdóttir Ásgeir Valdimarsson
Herdís Hallvarðsdóttir Gísli Helgason
Rannveig Hallvarðsdóttir Jóhannes Karl Jia
Tryggvi Hallvarðsson Þuríður Vilhjálmsdóttir
Hildur Björnsdóttir Ásgeir Bragason
Dagný Björnsdóttir Skúli Gunnarsson
Valgerður Helga Björnsdóttir Jón Hafberg Björnsson

Hugheilar þakkir fyrir samúð og 
vinarhug vegna andláts og útfarar 

eiginmanns míns,
Jóhanns Sigvaldasonar 

kennara,  
Undirhlíð 3, Akureyri.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Furuhlíðar. 
Verið öll umvafin kærleika Guðs.

Guðný Matthíasdóttir 

Ástkær dóttir okkar, systir  
og barnabarn,

Ólavía Margrét Óladóttir
Brekkustíg 31e, Reykjanesbæ,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans  
v/Hringbraut laugardaginn 25. mars.

Útför hennar fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
mánudaginn 3. apríl kl. 13.

Guðlaug Erla Björgvinsdóttir
Óli Baldur Jakobsson Sigurbjörg Jónasdóttir
Jónas Guðjón Ósk

afar og ömmur.

Okkar ástkæri faðir,
Kjartan Friðriksson

Faxatúni 14, Garðabæ,
andaðist 27. mars. Útförin fer 

fram frá Hafnarfjarðarkirkju þann 
5. apríl kl. 13.00. Blóm og kransar eru 

vinsamlegast afþakkaðir en þeim er vildu 
  minnast hans er bent á Hjartavernd.

Ingibjörg Kjartansdóttir Salómon Kristjánsson
Kristín Kjartansdóttir Sigurður Þór Sigurðsson
Anna Kjartansdóttir
Brynja Kjartansdóttir Albert B. Hjálmarsson

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Bjarni Björgvinsson 
Tjarnarborg, Ljósavatnsskarði, 

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri 
síðastliðinn föstudag. Útförin fer fram í 

Akureyrarkirkju þriðjudaginn 4. apríl kl. 13.30.

Kristín Sigurðardóttir
Sigurður Arnar Ólafsson Heiða Guðrún Einarsdóttir
Þorgerður Bjarnadóttir Arnbjörn Randversson
Edda Bjarnadóttir Hermann Ísidórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Egill Hjartar

rafmagnstæknifræðingur, 
Vættaborgum,

lést á heimili sínu 11. mars. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Fríða Egilsdóttir Bergsteinn Ólafsson
Sigríður Theodóra Egilsdóttir Hörður Guðmundsson
Ívar Bergmann Egilsson Íris Sigurðardóttir

og barnabörn.

„Við í  foreldrafélagi  Waldorfskólans 
Sólstafa ætlum að efna til fatamarkaðar 
við skólann í Sóltúni 6 í Reykjavík í dag 
klukkan 10.30. Við  viljum að  föt séu 
nýtt sem best enda er skýr umhverfis-
stefna hjá skólanum,“ segir Nanna Björk 
Guðjónsdóttir blómasali. Hún segir líka 
verða hægt að gæða sér á heitri græn-
metissúpu og brauði, gegn vægu gjaldi 
og að páskaeggjaleit verði fyrir börnin 
á skólalóðinni.  

„Ágóði  af sölunni  fer  í húsgögn  og 
fleira  í nýju skólabygginguna,“ segir 
Nanna Björk. „Sólstafir er lítill skóli með 
lítið fjármagn. Hann  hefur verið  í 
skúrum fram að þessu en nú er verið að 
byggja yfir hann, eftir því sem efni leyfa.“ 
– gun

Safna fyrir skólann sinn
Waldorfskólinn Sólstafir heldur fatamarkað og súpusölu í dag við skólann í Sóltúni 6  
og páskaeggjaleit fyrir börnin. Ágóðinn fer til kaupa á munum í nýja skólahúsið.

 “Skólinn 
hefur skýra 
umhverfis-
stefnu,” segir 
Nanna Björk. 
FréttaBlaðið/

1807 Trampe stiftamtmaður birtir auglýsingu um bruna-
varnir í Reykjavík. Samkvæmt henni verður að fara mjög 
varlega með eld og bannað er að reykja pípu innan húss og 
einnig úti í nánd við eldfim efni.

1855 Íslendingum er leyfð frjáls verslun við þegna allra 
þjóða. Áður var verslun bundin við þegna Danakonungs.

1873 Hilmar Finsen stiftamtmaður er skipaður fyrsti lands-
höfðinginn.

1896 Ullarvinnsla hefst hjá Álafossi.

1936 Alþýðutryggingalög taka gildi. Þau marka eitt stærsta 
spor í íslenskri félagsmálalöggjöf. Skylda er líka að stofna 
sjúkrasamlög í sýslum og kaupstöðum.

Samband íslenskra námsmanna erlendis gefur út Lítið 
rautt kver fyrir skólanemendur. Þar er nemendum kennt að 
standa uppi í hárinu á kennurum sínum.

Merkisatburðir
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1992-2017
25 ÁRA

Taska, handfarangur 
og íslensk fararstjórn 
innifalið.

BÓKAÐU FERÐ 
ALLUR PAKKINN 

Allt að
25.000 kr.

afsláttur á mann

Sólarferðir frá kr.

49.850
m/afslætti*

*Öll verð eru með afslætti.

KRÓATÍA

Frá kr. 94.830 m/morgunmat innif.
Netverð á mann á frá kr. 94.830 m.v. 2 fullorðna og 
1 barn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 105.995 
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
27. júní í 7 nætur.

Laguna Istra

BIBIONE PORTOROZ

Frá kr. 74.545 m/morgunverð innif. 
Netverð á mann frá kr. 74.545 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 91.795 m.v. 2 
fullorðna í íbúð.
30. maí í 7 nætur.

Frá kr. 94.845 m/morgunverð innif.
Netverð á mann frá kr. 94.845 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í herb. Netverð á mann frá kr. 115.995 m.v. 
2 fullorðna í herbergi.
6. júní í 7 nætur. 

Villaggio Marco Polo Hotel Neptun

MADEIRA

Frá kr. 92.480 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 92.480 m.v. 3 fullorðna í 
herbergi. Netverð á mann frá kr. 99.995 m.v. 2 
fullorðna í herbergi.
23. apríl í 11 nætur.

Stökktu

NÝR ÁFANGASTAÐURNÝR ÁFANGASTAÐURNÝR ÁFANGASTAÐUR

MALLORCA

COSTA DE ALMERÍA

Frá kr. 81.895 m/ekkert fæði innif. 
Netverð á mann frá kr. 81.895 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá
kr. 121.895 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
10. júlí í 10 nætur.

Frá kr. 68.545 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 68.545 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá
kr. 95.095 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
4. ágúst í 7 nætur.

Hotel Sorrento / Portofino

Estrella de Mar Apts.

SALOU

COSTA DEL SOL

TENERIFE

KRÍT

Frá kr. 69.885 m/ekkert fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 69.885m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í herb. Netverð á mann frá kr. 93.785
m.v. 2 fullorðna í herb.
6. júní í 9 nætur.

Frá kr. 56.145 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 56.145 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í stúdíó. Netverð á mann frá kr. 77.295 m.v. 
2 fullorðna í stúdíó.
4. júní í 7 nætur.

Frá kr. 49.850 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 49.850 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 67.795
m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
26. ágúst í 7 nætur.

Frá kr. 88.045 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 88.045 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 107.795
m.v. 2 fullorðna í herb.
5. júní í 10 nætur.

Hotel Jaime I

Aguamarina Apartments

Arena Suites Apts.

Omega Platanias

ALBIR

BENIDORM

Frá kr. 69.465 m/morgunverð innif. 
Netverð á mann frá kr.  69.465 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í herb. Netverð á mann frá kr. 85.195
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
23. júní í 7 nætur.

Frá kr. 83.365 m/hálft fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 83.365 m.v. 2 fullorðna og 1 
barn í herbergi. Netverð á mann frá kr. 98.395 m.v. 
2 fullorðna í herbergi.
6. júní í 7 nætur.

Hotel Sun Palace Albir

Hotel Melia Benidorm

HEIMSFERÐIR FAGNA 25 ÁRA AFMÆLI

25 ÁRA 
AFMÆLISTILBOÐ

Afsláttur 
til og með 

3. apríl



ÁÐUR: 798 KR/STK

CADBURY
PÁSKAEGG OREO 278 GR.

599 KR
STK

ÁÐUR: 298 KR/STK

MALTEASTER
MINI BUNNY EGG 80 GR.

209 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

SNICKERS
PÁSKAEGG 274 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

MALTESERS
PÁSKAEGG 127 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

M&M
PÁSKAEGG PEANUT 135 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

CELEBRATIONS
PÁSKAEGG 248 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

CADBURY
DAIRY MILK BUTTONS UNGI 142 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 198 KR/STK

MALTESERS
MINI BUNNIES 58 GR.

119 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

MARS
PÁSKAEGG OREO 141 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 689 KR/STK

SMARTIES
EGG HUNT BAG 140 GR.

489 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

NESTLE SMARTIES 
3D ACTIVITY PACK 117 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 398 KR/STK

CADBURY
SÚKKULAÐI KANÍNA 100 GR.

299 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

CADBURY
EASTER EGG TRAIL 

598 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

MILKYBAR
3D ACTIVITY PACK 103 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 898 KR/STK

CADBURY
MINI EGG PLASTIC 231 GR.

698 KR
STK

ÁÐUR: 398 KR/STK

CADBURY 
KANÍNA 5 X 15 GR.

299 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

MALTESERS
PÁSKAEGG TEASERS 248 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

GALAXY 
PÁSKAEGG GOLDEN 233 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR:1.798 KR/STK

MACKINTOSH
DÓS 1.315 GR.

1.598 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

MARS
PÁSKAEGG 280 GR.

558 KR
STK



ÁÐUR: 798 KR/STK

CADBURY
PÁSKAEGG OREO 278 GR.

599 KR
STK

ÁÐUR: 298 KR/STK

MALTEASTER
MINI BUNNY EGG 80 GR.

209 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

SNICKERS
PÁSKAEGG 274 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

MALTESERS
PÁSKAEGG 127 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

M&M
PÁSKAEGG PEANUT 135 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

CELEBRATIONS
PÁSKAEGG 248 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

CADBURY
DAIRY MILK BUTTONS UNGI 142 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 198 KR/STK

MALTESERS
MINI BUNNIES 58 GR.

119 KR
STK

ÁÐUR: 498 KR/STK

MARS
PÁSKAEGG OREO 141 GR.

398 KR
STK

ÁÐUR: 689 KR/STK

SMARTIES
EGG HUNT BAG 140 GR.

489 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

NESTLE SMARTIES 
3D ACTIVITY PACK 117 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 398 KR/STK

CADBURY
SÚKKULAÐI KANÍNA 100 GR.

299 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

CADBURY
EASTER EGG TRAIL 

598 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

MILKYBAR
3D ACTIVITY PACK 103 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 898 KR/STK

CADBURY
MINI EGG PLASTIC 231 GR.

698 KR
STK

ÁÐUR: 398 KR/STK

CADBURY 
KANÍNA 5 X 15 GR.

299 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

MALTESERS
PÁSKAEGG TEASERS 248 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

GALAXY 
PÁSKAEGG GOLDEN 233 GR.

558 KR
STK

ÁÐUR:1.798 KR/STK

MACKINTOSH
DÓS 1.315 GR.

1.598 KR
STK

ÁÐUR: 698 KR/STK

MARS
PÁSKAEGG 280 GR.

558 KR
STK



Krossgáta  Þrautir

Vegleg Verðlaun

lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist næring af einhverju tagi . 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 6. apríl næstkomandi á 
krossgata@frettabladid.is merkt „1. apríl“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af bókinni 13 dagar eftir 
Árna Þórarinsson  frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var Hall-
dór B. Kristjánsson, reykjavík. 

Lausnarorð síðustu viku var
r j ó m a s ú K K u l a ð i

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,  
tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
9
109876
K1093
D64

Vestur
KDG1085
K
652
853

Austur
432
G4
ÁDG74
KG2

Suður
A76
ÁD532
8
Á1097

LÍTILL MUNUR
Jón Baldursson og Sigurbjörn Haraldsson náðu athyglisverðum árangri á sterka alþjóðlega 
mótinu „Slava Cup“ sem haldið var helgina 24.-26. febrúar síðastliðna í Moskvuborg. Þeir 
enduðu í öðru sæti á eftir Rússunum Dubinin og Gromov. Rússarnir enduðu með 595 stig en 
Jón og Sigurbjörn fengu 594 stig, svo tæpara mátti það ekki standa. Sveinn Rúnar Eiríksson 
og Þröstur Ingimarsson voru einnig meðal þátttakenda og enduðu í 8. sæti með 544 stig. 
Pörin voru 58 sem öttu kappi. Þröstur var nýlega að landa Íslandsmeistaratign í pílu og gerir 
þar garðinn frægan einnig á öðrum ólíkum vettvangi. Þegar einu stigi munar í fyrstu tveimur 
sætunum, er auðvelt að finna spil sem máttu fara betur. Í þessu spili úr mótinu í Moskvu 
græddu þó Jón og Sigurbjörn vel en hefðu getað grætt ennþá betur með því að vinna doblað 
spil með yfirslag. Norður var gjafari og NS á hættu:

Eftir pass Jóns í byrjun hóf austur sagnir á 
einu laufi. Sigurbjörn kom inn á einu hjarta 
á hönd suðurs og vestur sagði 1 spaða. Jón 
stökk í 3 hjörtu sem voru pössuð yfir til 
vesturs sem gat ekki stillt sig um að berjast 
í 3 spaða. Þeir voru passaðir yfir til Sigur-
björns sem þá sagði 4 hjörtu sem vestur do-
blaði. Sigurbjörn drap spaðakóngsútspilið á 
ás og spilaði tígli á kóng. Austur drap á ás og 
spilað hjartafjarka til baka. Sigurbjörn hugs-
aði sig um og svínaði svo hjartadrottningu. 
Vestur skipti yfir í lauf og Sigurbjörn tók sína 
10 upplögðu slagi sem eftir voru. Sigurbjörn 
hefur eflaust verið hálf svekktur yfir að 
finna ekki hjartaleguna og vinna spilið með 
yfirslag.
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35 36 37 38

39

40 41 42

43

44 45

46

létt miðlungs Þung

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

skák  Gunnar Björnsson

Lárétt 
1 Held ég snúi mínum bæjarhluta 

u.þ.b. á haus (11)
11 Suð straums til svelgs (10)
12 Seður hún frakkan og sísoltinn 

(11)
13 Stækka botna sólfara (8)
14 Einkenni fólks frá Ójafnaðarkleif 

á Kjálka (11)
15 Þetta á ég eftir: Skít og skotsilfur 

(10)
16 Saman milli ofna til fauta (9)
17 Ligg nú á þeim bletti sem mest 

slitnar í bæli asísks verts (12) 
21 Heldra fólk í Síðu – þeirra bíður 

reipið (9)
25 Spyrja fólk í Brúnavík um afdrif 

kantsneiddra lamba (13)
28 Hægt er í húminu/hljóðlátt og 

kyrrt (8)
30 Skrifum Sunnu með geislum (9)
32 Þessi tóntegund er táknuð með 

grátstaf (8)
33 Fljót, smá kraftur og ég get þetta 

(5)
34 Eflið tóm svo kapítalið vaxi (9)
35 Sannar sögur af ævintýrum rugl-

aða snóksins (6)
36 Gef úrvalstrjónu fyrir tiltekna 

hektara (5)
39 Með sögur af telegrafinu í nýja 

gemsanum (10)
40 Best ég hnoði þetta saman og sendi 

í pakka (6)
42 Festi mig í brenglaðri braglínu (5)
43 Ætli áburður flaski á beljurassi? (7)
44 Sá frækni gleymdi ekki að gá (6)
45 Hitti ungpresta, tilbreyting í því (7)
46 Segi frá svari og fyrirgefningu 

syndanna (7)

Lóðrétt 
1 Bekkir fyrir fullorðna og fróðleiks-

fúsa (11)
2 Losið þessa ótukt (9)
3 Taka eftir kollu ef mors er notað (9)
4 Endast lengur ef ég kem til þeirra 

aukatalstöð (9)
5 Heimta fé af heimilum, um það 

snýst líf þessara gaura (10) 
6 Rennur inn þessar bláu að hjartanu 

(10)
7 Segja má að an sé an og leiðin líka 

(8)
8 Hálft IKEA-tól leiðir til lostaleiks (8)
9 Árstíðarfjötur baðaður viðeigandi 

birtu (8)
10 Hér fæst hvorki gos né glóð í pípu 

(8) 
18 Banvænasti limur monthanans er 

hanaputinn (13)
19 Safna smá forða fyrir þá sem hafn-

að var (8)
20 Ætlar sjálf að ásækja liðið í Valhöll 

(8)
22 Þarf að versla vegna fanga (7)
23 Lestu málsskjölin, svo kennslu-

bækurnar (12)
24 Þefa uppi spæjarabúllur og lama 

starf þeirra (12)
26 Klæðist karakúlgærunni á stjörnu-

sprettinum (11)
27 Óðagot Sørens er hann sá draug-

ana (6)
29 Æst að þjálfa svakajaka fyrir hæsta 

fjallið (10)
31 Frá bletti er beint strik niður, eins 

og mælisnúra (7)
37 Viðeigandi máltíð (6)
38 Ekki fædd í gær? Er það nú víst? (6)
41 Lagskona Þorra á dagana nóga (4)
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H V E B S S Æ B A R I N
R Á Ð N I N G A R S T O F A E O Ú
I I G Á R U M R Á S U M

N Æ T U R L J Ó Ð Á Ð S A E
G Á E A G Ú M M Í H A N S K A R
F E L L I N G A R Ö E A L U
E G S A E I N L E I K U R I N N
R E I Ð T A G L I N M Ð K
I S A G N A U T A S K A N K A R
L I T G R E I N D U M K Á F

L E Y E S K V A L A F U L L
S M Á S T R Á K T R O R A

S T N T A U G A B O Ð Æ M
L A G A S A G A R P B A N K A R

L P S R I B B A L D A D N
S T J Ó R N U M Y S E K R A N N A
Á Ó A Ó S T I N N I A E L
M I Ð B I K D T J L A U T I N A
U L K V E Ð A Ó D M N S
R Ú I N N I L N O R Ð U R S K A U T

R J Ó M A S Ú K K U L A Ð I

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

Haraldur Haraldsson (1920) 
átti leik gegn Erni Leó Jó-
hannssyni (2230) á Skákþingi 
Norðlendinga.

Svartur á leik
21...Rxf2! 22. Bxf2 e4 23. 
Dc4 exf3 24. Hxa6 Hxa6 25. 
Hxa6 Db7 26. Da4 fxg2 27. 
Re3 Df3! og svartur vann 
nokkru síðar. Með sigrinum 
tryggði Haraldur sér skák-
meistaratitil Norðlendinga.

www.skak.is:  Magnus 
Carlsen teflir á Reykjavíkur-
skákmótinu!
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gildir til og með 2. apríl eða meðan birgðir endast

Matarmikil súpa  
FULLELDUÐ
Aðeins að hita

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Ali Grísabógur
Ferskur

698
kr. kg

Grísakjöt af
NÝSLÁTRUÐU

Wewalka Pizzadeig
Ferskt, 400 g

198
kr. 400 g

Ódýr
Pizzuveisla

Mexíkósk Kjúklingasúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

Macintosh Konfekt 
900 g

Barebells Próteinbar
55 g, 3 tegundir

259
kr. 55 g

Ný

BRAGÐ
TEGUND Nocco BCAA Orkudrykkur 

330 ml, 5 teg.

249
kr. 330 ml

995
kr. 900 g

Engin
Kolvetni

NÝTT Í BÓNUS

Bónus Páskaegg 
1 kg

2.598
kr. 1 kg

Risaegg

SAMA VERd
um land allt

900g



Listaverkið

Brandarar

Bragi Halldórsson

243

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur svo mikið á en þurfum að 
komast í gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við 
vonsvikinn, „við verðum of sein.“ „Eins og ævinlega,“ sagði Kata.

Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús? 

Manal María Hani er höfundur þessarar myndar.  

 Gunnar Páll Elvarsson er úti að 
leika með bekkjarfélaga sínum 
í Vestmannaeyjum enda veðrið 
upp á það besta. 

Hvað skyldi honum þykja 
skemmtilegast að gera?
Skemmtilegast er að njósna um 
mömmu og pabba og líka að fá 
páskafrí í skólanum.

Æfir þú einhverjar íþróttir?
Ég æfi fótbolta með ÍBV og golf 
með Golfklúbbi Vestmannaeyja.

Hvað langar þig að verða? 
Mig langar að verða lögga, 
sjúkrabílstjóri og slökkviliðs-
maður.

Hvað ætlar þú að gera í sumar? 

Ég ætla að fara til útlanda, ég 
ferðast til sex landa og ég hugsa 
að ég heimsæki Legoland í 
Þýskalandi. Svo ætla ég líka að 
halda áfram að læra golf inni í 
Herjólfsdal.

Ferðu oft í dalinn?
Ég hjóla þangað stundum. Æfði 
mig að hjóla þar og hjólaði 
reyndar bæði á vegg og rusla-
tunnu.

Hefur þú verið á Þjóðhátíð?
Já, mér finnst ótrúlega gaman 
á Þjóðhátíð. En ég sleppi henni 
núna í sumar af því að ég verð í 
útlöndum.

Heyrir þú oft talað  
um eldgosið í Eyjum? 
Já, Þingholt, húsið hennar Þór-
steinu ömmu minnar og Páls 

afa fór undir hraunið og ég fer 
stundum að steini sem er þar 
sem húsið stóð. Ég á rosalega 
marga frændur og frænkur hér 
í Eyjum og hef heyrt mikið um 
gosið.

Hefur þú farið á sjó?
Nei, ekki enn þá, bara verið um 
borð í bát sem heitir Huginn 
þegar var verið að færa hann í 
höfninni.

Skemmtilegt  
     að njósna um  
mömmu og pabba
Gunnar Páll Elvarsson er átta ára Eyjapeyi sem æfir fótbolta 
með ÍBV og lærir golf á vellinum í Herjólfsdal.

Gunnar Páll leikur sér úti þegar veðrið er gott. Fréttablaðið/Eyþór

Allt það helsta úr 
heimi TÍSKUNNAR 

á einum stað

.is

GLAMOUR.IS

„Ég vildi óska þess að ég kæmist 
einhvern tímann á skíði,“ sagði 
þúsundfætlan, „en þegar ég er 
loksins búin að festa skíðin á alla 
fæturna er snjórinn horfinn.“

Pétur: „Það eru til hundar sem 
eru vitrari en eigendur þeirra.“

Páll: „Já, ég veit það, ég á einn.“

„Ég var duglegastur í  skólanum í 
dag, mamma,“ sagði Dóri litli hróð-
ugur þegar hann kom heim.

„Nú, hvernig fórstu að því?“ svar-
aði móðir hans glöð.

„ Ke n n a r i n n  s p u r ð i  hva ð 
 strúturinn hefði marga fætur og 
ég sagði þrír.“

„En það er vitleysa, góði minn.“
„Já, en hinir krakkarnir sögðu 

fjórir og það var enn vitlausara.“

Bragi Halldórsson

243

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur svo mikið á en þurfum að 
komast í gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við 
vonsvikinn, „við verðum of sein.“ „Eins og ævinlega,“ sagði Kata.

Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús? 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildar- og tilboðsverða er til og með 02. apríl eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

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

FERMINGARGJAFIR

Gæfuspor
gildin í lífinu
Verð: 2.999.-

Íslenskar þjóðsögur
TILBOÐSVERÐ: 6.699.-
Verð áður: 7.899.-

Heyrnartól Spectrum
VILDARVERÐ: 3.749
Verð: 4.999

Where to go When
VILDARVERÐ: 3.499
Verð: 4.999-

Ferðataska Cloud
4 hjól
Verð frá: 9.999.-

Star Wars
minnisbók & penni
VILDARVERÐ: 7.499
Verð: 9.999

Steinn Steinarr
ljóðasafn
TILBOÐSVERÐ: 4.599.-
Verð áður: 5.186.-

Vísindabókin
TILBOÐSVERÐ: 3.899.-
Verð áður: 6.499.-

The Art Book
VILDARVERÐ: 3.499
Verð: 4.999-

GOTT
VERÐ!

GOTT
VERÐ!

vildar- 
afsláttur

25%

vildar- 
afsláttur

25%

#AMEN



veður   myndasögur

Norðlæg átt, allhvöss og snjókoma eða slydda norðvestantil með morgn-
inum, en síðan hægari og él um landið norðanvert. Vestan 5-10 og úrkomu-
lítið um landið sunnanvert. Heldur kólnandi í bili.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Þegar ég vaknaði um 
morguninn er þú komst inn 
til mín. Hörund þitt eins og 
silki, andlitið eins og svín.

Við brygg juna bátur 
vaggar hljótt í nótt 

mun ég deyja.

Stál og hnífur  
er me...

Ég fann hinn 
sandalann 

þinn.

Það kaldhæðna er að 
þetta eru flipp flopps.

Nú?

Ég er að seg ja þér það, síðan 
við eignuðumst okkar síðasta 
barn hefur hugur 
minn verið í móðu

Já! Stundum er eins og 
hugurinn bara...

Hvað var 
ég að 

seg ja?
Eitthvað um 
að gefa mér 

axlanudd.

365.is      Sími 1817

Þjóðmálaþáttur undir stjórn Heimis Más Pétursson og Höskuldar 
Kára Schram í opinni dagskrá og beinni útsendingu á Stöð 2 og 
Vísi alla laugardaga kl. 12:20.

VÍGLÍNAN

LAUGARDAGA KL. 12:20

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Þetta er það sem ég hef 
verið að fást við undan-
farin tvö til þrjú ár,“ segir 
Hlynur Helgason, list-
fræðingur og myndlistar-

maður, um blek- og olíumálverk 
sem hann er að koma fyrir í veg-
legum veitingastofum Hannesar-
holts við Grundarstíg 10.

Hann hefur ekki sýnt í fjórtán ár 
en kveðst beita svolítið sérstakri 
tækni við gerð þessara nýlegu 
mynda. Hún felist í vissri aðferð við 
að blanda litinn. „Ég mála rendur á 
strigann og læt svo málningu leka 
yfir flötinn á kerfisbundinn hátt 
þannig að hvert málverk er um tvo 
mánuði að verða til,“ segir hann og 
lýsir ferlinu nánar: „Á hverri mynd 
eru tólf rendur, ég mála eina í einu 
og síðan sný ég striganum þann-
ig að málningin fer að leka niður 
flötinn. Þetta er aðferð sem byggir 
á mörg hundruð ára gamalli hefð 
en þó er kannski viss frumleiki í að 
nota hana svona. Hugmyndin sem 
að baki býr hjá mér er að losna við 
að hafa áhyggjur af myndbygg-
ingu.“

Aðferðin er ekki eins einföld og 
hún hljómar því Hlynur viðurkenn-
ir að nota vissa útreikninga við 
hana. „Myndirnar byggja sig upp 
sjálfar út frá kerfi sem ég er búinn 
að búa til fyrirfram. Þar ræður að 
hluta til regla byggð á aukastöfum 
útreikninga á ummáli hrings, pí 
sem er reglulegasta tala sem til er í 

heiminum en verður nákvæmlega 
eins og handahóf þegar hún er 
komin í þetta samhengi.“ Nú rang-
hvolfir blaðamaður augunum og 
skilur voða lítið. Hlyni er skemmt. 
„Þetta er svona léttur leikur, smá 
kerskni, getum við sagt!“

Best að snúa sér að einfaldari 
atriðum. Af hverju varð Hannesar-
holt fyrir valinu þegar hann ákvað 
að setja upp sýningu eftir fjórtán 
ára hlé?

„Mér var boðið að sýna  hér og 
fannst það tilvalið. Myndirnar  í 
þessari myndröð  eru það litlar, 
lunginn af þeim er 50x50 senti-
metra olíumálverk, svo er ég með 
nokkur blekmálverk líka sem eru 
50x70.“

Losna við að hafa áhyggjur af myndbyggingu
Hlynur Helgason, myndlistarmaður og listfræðingur, opnar sýninguna Málverk/12 rendur í Hannesar-
holti við Grundarstíg í dag en fjórtán ár eru liðin síðan hann sýndi síðast málverk sín í Reykjavík.

„Þegar mér bauðst sýningarpláss hér í Hannesarholti ákvað ég að slá til, enda með myndir í þeirri stærð sem hentar vel 
fyrir staðinn,“ segir Hlynur. Fréttablaðið/EyÞór

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Aðalstarf Hlyns er að kenna list-
fræði í Háskóla Íslands. Eigin list-
sköpun hefur verið hliðargrein 
hjá honum síðustu ár. „Ég var með 
svona sex, sjö fermetra pláss hjá 
Myndhöggvarafélaginu í mörg ár, 
þar sem ég gat sest inn og gert eina 
og eina vatnslitamynd, skissu eða 
vídeó en svo var ég kominn með 
svo mikið af hugmyndum að ég 
ákvað að fá mér vinnustofu upp á 
35 fermetra. Síðustu misserin hef 
ég aðallega verið að keyra í gegnum 

hugmyndirnar og þegar mér bauðst 
sýningarpláss hér í Hannesarholti 
ákvað ég að slá til, enda með mynd-
ir í þeirri stærð sem hentar vel fyrir 
staðinn.“

Eitt verkanna á sýningunni í Hannesarholti.

Þetta eR svona 
léttuR leikuR, sMá 

keRskni, GetuM við saGt! 

nokkuR oRð  
uM feRil Hlyns
Hlynur lauk prófi frá málara-
deild Myndlista- og handíða-
skóla Íslands árið 1986, hlaut 
kennsluréttindi frá Háskóla 
Íslands 1991, lauk Ma-gráðu í 
myndlist frá Goldsmith’s Col-
lege í london 1994 og doktors-
prófi í heimspeki listmiðlunar 
frá European Graduate School 
í Sviss og á Möltu árið 2011. 
Hann hefur haldið fjölda einka-
sýninga á ferli sínum og tekið 
þátt í sýningum víða um heim, 
í Englandi, Danmörku, Þýska-
landi, tékklandi og argentínu. 
listasafn Íslands og listasafn 
reykjavíkur eiga verk eftir Hlyn 
í safneign sinni.

Tónlistarskóli FÍH
auglýsir eftir umsóknum um skólavist fyrir skólaárið 2017-2018

Innritun nýnema fyrir næsta skólaár 2017-2018 stendur yfir hjá Tónlistarskóla FÍH til 3. apríl n.k. 
Sótt er um skólavist á heimasíðu skólans www.tonlistarskolifih.is  og á www.rvk.is  (Rafræn Reykjavík) 

• Allir nýnemar þreyta inntökupróf í skólann.  
• Umsækjendur fá tölvupóst með nánari tímasetningu fyrir inntökupróf sem verða 7.apríl. 
• Umsækjendur fá svar um skólavist í byrjun maí

Tónlistarskóli FÍH er framsækinn skóli með vel menntaða úrvalskennara sem eru virkir þátttakendur í íslensku tónlistarlífi.   
Skólinn hefur mikla sérstöðu meðal tónlistarskóla landsins þar sem  kennd er hefðbundin tónlist (sígild tónlist)  og rythmiskri 
tónlist ( djass, popp, rokk,)  Tónlistarskóli FÍH býður nemendum sínum gott námsumhverfi og fjölbreytt námsframboð og um leið 
gerir skólinn kröfur til nemenda hvað varðar ástundun og námsframvindu.  Tónlistarskóli FÍH er góður undirbúningur fyrir þá sem 
ætla sér í framhaldsnám í tónlist og starfar skólinn í nánu umhverfi við MÍT menntaskóla í tónlist.

Þú þarft einungis að 
hafa hæfileika og þá 
tökum við við þér

Ef þú vilt verða 
góður tónlistarmaður 
er Tónlistarskóli FÍH 
rétti skólinn fyrir þig.
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á Mannvirkjasvið vantar okkur:  
• Verkefnastjóra 
• Tæknimenn  
• Verkstjóra 
• Smiði, múrara og aðra iðnaðarmenn 
	 (samstilltir	hópar	í	afmörkuð	verkefni	geta	komið	til	greina) 
• Verkamenn 
• Krana- og tækjamenn 

Hæfnis- og menntunarkröfur fyrir verkefnastjóra og 
tæknimenn mannvirkja eru m.a.:  
•	 Háskólapróf	eða	önnur	framhaldsmenntun	á	sviði	iðnfræði, 
	 byggingafræði,	tæknifræði,	verkefnastjórnun	eða	sambærilegu 
•	 Góð	reynsla	í	verk-	og	eða	verkefnastjórnun 
•	 Góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	úthlutun	verkefna, 
	 skipulagi	og	sjálfstæðum	vinnubrögðum  

á Verkfræðisvið vantar okkur:  
•	 Sérfræðing	í	hönnun	rafmagns	og	iðnstýringa 
•	 Sérfræðing	í	hönnun	fyrir	orku-	og/eða	efnaiðnað 

Hæfnis- og menntunarkröfur fyrir þessi störf eru m.a.:  
•	 Háskólapróf	eða	önnur	framhaldsmenntun	sem	nýtist	í	starfi 
•	 Reynsla	á	ofangreindum	sviðum 
•	 Sjálfstæði	í	starfi	og	áhugi	á	fjölbreyttum	verkefnum  

á Stoðsvið vantar okkur:  
• Gæðastjóra 
•	 Öryggisfulltrúa 

Um er að ræða störf sem fela m.a. í sér:  
•	 útfærslu,	eftirlit,	eftirfylgni	og	endurskoðun	á	þeim	gæða- 
	 og	öryggiskerfum	sem	eru	til	staðar 
•	 skipulag,	utanumhald	og	framkvæmdir	úttekta	bæði	á 
	 sviðum	véla	og	mannvirkja

Við hjá VHE 
erum á höttunum eftir öflugu 

og góðu fólki til að ganga til liðs við 
okkar framúrskarandi hóp starfsmanna í Hafnarfirði

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði,
á Egilsstöðum og á Reyðarfirði.
Hjá fyrirtækinu starfa um 350 manns við hin ýmsu störf og erum við mjög stolt af 
þekkingu starfsmanna okkar og reynslu. VHE er framsækið fyrirtæki á Véla- og 
Mannvirkjasviði, við bjóðum upp á ítarlegar lausnir í hönnun, framleiðslu og 
þjónustu fyrir viðskiptavini okkar, má þar nefna sérhæfðar lausnir fyrir stóriðju, 
iðnað, orkufyrirtæki og mannvirkjagerð.

Frekari upplýsingar um störfin er hægt að nálgast hjá starfsmannastjóra; gudrun@vhe.is  •  Móttaka umsókna fer fram á vefsíðu okkar: 
www.vhe.is/fyrirtaekid/atvinnuumsokn. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl. 

Við viljum vekja athygli á því að konur jafnt sem karlar eru hvött til þess að sækja um þessar stöður.  Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðargögn.

HUGVIT Í VERKI

Erum við að leita að þér?
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FRÍ KLÓAKLIPPING

FYRIR HUNDA

LJÓSMYNDASTÚDÍÓ

FÁÐU MYND AF HUNDINUM ÞÍNUM

KLIKKERÞJÁLFUN

HVAÐ HENTAR ÞÍNUM HUNDI BEST?

FÓÐURRÁÐGJÖF

ÞARF HUNDURINN AÐ LÉTTAST
EÐA ÞYNGJAST?

VIGTUN & RÁÐGJÖF

GJAFAKÖRFUR & ÁRSBIRGÐIR
AF EUKANUBA

HAPPDRÆTTI

MERKTU ÞIG Á VIÐBURÐINN, DEILDU Á FACEBOOK OG 
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ GJAFAKÖRFU FRÁ GÆLUDÝR.IS

Anna Gréta Sigurðar-
dóttir djasspíanísti 
er alin upp á tón-
listarheimili og hefur 
fengið djassinn beint 
í æð allt frá barnæsku 

en hún er dóttir Sigurðar Flosa-
sonar saxófónleikara, eins kunnasta 
djassista þjóðarinnar. „Það hafa að 
mörgu leyti verið forréttindi að fá að 
alast upp á svona tónlistarheimili og 
fá með því ákveðna innsýn í brans-
ann,“ segir Anna Gréta sem þekkir 
tónlistarlífið á Íslandi vel en bætir 
þó við að hún hafi aldrei átt von á 
því að halda fyrirlestur undir yfir-
skriftinni Konur og jazz í hátíðarsal 
FÍH eins og hún ætlar að gera næsta 
mánudagskvöld. „Já, ég ætla svona 
aðeins að tala um það hvernig er að 
vera ung kona í þessum bransa og af 
hverju það getur verið erfiðara að 
vera kona en karl og hvaða vanda-
mál ég hef rekið mig á og ekki síður 
hvernig má leysa þau. ég ætla líka 
að koma aðeins inn á efni eins og 
kynjakvóta og hvernig hann hefur 
gengið fyrir sig í Svíþjóð þar sem ég 
er í framhaldsnámi við Konunglega 
tónlistarskólann í Stokkhólmi um 
þessar mundir.“

Anna Gréta segir að óneitanlega 
sé djassheimurinn mjög karllægur. 
„Fyrir þremur árum bjóst ég aldrei 
við því að þetta mundi vera vanda-

Passíusálmarnir nær djassinum en margir halda
Fyrirlestur og tvennir tónleikar á einni viku er á meðal þess sem stendur fyrir dyrum hjá Önnu  
Grétu Sigurðardóttur djasspíanista sem er hér í stuttu stoppi frá framhaldsnámi í Stokkhólmi.
Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Anna Gréta 
Sigurðardóttir 
djasspíanisti 
hefur í mörg 
horn að líta í 
stuttu Íslands-
stoppi um 
þessar mundir. 
FréttAblAðið/
Ernir

klukkan 17, eru svo stórtónleikar 
fyrir dyrum í Hörpu hjá Önnu Grétu 
þar sem hún mætir með sitt tríó sem 
samanstendur af henni, Valdimar 
Kolbeini Sigurjónssyni á bassa og 
Einari Scheving á trommur, en hún 
segir að það séu tónleikar sem hún 
sé ekki síður spennt fyrir. „Kórinn 
Fjárlaganefnd úr Tónó ætlar að 
syngja vel valda Passíusálma og 
það er hún Hlín Pétursdóttir sem er 
að stýra þessari tónleikaseríu sem 
gengur út á að gefa ungu tónlistar-
fólki sem hefur verið í námi erlendis 
tækifæri til þess að kynna sig jafnt 
sem áhugasömum að kynnast tón-
list þeirra. Hlín gaf mér frjálsar hend-
ur með hvað ég mundi gera en sagði 
mér að þau kæmu til með að syngja 
þessa Passíusálma svo ég ákvað að 
koma með að borðinu mínar tón-
listarlegu hugleiðingar í kringum 
þessa sálma. Ég er búin að semja 
nokkur ný lög sem eru innblásin 
af Passíusálmunum og mér fannst 
ótrúlega skemmtilegt að vinna með 
þessa sálma. Þessar laglínur eru 
módal, þær eru í þessum kirkjutón-
tegundum og djassinn vinnur mikið 
með þær og við eigum sitthvað sam-
eiginlegt. Svo er ég búin að vera að 
lesa sálmana og þeir eru svo ótrú-
lega ástríðufullir og það skína svo í 
gegn þessar sterku tilfinningar gagn-
vart svona universal þemum eins 
og iðrun og fyrirgefningu. Þannig 
að Passíusálmarnir eru í rauninni 
ekki eins fjarri djassinum og margir 
halda, heldur er þetta fyrst og fremst 
mjög inspírerandi stöff.“

Stelpur rokka, almennar hreyfingar 
á borð við Free the Nipple og annað 
slíkt en það væri gaman að sjá meiri 
viðleitni að ofan. Þannig að þetta 
eru svona plúsar og mínusar.“

tvennir tónleikar
Anna Gréta tekur þátt í tónleika-
röðinni Freyjujazz sem Sunna 
Gunnlaugsdóttir kom á laggirnar 
fyrir skömmu til þess að koma 
á framfæri konum í djasstónlist. 
Freyjujazz er hádegistónleikaröð á 
þriðjudögum á Listasafni Íslands og 
Anna Gréta segir að það sé gaman 

að fá að taka þátt í þessu verk-
efni. „Þetta er frábært framtak hjá 
Sunnu, að auka sýnileika kvenna í 
djassi með þessum hætti. Sunna er 
mér vissulega fyrirmynd sem kona 
á tónlistarsenunni og svo er pabbi 
líka tónlistarmaður og hann ætlar 
að spila með mér þriðjudaginn. 
Við ætlum að fókusera á tónsmíðar 
kvenna og spilum að miklu leyti 
tónlist eftir mig en henda líka jafn-
vel inn lagi eftir Björk Guðmunds-
dóttur og Cörlu Bley og þetta verður 
bara gaman.“

Næstu helgi, sunnudaginn 9. apríl 

mál. Ef ég hefði vitað það þá að ég 
ætti eftir að koma heim til þess að 
halda fyrirlestur um jafnrétti en ekki 
tónlist, því ég tónlistarkona fyrst og 
fremst, þá hefði ég ekki trúað því. 
Þannig að ég mundi segja að þetta 
hafi verið blaut tuska í andlitið 
síðustu ár.“ En skyldi vera munur 
á þessu í djassbransanum hér og í 
Svíþjóð? „Þetta er mismunandi. Það 
sem ég tek eftir sem er jákvætt í Sví-
þjóð er að strákar eru mjög meðvit-
aðir um kynjavandamálið. Á Íslandi 
eru mjög flottir hlutir að gerast í 
grasrótinni með verkefnum eins og 
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31. m
ars 2017 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

Virka daga
10:00 - 18:00
Laugardaga
11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

PS4 SLIM 500GB
37.990

PS4 VR GLERAUGU
49.990

55” SALORA
99.990

3Klassískar og prúðbúinn píanisti 
taka lagið og léttar veitingar verða 
í boði á sýningaropnun í Anarkíu 
Listasal í Hamraborg 3a í Kópavogi 
í dag, laugardag, sem hefst klukkan 
15. Þar eru þær Eilíf Ragnheiður og 
Jóhanna Þórhallsdóttir með sína 
einkasýninguna hvor. „Þetta er í 
fyrsta sinn sem ég sýni á Íslandi 
undir formerkjum myndlistar. 
Fjölskylda mín er mjög spennt, hún 
veit ekkert hvað ég er að gera, man 
bara eftir mér rúllandi á gólfi,“ segir 
Eilíf Ragnheiður sem er dansari að 
mennt en meiddist fyrir nokkrum 

árum, fór þá að læra gjörningalist 
úti í Gautaborg en flutti heim síð-
asta haust. „Ég kalla verkið M-1, það 
er innsetning sem byggist á textíl-

verkum, skúlptúrum og vídeói og 
er viss rannsókn á sjálfinu,“ útskýrir 
hún.

Jóhanna var um árabil söngkona 
og kórstjórnandi en sneri sér alfarið 
að málverkinu fyrir sex árum. Hún 
hefur undanfarið stundað nám hjá 
Markúsi Lübertz í Suður-Þýska-
landi og útskrifast þaðan í sumar. 
Jóhanna kallar sýningu sína Nekt 
og nærvera og sýnir málverk sem 
hún hefur aðallega unnið á þessu 
ári, auk örfárra eldri mynda. „Lífið 
er eins og sýningarnar,“ segir hún. 
„Kemur alltaf á óvart.“ – gun

Lífið er eins og sýningarnar, kemur alltaf á óvart

Eilíf Ragnheiður og Jóhanna hlakka 
til að opna sýningarnar í dag.

Fjölskylda mín er 
mjög spennt, hún 

veit ekkert hvað ég er að 
gera, man bara eFtir mér 
rúllandi á gólFi.

Bækur

rútan
HHHHH
Eugenia Almedia
Salka
130 bls.
Íslensk þýðing: Katrín Harðardóttir
Kápa: Aðalsteinn Svanur Sigfússon
Prentun: Oddi

Í afskekktu og tilbreytingasnauðu 
sveitaþorpi á tímum einræðis og kúg-
unar í Argentíu býr virtur lögmaður 
ásamt eiginkonu sinni í ástlausu 
hjónabandi. Hjónaband lögmanns-
ins Ponce og hinnar vel ættuðu og 
menntuðu Mörtu byggir á hugmynd-
um um heiður og rétta eftirbreytni 
en er í raun andstæða alls þess. Hold-
tekning karllægrar þöggunar og 
kúgunar sem einkenndi argentínskt 
samfélag á seinni hluta síðustu aldar. 
Samband manns og konu er sam-
band drottnara við þjóð sína.

Dag einn hættir rútan sem gengur í 
gegnum þorpið 
að stoppa. Hún 
brunar áfram 
og þar með 
eru þeir fáu 
einstaklingar, 
eitt par og 
systir Ponce 
l ö g m a n n s , 
strandaglópar 
í  þ o r p i n u . 
D a g a r n i r 
líða og ekki 
stoppar rútan 
sem verður 
þorpsbúum 

tilefni til þess að klæða sig upp 
og fylgjast með aðförunum. Horfa á 
valdinu beitt með offorsi, tala um allt 
hið hversdaglegasta og þegja um það 
sem skiptir máli.

Rútan er ekki flókin saga en að 
sama skapi er hún ákaflega táknræn 
og áhrifarík í einfaldleika sínum. Bók 
sem fjallar um erfiða og dökka tíma í 
sögu Argentínu, tíma sem þjóðin er 
eflaust enn að takast á við ekki síst 
fyrir tilstilli þeirrar þöggunar sem 
innleidd var með henni á þessum 
árum. Einfaldir endurlitskaflar sem 
veita innsýn í líf Ponce lögmanns, 
systur hans og eiginkonu, fullkomna 
heildarmynd sögunnar og hvernig 
saga þeirra er um margt táknræn fyrir 
sögu þjóðarinnar. Saga sterkra tilfinn-
inga og ástríðu en í senn saga græðgi 
eða öllu heldur greddu og kúgunar.

Rútan er fyrsta skáldsaga Eugenia 
Almeida og ef tekið er mið af því þá er 
þetta sérdeilis þroskuð og vel skrifuð 
skáldsaga. Mannlýsingum, einkum 
aukapersóna, mætti á stundum 
gefa örlítið meiri gaum en samtöl 
og persónusköpun aðalpersóna er 
ljóslifandi og sterk. Persónurnar eru 
táknmyndir með afmarkað sögulegt 
hlutverk í pólitísku landslagi Argent-
ínu en þó mannlegar og lifandi. Hið 
sama má í raun segja um umhverfið, 
veðrið, landslagið og umhverfið allt – 
það er allt táknrænt og hlaðið þeirri 
spennu sem einkenndi samfélagið á 
þessum árum og áratugum. Pólitíkin 
er þó ekki alltumlykjandi í textanum, 
heldur til staðar fyrir þá sem hana 
vilja lesa, því Rútan er ekki síður saga 
um manneskjur, líf þeirra og örlög. 
Vel skrifuð og skemmtileg skáldsaga 
sem óhætt er að mæla með, lipurlega 
þýdd og á góðu máli, þá er hún ekki 
alveg gallalaus með öllu.

Og þó svo Rútan fjalli um og gerist 
í ákveðnu pólitísku landslagi Argent-
ínu frá síðustu öld er þetta bók sem 
á erindi við okkur öll. Sú hugsun og 
stjórnun sem hún tekst á við stendur 
okkur því miður nær en margan 
grunar og það sýnir okkur vel mikil-
vægi þess að geta nálgast heimsbók-
menntir samtímans og að taka virkan 
þátt í þeirri samræðu sem þær bjóða 
okkur til.
Magnús Guðmundsson

NiðurStAðA: Einföld, mannleg 
og áhrifarík skáldsaga um atferli 
valdsins hvar og hvenær sem er.

Samband drottnara 
við þjóð sína
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SÝND KL. 2 SÝND KL. 2SÝND KL. 2

SÝND Í 2D SÝND
Í 2D

SÝND Í 2D

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Regína 12:00
Antboy 3  12:00
Klaufabárðarnir 12:00
Snipp, Snapp, Snut og Hvað ef? 14:00
Töffararnir  14:00
Stelpan, mamman og djöflarnir  16:00
Duggholufólkið   16:00
Antboy  16:00
Swords Art  Online  1800
Gamlinginn 2 18:00
Fire Walk With Me  20:00
Staying Vertical 20:00  
Moonlight 20:00
Twin Peaks:The missing pieces 22:30
The Other Side Of Hope 22:15
The Midwife 22:30 

ÁLFABAKKA
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 6 - 11:10
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 8 - 10:30
GHOST IN THE SHELL 2D VIP KL. 5:20 - 8 - 10:30
CHIPS KL. 5:50 - 8 - 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 12:30 - 3:20 - 8:30
BEAUTY AND THE BEAST 2D       KL. 12 - 2:40 - 5:20 - 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D VIP KL. 12 - 2:40
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:40
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 12 - 2 - 4
FIST  FIGHT KL. 8
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 1 - 3:20 - 5:40
VAIANA ÍSL TAL KL. 12:40

GHOST IN THE SHELL 3D KL. 2:50 - 8
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 5:30 - 10:30
CHIPS                                            KL. 3:15 - 5:40 - 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D  KL. 1 - 3 - 5:20 - 8 - 10:10
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30 - 8 - 10:30
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 1 - 3:30
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 1

EGILSHÖLL
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
CHIPS KL. 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D    KL. 12:20 - 2:40 - 5:20 - 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 10:10
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 12:20 - 1
A DOG’S PURPOSE KL. 3
LA LA LAND KL. 5:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

GHOST IN THE SHELL 3D KL. 8 - 10:30
CHIPS KL. 10:45
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 2 - 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 1:30
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 3:20

AKUREYRI
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 8 - 10:30
CHIPS KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:20
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 2 - 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 1:30
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 3:20

KEFLAVÍK

����
TIME

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU

KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

����
VARIETY

����
HOLLYWOOD REPORTER

Tom
Hiddleston

Samuel L.
Jackson

John
Goodman

Brie
Larson

John C.
Reilly

Frábær grínmynd

����
VARIETY

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

SÝND KL. 2, 5.30, 8, 10.15 SÝND 2, 4, 6 laugardag - SÝND 2 sunnudag

SÝND KL. 8, 10.35

SÝND KL. 2, 4, 6SÝND KL. 8, 10.15

1. apríl
Tónlist
Hvað?  Suð, Rythmatik og Saktmóð-
igur með tónleika
Hvenær?  22.00
Hvar?  Gaukurinn
Suð, Rythmatik og Saktmóðigur 
stíga á svið og framreiða einstakan 
indie-pönk-rokk þeyting.

Hvað?  Jason Mraz tónleikar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Eldborg, Hörpu
Jason Mraz hefur slegið í gegn víða 
um heim og nú þegar hefur hann 
hlotið demants-, platínu- og gull-
plötur í meira en 20 löndum. Hann 
mun koma fram í Hörpu í kvöld.

Uppákomur
Hvað?  Tangó praktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svana Vals er Dj kvöldsins og heldur 
uppi stuðinu með dúndrandi tangó-
tónlist og leiðsögn í argentínskum 
dansi. Aðgangseyrir er 700 krónur.

Hvað?  Fatamarkaður Sólstafa/Páska-
eggjaleit
Hvenær?  10.30
Hvar?  Sóltún 6
Í tilefni páska efnir foreldrafélag 
grunnskólans Sólstafa til fatamark-
aðar þar sem hægt verður að næla 
sér í flíkur á frábæru verði og gæða 
sér á heitri súpu og brauði (vegan 
fyrir vegan) gegn vægu gjaldi. Páska-
hérinn ákvað að efla fjörið enn meir 
og fela smáegg (vegan fyrir vegan) 
um alla lóð fyrir börnin að finna. 
Páskaeggjaleitin hefst kl. 11.00. Allir 
velkomnir. Allur ágóði af sölunni 
fer til kaups á innanstokksmunum 
fyrir glæsilegu nýbygginguna 
sem nú fer senn að verða tilbúin 
fyrir börnin og til að efla útisvæði 
barnanna enn meir.

Hvað?  Magnea og Anita Hirlekar með 
opnun
Hvenær?  16.00
Hvar?  Garðastræti 2

Ný konseptverslun verður opnuð. 
Fata- og textílhönnuðirnir Anita 
Hirlekar og Magnea Einars-
dóttir sameinast undir einu þaki og 
munu bjóða upp á vörur frá eigin 
merkjum. Myndlistarkonan Auður 
Ómarsdóttir mun skapa stemningu 
fyrir opnunina.

Hvað?  Bocuse d’Or kvöld
Hvenær?  18.00
Hvar?  Grillið
Viktor Örn Andrésson náði 3. sæti 
í keppninni Bocuse d’Or í janúar 
síðastliðnum. Viktor er margverð-
launaður og var meðal annars 
matreiðslumaður ársins 2013 og 
matreiðslumaður Norðurlandanna 
2014. Í tilefni þess hefur Viktor 
verið fenginn í samstarf við teymið 
á Grillinu á sérstöku Bocuse d’Or 
kvöldi.

Sýningar
Hvað?  Málverkasýning Hlyns Helga-
sonar
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hannesarholt
Hlynur Helgason opnar sína fyrstu 
málverkasýningu í 14 ár í Hannesar-
holti. Á sýningunni sýnir Hlynur 
olíumálverk og blekmálverk. Mál-
verkin eru unnin eftir ákveðnu kerfi 
og eru byggð upp af tólf röndum.

Tónlist

Hvað?  Tónleikar Vox feminae í 
Seltjarnarneskirkju
Hvenær?  20.30
Hvar?  Seltjarnarneskirkja
Kvennakórinn Vox feminae heldur 
tónleika sem bera yfirskriftina 
Hörpur og strengir. Efnisskrá tón-
leikanna samanstendur af klass-
ískum evrópskum og íslenskum 
verkum, allt frá 17. öld fram til 
okkar daga.

Uppákomur
Hvað?  Jarðfræði- og leirsmiðja fyrir 
krakka
Hvenær?  14.00

Hvar?  Kjarvalsstaðir
Snæbjörn Guðmundsson jarðfræð-
ingur stýrir smiðjunni sem ætluð 
er krökkum á aldrinum 8-12 ára í 
fylgd með fullorðnum. Snæbjörn 
sýnir mismunandi grjóttegundir og 
segir frá, talar um jarðfræði Íslands 
og ber saman við önnur lönd. Þá 
sýnir Snæbjörn krökkunum mis-
munandi leirtegundir. Frítt inn.

Hvað?  Vorupplestur Blekfjelagsins
Hvenær?  18.00
Hvar?  Oddsson
Blekfjelagið eru skáldasamtök 
meistaranema í ritlist við Háskóla 
Íslands. Blekfjelagið mun halda 
upplestrarkvöld á Oddsson þar sem 
búast má við stútfullri dagskrá af 
ferskum skáldskap. Allir eru vel-
komnir.

Sýningar
Hvað?  Slæmur félagsskapur – leið-
sögn
Hvenær?  14.00
Hvar?  Kling&Bang
Leiðsögn um sýninguna Slæman 
félagsskap fer fram með lista-
mönnunum Leifi Ými Eyjólfssyni og 
Berglindi Ernu Tryggvadóttur.
Ingibjörg Sigurjónsdóttir leiðir 
spjallið. Aðgangur er ókeypis og 
allir eru velkomnir.

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

Jason Mraz kemur fram í Hörpu í kvöld. NORDICPHOTOS/AFP
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afsláttur
af öllum vörum frá
Under Armour út mánudag
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utilif. is

KRINGLUNNI SMÁRALIND/

Njóttu aðstoðar sérfræðinga frá
Under Armour sem verða til staðar
í Kringlunni kl. 15 - 17 á laugardag.

Nýjar vörur

20%



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

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og  18.47

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.10 Með afa 
08.20 K3 
08.30 Nilli Hólmgeirsson 
08.45 Tindur 
08.55 Stóri og litli 
09.05 Mæja býfluga 
09.20 Grettir 
09.30 Elías 
09.40 Víkingurinn Viggó 
09.55 Pingu 
10.00 Tommi og Jenni 
10.25 Kalli kanína og félagar 
10.50 Ninja-skjaldbökurnar 
11.15 Beware the Batman 
11.40 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 The Secret Life of a 4 Year 
Olds 
15.45 Friends 
16.15 Catastrophe 
16.45 Um land allt
17.20 Falleg íslensk heimili 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Hello, My Name is Doris 
 Rómantísk gamanmynd frá 2015 
með Sally Field. Hin rúmlega 
sextuga Doris Miller fer á sjálfs-
hjálparnámskeið með bestu 
vinkonu sinni. 
21.25 The Huntsman: Winter’s 
War  Frábær ævintýramynd með 
Chris Hemsworth og Charlize 
Theron. Myndin segir frá hinni 
illu Ravennu en hún á í stríði við 
systur sína sem heitir Freyja en 
Eric og Sara eru hermenn í her 
sem var stofnaður til þess að 
vernda Freyju.
23.20 Our Brand Is Crisis  Drama-
tísk gamanmynd frá 2015 með 
Söndru Bullock og Billy Bob 
Thornton. Hin þrautreynda Jane 
Bodine er, þrátt fyrir að hafa 
tapað illa í sinni síðustu kosninga-
baráttu, enn talin á meðal þeirra 
bestu í pólitíska hernaðar- og 
markaðsbransanum. 
01.05 Big Eyes 
02.50 Sea of Love 
04.40 Friends 
05.05 The Secret Life of 4 Year Olds

16.00 Who Do You Think You Are? 
16.45 Project Runway 
17.30 Baby Daddy 
17.55 The Big Bang Theory 
18.15 The New Girl 
18.40 Modern Family 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.35 Hell’s Kitchen 
20.20 Hart of Dixie 
21.05 Fresh Off The Boat 
21.30 Banshee 
22.20 Enlisted 
22.45 Bob’s Burgers 
23.10 American Dad 
23.30 Curb Your Enthusiasm 
00.00 Hell’s Kitchen 
00.45 Hart of Dixie 
01.25 Fresh off the Boat 
01.50 Tónlist

07.20 Men, Women & Children 
09.20 Mona Lisa Smile 
11.20 She’s Funny That Way 
12.55 One Chance 
14.40 Men, Women & Children 
16.40 Mona Lisa Smile 
18.40 She’s Funny That Way 
20.15 One Chance
22.00 The Meddler  Skemmtileg 
gamanmynd frá 2105 með Susan 
Sarandon, Rose Byrne og J.K. 
Simmons  í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um Marnie sem 
er nýorðin ekkja en getur ekki 
hugsað sér að setjast í helgan 
stein og ákveður því að elta 
dóttur sína til Los Angeles og 
byrja þar glænýtt líf.
23.45 Gone Girl  Dramatísk 
spennumynd frá 2014 með 
Ben Affleck og Rosamund Pike í 
aðalhlutverkum. Þau leika hjón 
sem hafa verið gift í fimm ár en á 
sjálfan brúðkaupsafmælisdaginn 
hverfur eiginkonan. Strax beinist 
grunur að eiginmanni hennar 
og úr verður mikið fjölmiðlafár. 
Það gerir hann enn grunsamlegri 
þegar upp kemst um lygar hans 
og svik og þá fara menn að velta 
fyrir sér hvort hún sé jafnvel dáin 
og hann hafi drepið hana. En ekki 
er allt sem sýnist.
02.10 Burnt 
03.50 The Meddler

07.00 KrakkaRÚV 
10.10 Vísindahorn Ævars 
10.15 Skólahreysti 
10.45 Gettu betur 
12.05 Vikan með Gísla Marteini 
12.50 Svanavatnið 
14.30 BBC á stríðstímum 
15.25 Lestin sem klýfur Jerúsalem 
15.55 Músíktilraunir 2016 
16.55 Snjókríli 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Krakkafréttir vikunnar 
18.15 Hrúturinn Hreinn 
18.25 Hvergi drengir 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Walliams & vinur 
20.20 Bowfinger 
22.00 Wanderlust 
23.35 The Invisible Woman 
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Odd Mom Out 
10.15 Trophy Wife 
10.35 Black-ish 
11.00 Dr. Phil 
11.40 Dr. Phil 
12.25 The Tonight Show 
13.05 The Tonight Show 
13.50 The Tonight Show 
14.30 The Voice USA 
16.00 The Bachelorette 
17.30 King of Queens 
17.55 Arrested Development 
18.20 How I Met Your Mother 
18.45 The Biggest Loser 
19.30 The Biggest Loser 
20.15 The Voice USA 
21.00 Shakespeare in Love 
23.05 Out of Sight

08.00 Shell Houston Open 
11.05 ANA Inspiration 
13.05 Golfing World  
13.55 Shell Houston Open 
17.00 Shell Houston Open 
22.00 Feherty 
22.45 PGA Highlights 

07.00 Stjarnan - Grindavík 
08.45 Domino’s-körfuboltakvöld 
09.30 Hang Time Road Trip 
10.20 PL Match Pack  
10.50 Premier League Preview 
11.20 Liverpool - Everton 
13.50 Man. Utd. - WBA 
16.20 Southampton - Bourne-
mouth 
18.30 Leicester - Stoke 
20.10 Hull - West Ham 
21.50 Bayern München - Augsburg 
23.30 Stjarnan - Snæfell

07.40 La Liga Report  
08.10 Derby - QPR 
09.50 Stjarnan - Grindavík 
11.35 Domino’s-körfuboltakvöld 
12.20 MD - Samantekt 
13.00 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum  
17.00 Derby - QPR 
18.40 Burnley - Tottenham 
20.20 Premier League World 
20.50 NBA. David Stern: 30 Years 
21.30 Formúla E  
00.20 Chelsea - Crystal Palace 
02.00 Watford - Sunderland

Stöð 2 Sport 

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur 
08.00 Strumparnir 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
09.11 Zigby 
09.25 Ljóti andarunginn og ég 
09.47 Stóri og Litli 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
12.00 Strumparnir 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
13.11 Zigby 
13.25 Ljóti andarunginn og ég 
13.47 Stóri og Litli 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
16.00 Strumparnir 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Óskastund með
 Skoppu og Skrítlu 
17.11 Zigby 
17.25 Ljóti andarunginn og ég 
17.47 Stóri og Litli 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Ríó 2

#enski365#PL

365.is    Sími 1817

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 1. apríl

Everton

11:20

Liverpool

West Brom

13:50

Man. Utd

Bournemouth

16:20

Southampton

Sunnudagur 2. apríl

Middlesbrough

12:20

Swansea

Man. City

14:50

Arsenal

#LIVEVE

#MUNWBA

#SOUBOU

#SWAMID

#ARSMCI

21:00

#Messan

Uppgjör helgarinnar
með Gumma Ben
og félögum.

Mánudagur 3. apríl
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365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar 
á sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á Apple TV færðu meiri hraða, 
skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 365 
og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 0 
krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.

Nánar á 365.is eða í síma 1817.

Tilboðið gildir með völdum 
sjónvarpspökkum 365 til 
28. apríl 2017.

Í samstarfi við Epli og Valitor

Tilboð gildir til 28. apríl

PI
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Íslensk valmynd
og tímaflakk.



Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Svampur 
Sveinsson  
kl. 09.24, 
13.24 og 17.24

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Ævintýraferðin 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.05 Doddi litli og Eyrnastór 
08.20 Mæja býfluga 
08.35 Zigby 
08.45 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Kormákur 
09.10 Heiða 
09.35 Tommi og Jenni 
10.00 Kalli kanína og félagar 
10.25 Lína langsokkur 
10.50 Ninja-skjaldbökurnar 
11.15 Ellen 
12.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar
13.45 Asíski draumurinn  Nýir, 
hörkuspennandi og skemmtilegir 
þættir um tvö lið sem þeysast 
um Asíu í kapplaupi við tímann og 
freista þess að safna stigum með 
því að leysa ævintýralegar og afar 
fjölbreytar þrautir eins og t.d. að 
fara í hæsta teygjustökk í heimi, 
skjóta úr basúku og fara í zombie-
göngu til að safna stigum.
14.30 Friends 
14.55 Masterchef Professionals – 
Australia 
15.45 The Heart Guy 
16.35 Heimsókn 
17.05 Hið blómlega bú 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 So You Think You Can Dance
20.35 Falleg íslensk heimili  Nýr 
íslenskur þáttur þar sem sérfræð-
ingarnir Gulla Jónsdóttir, arkitekt 
og hönnuður, Helgi Ómarsson, 
ljósmyndari og stílisti, og Þóra Mar-
grét Baldvinsdóttir hönnunarráð-
gjafi fá það skemmtilega verkefni 
að skoða falleg íslensk heimili. 
21.15 Big Little Lies
22.15 Trumped  Fyrri hluti heim-
ildarmyndar með áður óséðu 
efni um Donald Trump sem sýnir 
það sem gerðist á bak við tjöldin 
á sjálfu kosningakvöldinu og 
setti af stað atburðarás sem skók 
heiminn. 
23.10 60 Minutes
23.55 The Path 
00.45 NCIS 
01.25 Vice 
02.00 Rizzoli & Isles 
02.45 Aquarius 
03.30 The Third Eye 
04.20 Getting On 
04.50 The Tunnel 
05.40 Asíski draumurinn

16.15 Mayday. Disasters 
17.05 Comedians 
17.30 Last Man on Earth 
17.55 Sullivan & Son 
18.20 The Goldbergs 
18.45 The Big Bang Theory 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.40 The New Girl 
20.05 Modern Family 
20.30 Bob’s Burgers 
20.55 American Dad 
21.20 South Park 
21.45 The Mentalist 
22.30 The Sopranos 
23.25 Grimm 
00.10 Curb Your Enthusiasm 
00.40 The New Girl 
01.05 Modern Family 
01.25 Bob’s Burgers 
01.50 American Dad 
02.10 Tónlist

08.25 Before We Go 
10.00 Lullaby 
11.55 Grassroots 
13.35 The Prince and Me 3: A 
Royal Honeymoon 
15.10 Before We Go 
16.45 Lullaby
18.45 Grassroots  Gamanmynd 
með Jason Biggs frá 2012. At-
vinnulaus blaðamaður gerist 
kosningastjóri kunningja síns sem 
vill komast í borgarstjórn Seattle 
svo hann geti breytt almenn-
ingssamgöngukerfi borgarinnar. 
Grassroots er eftir leikstjórann 
og handritshöfundinn Stephen 
Gyllenhaal sem sækir efnið í 
sanna sögu blaðamannsins Phils 
Campell og vinar hans, Grants 
Cogswell, en þeir háðu merkilega 
og oft á tíðum launfyndna kosn-
ingabaráttu í Seattle-borg. 
20.25 The Prince and Me 3: A 
Royal Honeymoon  Rómantísk 
gamanmynd um Edward konung 
og Paige drottningu sem fara í 
brúðkaupsferð til Belaviu þar sem 
þau komast að lævísum áformum 
danska forsætisráðherrans um að 
eyðileggja fallegt landsvæði.
22.00 Mission: Impossible 
23.50 Ex Machina 
01.40 The Informant 
03.35 Mission: Impossible

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.35 Vinur í raun 
11.00 Silfrið 
12.10 Olíuplánetan 
13.00 Ríkarður III settur á svið 
14.35 Fangar: Á bak við tjöldin 
15.30 Stúdíó A 
16.00 Opnun 
16.40 Kiljan 
17.20 Menningin 
17.50 Táknmálsfréttir 
17.55 Kóðinn – Saga tölvunnar 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Baðstofuballettinn 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.20 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni 
20.50 Erfingjarnir 
21.55 Höll Varganna 
23.30 Indversku sumrin 
00.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Funniest Home Videos 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 American Housewife 
10.15 The Mick 
10.35 The Office 
11.00 Dr. Phil 
12.20 Dr. Phil 
13.00 The Tonight Show 
13.40 The Tonight Show 
14.20 The Voice USA 
15.05 The Biggest Loser 
15.50 The Biggest Loser 
16.35 Psych 
17.25 Superstore 
17.50 Top Chef 
18.35 King of Queens 
19.00 Arrested Development 
19.25 Top Gear: The Perfect Road 
Trip II 
20.15 Chasing Life 
21.00 Law & Order: Special 
Victims  Unit 
21.45 Billions 
22.30 The Walking Dead 
23.15 Intelligence

08.00 Shell Houston Open 
13.00 ANA Inspiration 
17.00 Shell Houston Open 
22.00 Golfing World  
22.50 Champions Tour Highlights

07.30 Hull - West Ham 
09.10 Southampton - Bour-
nemouth 
10.50 Leicester - Stoke 
12.30 Liverpool - Everton 
14.10 Real Madrid - Alavés 
16.20 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum  
19.30 San Antonio Spurs - Utah 
Jazz 
22.30 Arsenal - Man. City 
00.10 Swansea - Middlesbrough

07.05 Burnley - Tottenham 
08.50 Chelsea - Crystal Palace 
10.35 Man. Utd. - WBA 
12.20 Swansea - Middlesbrough 
14.30 Arsenal - Man. City 
17.00 Stjarnan - Snæfell 
18.40 Granada - Barcelona 
20.45 OpenCourt - All-Star Stories 
&amp; Memories 
21.35 Bayer Leverkusen - Wolfs-
burg 
23.15 Skallagrímur - Keflavík

Stöð 2 Sport 2

07.00 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
07.11 Zigby 
07.25 Ljóti andarunginn og ég 
07.47 Stóri og Litli 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
11.11 Zigby 
11.25 Ljóti andarunginn og ég 
11.47 Stóri og Litli 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu 
15.11 Zigby 
15.25 Ljóti andarunginn og ég 
15.47 Stóri og Litli 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Ævintýri herra Píbodýs
 og Sérmanns

365.is      Sími 1817

   

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

SO YOU THINK 
YOU CAN DANCE

Stærsta danskeppni í heimi 
þar sem ungir og  efnilegir 
dansarar fá tækifæri til að slá í 
gegn. Í hverri viku fá þeir 
krefjandi verkefni og það 
fækkar í hópnum þar til ný 
dansstjarna er krýnd.

Skemmtilegur íslenskur þáttur þar sem sérfræðingarnir 
Guðlaug Jónsdóttir arkitekt, Helgi Ómarsson ljósmyndari og 
Þóra Margrét Baldvinsdóttir hönnunarráðgjafi fá það skemmti-
lega verkefni að skoða falleg íslensk heimili. Í þessum þætti er 
komið við á fallegum heimilum á Heiðarbakka, í Daltúni og 
Strýtuseli.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SÚPER
SUNNUDAGSKVÖLD

FALLEG ÍSLENSK HEIMILI

BIG LITTLE LIES
Vellauðugar og glæsilegar vinkonur þurfa að standa saman 
þegar alvara lífsins bankar upp á og skugga ber á hina full-
komnu glansmynd sem þær hafa dregið upp.

®

TRUMPED
Stórmerkilegur og einstakur heimildarþáttur í tveimur hlutum 
um sjálfan Donald Trump. Lífsferill hans er rakinn frá því hann 
var sonur efnamikilla foreldra í viðskiptaheiminum til dagsins í 
dag þegar hann er orðinn mjög umdeildur forseti Bandaríkjanna. 
Seinni hlutinn verður svo sýndur sunnudaginn 9. apríl.

Fyrri
hluti
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FRAMHALDSNÁM
Í HÁSKÓLA Í FREMSTU RÖÐ

hi.is

Kynning fyrir alla sem hyggja á framhaldsnám
í Háskóla Íslands.

Grunnnám – hvað svo?

Kynning þriðjudaginn 4. apríl kl. 16 –17.30 á Háskólatorgi

Sérfræðingar deilda og fræðisviða veita svör við því hvaða 
kröfur eru gerðar fyrir hinar mörgu og mismunandi fram-
haldsnámsleiðir við Háskóla Íslands.

Náms- og starfsráðgjafar veita ráðgjöf og fulltrúar frá 
Nemendaskrá aðstoða við innritun og skrásetningu.

Háskóli Íslands á í samstarfi við yfir 500 háskóla um allan heim 
og sérfræðingar frá Skrifstofu alþjóðasamskipta verða 
á staðnum og kynna hina fjölbreyttu möguleika í skiptinámi.

Um 250 spennandi námsleiðir 
sem opna þér leið út í atvinnulífið.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl.
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100.000 kr.  
inneign hjá Hólf & Gólf?

Vinnur þú

Krono Original framleiðir 
endingargóð vinyl- og harðparket 
sem þola vel högg, núning, álag 
og hitakerfi.

Nánar: www.krono-original.com

Historic Eik
0113515

2.995 kr/m2

fullt verð 3.995 kr/m² 

Harðparket - Eik 
Stærð: 1285 x 192 mm, 10 mm.

Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, hvort sem það  
er baðherbergi, stofa, eldhús eða annað.
Settu myndina á Instagram og merktu: #bykotrend
Föstudaginn 21. apríl verður heppinn vinningshafi  tilkynntur.

Decor | vegg- og gólfflís 
Vnr. 18087612

5.960.-
verð m2 

14 x 16,3 cm. grá mynstruð  
sexhyrnd postulínsflís 

Herholz | Innihurð
Vnr. 11249980/1

13.995.-
fullt verð 18.795.-

Yfirfelldar 80x203 cm. 
hvítar, hægri og vinstri.

Herholz | Innihurð
Vnr. 11249989/90

15.995.-
fullt verð 21.045.-

Yfirfelldar 90x203 cm. 
hvítar, hægri og vinstri.

Tilboð
Svana Lovísa Kristjánsdóttir 
hjá Svart á hvítu verður 
gestadómari og verður hægt 
að fylg jast með leiknum á 
www.trendnet.is/svartahvitu/ 
á facebook síðu BYKO og 
Instagram.

*k
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16” 

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

VORIÐ ER Á  
NÆSTA LEITI

ALLAR  
KEÐJUSAGIR  
Á AFSLÆTTI

ALLAR  
BÍLAKERRUR  
Á AFSLÆTTI

ALLAR BENSÍN  
OG RAFMAGNS 
HEKKKLIPPUR  
Á AFSLÆTTI

HJÓLIN
ERU
KOMIN

TIL 6. APRÍL 

TIL 6. APRÍL 

TIL 6. APRÍL 

25%

20%

25%25%

20” 
7 gíra

Leyfileg  
heildarþyngd 

er 750kg 

Bensín, 
rafhlöðu eða 

rafmagns.

Q3200  
2 ryðfríir brennarar, samtals 
6,35 kW/h. Grillflötur er  
63 x 45 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur 
úr pottjárni. Hitamælir í 
loki. Grill fast á hjólavagni, 
rafstýrður uppkveikjurofi, ljós 
í hand-fangi, grátt lok.

82.995kr.
50650021  

TRIUMPH 495  
18,4 kW, 5 brennarar 
(4 aðalbrennarar), 
heildargrillflötur er  
3202 cm², JETFIRE™  
kveikjukerfi, WAVE™ 
grillgrindur úr pottjárni,  
ACCU PROBE™ hitamælir.

119.995kr.
506600034  

Damixa | Felida
Vnr. 15557905

35.995.-
fullt verð 42.995.-

Sturtusett með höfuð- og  
handúðara

Grohe | Essence
Vnr. 15330270

39.995.-
fullt verð 49.995.-

Eldhústæki 

Grohe | Essence
Vnr. 15323589

19.995.-
fullt verð 24.995.-

Handlaugatæki með lyftitappa

FJÖLDI TILBOÐA Í 
NÝJA BLAÐINU

Skoðaðu það á www.byko.is



Öl
l v

er
ð 

er
u 

bi
rt 

m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g/
eð

a 
m

yn
da

br
en

gl
. V

er
ð 

gi
ld

a 
til

 o
g 

m
eð

 2
0.

 a
pr

íl 
20

17
 e

ða
 á

 m
eð

an
 b

irg
ði

r e
nd

as
t.

100.000 kr.  
inneign hjá Hólf & Gólf?

Vinnur þú

Krono Original framleiðir 
endingargóð vinyl- og harðparket 
sem þola vel högg, núning, álag 
og hitakerfi.

Nánar: www.krono-original.com

Historic Eik
0113515

2.995 kr/m2

fullt verð 3.995 kr/m² 

Harðparket - Eik 
Stærð: 1285 x 192 mm, 10 mm.

Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, hvort sem það  
er baðherbergi, stofa, eldhús eða annað.
Settu myndina á Instagram og merktu: #bykotrend
Föstudaginn 21. apríl verður heppinn vinningshafi  tilkynntur.

Decor | vegg- og gólfflís 
Vnr. 18087612

5.960.-
verð m2 

14 x 16,3 cm. grá mynstruð  
sexhyrnd postulínsflís 

Herholz | Innihurð
Vnr. 11249980/1

13.995.-
fullt verð 18.795.-

Yfirfelldar 80x203 cm. 
hvítar, hægri og vinstri.

Herholz | Innihurð
Vnr. 11249989/90

15.995.-
fullt verð 21.045.-

Yfirfelldar 90x203 cm. 
hvítar, hægri og vinstri.

Tilboð
Svana Lovísa Kristjánsdóttir 
hjá Svart á hvítu verður 
gestadómari og verður hægt 
að fylg jast með leiknum á 
www.trendnet.is/svartahvitu/ 
á facebook síðu BYKO og 
Instagram.
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AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

VORIÐ ER Á  
NÆSTA LEITI

ALLAR  
KEÐJUSAGIR  
Á AFSLÆTTI

ALLAR  
BÍLAKERRUR  
Á AFSLÆTTI

ALLAR BENSÍN  
OG RAFMAGNS 
HEKKKLIPPUR  
Á AFSLÆTTI

HJÓLIN
ERU
KOMIN

TIL 6. APRÍL 

TIL 6. APRÍL 

TIL 6. APRÍL 

25%

20%

25%25%

20” 
7 gíra

Leyfileg  
heildarþyngd 

er 750kg 

Bensín, 
rafhlöðu eða 

rafmagns.

Q3200  
2 ryðfríir brennarar, samtals 
6,35 kW/h. Grillflötur er  
63 x 45 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur 
úr pottjárni. Hitamælir í 
loki. Grill fast á hjólavagni, 
rafstýrður uppkveikjurofi, ljós 
í hand-fangi, grátt lok.

82.995kr.
50650021  

TRIUMPH 495  
18,4 kW, 5 brennarar 
(4 aðalbrennarar), 
heildargrillflötur er  
3202 cm², JETFIRE™  
kveikjukerfi, WAVE™ 
grillgrindur úr pottjárni,  
ACCU PROBE™ hitamælir.

119.995kr.
506600034  

Damixa | Felida
Vnr. 15557905

35.995.-
fullt verð 42.995.-

Sturtusett með höfuð- og  
handúðara

Grohe | Essence
Vnr. 15330270

39.995.-
fullt verð 49.995.-

Eldhústæki 

Grohe | Essence
Vnr. 15323589

19.995.-
fullt verð 24.995.-

Handlaugatæki með lyftitappa

FJÖLDI TILBOÐA Í 
NÝJA BLAÐINU

Skoðaðu það á www.byko.is



Margrét og Stefanía virtu fyrir sér glæsilega Audi-bíla. 

Katrín, Bergþóra og Gyða voru hressar og kátar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Lydía, 
Iðunn og 
Lydía. 

Dóra Gylfadóttir, Kolbrún Tómasdóttir, Erna Arnardóttir og Stella Leifsdóttir. 

V ið hjá Audi finnum 
að bílaáhugi kvenna 
á Íslandi er mikill 
og okkur langaði að 
bjóða konur sérstak-
lega velkomnar. Við 

ákváðum því að efna til teitis hér á 
Laugavegi og við fengum með okkur 
nokkra góða samstarfsaðila en 
kvöldið var haldið í samvinnu við 
Guerlain, Sigurbogann og tímaritið 
MAN,“ segir María Jóna Magnús-
dóttir, framkvæmdastjóri sölusviðs 
Heklu.

„Við erum í skýj-
unum með þátt-
tökuna sem var 
framar vænt-
ingum okkar 
og stemning-
in var alveg 
meiriháttar. 
Ég held að 
ég geti með 
sanni sagt að 
við höfum allar 
haldið heim á leið 
með bros á vör.“

Glæsibifreiðar 
og gleði á konukvöldi
Það var fjölmennt á konukvöldi Audi á fimmtudaginn 
þegar bílaumboðið Hekla kynnti glæsilegar Audi-
bifreiðar. Framkvæmdastjóri sölusviðs Heklu 
hefur undanfarið orðið vör við að bílaáhugi 
kvenna er mikill og því var ákveðið að 
henda í eitt stykki konukvöld.

Auður Húnfjörð og 
Björk Eiðsdóttir. 

Gunnhildur 
Pétursdóttir 
og Þórhildur 

Líndal létu sig 
ekki vanta. 

Viðurkenningar
Öldrunarráðs Íslands 2017
Hér með er óskað eftir tilnefningum til viðurkenninga

Öldrunarráðs Íslands. 
Öllum er heimilt að senda inn tilnefningar.

Frestur til að senda inn tilnefningar er til og með 4. apríl 2017 og skulu 
tilnefningar sendar til Öldrunarráðs Íslands, Sóltúni 2, 

105 Reykjavík eða á netfangið oldrunarrad@oldrunarrad.is 

Öldrunarráð Íslands veitir jafnframt sérstaka viðurkenningu til 
fyrirtækja eða stofnana sem hafa myndað sér framúrskarandi stefnu 
varðandi starfslok starfsmanna sinna og framfylgja henni á ábyrgan 
máta.Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Öldrunarráðs
http://oldrunarrad.is/vidurkenning/starfslok

Árlega veitir Öldrunarráð Íslands sérstaka viðurkenningu til 
einstaklings, stofnunar eða félagasamtaka sem þykja hafa unnið 
einstakt starf tengt málefnum aldraðra.
http://www.oldrunarrad.is/index.php/vidurkenning

Í apríl mánuði  
renna 100 krónur  
af hverri seldri dós 
til stuðnings  
Bláa naglans

Curcumin 
„Gullkryddið“ 
er margfalt 
áhrifameira  
en Túrmerik!

HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ 
CURCUMIN? Gullkryddið sem hefur reynst 

þúsundum Íslendinga vel.

Bætiefnin innihalda hvorki rotvarnarefni né fylliefni og eru án allra aukaefna.

„Ég mæli tvímæla-
laust með vörunum 
frá Natural Health 
Labs.“

Helga Lind  – 
Pilateskennari  
og einkaþjálfari

Fæst í öllum 
helstu apótekum, 
heilsuverslunum 
og heilsuhillum 
stórverslana.

www.balsam.is

 Dagskrá
• Setning og kynning á Þingsályktunartillögu um heildstæða stefnu í málefnum fólks með
 heilabilun: Guðjón S. Brjánsson

• Mikilvægi samvinnu um stefnumótun í málefnum fólks með heilabilun: Guðrún Reykdal,
 Sérfræðingur í velferðarráðuneytinu

• Hvað liggur að baki viðmóti? - Um gildi samhygðar í samskiptum við einstaklinga með
 heilabilun: Arnrún Halla Arnórsdóttir doktorsnemi við HÍ

• Ég er ÉG - lífsgæði og vellíðan íbúa með heilabilunarsjúkdóma á hjúkrunarheimili:
 Helga G. Erlingsdóttir og Friðný B. Sigurðardóttir starfsmenn Öldrunarheimila Akureyrar

• Reynslusaga aðstandanda: Karen Ósk Lárusdóttir

• „VI HAR EN PLAN“ - Hvernig er hugað að málefnum einstaklinga með heilabilun og
 aðstandenda þeirra í dönsku samfélagi?: Hulda Sveinsdóttir, heilabilunarráðgjafi í Danmörku

• Framtíðarsýn Alzheimersamtakanna: Sirrý Sif Sigurlaugardóttir,
 fræðslustjóri Alzheimersamtakanna

Fundarstjóri er Soffía Egilsdóttir félagsráðgjafi á Hrafnistu. Léttar kaffiveitingar í hléi.

Aðgangur ókeypis. Vonumst til að sjá sem flesta.

www.alzheimer.is 
facebook.com/alzheimersamtokin

Fylgist með á

Stefna og 
framtíðarsýn 
varðandi heilabilun
og þróun náms í 
heilabilunarráðgjöf

MÁLÞING Í REYKJAVÍK
6. apríl 2017 kl.13:00 - 17:00

í Hásal í tengibyggingu Hátúni 10

1 .  a p r í l  2 0 1 7   l a U G a r D a G U r68 l í f i ð   ∙   f r É T T a B l a ð i ð 1 .  a p r í l  2 0 1 7   l a U G a r D a G U r

Lífið



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

DÚNDURTILBOÐ
UM HELGINA

SS BLÁBERJALÆRI

1499
HÁLFÚRBEINAÐ

KR.
KG

SPARERIBS

1499
TULIPS

KR.
PK.

ALI SVÍNABÓGUR

699 KR.
KG

SS RAUÐVÍNSLEGIÐ

1499
HÁLFÚRBEINAÐ

KR.
KG

SPAR

ÐEGIÐ

........R..............KR
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGKG

I SVÍNABÓGUR

KR.
KG

S
TULIPS

R.KR
K.K....K...K.K...KK.K.PKKKKKKKKKKKK

ALI SVÍNABÓ

50%AFSLÁTTUR Í NAMMILANDI
ALLA FÖSTUDAGA, LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA

MAGNUM

599
ÍS Í BOXI

KR.
PK.

MAGNUM
ÍS Í BOXI

KR.
PK.

550g

440ml
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Vínylefnið 
kemur sterkt inn

Þessi kápa sást á tískupalli Isabel Marant þegar nýjasta haustlína 
tískuhússins var kynnt til leiks á tískuvikunni í París. 

Þessar rauðu 
buxur úr 

vínyl koma frá 
Philosophy di 

Lorenzo Ser
afini. NORDIC
PHOTOS/GETTY

Doppótt kápa frá Ninu Ricci sem 
sýnd var á tískuvikunni í París. 

Brigitte Bardot klæddist þessari glæsilegu kápu árið 1968. NORDICPHOTOS/GETTY

Trendið
Af götunni

Gigi Hadid er með puttann á tísku
púlsinum. NORDICPHOTOS/GETTY

Buxur úr vínylefni eru sérlega vin
sælar um þessar myndir.  
NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrirsætan Bella Hadid klæddist 
þessu dressi á dögunum.  
NORDICPHOTS/GETTY

Þetta dress er 
hluti af nýjustu 
línu merkisins 
Wanda Nylon. 
NORDICPHOTOS/

GETTY

Flíkur úr vínylefni 
eru að koma sterkar 
inn ef marka má 
nokkur helstu tísku
hús heims. Vínyl
efnið var vinsælt á 
sjöunda áratugnum  
og tískufyrirmyndir 
á borð við Brigitte 
Bardot skörtuðu þá 
gjarnan vínylflíkum.
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3.590 KR. 5.190 KR. 9.890 KR.

7.390 KR. 4.590 KR. 5.190 KR.

5.990 KR.

7.990 KR.

MUDDYFOX HJÓLATREYJA

TIL Í STÆRÐUM 28-34STÆRÐIR 27,5-34 EINNIG TIL Í FLEIRI LITUM. STÆRÐIR 35,5-38,5

NIKE BARNASKÓR

KARRIMOR SIERRA ÚTIVISTARJAKKI

ADIDAS BARNA ÍÞRÓTTABUXUR

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

MUDDYFOX HJÓLABUXUR

ADIDAS ÍÞRÓTTATASKA

KARRIMOR KVENNA SANDALAR

NIKE BARNASKÓR

PIERRE CARDIN POLOBOLIR

3.390 KR.2.790 KR.

NIKE HERRA STUTTERMABOLIR

10.890 KR.

SKECHERS HERRASKÓR

1.290 KR.

LA GEAR KVENNA STUTTERMABOLUR

3.790 KR.
2 FYRIR

1.990 KR.
2 FYRIR

5.190 KR.
2 FYRIR

7.590 KR.
2 FYRIR

8.390 KR.
2 FYRIR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU

STÆRÐIR 41-48EINNIG TIL Í BARNASTÆRÐUM

EINNIG TIL Í KVENNASTÆRÐUM EINNIG TIL Í KVENNASTÆRÐUM EINNIG TIL FYRIR BÖRN OG KONUR STÆRÐIR 37-42

VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI 

VERSLUNARINNAR.

Fim: 10 - 21
Fös: 10 - 20
Lau - Sun: 10 - 18

HÆFNISKRÖFUR: 

stundvísi 
skipulagni 
samskiptahæfni

mikill kostur

Asta.Fridriksdottir@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

Lífið í  
vikunni
26.03.17- 
01.04.17 TónLisTin hefur verið 

besTa Lyfið
Karitas Harpa Davíðsdóttir ákvað 
að taka þátt í Voice Ísland þegar 
hún fattaði að eina vitið fyrir 
hana væri að starfa við tónlistar-
sköpun. Tónlistin hefur oftar en 
ekki hjálpað henni í baráttunni 
við kvíða og þunglyndi.

DónakaLLar og reiðar 
konur

Að verða fyrir áreitni af ýmsu tagi er 
ömurlegur partur af starfi skemmti-
krafta að sögn Margrétar Erlu Maack 
sem hefur oft lent í dónaköllum á 
vaktinni. Plötusnúðurinn Atli Kanill 
tekur í sama streng en reiðar konur 
verða oft á vegi hans í vinnunni.

bröLLuðu ýmisLegT 
saman

Brynja Dan Gunnarsdóttir hafði 
uppi á líffræðilegri fjölskyldu 

sinni í þættinum Leitin 
að upprunanum og í 

kjölfarið kom Dilmi, 
yngri systir Brynju, 
í heimsókn til 
Íslands og naut 
hverrar mínútu. 
Þær brölluðu 

ýmislegt og fóru 
meðal annars í vél-

sleðaferð, á hestbak, 
í Bláa lónið, skoðuðu 

Geysi og fóru í bústað.

vanTar upp á góða 
þjónusTu hér á LanDi

Margrét Reynisdóttir tók til nokkur 
atriði sem fólk í rekstri og þjón-
ustufólk ætti að taka til sín.
1. Setjið nákvæma uppskrift um 
hvernig þjónusta ykkar á að vera.
2. Tryggið að allt starfsfólk hafi 
þekkingu á því sem það á að gera 
og kunni til verka.
3. Gleymið aldrei að gestir vilja að 
það sé tekið á móti þeim með bros 
á vör sama hvaðan þeir koma.
4. Aldrei að segja „nei“. Gesturinn 
vill heyra já, ég get aðstoðað.
5. Gerðu þér grein fyrir því að þú 
hefur áhrif á líðan annarra.

það var unDan-
Tekning ef for-

eLDrar mínir þurfTu að 
Taka upp veskið.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Á T T U  V O N  
Á  G E S T U M ?

Ítalskur svefnsófi með góðri 
dýnu. Fæst dökkgrár, rauður, 
ljósbrúnn og röndóttur. 
Dýnust.: 140x200 cm.

Q UA D R O

PA L E R M O

C L I O

Ítalskur svefnsófi frá 
Natuzzi Edition með góðri 
dýnu. Hvítt eða rautt 
vandað leður. Dýnust.:  
140x200 cm.

FULLT VERÐ: 289.900 KR.

TILBOÐSVERÐ

217.425 K R.  

FULLT VERÐ: 389.900 KR.

TILBOÐSVERÐ

292.425 K R.  

Svefnsófi með góðri dýnu. 
Rautt og dökkgrátt áklæði. 
Dýnust.: 140x200 cm.

TILBOÐSVERÐ

277.425 K R.  FULLT VERÐ: 369.900 KR.

2 5 %  A F S L Á T T U R 
A F  Ö L L U M  S V E F N S Ó F U M

Myndband sem 
Á s t r ó s  R u t 
Sigurðardóttir, 
varaformaður 
Krafts, félags 
ungs fólks sem 

greinst hefur með krabbamein og 
aðstandendur, setti inn á Facebook 
í vikunni fór sem eldur um sinu á 
netinu. Í myndbandinu greindi Ást-
rós frá því að henni væri misboðið 
vegna þess gríðarlega lækniskostn-
aðar sem hún og maður hennar, 
Bjarki Már Sigvaldason, hafa þurft 
að greiða vegna veikinda Bjarka.

Formaður Krafts, Hulda Hjálm-
arsdóttir, segir margt fólk sem 
greinst hefur með krabbamein vera 
í fjárhagsvandræðum vegna mikils 
lækniskostnaðar. Henni þykir Ást-
rós afar hugrökk að stíga fram og 
vekja athygli á því að þetta er raun-
veruleiki margra.

„Ástrós og Bjarki eru ekkert eins-
dæmi, ég get alveg fullyrt það, og 
myndbandið er náttúrlega búið að 
hreyfa rosalega mikið við fólki,“ 
segir Hulda.

„Þetta var algjörlega að hennar 
frumkvæði, að setja þetta mynd-
band inn. Við vorum einmitt á 
stjórnarfundi í gær og Ástrós var 
bara fyrir utan Krabbameinsfélagið 
að taka upp þetta vídeó. Svo kemur 
hún inn á stjórnarfund og segir 
okkur ekki neitt. Við vissum ekk-
ert fyrr en eftir fundinn, þegar við 
sáum myndbandið. Þetta kom svo 
innilega frá hennar hjarta. Henni 
bara misbauð og hún sýnir rosalega 
mikið hugrekki með því að stíga 
fram og þora að tala um þetta.“

Hulda hefur orðið vör við að 
margt ungt fólk er í fjárhagsvanda 
vegna veikinda sinna. „Já, fólk hefur 
verið að leita til Krafts og óska eftir 
styrk úr neyðarsjóðnum okkar sem 
var stofnaður í illri neyð árið 2014 
fyrir ungt fólk sem hefur lent í fjár-
hagsvanda vegna veikinda. Þannig 
að já, við verðum vör við að þetta sé 
raunveruleiki hjá mörgum, og allt 
okkar fólk hefur einhverja svona 
sögu að segja.“

Hulda segir sjóðinn standa í um 
fimm milljónum núna. „Þetta er 
ekkert stór upphæð en þetta er upp-
hæð sem getur hjálpað fólki mikið 
í þessum sporum. Sérstaklega fólki 
hefur verið veikt til lengri tíma eins 
og Bjarki. Hann er 100% öryrki en 
hann er samt enn þá að greiða,“ 
útskýrir Hulda en þess má geta að 
Bjarki greindist með ristilkrabba-
mein í árslok 2012.

Ástandið öðruvísi fyrir 15 árum
Hulda greindist sjálf með krabba-
mein þegar hún var 15 ára, fyrir 15 
árum, og þá var ástandið öðruvísi. 
„Já, ég var einmitt að spyrja pabba 
að því. Það var undantekning ef 
foreldrar mínir þurftu að taka upp 
veskið. En síðan þá hefur greiðslu-
þátttaka sjúklinga aukist til muna,“ 
segir Hulda.

„Við vitum alveg að það er mjög 

dýrt að reka heilbrigðisþjónustu en 
það þarf að setja eitthvert hámark 
á hvað fólk á að þurfa að borga. Í 
nágrannalöndum okkar er sett þak 
á kostnað sem sjúklingar greiða, það 
er mismunandi eftir löndum en t.d. í 
Danmörku er þakið 16.500 krónur.

Nú liggur fyrir frumvarp um 
kostnaðarþátttöku sjúklinga þess 
efnis að það eigi að setja ákveðið 
þak. Þannig að það lítur nú allt út 
fyrir að þetta verði betra,“ segir 
Hulda sem er bjartsýn. Hún skorar 
á stjórnvöld að bregðast við vand-
anum. 

„Þetta er náttúrulega búið að vera 
ótrúlega lengi í umræðunni. Nú er 
bara kominn tími til að standa við 
þau loforð sem hafa verið gefin í 
sambandi við betra heilbrigðis-
kerfi.“ gudnyhronn@365.is

rándýrt að greinast 
með krabbamein 
Hulda Hjálmarsdóttir fagnar umræðunni sem myndaðist í vikunni 
þegar Ástrós Rut Sigurðardóttir birti myndband þar sem hún ræddi 
mikinn kostnað sem fylgir því að glíma við krabbamein á Íslandi.

Hulda Hjálmarsdóttir er formaður félagsins Krafts. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Hamborgarabrauð. 
(toppur)

Kálblað

Tómatur

Beikon

Laukur

Hamborgarabrauð
(botn)

Ostur

Í fyrsta sinn á Íslandi! 

Hamborgarinn sem hefur 
farið sigurför um heiminn 

er nú loksins 
fáanlegur á Íslandi!

Náttúruafurð úr 
íslenskri sveit 

þar sem hreinleiki 
og gæði eiga sér 
fáar hliðstæður

100 % íslenskt nautakjöt

Rétt hlutfall fitu og kjöts 
hámarkar bragðgæði

Óviðjafnanlega mjúkur, 
meyr og safaríkur

Einstök upplifun, 
þú finnur muninn 

Alvöru
Smass
Hamborgari

Smass Hamborgari er framúrskarandi 
með hvaða meðlæti sem er.

STJÖRNUGRÍS HF
Saltvík ·  116 Reykjavík

Sími: +354 5313000 · sala@svinvirkar.is

kynnir, með stolti, 
einn vinsælasta 
hamborgara í heimi:



Larina-sófi. Þriggja sæta sófi, ljósgrár. L183 cm. 99.900 kr. Nú 59.900 kr.

Kingston-hægindastóll. Grátt áklæði. 159.900 kr. Nú 119.900 kr. Verðflokkur A2.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING 3 MÁNAÐA VAXTALAUS 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ0%

VEXTIR

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að 
sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt 
lántökukostnaði og færslugjaldi.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

SNAPCHAT ILVAISLAND

SÓFADAGAR

Dover-borð. Hvítt, svartir fætur. 
78 x 68 x 44 cm. 14.900 kr. Nú 9.900 kr 
68 x 68 x 42 cm. 9.900 kr. Nú 6.900 kr. 

Kingston-sófi. 2,5 sæta. Grátt áklæði. L198 cm. 209.900 kr. Nú 154.900 kr. 
Verðflokkur A2. Hægt að panta með öðru áklæði.

Clay-sófaborð. Eikarplötur, 
svartlakkaðar málmgrindur. 
39.900 kr. Nú 27.900 kr. 

Savona-svefnsófi m/legubekk. Dökkgrár.  L 225 x D151 cm. 
 Svefnflötur 140 x 197 cm. 89.900 kr. Nú 64.900 kr. Andorra-sófi. Tveggja sæta. Ljósgrár. L179 cm. 74.900 kr. Nú 54.900 kr.

Fluente-3ja sæta
139.900 kr.

Nú99.900
SPARAÐU 
40.000 Stressless

Mayfair + skemill (M)
379.900 kr.

Nú284.900
SPARAÐU 
95.000

Julia-sófi
299.900 kr.

Nú199.900
SPARAÐU 
100.000

SÓFI MEÐ ENDALAUSA MÖGULEIKAVesta

Vesta-einingasófi. L 392 x D 270 cm. 559.500 kr. Nú 324.500 kr. Verðflokkur A3.

40%

30%

40%

30%

30%25%

30%

40%

324.500
SPARAÐU 235.000

Vara 
hættir

64.900
SPARAÐU 25.000

27.900
SPARAÐU 12.000

54.900
SPARAÐU 20.000

34.900
SPARAÐU 25.000

99.900
SPARAÐU 50.000

119.900
SPARAÐU 40.000

154.900
SPARAÐU 55.000

334.900
SPARAÐU 115.000

minn
S Ó F I

minn
S Ó F I

VELDU ÞÍNA STÆRÐ
Stressless® stólarnir fást í 3 stærðum, 

small, medium og large. Þú færð 
réttu stærðina fyrir þig.

S M L
Stavanger-sófi. Þriggja sæta sófi. Bleikur. L204 cm. 179.900 kr. Nú 124.900 kr. Einnig til 
grár eða gulur. Tveggja sæta. L144 cm. 149.900 kr. Nú 99.900 kr. Einnig til grár.

Cestino-sófaborð. Hvít eða svört 
grind, hnota, eik eða svört plata. 
80 cm. 39.800 kr. Nú 29.800 kr. 

Nelly-hægindastóll. Ljósgrátt 
áklæði. 119.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Ghost-hægindastóll. Silfurgrár. 
129.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Honest-sófaborð. Gegnheil olíuborin 
eik, svartir fætur. 80 x 45 x 80 cm. 
59.900 kr. 34.900 kr. 

Julia-sófi. Blátt velúr áklæði. L231 cm. 299.900 kr. Nú 199.900 kr.

Nadine-sófi. Þriggja sæta. Ljósgrátt áklæði. L197 cm. 149.900 kr. 
Nú 99.900 kr. 

Natuzzi-sófi. B900 005 Tveggja sæta, án mótora. L182 cm. 449.900 kr. 
Nú 334.900 kr. 

59.900
SPARAÐU 40.000

29.800
SPARAÐU 10.000

124.900
SPARAÐU 55.000

Made in Norway

ÁRA
ÁBYRGÐ

Á INNRI VÉLRÆNUM HLUTUM

FRÍ HEIMSENDING Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

30%

30%

Fluente-sófi. Grátt áklæði. 197 cm. 139.900 kr. Nú 99.900 kr. Einnig til bleikur.  

25-40%
AF ÖLLUM SÓFUM OG HÆGINDASTÓLUM
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Larina-sófi. Þriggja sæta sófi, ljósgrár. L183 cm. 99.900 kr. Nú 59.900 kr.

Kingston-hægindastóll. Grátt áklæði. 159.900 kr. Nú 119.900 kr. Verðflokkur A2.

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING 3 MÁNAÐA VAXTALAUS 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ0%

VEXTIR

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að 
sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt 
lántökukostnaði og færslugjaldi.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

SNAPCHAT ILVAISLAND

SÓFADAGAR

Dover-borð. Hvítt, svartir fætur. 
78 x 68 x 44 cm. 14.900 kr. Nú 9.900 kr 
68 x 68 x 42 cm. 9.900 kr. Nú 6.900 kr. 

Kingston-sófi. 2,5 sæta. Grátt áklæði. L198 cm. 209.900 kr. Nú 154.900 kr. 
Verðflokkur A2. Hægt að panta með öðru áklæði.

Clay-sófaborð. Eikarplötur, 
svartlakkaðar málmgrindur. 
39.900 kr. Nú 27.900 kr. 

Savona-svefnsófi m/legubekk. Dökkgrár.  L 225 x D151 cm. 
 Svefnflötur 140 x 197 cm. 89.900 kr. Nú 64.900 kr. Andorra-sófi. Tveggja sæta. Ljósgrár. L179 cm. 74.900 kr. Nú 54.900 kr.

Fluente-3ja sæta
139.900 kr.

Nú99.900
SPARAÐU 
40.000 Stressless

Mayfair + skemill (M)
379.900 kr.

Nú284.900
SPARAÐU 
95.000

Julia-sófi
299.900 kr.

Nú199.900
SPARAÐU 
100.000

SÓFI MEÐ ENDALAUSA MÖGULEIKAVesta

Vesta-einingasófi. L 392 x D 270 cm. 559.500 kr. Nú 324.500 kr. Verðflokkur A3.

40%

30%

40%

30%

30%25%

30%

40%

324.500
SPARAÐU 235.000

Vara 
hættir

64.900
SPARAÐU 25.000

27.900
SPARAÐU 12.000

54.900
SPARAÐU 20.000

34.900
SPARAÐU 25.000

99.900
SPARAÐU 50.000

119.900
SPARAÐU 40.000

154.900
SPARAÐU 55.000

334.900
SPARAÐU 115.000

minn
S Ó F I

minn
S Ó F I

VELDU ÞÍNA STÆRÐ
Stressless® stólarnir fást í 3 stærðum, 

small, medium og large. Þú færð 
réttu stærðina fyrir þig.

S M L
Stavanger-sófi. Þriggja sæta sófi. Bleikur. L204 cm. 179.900 kr. Nú 124.900 kr. Einnig til 
grár eða gulur. Tveggja sæta. L144 cm. 149.900 kr. Nú 99.900 kr. Einnig til grár.

Cestino-sófaborð. Hvít eða svört 
grind, hnota, eik eða svört plata. 
80 cm. 39.800 kr. Nú 29.800 kr. 

Nelly-hægindastóll. Ljósgrátt 
áklæði. 119.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Ghost-hægindastóll. Silfurgrár. 
129.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Honest-sófaborð. Gegnheil olíuborin 
eik, svartir fætur. 80 x 45 x 80 cm. 
59.900 kr. 34.900 kr. 

Julia-sófi. Blátt velúr áklæði. L231 cm. 299.900 kr. Nú 199.900 kr.

Nadine-sófi. Þriggja sæta. Ljósgrátt áklæði. L197 cm. 149.900 kr. 
Nú 99.900 kr. 

Natuzzi-sófi. B900 005 Tveggja sæta, án mótora. L182 cm. 449.900 kr. 
Nú 334.900 kr. 
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA
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Hátíðarskinka - Bjórgrís 
og meðlæti

Kjúklingaleggir 
og meðlæti

VEITINGASTAÐURINN 
Aðeins í apríl

1.195,- 995,-

IKEA FAMILY
fyrir fólk á ferðinni
Vöruúrvalið er aðalsmerki IKEA. Við erum stolt af sígildum heimilisvinum sem 
hafa verið með okkur lengi en það er alltaf sérstaklega spennandi að kynna 

nýjar vörur til sögunnar og þær streyma inn í verslunina þessa dagana. 
Nú kynnum við nýjar vörur fyrir fólk á ferðinni. SLADDA reiðhjólið og fylgihlutir 

eru frábær nýjung og BESKYDDA línan tryggir öryggið. Nú færðu líka léttar 
og sterkar töskur hjá okkur og handhæga burðarpoka sem eru fullkomnir 

í töskuna - og vernda umhverfið. Við hlökkum til að sjá þig!

59.950,-
 Nýtt SLADDA reiðhjól 
 26” og 28”

Nýtt FÖRENKLA
bakpoki
5.990,-

Nýtt SOLBANA 
hleðslubanki 
3.490,-

Nýtt FÖRFINA 
snyrtitaska
1.290,-

Nýtt FÖRFINA 
snyrtitöskur 
995,-/3 í setti

Nýtt BESKYDDA 
endurskinsklemmur
195,-/2 í setti

Nýtt TRYGGHET 
lyfjaskápur
3.990,-

Nýtt BESKYDDA 
endurskinsvesti
1.490,-

Nýtt TRYGGHET 
sjúkrataska, fyrsta hjálp
1.290,-

Nýtt SLADDA 
reiðhjólahjálmur
4.990,-

2.990,-
Nýtt KNALLA 
innkaupapoki á hjólum

2.990,-
Nýtt KNALLA 
innkaupapoki á hjólum

Nýtt KNALLA 
íþróttataska
695,-

Nýtt SLADDA 
hjólapumpa
1.490,-

Nýtt SLADDA
hjólataska
4.990,-

Nýtt KNALLA 
bakpoki
495,-175,-/stk.

 Nýtt KNALLA burðapokar 
  Tilvaldir fyrir matarinnkaupin

175,-/stk.
 Nýtt KNALLA burðapokar 
  Tilvaldir fyrir matarinnkaupin

3.490,-/stk.
Nýtt SLADDA
reiðhjólahjálmar 
fyrir börn

        BIG
   LITTLE
       LIES

®

   SUNNUDAGA KL.   21:15

365.IS1817

 and related channels and service marks are the property of Home 

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Fyrir síðustu jól kom út bókin 
Nóttin sem öllu breytti eftir 
Sóleyju Eiríksdóttur. Henni 

var bjargað á dramatískan hátt 
úr snjóflóðinu á Flateyri fyrir 
liðlega tveimur áratugum en 
missti systur sína og vini undir 
snjófargið. Hún skrifar minningar 
sínar um þessa erfiðu lífsreynslu. 
Sóley segir örlagasögu sína af 
miklu raunsæi og æðruleysi sem 
lætur engan ósnortinn. Þetta var 
án efa ein besta bók þessara jóla 
og ætti að vera skyldulesning 
heilbrigðisstéttanna.

Það sem kemur mér mest á 
óvart við lestur bókarinnar er 
að áfallahjálpin fær falleinkunn 
í bókinni. Sóley gefur lítið fyrir 
þetta ókunna fólk sem vildi ræða 
við hana og aðra um missinn 
og áfallið. Hún lýsir stirðum og 
ópersónulegum samskiptum við 
velviljaðar manneskjur sem skil-
uðu litlu. Fallegasti hluti þessarar 
sögu fjallar um samstöðu fólksins 
sjálfs sem huggaði hvert annað 
og veitti styrk. Þegar áfallið og 
sorgin skella yfir er best að leita 
í faðm þeirra sem maður þekkir 
best, þegar það er hægt. Þetta er í 
sjálfu sér enginn nýr sannleikur. 
Þjóðin hefur tekist á við áföll í 
þúsund ár á þennan hátt. Háva-
mál leggja áherslu á gildi sam-
talsins og vináttunnar.

Bók Sóleyjar varð mér 
umhugsunarefni enda var ég einn 
þeirra sem sigldu vestur með 
áfallahjálparteymi Landspítalans. 
Kannski er áfallahjálpin gagn-
legust fyrir þá sem veita hana. 
Menn fyllast trú á eigin mikilvægi 
og finnst þeir sjálfir standa á leik-
sviði mikilla atburða. Þolendur 
alvarlegra áfalla láta sér oft fátt 
um finnast og leita í ævafornar 
aðferðir mannkyns til að standa 
af sér miskunnarleysi forlaganna.

Flateyri 1995
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