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FrÍtt

Skrifar til að skilja
Karl Ove er á 
Íslandi. ➛38

Stefnir ráðherra
Ástráður 
fer í mál 
við ríkið. 
➛28

Sögur af stöðinni 
Leigubílstjórar 
verða vitni að 
ótrúlegustu 
uppákomum. ➛30

Móteitur við 
leiðindum
Hrafnhildur Arnardóttir listamaður er rísandi stjarna í heimi 
alþjóðlegrar myndlistar og hönnunar. Hún verst þunglyndi 
og almennum leiðindum með sköpun og kímnigáfu.

Móteitur við 
leiðindum
Hrafnhildur Arnardóttir listamaður er rísandi stjarna í heimi 
alþjóðlegrar myndlistar og hönnunar. Hún verst þunglyndi 
og almennum leiðindum með sköpun og kímnigáfu.  ➛24

Fréttablaðið/anton brink

lyfja.isGóða helgi!
Opið alla hvítasunnuhelgina
Verslanir Lyfju í Lágmúla og Smáratorgi verða opnar frá kl. 8–24  
alla helgina, bæði á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu.



Ís rauða nefsins 

Hindber, litkatré og rósir er það sem er að finna í ís rauða nefsins en sala hófst á honum í gær. Ísinn er á boðstólum í Skúbb ísgerð á Laugarársvegi en 
hundrað krónur af hverri seldri kúlu renna til UNICEF. Þessi tvö hressu börn mættu til að setja upp rautt nef og til að bragða á ísnum. Annað þeirra 
gekk meira að segja svo langt að lauma ísnum á trýnið. Dagur rauða nefsins er 9. júní næstkomandi.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Veður

Útlit er fyrir suðaustlæga átt á 
austanverðu landinu, en norð-
austan 8-15 á Vestfjörðum og við 
Breiðafjörð. Það er enn vætusamt 
sunnan til á landinu en líkur á bæði 
sólarglennum og síðdegisskúrum 
norðan til.  sjá síðu 48

Frá kr.
51.145

COSTA DEL SOL

18. júní í 7 nætur

Netverð á mann frá kr. 51.145 m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í stúdíó. Netverð á mann frá kr. 67.295 m.v. 
2 fullorðna í stúdíó.

Ms Aguamarina 
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Allt að
35.000 kr.
afsláttur á mann

DÓMsMáL Þann 31. maí síðastliðinn 
var kona á fertugsaldri dæmd í 30 
daga fangelsi, skilorðsbundið til 
tveggja ára, fyrir að stela kjötvöru 
úr verslunum Krónunnar og Bónus. 
Brotin voru alls sex talsins, á fimm 
mánaða tímabili, og nam andvirði 
ávinningsins tæpum 85 þúsund 
krónum.

Sama dag hlaut karlmaður á sex-
tugsaldri jafnþungan dóm fyrir það 
að grípa samloku úr 10-11 og borða 
hana án þess að greiða fyrir hana. 
Verðmæti samlokunnar var 599 
krónur.

Bæði málin eru áþekk. Hvorugur 
aðila mætti fyrir dóm og var málið 
því dómtekið um leið. Bæði höfðu 
áður gerst sek um svipuð brot, 
annað í tvígang en hitt í þrígang, og 
engan sakarkostnað leiddi af mál-
unum. – jóe

Sami dómur 
fyrir margfalda 
upphæð

DANMÖRK Rafbílar í Danmörku 
munu lækka verulega í verði. Raf-
bílar voru undanþegnir gjöldum í til-
raunaskyni til ársins 2015. Þegar því 
lauk hættu þeir næstum að seljast. 
Samkvæmt nýjum lögum um lækkun 
skráningargjalda munu margar teg-
undir rafbíla lækka í verði um 40 til 
50 þúsund danskar krónur.

Nissan Leaf, sem áður kostaði 321 
þúsund danskar krónur, mun til 
dæmis kosta um 275 þúsund danskar 
krónur.

Lögin taka gildi 1. júlí en bílasalar 
eru þegar farnir að lækka verðið. – ibs

Lækka verð 
á rafbílum

Danir lækka gjöld á rafbílum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

NígeR Alls dóu 44 úr þorsta eftir að 
bifreið þeirra bilaði í Sahara-eyði-
mörkinni í norðurhluta Níger. Þetta 
hefur Rauði krossinn eftir þeim sex  
konum sem lifðu harmleikinn af. 
Að þeirra sögn voru nokkur börn á 
meðal hinna látnu.

Hin látnu voru frá Gana og Nígeríu 
og voru á leiðinni til Líbíu.

Að sögn Lawal Taher, talsmanns 
Rauða krossins á svæðinu, hefur 
enginn enn farið á vettvang til þess 
að bera kennsl á líkin.

Leiðin frá Níger til Líbíu er fjöl-
farin af flóttamönnum sem vilja síðan 
freista þess að komast yfir Miðjarðar-
haf og til Evrópu. – þea

Fjörutíu og fjórir 
dóu úr þorsta

Tveir íhuga stöðuna en 
einn ákveðið að stefna
Ástráður Haraldsson telur að dómsmálaráðherra hafi meðal annars brotið gegn 
reglum stjórnsýsluréttarins og jafnréttislögum við skipan dómara við Landsrétt. 
Tveir aðrir umsækjendur velta fyrir sér hvort þeir ætli að stefna eður ei.

Sigríður Á. Andersen á leið til fundar við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í 
liðinni viku. Þar gerði hún grein fyrir vali sínu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

sTjÓRNsÝsLA Tveir umsækjendur, 
sem metnir voru meðal fimmtán 
hæfustu umsækjenda um embætti 
dómara við Landsrétt en hlutu ekki 
náð fyrir augum dómsmálaráðherra, 
íhuga nú réttarstöðu sína. Sá þriðji 
hefur nú þegar tekið ákvörðun um 
að stefna ráðherra og íslenska ríkinu 
til greiðslu miskabóta.

Í fyrradag samþykkti Alþingi til-
lögu Sigríðar Á. Andersen dóms-
málaráðherra um skipan fimmtán 
dómara í embætti við Landsrétt. 
Tillagan var umdeild en ráðherr-
ann vék í fjórum tilvikum frá tillögu 
matsnefndar um hæfni dómara.

„Sá sem lendir í stöðu eins og þess-
ari og þarf að takast á við stjórnvöld 
út af því, gerir það ekki að gamni 
sínu,“ segir hæstaréttarlögmaðurinn 
Ástráður Haraldsson. Hann hefur 
þegar tekið ákvörðun um að stefna 
ríkinu vegna málsins en hann telur 
ráðherra hafa brotið gegn megin-
reglum stjórnsýsluréttarins og gegn 
ákvæðum jafnréttislaga.

„Það er ekki reynslan almennt 
að menn komi neitt sérlega vel út 
úr því. Jafnvel þó menn hafi unnið 
málin þá hefur svona málarekstur 
ekki endilega verið þeim til mikils 
vegsauka. Ég hins vegar lít svo á að 
mér beri skylda til að standa upp 
og leita réttar míns í þessu máli og 
það verður bara að hafa það þó það 
kunni að hafa einhverjar neikvæðar 
afleiðingar fyrir mig,“ segir Ástráður.

„Hvað mig varðar þá er ég að 
íhuga næstu skref og stöðuna,“ segir 
Jón Höskuldsson héraðsdómari. 
Að öðru leyti vilji hann ekki tjá sig 
frekar um málið.

Jón sendi inn umsögn til stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefndar meðan 

málið var í vinnslu hjá nefndinni. 
Þar segir hann að meðferð ráðherra 
sé aðfinnsluverð og að niðurstaða 
hennar sé á skjön við eigin mál-
flutning. Bendir hann í því samhengi 
á að sjálfur hafi hann verið metinn 

hæfari en fjórir héraðsdómarar sem 
ráðherra ákvað að skipa í Landsrétt.

„Ég er að íhuga réttarstöðu mína 
sem stendur og það skýrist á næstu 
dögum hvað ég mun gera,“ segir 
Jóhannes Rúnar Jóhannsson hæsta-
réttarlögmaður. Hann vill ekki tjá 
sig að öðru leyti um málið en að 
hann óski þeim sem hlutu skipun, 
og réttinum í heild, velfarnaðar.

Í skriflegu svari til Fréttablaðsins 
segir Eiríkur Jónsson, prófessor 
við Háskóla Íslands, að hann óski 
Landsrétti og dómurunum velfarn-
aðar í starfi. Hann tjái sig ekki að 
öðru leyti.

Ítarlegt viðtal við Ástráð Haralds-
son er að finna á blaðsíðu 28. 
johannoli@frettabladid.is

Ég er að íhuga 
réttarstöðu mína 

sem stendur og það skýrist á 
næstu dögum 
hvað ég mun 
gera.
Jóhannes Rúnar 
Jóhannesson, 
hæstaréttarlögmaður
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í Húsasmiðjunni og Blómavali föstudag til mánudags

í Húsasmiðjunni og Blómavali

Byggjum á betra verði husa.is
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Sypris 80-100 cm.

Stjúpur 10 stk.

SÉRTILBOÐ BLÓMAVALS

SÉRTILBOÐ BLÓMAVALS990kr
1.990 kr 990kr

1.790 kr

SUMARBLÓM / GARÐPLÖNTUR / PALLAOLÍA / VIÐARVÖRN

 PALLAOLÍA
VIÐARVÖRN

*

Opið um hvítasunnuna
4. júní:   Opið í Blómavali Skútuvogi kl. 11-19. 
5. júní:   Opið í Skútuvogi, Grafarholti, Hafnarfirði, 
 Akureyri og Selfossi.

Úlfar Finnbjörnsson, matreiðslumeistari  gefur góð grillráð  
og Vilmundur Hansen , garðyrkjufræðingur gefur góð 
garðyrkjuráð.

Úlfar Finnbjörnsson, 
matreiðslumeistari.

Vilmundur Hansen,
garðyrkjufræðingur

í vefverslun husa.isFrí heimsending

EF VERSLAÐ ER FYRIR 5.990 KR. EÐA MEIRA

Fáðu góð ráð í Skútuvogi

Sjá nánar á husa.is

í dag frá kl. 12-16

FREE
TAX

Mest selda
pallaolían

í Húsa-

smiðjunni



ENDURLÍFGUNARTÆKI
•  Leiðbeinir með hjartahnoð

•  Tækið talar íslensku

551 0230          inter@inter.is

Kr. 159.900 
Tilboðsverð

ÁRA
5 - Endingartími rafhlaðna

- Endingartími rafskauta

- Ábyrgð á tæki

HJARTASTUÐTÆKI

Sigríður Á. Andersen 
dómsmálaráðherra 
hrærði í lista 
nefndar yfir 
umsækjendur 
um embætti 
dómara við 
Landsrétt. 
Skipti hún fjórum 
af þeim fimm
tán hæfustu út fyrir aðra fjóra 
umsækjendur. Lögmönnum 
var heitt í hamsi vegna þessa og 
einnig þingmönnum. Ráðherra 
færði meðal annars þau rök fyrir 
ákvörðun sinni að reynsla af 
dómarastörfum hefði haft minna 
vægi en efni stóðu til.

Brynjar Níelsson
þingmaður Sjálfstæðisflokks
greiddi atkvæði 
með frumvarpi 
Þorsteins Víg
lundssonar 
félagsmála
ráðherra um 
jafnlaunavottun 
– þrátt fyrir að hafa 
áður lýst því yfir að hann myndi 
ekki gera það. Hann kvaðst ekki 
hafa átt svefnlausar nætur af 
hrifningu yfir málinu. Samt væri 
hann á græna takkanum. Á fag
máli héti það að kyngja ælunni í 
þágu mikilvægra hagsmuna.

Jóhannes Haukur 
Jóhannesson 
leikari 
hefur landað 
hlutverki í kvik
myndinni The 
Sisters Broth
ers sem sýnd 
verður á næsta 
ári. Jóhannes leikur 
þar við hlið Jakes Gyllenhaal, Joa
quins Phoenix, Johns C. Reilly og 
Riz Ahmed. Kvikmyndin er vestri 
sem byggður er á samnefndri bók 
eftir Patrick deWitt.

Þrjú í fréttum 
Landsréttur, 
æla og stórmynd

Húsnæðismál Áætlað er að hægt 
verði að byggja tvö þúsund íbúðir á 
lóðum innan borgarmarkanna sem 
ríkið á í dag en Reykjavíkurborg 
mun eignast. Benedikt Jóhannes
son, fjármála og efnahagsráðherra, 
og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
undirrituðu í gær viljayfirlýsingu 
um að vinna sameiginlega að þróun 
og skipulagningu lóðanna. Á sex 
lóðum vestan Kringlumýrarbrautar 
verður hægt að byggja 1.100 íbúðir 
auk þess sem 900 íbúðir verða 
byggðar í landi Keldna.

Benedikt tilkynnti einnig að við
ræður stæðu yfir við Kópavogsbæ 
um ríkislóðir. Þar er um að ræða lóð 
á Vatnsendahæð, en ekki liggur fyrir 
hversu margar íbúðir væri hægt að 
skipuleggja á þeirri lóð.

Þróun og skipulag lóðanna er 
ein af fjórtán aðgerðum húsnæðis
sáttmála sem kynntur var í gær til 
að mæta eftirspurn á fasteigna
markaði. 

Þorsteinn Víglundsson velferðar
ráðherra segir að samkomulagið við 
Reykjavíkurborg sé ein af þremur 
mikilvægustu tillögunum. Þessar 

tvö þúsund íbúðir eru þó einungis 
lítill hluti af því sem þarf að byggja 
þar sem þörf er á níu þúsund íbúð
um á næstu þremur árum til að 
mæta eftirspurn.

Í annan stað sé mjög mikilvægt 
að einfalda skipulagslöggjöf og 
ferla. „Það er alveg ljóst í gegnum 
þessi þéttingarverkefni sem mikil 
áhersla er lögð á hjá öllum sveitar
félögum að skipulagsferillinn tekur 
of langan tíma og verður allt of 
kostnaðarsamur,“ segir Þorsteinn. 
Þetta geri öll viðbrögð við skyndi
legum eftirspurnarbreytingum 

mun seinlegri. „Það er allt of mikið 
að þurfa að mæla skipulagsferilinn 
í árum. Þarna þarf að leita leiða til 
að hraða honum verulega án þess 
að þar sé fórnað gæðum eða megin
viðmiðum í góðu skipulagi,“ bætir 
hann við.

Þá segir Þorsteinn mjög mikilvægt 
að horfa til þess hvernig hægt er að 
styðja ungt fólk til þess að stíga sín 
fyrstu skref í íbúðakaupum. 

„Við erum að sjá það mjög skýrt að 
það er stór hópur sem hefur ágæta 
greiðslugetu en virðist eiga mjög erf
itt með að ráða við útborgun í fyrstu 

kaupum. Þar höfum við nú þegar 
úrræði sem er nýting séreignarsparn
aðar til fyrstu kaupa en við erum líka 
að horfa til fjölbreyttari fjármögn
unarmöguleika,“ segir Þorsteinn. 
Þar sé horft til reynslu Norðmanna 
af svokölluðum startlánum, þar sem 
ungt fólk fær viðbótarlán frá ríkinu.

„Ég vona að við munum nota 
þetta ár til að móta þessar aðgerðir. 
Það þarf að vanda til, sér í lagi vegna 
þess að við viljum ekki endurtaka 
mistök fyrri ára og örva eftirspurn 
á svona þenslupunkti,“ segir Þor
steinn. jonhakon@frettabladid.is

Vilja veita ungu fólki aukalán 
fyrir fyrstu íbúðarkaupunum

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra undirrita samninginn um lóðirnar.  
Þorsteinn Víglundsson velferðarráðherra fylgist spenntur með því sem fram fer.  FréttaBlaðið/anton Brink

Ríkið ætlar að útvega 
Reykjavíkurborg lóðir 
fyrir 2.000 nýjar íbúðir 
á höfuðborgarsvæðinu. 
Kapp verður lagt á að 
einfalda skipulagslög-
gjöf svo auðveldara sé að 
mæta breytingum á eftir-
spurn húsnæðis. Lagt er 
til að taka upp viðbótar-
lán til að auðvelda ungu 
fólki að eignast sína 
fyrstu íbúð. 

stjórnsýsla „Við förum náttúrlega 
mjög vandlega yfir þessar athuga
semdir og aðfinnslur og við munum 
taka tillit til þess við okkar vinnu í 
framtíðinni. Það er alveg augljóst,“ 
segir Benedikt Jóhannesson harðlega.

Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoð
unar er gagnrýnt að á árunum 2013 
til 2015 hafi ráðuneytin varið um 
2,5 milljörðum króna til kaupa á 
sérfræðiþjónustu. Í mörgum til
fellum voru kaupin ekki í fullu 
samræmi við lög, reglur og leið
beiningar stjórnvalda.

Sérstaklega er gagnrýnt hvern
ig staðið var að viðskiptum við 
lögmannsstofuna Juris. Á tíma
bilinu greiddi ráðuneytið stof
unni alls 107 milljónir króna, 
að stærstum hluta vegna 
þjóðlendumála. Samningur 
komst á með tölvupóstsam
skiptum og í skýrslunni er 
gagnrýnt að ekki hafi verið 
staðið betur að samninga
gerð. Eftir að skýrslan 

Ráðuneytið segist ætla að vanda sig 

Benedikt Jóhannesson, 
 fjármálaráðherra

tölur vikunnar 28.05.2017 til 03.06.2017

32% 
af heildarveltu á 
dagvörumarkaði 
var velta Costco 
fyrstu dagana 
eftir opnun.

25% 
af heildarlauna-
kostnaði er hlut-
fall kostnaðar RÚV 
vegna verktaka.

16 38% 
fatlaðs fólks 
hafa upplifað 
líkamlegt 
ofbeldi, 
þar með 
talið kyn-
ferðisof-
beldi, á 
móti 18% 
í þjóðarúr-
taki.

kom út hefur verið bent á það í opin
berri umræðu að eigendur Juris hafa 
margir gegnt trúnaðarstörfum fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn.

„Við getum auðvitað ekki breytt 
því sem liðið er en við munum gæta 
okkar í framtíðinni. Ég vil samt 
leggja áherslu á að þarna er ekki 
verið að setja út á þessa ráðgjafa sem 
þarna eru heldur hvernig staðið er að 

samningum,“ bætir Benedikt við. 
Hann leggur áherslu á að lög

menn stofunnar hafi sérhæft 
sig í þjóðlendumálum en 

sú vinna sé að renna sitt 
skeið hjá ríkinu. Bene
dikt útilokar þó ekki að 
það verði samið aftur 
við stofuna. „En þetta 

verður í það minnsta gert 
með öðrum hætti.“ – jhh

292.100 
voru gistinætur á hótelum í apríl.  
Er það 25 prósenta aukning miðað 
við apríl 2016.

milljónir króna greiddu 
gestir Bláa lónsins að 
meðaltali á dag í að-
gangseyri í fyrra. Gestirnir 
voru 1.122 þúsund.

1,6 
milljónir 
króna að 
meðaltali 
fá íslenskir 
Airbnb-gest-
gjafar á ári 
fyrir leigu 
fyrir hverja 
íbúð í mið-
bænum.
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JEFFERSON HÆGINDASÓFAR OG HÆGINDASTÓLL 
Glæsilegir hægindasófar og hægindastóll. Litur: Brúnn. Stóll: B89 x 
H105 x D97 sm. 59.950 nú 39.950 2ja sæta: B148 x H105 x D97 sm. 
109.950 nú 69.950  3ja sæta: B205 x H105 x D97 sm. 139.950 nú 

89.950  Vnr. 8880001021, 8880001023, 8880001024

39.950
NÚ VERÐ FRÁ:

LUXURY SLEEP HEILSUDÝNA
Góð meðalstíf heilsudýna með 240 poka gormum pr. m2. og 5 þæginda-
svæðum.  Áföst 5,9 sm. þykk yfirdýnu úr eggjabakklöguðum svampi og 

latexsvampi.  Fætur og botn fylgja með. Fæst í nokkrum stærðum.
Vnr. 8880000870A

YFIRDÝNA ÚR LATEXI
FÆTUR OG BOTN FYLGJA

90 x 200 sm.  89.950 nú 69.950
120 x 200 sm.  109.950 nú 79.950
140 x 200 sm.  129.950 nú 89.950
160 x 200 sm.  139.950 nú 99.950
180 x 200 sm.  149.950 nú 109.950

ALSTEN RÚLLUGARDÍNUR
Litir: Hvítur, grár og svartur. 

Stærðir:
60 x 180 sm. 3.595 nú 2.695 
80 x 180 sm. 4.495 nú 3.371  
90 x 210 sm. 5.395 nú 4.046

100 x 180 sm. 6.295 nú 4.721 
120 x 180 sm. 6.995 nú 5.246
140 x 180 sm. 7.995 nú 5.996 
180 x 180 sm. 8.995 nú 6.746

Vnr. 5513009
2.695

NÚ VERÐ FRÁ: 69.950
NÚ VERÐ FRÁ:

1
árs

*GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM
*TILBOÐIN GILDA AÐEINS ÚT MÁNUDAGINN 5. JÚNÍ

ALLIR 
PLASTKASSAR

20-40%
AFSLÁTTUR

SPARIÐ ALLT AÐ

50.000
KRÓNUR

SPARIÐ ALLT AÐ

40.000
KRÓNUR

ÖLL
GARÐHÚSGÖGN

20%
AFSLÁTTUR*

25%
AFSLÁTTUR

HØIE UNIQUE SÆNG OG KODDI
Vönduð thermosæng fyllt með 2 x 600 gr. af hol-

trefjum.  Stærð: 140 x 200 sm.  Koddinn er fylltur með 
500 gr. af holtrefjum. Stærð: 50 x 70 sm.  Má þvo við 

60°C.  Sængurtaska fylgir.  Vnr. 4117000

SÆNG OG KODDI

7.995
FULLT VERÐ: 9.995

2000
Sparið

LUISIA SÆNGURVERASETT
Efni: 100% gæðabómull. Stærð: 140 x 200 sm. og 50 x 70 sm. 

Auka koddaver 50 x 70 sm. 1.295  Lokað með tölum. 
Vnr. 131-16-1071

3.995
FULLT VERÐ: 6.995

42%
AFSLÁTTUR

www.rumfatalagerinn.is
GILDIR 03.06 - 05.06

NÚ FÖGNUM VIÐ 1 ÁRS AFMÆLI RÚMFATALAGERSINS 
Á GRANDA OG BJÓÐUM UPP Á FRÁBÆR TILBOÐ Í 

ÖLLUM VERSLUNUM OKKAR!

GRANDI 1 ÁRS



stjórnsýsla Ólafur Guðmundsson, 
tæknistjóri alþjóðlegu vegaöryggis-
samtakanna EuroRAP á Íslandi, segir 
það hafa bitnað á umferðaröryggi að 
engin starfsemi hafi verið undanfar-
in ár í fagráði um umferðarmál sem 
taka átti við verkefnum Umferðar-
ráðs eftir 2013.

Fréttablaðið greindi frá því á 
þriðjudag að annað ráð, sem sett var 
á laggirnar með breytingum á sama 
tíma, fagráð um flugmál sem taka átti 
við af Flugráði, hafi aðeins fundað 
sex sinnum og ekki starfað síðan í 
október 2015. „Það er til skammar 
en fagráð umferðarinnar hefur ekki 
fundað í að minnsta kosti tvö ár. Og 
það er til enn meiri skammar af því 
að á því sviði erum við að tapa um 

tvö hundruð manns á ári í alvarleg-
um umferðarslysum og banaslysum,“ 
segir Ólafur.

Nýtt fagráð um umferðarmál var 
loks fullskipað í maí að sögn Guð-
bergs Reynissonar sendibílstjóra 
sem samgönguráðherra skipaði 
formann ráðsins fyrr á árinu. Guð-
bergur segir nýja ráðið hafa haldið 
sinn fyrsta fund 18. maí síðastliðinn 
þar sem kjörin hafi verið stjórn. 

Guðbergur átti sæti í fyrra fagráð-
inu. Hann er annar tveggja stofnenda 
Facebook-síðunnar Stopp – hingað 
og ekki lengra, sem látið hefur til sín 
taka varðandi umferðaröryggismál.

Í fagráðinu eiga sæti um 25 full-
trúar frá ráðuneytum, stofnunum 
og hagsmunasamtökum. Ráðinu er 

ætlað að vera vettvangur samráðs og 
á að beita sér fyrir umferðaröryggi.

Ólafur segir að fagráðið hafi aðeins 
fundað örfáum sinnum í upphafi 
áður en það lagðist í dvala. Þetta 

verkleysi hafi haft neikvæð áhrif.
„Þessi vettvangur var mikilvægur 

í áratugi, þar sem yfir tuttugu aðilar 
hittust, fóru yfir stöðuna og fóru í 
aðgerðir. Nú er ekkert í gangi,“ segir 
Ólafur sem kveður slysatölur stað-
festa þetta. Í fyrra hafi 233 alvarleg 
slys og banaslys orðið hérlendis.

„Það hefur verið afturför, bæði 
hvað varðar ástand vega, umferðar-
öryggi og árangur í fækkun slysa.“

Guðbergur segir mörg verkefni 
bíða; banaslysin séu orðin of mörg, 
vegakerfið þarfnist lagfæringa, 
erlendir ferðamenn þurfi fræðslu 
og auka þurfi virðingu í umferðinni. 
„Vonandi getum við lagt á vogarskál-
arnar til að bæta öryggi í umferðinni 
– það er stefnan.“ gar@frettabladid.is

Hættuleg ládeyða umferðarráðs
Engin starfsemi hefur verið undanfarin ár í fagráði um umferðarmál. Tæknistjóri alþjóðlegra vegaöryggis-
samtaka segir það bitna á öryggi í umferðinni. Verkleysið hafi haft neikvæð áhrif og slysatölur staðfesti það.

Það er til enn meiri 
skammar af því að á 

því sviði erum við að tapa 
um tvö hundruð manns á ári 
í alvarlegum umferðar-
slysum og 
banaslysum.
Ólafur  
Guðmundsson, 
EuroRAP á Íslandi

Fjórði samkynhneigði forsætisráðherrann í sögunni

Leo Varadkar, fyrir miðri mynd, var í gær kjörinn formaður írska stjórnmálaflokksins Fine Gael. Hann tók við embættinu af Enda Kenny sem hefur 
verið formaður síðan 2002 og forsætisráðherra, eða „taiosech“ eins og Írarnir kalla það, síðan 2011. Varadkar varð samtímis formennskunni for-
sætisráðherra en hann er fyrsti samkynhneigði maðurinn til að gegna embættinu og einnig sá yngsti, 38 ára að aldri. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Metsölulisti
Eymundsson
Handbækur - 23.-29.maí

1.
Metsölulisti
Eymundsson
Handbækur - 23.-29.maí

2.
Metsölulisti
Eymundsson
Handbækur - 23.-29.maí

3.
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VIÐsKIPtI Hlutabréf í verslunar-
félaginu Högum lækkuðu um 3,08 
prósent í verði í viðskiptum gær-
dagsins í kauphöll Nasdaq Iceland. 
Þeir sérfræðingar á fjármálamarkaði 
sem Fréttablaðið ræddi við segja að 
lækkunina megi að stórum hluta 
rekja til forsíðufréttar blaðsins í 
gær þess efnis að velta Costco fyrstu 
vikuna eftir opnun hafi verið meiri 
en velta Bónuss.

Bréfin lækkuðu skarpt strax eftir 
opnun markaðar í gærmorgun og 
fóru niður um sex prósent, en tóku 
örlítið við sér síðar um daginn. Tölu-
verð velta, eða um 1.074 milljónir 
króna, varð með bréfin.

Mikið var um lækkanir á hluta-
bréfamarkaði í gær. Bréf allra félag-
anna á aðallista Kauphallarinnar, 
nema Össurar, féllu í verði en lækk-
unin var mest hjá Högum. Bréf 
félagsins hafa lækkað um 8,04 pró-
sent síðustu þrjátíu daga. – kij

Hlutabréf Haga 
lækkuðu um 
þrjú prósent

Rauður dagur var í Kauphöllinni í 
gær en gengi allra félaga nema eins 
lækkaði. FRÉTTABLAÐIÐ/DAníEL

nOrEGUr Tvöfalt 
fleiri ungir menn 
undir 25 ára aldri 
lesa Biblíuna að stað-
aldri en konur eða 
14,6 prósent á móti 
7,5 prósentum. Ungir 
menn í Hvítasunnu-
söfnuðinum eru áhugasamastir. 
Þetta sýnir ný könnun stofnunar-
innar KIFO sem rannsakar trúmál 
og lífsskoðanir. Könnunin var gerð í 
samvinnu við Biblíufélagið í Noregi.

Eldri Norðmenn hafa enn meiri 
áhuga á Biblíunni en 11,4 prósent 
allra Norðmanna lesa í Biblíunni í 
hverri viku. – ibs

Fleiri strákar 
lesa Biblíuna

14,6%
norskra drengja undir 25 ára 
lesa Biblíuna að staðaldri.
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FRÍ
YFIRFERÐ &  

ÁSTANDSSKOÐUN**

ÞJÓNUSTA
 & GÆÐI  Slime vörurnar fást einungis í Smáralind, Skeifu og Garðabæ.

ENN BETRA VERÐ!
ÖLL REIÐHJÓL OG HJÓLAAUKAHLUTIR

 ÁN VIRÐISAUKASKATTS* DAGANA 1.-5. JÚNÍ

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. 
Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.

FRÍ
HEIMSENDING

Cross hjólin í Hagkaup eru gæðahjól sem framleidd hafa verið í 
Evrópu síðan 1995. Hjólin eru vel þekkt og vinsæl í Evrópu fyrir 
fallega hönnun og mikil gæði, en það eru framleidd um 300 
þúsund Cross hjól á ári. Sérstaða hjólanna, ásamt hönnun og 
gæðasmíði, er að í hjólin eru notaðir íhlutir frá þekktum merkjum 
í hjólaiðnaðinum eins og SHIMANO, SRAM, SCHWALBE, KENDA, 
SELLE ITALIA og fleirum. Við vitum það að með Cross hjólum er 
fjölskyldan að eignast gæðahjól á frábæru verði. 

16” Hvolpasveitin
22.578

verð áður

27.999

Hjálmur
5.563
verð áður

6.899

20“Alissa
28.223

verð áður

34.999

20“ Speedster
28.223

verð áður

34.999

26“ Speedster
32.255

verð áður

39.999

24“ Alissa
30.642

verð áður

37.999

28“ Creon Devon
40.139

verð áður

49.999

24“ Speedster
30.642

verð áður

37.999

28“ Creon Tampa
40.319

verð áður

49.999

Slime smart tube
Slime þéttiefni og slöngur með þéttiefni, 
getur stoppað leka í allt að 3 mm gati. 
Þéttiefnið er bæði hægt að nota 
fyrirbyggjandi og til viðgerða.



VIÐSKIPTI Jónmundur Guðmars-
son og Ragnar Jónasson bættust í 
eigendahóp fjármálafyrirtækisins 
Gamma Capital Management í 
fyrra, að því er fram kemur í árs-
reikningi fyrirtækisins.

Jónmundur er framkvæmdastjóri 
sölu og viðskiptaþróunar Gamma 
og Ragnar yfirlögfræðingur fyrir-
tækisins.

Félagið Polygon ehf., sem er í eigu 
Jónmundar, keypti tveggja prósenta 
hlut í fyrirtækinu og Úlfsdalir ehf., 
sem er félag Ragnars, eins prósents 
hlut. Hlutirnir voru keyptir af sjálfu 
fyrirtækinu, sem átti í lok árs 2016 
6,5 prósenta hlut í sjálfu sér.

Hlutafé Gamma nam 33,9 millj-
ónum króna í lok síðasta árs og 
skiptist á níu hluthafa. Félagið Ægir 

Invest, sem er í eigu Gísla Hauksson-
ar, stjórnarformanns Gamma, og 
Agnar Tómas Möller, framkvæmda-
stjóri sjóða, eru stærstu hluthafar 
fyrirtækisins með 30,97 prósenta 
hlut hvort. Straumnes eignarhalds-
félag, sem er í eigu Ara, Bjargar og 
Kristínar Fenger, á 9,99 prósenta 
hlut og Volga ehf., félag Guðmundar 
Björnssonar, framkvæmdastjóra 
rekstrarsviðs, fjármála- og áhættu-
stýringar, sömuleiðis. Valdimar 
Ármann, forstjóri Gamma á Íslandi, 
á 4,97 prósenta hlut.

Hagnaður Gamma rúmlega tvö-
faldaðist í fyrra, jókst úr 417 millj-
ónum króna árið 2015 í 846 millj-
ónir króna árið 2016. Í lok ársins 
voru rúmlega 115 milljarðar króna 
í stýringu hjá fyrirtækinu. – kij

Jónmundur og Ragnar  
í eigendahóp Gamma

Borgarmál Harpa mun fá 450 millj-
ónir í framlag vegna ársins 2017 
til að mæta lausafjárvanda. Ríkið 
greiðir 243 milljónir en borgin 207 
milljónir. Samþykkt var í borgarráði 
á fimmtudag að leysa úr bráðavanda 
hússins, eins og það er orðað, með 
þessu viðbótarframlagi. Á sama 
tíma og kostnaðaraukinn var sam-
þykktur í borgarráði var ákveðið að 
setja af stað ítarlega skoðun á rekstr-
inum með það að markmiði að bæta 
hann. Niðurstöðurnar eiga að liggja 
fyrir í október 2017.

Sjálfstæðismenn í borgarráði ósk-
uðu eftir að málinu yrði frestað um 
viku en það var fellt og var málinu 
vísað til borgarstjórnar þar sem það 
verður tekið fyrir á þriðjudag.

„Þegar borgarstjóri lagði fram 
tillögu um greiðslu umrædds fram-
lags á borgarráðsfundi óskaði ég 
eftir frekari upplýsingum um málið 
áður en það afgreiddi slíka tillögu 
frá sér. Ég taldi t.d. eðlilegt að upp-
lýsingar yrðu lagðar fram um upp-
haflegar áætlanir um rekstur húss-
ins og skýringar á því af hverju þær 
hafa staðist svo illa. Einnig óskaði 
ég eftir upplýsingum um það í hvað 
umræddu viðbótarframlagi yrði 
varið. Þá virðast áætlanir ekki hafa 
staðist varðandi viðhald hússins og 
óskaði ég eftir því að þau mál yrðu 
einnig rædd í borgarráði,“ segir 
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins.

Hann segir að hefð sé fyrir því 
að borgarráðsmenn geti óskað 
eftir frestun á afgreiðslu mála um 
einn fund. „Asi og óvönduð vinnu-

brögð hjá meirihluta borgarráðs 
einkenndu því afgreiðslu málsins,“ 
segir hann.

Kjartan bendir á að þegar húsið 
var byggt hafi verið margoft fullyrt 
að árleg fjárframlög ríkis og borgar 
til hússins, sem séu núna um 1.100 
milljónir króna, myndu standa 
undir rekstri þess að fullu. „Þetta 
hefur ekki gengið eftir. Á árinu 
2013 var samþykkt að fella niður 
eigendalán ríkis og borgar til húss-
ins upp á 794 milljónir króna með 
því að breyta þeim í hlutafé.“

Fjármálastjóri Hörpu, Auður 
Árnadóttir, svaraði ekki í símann 
og þegar reynt var að ná í Svanhildi 
Konráðsdóttur forstjóra hringdi út 
á skiptiborðinu. Kjartan bendir á að 
áður en húsið var tekið í notkun hafi 
verið sagt að 15 starfsmenn yrðu í 
Hörpu. Alls er 41 nefndur á heima-
síðunni, þar af 23 sem bera titilinn 
-stjóri. benediktboas@365.is

450 milljón 
króna líflína 
handa Hörpu
Farið verður ítarlega í saumana á rekstri tónlistar-
hússins Hörpu sem fékk 207 milljónir króna frá 
borginni og 243 milljónir frá ríkinu til að leysa úr 
bráðavanda hússins. Skattborgarar borga brúsann.

VIÐSKIPTI Benedikt Jóhannesson 
fjármálaráðherra telur forsendur 
þeirra fjárfesta sem tóku þátt í 
aflands krónuútboði Seðlabankans 
síðasta sumar til þess að höfða 
skaðabótamál á hendur ríkinu afar 
veikar. Þetta kemur fram í svari við 
fyrirspurn Björns Vals Gíslasonar, 
varaþingmanns VG.

Aflandskrónueigendur skiptu 
krónum í erlendan gjaldeyri á geng-
inu 190 krónur á evru í útboðinu. Í 
mars var greint frá því að Seðlabank-
inn hefði samið við þá eigendur afla-
ndskróna sem kusu ekki að taka þátt 
í útboðinu um kaup á krónueignum 
þeirra á genginu 137,5 krónur á evru 
eða á 37 prósent betri kjörum.

Ráðherra tekur fram að þátttaka 
í aflandskrónuútboðinu hafi verið 
valfrjáls. „Þessir valkostir og fyrir-
sjáanleiki í málinu gera að verkum 
að afar veikar forsendur eru til að 

höfða mál til greiðslu bóta vegna 
þess sem síðar var gert eða sagt í 
afnámsferlinu, enda hefur aldrei 
legið fyrir nein staðfesting á því 
að þeir aflandskrónueigendur sem 
ekki tóku þátt í útboðinu í júní 2016 
myndu síðar í afnámsferlinu verða 
leystir undan sínum takmörkunum 
á verri kjörum en þeim sem boðin 
voru sumarið 2016.“

Þá er tekið fram að verðið í útboð-
inu í júní 2016 hafi miðast við að 
gjaldeyrisforði Seðlabankans dygði 
til að kaupa allar útistandandi af-
lands krónueignir án þess að forðinn 
færi niður fyrir 150% af svokölluðu 
RAM-viðmiði Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins. Ráðherra bendir á að 
ef aflandskrónurnar hefðu verið 
keyptar á genginu 165 krónur gagn-
vart evru, eins og Björn Valur spurði 
um, hefði forðinn farið niður fyrir 
viðmiðið. – kij

Afar veikar forsendur til málshöfðunar

Taprekstur

Rekstur Hörpu hefur ekki verið 
sjálfbær og sem dæmi hafa eig-
endur frá árinu 2013 lagt húsinu 
til samtals 700 milljónir umfram 
áætlanir. Það gerir um 170-190 
milljónir í framlag umfram áætl-
anir á hverju ári. Auk þeirra 700 
milljóna hefur húsið fengið 4,9 
milljarða frá eigendum frá árinu 
2011 vegna fjármögnunar þess. 
Þrátt fyrir þetta nam taprekstur 
hússins frá árinu 2011 til 2015 
rúmum 2,6 milljörðum króna.

Komið er að viðhaldi í Hörpu og segir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins að það verði meira en menn áttu von á. Fréttablaðið/GVa

benedikt Jóhannesson fjármálaráð-
herra segir forsendur aflandskrónu-
eigenda til málshöfðunar veikar. 
Fréttablaðið/VilHelM

hr.is
Allir velkomnir!

í Háskólanum í Reykjavík

Miðvikudagur 7. júní kl. 16:30 -18:00

Meistaranemar í verkfræði við tækni- og verkfræðideild 
kynna lokaverkefni sín í Sólinni í HR. Verkfræðingafélag 
Íslands veitir viðurkenningu fyrir besta veggspjaldið.

Verkin tala

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Deiliskipulagshöfundar frá VA arkitektum og Landmótun sem og fulltrúar frá 
embætti skipulagsfulltrúa og samgöngudeild umhverfis- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar verða á staðnum, svara spurningum og taka við ábendingum. 

Módel af svæðinu verður til sýnis ásamt breytingartillögum á spjöldum sem 
íbúar geta kynnt sér og aflað sér upplýsinga um. 

Auglýsingatíminn er sex vikur og stendur til 30. júní.

Opið hús um nýtt deiliskipulag 
fyrir Leirtjörn og Úlfarsárdal
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Miðvikudaginn 7. júní kl. 17.30–19.30 í Dalskóla – út í Móa.

Verið öll velkomin.
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Salalaug er opin til 22:00 á laugardögum í sumar

Sundferð í góðra vina hópi er dásamleg líkamsrækt, slökun og vellíðan. Salalaug 
og Sundlaug Kópavogs bjóða upp á frábæra aðstöðu, vatnsrennibrautir og heita 
potta og nú er Salalaug opin til kl. 22:00 á laugardögum.

kopavogur.is



minjar „Það er dapurleg niðurstaða 
að ekki skuli hafa tekist að byggja 
hér upp herminjasafn eins og lofað 
var,“ segir Sigrún Ásta Jónsdóttir, 
safnstjóri Byggðasafns Reykjanes-
bæjar.

Minjar um veru Bandaríkjahers 
á Íslandi komust í brennidepil á 
dögunum með frétt í Fréttablaðinu 
um Phantom-orrustuþotu sem her-
inn skildi eftir hér á landi í umsjá 
Byggðasafns Reykjanesbæjar. Voru 
þar harðlega gagnrýnd áform Keilis 
um að setja þotuna upp fyrir utan 
flugskóla fyrirtækisins á Keflavíkur-
flugvelli.

Phantom-þotan hefur verið 
geymd í skýli á vallarsvæðinu frá 
því herinn fór. Keilir hyggst gera 
þotuna upp og halda henni við sam-
kvæmt samningi við Reykjanesbæ 
og flugherssafn Bandaríkjanna 
sem á gripinn. Gagnrýnendur telja 
tæringu munu granda vélinni verði 
hún ekki geymd innandyra eins og 
til stóð með því að hún yrði krúnu-
djásn í áformuðu herminjasafni á 
vallarsvæðinu.

Sigrún rifjar upp að þegar 
Jóhanna Sigurðardóttir og Stein-
grímur J. Sigfússon, þáverandi odd-
vitar ríkisstjórnarinnar, og fleiri 
ráðherrar heimsóttu Víkingaheima 
í Reykjanesbæ í nóvember 2010 
þegar atvinnuleysi þar var það 
mesta á landinu.

„Það var ákveðið að leggja í þetta 
peninga og setja af stað hugmynda-
vinnu en síðan gerðist ekkert. Ég 
hef aldrei fengið neinar skýringar 
á því af hverju þetta bara koðnaði 
niður og hvarf,“ segir Sigrún. Það 
sé afar svekkjandi. „Þetta er mjög 
merkileg saga sem snertir marga og 
hefði mátt leggja svolítinn pening í 
og gera vel við. Þetta snýst ekki bara 
um vopn og slíkt heldur líka muni 
sem tengjast dvöl þeirra hér, eitt og 
annað sem við köllum Kanalegt.“

Sigrún segir að Byggðasafnið 
hafi sjálft enga burði til að annast 
Phantom-þotuna sem nú sé í skýli 

Saknar herminjasafns 
sem ráðherrar lofuðu
Safnstjóri Byggðasafns Reykjanesbæjar segir safnið ekki geta annast orrustuþotu 
er átti að vera höfuðdjásn í herminjasafni sem ráðherrar Jóhönnustjórnarinnar 
lofuðu að komið yrði á fót á Keflavíkurflugvelli en varð síðan ekki að veruleika.

Stúlka á kerru í skrúðgöngu á Keflavíkurflugvelli í tilefni 200 ára afmælis 
bandarísku byltingarinnar. LjóSmyndaSafn ReyKjavíKuR/LoftuR ÁSgeiRSSon

fögur fyrirheit voru gefin um hersetusafn er ráðherrar úr ríkisstjórn jóhönnu 
Sigurðardóttur funduðu í víkingaheimum árið 2010. fRéttabLaðið/viLheLm

Ég hef aldrei 
fengið 

neinar skýringar á 
því af hverju þetta 
bara koðnaði niður 
og hvarf.
Sigrún Ásta Jónsdóttir, 
safnstjóri Byggðasafns 
Reykjanesbæjar

sem Landhelgisgæslan ráði yfir á 
Keflavíkurflugvelli. Óvíst sé hversu 
lengi Gæslan geti skotið skjólshúsi 
yfir flugvélina. Hugmyndin hafi 
alltaf verið sú að hún yrði hluti af 
herminjasafni sem myndi rísa í 
tengslum við Keflavíkurflugvöll

„Hvað eigum við að gera við þessa 
þotu? Við höfum ekkert húsnæði 

undir hana. Þeir hjá Keili lofa hins 
vegar því að þeir muni sjá um allt 
viðhald á vélinni sem þörf er á nú 
þegar og tryggja varðveislu hennar. 
Til þess þarf sérhæfða vinnu flug-
virkja sem hafa ákveðna þekkingu 
og menntun sem við höfum engar 
forsendur til að ráða,“ segir safn-
stjórinn. gar@frettabladid.is

við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Fylgdu okkur á Facebook  

kr.
ÚTILJÓS – MARTA 

Lýsir upp og niður
Til í svörtu, hvítu og gráu

8.950

kr.
ÚTILJÓS – LUCIA

Til í svörtu og hvítu

2.950

kr.
ÚTILJÓS – MADDI

Til í svörtu og hvítu

2.950

OPIÐ
Mán. til fös. kl. 9–18

Laugard. kl. 10–16 

kr.
ÚTILJÓS – EXTRALETI SQUARE

Til í svörtu, hvítu og gráu

8.850

kr.
ÚTILJÓS – EXTRALETI ROUND

Til í svörtu, hvítu og gráu

8.850

ÚTILJÓS
Í ÚRVALI

Ljós úr  högg-

þolnu efni  sem 

er laust við 

ryð og tæringu

kr.
ÚTILJÓS – FRANCY

Lýsir upp og niður
Til í svörtu, hvítu og gráu

4.950

fjármálaþjónusta Arion banki 
hefur sett upp hraðbanka í Kringl-
unni sem afgreiðir evrur, pund, 
dollara og danskar krónur. Har-
aldur Guðni Eiðsson, upplýsinga-
fulltrúi Arion banka, segist ekki 
vita um að aðra slíka á Íslandi utan 
Leifsstöðvar.

Haraldur segir fyrstu viðbrögð 
við nýja gjaldeyrishraðbankanum 

í útibúinu í Kringlunni hafa verið 
mjög jákvæð. „Við höfum góða 
reynslu af gjaldeyrishraðbönkum 
þar sem við starfrækjum fjöl-

marga slíka á Keflavíkurflugvelli. 
Þessi fyrstu viðbrögð koma okkur 
því ekki á óvart,“ segir hann. Við-
skiptavinir vilji geta sinnt sínum 
fjármálum á þeim tíma dagsins sem 
þeim henti og verið sé að bregðast 
við því. „Hraðbankar eru opnir utan 
hefðbundins opnunartíma útibúa 
og ákveðin þægindi fólgin í því að 
geta sótt gjaldeyri í hraðbanka.“ – gar

Gjaldeyrissjálfsali opinn í Kringlunni
Hraðbanki í Kringlunni 

afgreiðir evrur, pund, dollara 
og danskar krónur.

Dómsmál Karlmaður var í lok maí-
mánaðar dæmdur í tíu mánaða 
óskilorðsbundið fangelsi fyrir að 
brjóta kynferðislega gegn tíu ára 
stjúpdóttur sinni. Brotaþoli sagði 
frá brotinu strax morguninn eftir.

Brotið átti sér stað árið 2015. 
Stjúpfaðirinn hafði setið að drykkju 
eftir að móðirin og börn hennar voru 
sofnuð. Um nóttina leitaði hann á 
stjúpdóttur sína, kyssti hana á maga, 
bak og munn og káfaði á kynfærum 
hennar og rassi innan klæða.

Morguninn eftir var stúlkan 
þreytuleg þegar hún kom í morgun-
mat. Þegar móðir hennar spurði 
hana hví stæði á því benti hún á 
stjúpföður sinn og sagði henni að 
„spyrja hann“. Móðirin tók dóttur 
sína afsíðis og spurði hana hvað 

væri að. Stúlkan sagði þá að maður-
inn hefði „brotið einkastaðaregl-
una“.

Móðirin hringdi strax í blóðföður 
barna sinna sem sótti þau. Farið var 

með brotaþola til læknis og síðar gaf 
hún skýrslu í Barnahúsi. Hringt var 
á lögregluna og stjúpfaðirinn hand-
tekinn þá þegar um morguninn.

Ákærði gaf tvisvar skýrslu á rann-
sóknarstigi. Þá mundi hann ekkert 
hvað hafði gerst. Fyrir dómi, tveim-
ur árum eftir brotið, mundi hann 
atburðarásina hins vegar í smá-
atriðum. Það þótti fjölskipuðum 
Héraðsdómi Reykjaness ótrúverð-
ugt. Framburður stjúpdóttur hans 
þótti hins vegar trúverðugur.

Auk fangelsisdómsins var maður-
inn dæmdur til að greiða brotaþola, 
sem glímt hefur við áfallastreitu-
röskun eftir brotið, 800 þúsund 
krónur. Þá þarf hann að greiða allan 
sakarkostnað, 2,2 milljónir króna.
– jóe

Braut einkastaðareglu stjúpdóttur

héraðsdómur Reykjaness var fjöl-
skipaður í málinu. fRéttabLaðið/gva
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Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

Njóttu þess að ferðast, innanbæjar sem utan, 
í fjórhjóladrifnum Volvo XC60. Einstakt öryggi, 

gott farangursrými, fellanlegt og tvískipt sætisbak, 
23 cm veghæð, há sætisstaða og margverðlaunuð 

sæti með mestu mögulegu þægindum.

 LEÐURÁKLÆÐI

RAFDRIFIÐ ÖKUMANNSSÆTI MEÐ MINNI

LEIÐSÖGUKERFI MEÐ ÍSLANDSKORTI

BAKKMYNDAVÉL

XENON GASLJÓS MEÐ BEYGJUSTÝRINGU

VERÐ FRÁ 7.845.000 KR.

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO XC60 D4 AWD EXECUTIVE

NJÓTTU LÍFSINS AF ÖRYGGI

Brimborg Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Volvo_XC60_njottu_lifsins_af_öryggi_5x38_20170601_END.indd   1 01/06/2017   10:54



 

 

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæwww.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.

Nýr Tiguan með fimm ára ábyrgð.

Tilhlökkunin er aftur 
komin í umferð.

Við kynnum nýjan og stærri Volkswagen Tiguan. Skarpari hönnun, ríkulegra innanrými 
og ótal tækninýjungar sameinast í þessum frábæra bíl sem var valinn jepplingur ársins 2017 
af Bandalagi íslenskra bílablaðamanna. Komdu og prófaðu nýjan Tiguan. Við tökum vel á móti þér.

BRETLAND Ör sú sem Thereasa May 
skaut í átt að Verkamannaflokknum, 
með því að flýta þingkosningum, 
gæti verið að breytast í bjúgverpil 
sem stefnir í átt að henni. Bilið milli 
flokkanna tveggja hefur minnkað 
mjög á síðustu dögum í könnunum. 
Kosningarnar fara fram fimmtudag
inn 8. júní.

Um miðjan apríl boðaði forsætis
ráðherrann May óvænt til þingkosn
inga í Bretlandi. Markmiðið með 
kosningunum var að sækja aukið 
lýðræðislegt umboð vegna samninga
viðræðna um útgöngu Breta úr ESB. 
Á þeim tíma benti ekkert til annars 
en að Íhaldsflokkurinn myndi hljóta 
afar öruggan meirihluta. Miðað við 
kannanir var staða Íhaldsflokksins 
sambærileg við það sem hún hafði 
verið fyrir kosningarnar 1983. Þá 
vann Margaret Thatcher einn stærsta 
sigur í sögu flokksins.

Á undanförnum dögum hefur stað
an hins vegar breyst til muna. Fylgi 
við Verkamannaflokkinn hefur aukist 
jafnt og þétt á meðan Íhaldsflokkur
inn hefur tekið skarpa dýfu. Könnun 
YouGov, sem birtist fyrir skemmstu, 
gaf til kynna að Íhaldsflokkurinn 
gæti tapað meirihlutanum sem hann 
hefur nú. Munurinn á milli risanna 
tveggja mælist aðeins þrjú prósent í 
könnuninni. Íhaldsflokkurinn hlaut 
330 þingsæti, af 650, í kosningunum 
2015 en könnunin bendir til þess að 
tuttugu sæti muni tapast. Á móti er 
áætlað að Verkamannaflokkurinn 

bæti við sig tæplega þrjátíu þing
mönnum.

Kannanir ýmissa annarra fyrir
tækja og fjölmiðla hafa líka sýnt að 
Verkamannaflokknum vex ásmegin 
en munurinn er mismikill milli fyrir

tækja. Flestar sýna þær mun um og 
yfir tíu prósent. Sökum einmenn
ingskjördæmafyrirkomulagsins getur 
verið erfitt að áætla þingmannafjölda 
út frá mælingunum. Skoski þjóðar
flokkurinn hlaut til að mynda aðeins 

4,7 prósent atkvæða síðast en 56 
þingsæti. Kannanir benda nú til þess 
að hann takist að halda í horfinu.

Í gegnum tíðina hafa skoðana
kannanir gefið kolranga mynd af 
endanlegri niðurstöðu. Sú var til að 

mynda raunin árið 2015 en þá benti 
allt til þess að pattstaða kæmi upp 
eftir talningu atkvæða. Raunin varð 
önnur. Eftir niðurstöðuna endur
skoðuðu flest fyrirtæki þær aðferðir 
og formúlur sem liggja til grundvallar 
könnunum. Meðal annars er nú tekið 
aukið mið af aldri, menntun og hve 
líklegir mismunandi hópar sam
félagsins eru til að mæta á kjörstað.

Leiðtogar flokkanna tveggja, Ther
esa May og Jeremy Corbyn, mættust 
í kappræðum í gærkvöldi en sú fyrr
nefnda hefur sætt nokkurri gagnrýni 
fyrir að vilja ekki mæta andstæðingi 
sínum í kappræðum.

„Ég kýs frekar að tala við kjósendur 
augliti til auglitis í stað þess að taka 
þátt í rökræðum þar sem stjórnmála
menn rífast hver við annan,“ sagði 
May í gær. Hún bætti því við að hún 
hefði ekki sérstakar áhyggjur af niður
stöðum kannana því eina útkoman 
sem skipti máli væri sú sem yrði ljós 
næstkomandi fimmtudag. 
johannoli@frettabladid.is

Gæti fengið áætlunina aftur í hausinn
Þegar Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, boðaði til kosninga, þremur árum fyrr en áætlað var, benti fátt annað til þess en að 
Íhaldsflokkurinn myndi vinna stórsigur. Undanfarna daga hefur Verkamannaflokkurinn hins vegar saxað mikið á forskotið.

Theresa May á kosningafundi í Derby á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Ég kýs frekar að tala 
við kjósendur 

augliti til auglitis í stað þess 
að taka þátt í rökræðum þar 
sem stjórnmálamenn rífast 
hver við annan.
Theresa May,  
forsætisráðherra Bretlands
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Skýjum ofar í áttatíu ár 
Flugvélar hafa frá fyrstu stundu fyllt Íslendinga aðdáun og 
ævintýraþrá. Það var einmitt þennan dag árið 1937 sem fyrsta 
vélin okkar hóf sig á loft. Við fögnum áttatíu ára frumkvöðlastarfi 
á Flugdeginum, fjölskylduhátíð þar sem ungum og öldnum gefst 
spennandi tækifæri til að skoða saman flugvélar af öllu tagi og 
njóta djarfmannlegra fluglista.

 
Sýningarsvæðið opnar kl. 12 og fluglistirnar hefjast kl. 13. 
Fallhlífarstökk, drónakappflug og þyrluflug verða meðal annars á 
dagskrá, auk þess sem kanadíski flugherinn heiðrar okkur með 
nærveru sinni. Við erum stolt af því að styðja Flugmálafélag 
Íslands á þessum stórafmælisdegi. Hátíðinni lýkur kl. 15.
Við hlökkum til að fagna með ykkur.

 FÖGNUM Á FLUGDEGINUM
Laugardaginn 3. júní kl. 12:00–15:00 á Reykjavíkurflugvelli
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

En við höfum 
ákveðnu 
hlutverki að 
gegna. Við 
eigum að 
segja – en 
ekki þegja 
– fréttir og 
veita vald-
höfum og 
öðrum 
aðhald. 
Vilmundur 
Gylfason 
heitinn 
kallaði 
fjölmiðla 
varðhunda 
lýðræðisins.

Á Facebook eru öll afkvæmi æðrulaus, öll ferðalög 
#hamingja og allir vinir bestir. Ég gæfi annan 
handlegginn fyrir að lesa eftirfarandi á Facebook: 

Þetta er Máni. Hann er tveggja ára í dag. Hann er skapstór 
vælukjói. Hann hóf daginn á bræðiskasti því gjafapappír-
inn utan um afmælisgjöfina hans var grænn en ekki blár. 
Í stað þess að blása á kertið á afmæliskökunni hrækti 
hann á hana. Hann gerir suma daga verri #kaltmat. Eða 
þessa: Kanarí er skítapleis. Ég trúi ekki að ég hafi tekið 
yfirdráttarlán til að borða vínarsnitsel með sand á milli 
tánna við hliðina á feitum Þjóðverja #óhamingja. Eða: Er 
á barnum með minni bestustu. Hvernig kem ég orðum 
að því að eina ástæðan fyrir því að við erum vinkonur 
er landafræði; við bjuggum báðar í Hlíðunum þegar við 
vorum sex. Ef ég þarf að hlusta einu sinni enn á söguna 
af því þegar hún kyssti Fjölni Þorgeirsson á Kaffibarnum 
árið 2004 mun ég stinga kokteil regnhlífinni í augað á 
henni #BFF.

Facebook. Við vitum öll að samfélagsmiðlar endur-
spegla ekki raunveruleikann heldur óskhyggju, skáldaða 
útgáfu af okkur sjálfum þar sem við erum öll fyndin, 
flippuð, djúphugul og með mjótt mitti.

En það er ekki aðeins á samfélagsmiðlum þar sem 
ímyndin er á skjön við raunveruleikann.

Við dauðans dyr
Það var snemma árs 2001 sem Chuck Schuldiner fór aftur 
að fá skerandi höfuðverki. Stuttu fyrr hafði virst sem allt 
væri á réttu róli. Chuck, forkólfur tónlistarstefnunnar 
dauðarokk, var farinn að semja tónlist aftur, spila með 
nýrri hljómsveit og taka upp plötu – þrekvirki í ljósi þess 
að ári fyrr hafði Chuck verið við dauðans dyr. Í janúar 
árið 2000 fjarlægðu læknar í New York æxli úr höfði 
hans. Chuck hafði ekki verið með heilbrigðistryggingu. 
Fjölskylda hans seldi aleiguna til að fjármagna læknis-
meðferðina.

En æxlið kom aftur. Þótt Chuck hefði nú fjárfest í heil-
brigðistryggingu neitaði vátryggingafélagið að borga fyrir 
læknismeðferð. Það sagði krabbameinið hafa verið komið 
þegar hann keypti vátrygginguna. Fjölskylda hans átti 

ekkert eftir til að selja. Að þessu sinni kom tónlistarsam-
félagið Chuck til bjargar. Fjöldi frægra rokkhljómsveita, 
þar á meðal Red Hot Chili Peppers, gáfu muni sem seldir 
voru á uppboði til að fjármagna sjúkrahúskostnað Chuck. 
En í lok árs 2001 fékk Chuck óvænt lungnabólgu. Hann 
lést aðeins þrjátíu og fjögurra ára að aldri.

Við Íslendingar lítum á samfélag okkar sem norrænt 
velferðarsamfélag með ókeypis mennta- og heilbrigðis-
kerfi. En rétt eins og á Facebook er ímyndin á skjön við 
raunveruleikann.

Daður íslenskra stjórnvalda við einkarekstur á hinum 
ýmsu sviðum sem hingað til hafa verið á ábyrgð ríkisins 
er ekki í neinum takti við óskir almennings. Eitt skýr-
asta dæmið er ný könnun á viðhorfi fólks til heilbrigðis-
kerfisins.

Íslenskt heilbrigðiskerfi hefur þróast í átt að auknum 
einkarekstri síðustu ár. Íslendingar virðast þó alls ekki 
kæra sig um einkarekið heilbrigðiskerfi. „Við erum að sjá 
þróun íslensks heilbrigðiskerfis sem gengur ekki í sömu 
átt og viðhorf almennings,“ sagði Rúnar Vilhjálmsson, 
prófessor í heilsufélagsfræði við Háskóla Íslands, í viðtali í 
Fréttablaðinu.

Samkvæmt könnun sem Rúnar gerði vilja 86 prósent 
Íslendinga að hið opinbera sjái um rekstur sjúkrahúsa. Og 
92 prósent vilja að ríkið verji auknu fé til heilbrigðismála.

Dýrt og lélegt
Þrautaganga Chuck Schuldiner sýnir hve ómannúðlegt 
einkarekið heilbrigðiskerfi er. En kerfið er ekki aðeins 
ómannúðlegt. Það er líka óhagkvæmt og hættulegt. 
Samkvæmt rannsóknum er heilbrigðiskerfið í Bandaríkj-
unum það dýrasta í rekstri í heiminum en það lélegasta 
þegar kemur að lýðheilsu.

Það er gjá milli þings og þjóðar, ímyndar og raunveru-
leika. Ókeypis heilbrigðiskerfi á ekki að vera óskhyggja, 
það á ekki að vera eins og öll mjóu mittin á Facebook, 
partur af brenglaðri sjálfsmynd, falsaðri glansmynd. 
Ókeypis og vel fjármagnað heilbrigðiskerfi á að vera 
raunveruleikinn sem við búum við. Það er skýr vilji 
fólksins. Óttarr Proppé, ertu ekkert að hlusta?

Óttarr Proppé, ertu ekki að hlusta?

Björt Ólafsdóttir umhverfisráðherra hefur 
boðað að lögð verði umhverfisgjöld á fjölpóst 
eða fríblöð. Fréttablaðið hefur frá upphafi 
verið fríblað sem dreift er á öll heimili á 
höfuðborgarsvæðinu og í þéttbýliskjarna á 
landsbyggðinni.

Stefnan hefur ávallt verið sú að allir landsmenn, kjósi 
þeir svo, eigi að fá sitt fría Fréttablað á morgni hverjum.

Hugsunin að baki orðum Bjartar er falleg og rétt. En 
málið á sér margar hliðar. Fréttablaðið starfar í erfiðu 
rekstrarumhverfi. Á síðustu vikum hafa keppinautar 
blaðsins á markaði gengið í gegnum mikla erfiðleika. 
Fréttatíminn hætti að koma út og sögur af fjármögnun DV 
bera vott um rekstur í vandræðum. Netmiðlar eiga erfiða 
daga og virðist haldið gangandi með blöndu af hugsjón og 
hugrekki.

Við á Fréttablaðinu búum hins vegar svo vel að hafa 
getað rekið okkar fjölmiðil í sæmilegu jafnvægi í hátt í 
tuttugu ár. En hér, eins og í fjölmiðlarekstri almennt, má 
þó ekki mikið út af bera.

Við blasir að dagblöð setja mark sitt á umhverfið. Fella 
þarf tré til að prenta blöð og gera ráðstafanir til að farga 
þeim. Við á Fréttablaðinu erum meðvituð um þetta: upp-
lagið hefur minnkað frá því sem áður var og við reynum 
í staðinn að beina fólki á símaappið og á visir.is, þar sem 
lesa má Fréttablaðið. Brýnt er sömuleiðis fyrir blað-
burðarfólki að virða óskir þeirra sem afþakka blaðið með 
sérstökum límmiðum. Allir afgangar af blaðinu eru sendir 
úr landi til endurvinnslu.

En betur má ef duga skal og við leitum alltaf leiða til að 
bæta okkur.

Því er stundum haldið fram, að við sem gerum fjöl-
miðlun að lífsstarfi séum með bakteríu sem engin meðöl 
duga á. En við höfum ákveðnu hlutverki að gegna. Við 
eigum að segja – en ekki þegja – fréttir og veita valdhöfum 
og öðrum aðhald. Vilmundur Gylfason heitinn kallaði 
fjölmiðla varðhunda lýðræðisins.

Löggjafanum ber skylda til að standa vörð um frjálsa 
fjölmiðlun í landinu. Veikir fjölmiðlar eru ávísun á veikt 
lýðræði.

Við þurfum fjölbreytni. Yfirvöld hygla Ríkisútvarpinu, 
sem vissulega er mikilvæg stofnun, um of. Samkvæmt 
nýframlagðri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar er ekki 
von til að breyting verði á. Áætlað er að framlög til „fjöl-
miðlunar“ hækki um allt að fjórðung á árunum 2018 til 
2022. Þar er átt við Ríkisútvarpið því ekki er öðrum til að 
dreifa þegar ríkispeningar eru til umræðu.

Ríkisútvarpið fær nú þegar um fjóra milljarða í forgjöf á 
ári hverju. Því til viðbótar fær RÚV að starfa á auglýsinga-
markaði, sem er fyrirkomulag sem vart þekkist annars 
staðar þegar opinberir aðilar eiga í hlut. Með því er þrengt 
að einkareknu miðlunum.

Gangi áætlanir Bjartar Ólafsdóttur eftir yrði það til að 
þrengja enn frekar að frjálsum fjölmiðlum í landinu. Vafa-
laust er það ekki það sem hún ætlar sér.

Óæskileg 
hliðarverkan

Gríptu lyfin á leiðinni heim 
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið 

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010
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Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

HVÍTASUNNUVEISLA
Í DAG LAUGARDAG
LOKAÐ HVÍTASUNNUDAG OG ANNAN Í HVÍTASUNNU

CASTELLO
Borðstofuborð. 
Ómeðhöndluð eik.
100 x 240 cm.

 89.990 kr.  
 179.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
CASTELLO 
EXTRA TILBOÐ

CASTELLO
Borðstofustóll. Svart Bonded- 
leður og eikarfætur.

 9.995 kr.   19.990 kr.

CASTELLO
Borðstofuskápur. Ómeðhöndluð 
eik og gler í hurðum.

 99.995 kr.   199.990 kr.

UMBRIA
Hornsófi með tungu. 
Hægri eða vinstri tunga. 
Grátt eða dökkgrátt áklæði. 
Stærð: 326 × 261 × 78 cm

 269.990 kr.   369.990 kr.

TANGO
Slitsterkt áklæði,  
dökkgrátt, brúnt  
eða orange.

Stóll

 47.990 kr.   59.990 kr.
Skammel

 19.990 kr.   24.990 kr.

PALOMA 
Hægindastóll frá Furninova. Laxa-
bleikt eða grátt slit sterkt áklæði. 

 59.990 kr.   79.990 kr.

EMILIA 
Ruggustóll. Grátt slitsterkt áklæði, 
málmgrind og viður.

 24.990 kr.   29.990 kr.

ASTRO
Fæst í rauðu og kakí áklæði með 
olíubornum eikarlöppum.

 39.990 kr.   59.990 kr.
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Þú finnur nýja 
bælinginn okkar á
www.husgagnahollin.is 



Þriðja atlagan 
að þeim stóra

Gianluigi Buffon er einn besti markvörður allra tíma. Hann dreymir um að vinna Meistaradeild Evrópu áður en hanskarnir fara á hilluna. nordicpHotos/GEtty

Fótbolti Gianluigi Buffon var 
tilbúinn strax og hann steig fæti inn 
á fótboltavöll. Hann var aðeins 17 
ára þegar hann lék sinn fyrsta leik 
fyrir aðallið Parma, gegn stjörnum 
prýddu liði AC Milan í ítölsku 
úrvalsdeildinni 19. 
nóvember 1995. Buff
on varði glæsilega frá 
ekki ómerkari sóknar
mönnum en Roberto 
Baggio og George 
Weah og hélt marki 
sínu hreinu. Það er 
n á k væ m l e g a  þ a ð 
sem Buffon hefur gert 
undanfarin 22 ár.

M a r k v ö r ð u r i n n  
öflugi hefur verið á 
toppnum í tvo áratugi og Herra 
Tími virðist ekki enn hafa náð í 
skottið á honum. Afrekaskráin er 
löng og glæsileg en það er bara eitt 
sem vantar. Og í kvöld fær hann 
tækifæri til að bæta úr því þegar Juv
entus mætir Real Madrid í úrslita
leik Meistaradeildar Evrópu.

Hinn 39 ára Buffon þráir að vinna 
bikarinn með stóru eyrun og sú þrá 
heldur honum gangandi. Þetta er í 
þriðja sinn sem Buffon kemst með 
Juventus í úrslitaleik Meistaradeild
arinnar og hann vonast eftir betri 
niðurstöðu en í fyrri tvö skiptin.

Árið 2003 mættust ítölsku stór
liðin AC Milan og Juventus í úrslita
leik á Old Trafford. Ekkert mark var 
skorað í venjulegum leiktíma og 
framlengingu og því réðust úrslitin 
í vítaspyrnukeppni. Buffon varði 
tvær spyrnur Milan en það dugði 
ekki til. Tapið fékk mikið á Buffon 
sem glímdi við þunglyndi í kjölfarið. 
Hann leitaði sér að lokum hjálpar 
sálfræðings og náði bata.

Buffon fékk annað tækifæri til að 
verða Evrópumeistari fyrir tveimur 
árum þegar Juventus mætti Barcel
ona á Ólympíuleikvanginum í Berlín. 
Buffon varði stórkostlega frá Dani 
Alves, samherja sínum í dag, í fyrri 
hálfleik en hefði kannski getað gert 
betur í öðru marki Barcelona sem 
Luis Suárez skoraði. Neymar skoraði 
svo þriðja markið í uppbótartíma og 
tryggði Börsungum 31 sigur.

Nú eru Buffon og félagar mættir 
aftur á stærsta sviðið og það með 
mikið breytt lið. Frá úrslitaleiknum 
2015 hafa leikmenn á borð við Carl
os Tevez, Paul Pogba, Patrice Evra, 
Arturo Vidal, Álvaro Morata og 
Andrea Pirlo yfirgefið Juventus. En 
samt sér ekki högg á vatni.

Buffon hefur verið 
frábær í Meistara
deildinni í vetur og 
hélt m.a. marki sínu 
hreinu í 600 mínútur 
samfleytt. Juventus 
hefur bara fengið á sig 
eitt mark í sex leikjum 
í útsláttarkeppninni 
og hélt m.a. hreinu 
í báðum leikjunum 
gegn Barcelona í 8 liða 
úrslitunum.

Buffon á sér marga aðdáendur og 
nýtur mikillar virðingar, bæði hjá 
samherjum og mótherjum. Og þeir 
eru margir sem vilja sjá hann vinna 
Meistaradeildina, hvort sem þeir 
halda með Juventus eða ekki. Það 
hefur jafnvel verið talað um að hann 
eigi skilið að vinna Gullboltann sem 
Cristiano Ronaldo og Lionel Messi 
hafa skipst á að vinna undanfarinn 
áratug.

„Hann á það skilið, bæði vegna 
þess sem hann hefur afrekað á 
sínum ferli og fyrir frammistöðuna 
á þessu tímabili. Það væri gott fyrir 
annan markvörð að vinna þetta en 
[Lev] Yashin,“ sagði Gerard Pique, 
varnarmaður Barcelona, um Buffon.

Sama hvernig leikurinn fer í kvöld 
verður Buffon alltaf talinn einn af 
bestu markvörðum allra tíma, ef 
ekki sá besti. En sigur myndi full
komna frábæran feril og veita mark
verðinum hugarró eftir vonbrigðin 
sáru í úrslitaleikjunum 2003 og 
2015. ingvithor@365.is

Ítalski markvörðurinn 
Gianluigi Buffon fær í 
kvöld sitt þriðja tækifær-
ið til að vinna Meistara-
deild Evrópu. Þá mætast 
Juventus og Real Madrid 
í úrslitaleik á Þúsaldar-
vellinum í Cardiff.

600
Buffon hélt hreinu í 
samfleytt 600 mín-
útur í Meistaradeild 
Evrópu í vetur.

Aðalfundur stuðningsmannaklúbbs 
Manchester United á Íslandi verður haldinn 

þriðjudagskvöldið  13. júní 2017 kl. 20.
Fundurinn fer fram á heimavelli 

stuðningsmanna SPOT Kópavogi. 
Atkvæðarétt á aðalfundi hafa þeir sem 

greitt hafa ársgjaldið 2016 - 2017.

Aðalfundur

Dagskrá
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
4. Lagabreytingar
5. Kosning stjórnarmanna
6. Önnur  mál
    Stjórnin

Laugardagur 
15.50 Breiðablik - Þór/KA Sport 2
16.30 Memorial tourn. Golfstöðin  
18.00 Meistaradeildarmörk Sport 
18.30 Juventus - r. Madrid Sport 
19.00 shoprite LpGA Sport 4 
23.10 Búrið Sport 
01.30 UFc countdown Sport 
02.00 UFc 212 Sport 
 
sunnudagur 
16.00 Memorial tourn. Golfstöðin 
16.45 Valur - ÍBV Sport 
18.30 shoprite LpGA Sport 4 
19.45 FH - stjarnan Sport 
00.00 Golden state - clevel. Sport

Helgin

Þróttur - Haukar 0-3 
0-1 Marjani Hing-Glover (43.), 0-2 Marjani 
Hing-Glover (44.), 0-3 Heiða Rakel Guð-
mundsdóttir (86.). 

sindri - Grindavík 2-5 
0-1 Elena Brynjarsdóttir (1.), 0-2 Rilany da 
Silva (16.), 0-3 Anna Þórunn Guðmunds-
dóttir (17.), 0-4 Sara Hrund Helgadóttir 
(44.), 1-4 Logey Rós Waagfjörð (55.), 2-4 
Chestley Strother (88.), 2-5 Berglind Ósk 
Kristjánsdóttir (90.). 

selfoss - ÍBV 0-1 
0-1 Cloe Lacasse (73.). 

Kr - stjarnan 1-5 
0-1 Ana Victoria Cate (13.), 0-2 Katrín 
Ásbjörnsdóttir (16.), 0-3 Agla María Alberts-
dóttir (22.), 0-4 Katrín Ásbjörnsdóttir (57.), 
1-4 Þórunn Helga Jónsdóttir (84.), 1-5 Sig-
rún Ella Einarsdóttir (85.) 

HK-Víkingur - Fjölnir 2-1 
0-1 Lára Mary Lárusdóttir (11.), 1-1 Gígja 
Valgerður Harðardóttir (80.), 2-1 Margrét 
Eva Sigurðardóttir (90.) 

FH - Valur 0-4 
0-1 Anisa Guajardo (49.), 0-2 Vesna Smiljko-
vic (63.), 0-3 Málfríður Erna Sigurðardóttir 
(75.), 0-4 Anisa Guajardo (86.) 

tindastóll - Fylkir 2-1 
0-1 Ragnheiður Garðarsdóttir (27.), 1-1 Ma-
dison Cannon (28.), 2-1 Eva Banton (57.) 
 
Upplýsingar um markaskorara: urslit.net og 
fótbolti.net.

Borgunarbikar kvenna

Nýjast

Ekki NÓGu GÓð BYRJuN
Ólafía Þórunn lék fyrstu átján 
holurnar á ShopRite LPGA Classic 
mótinu í New Jersey á LPGA móta
röðinni á 73 höggum eða tveimur 
höggum yfir pari. Hún var í 47. sæti 
þegar hún kom inn.  Ólafía þarf 
að spila betur í dag ætli hún sér að 
komast í gegnum niðurskurðinn 
aðra vikuna í röð. 

Ólafía Þórunn fékk tvo fugla og 
fjóra skolla á hringnum en fugl
arnir hennar komu á par fjögur og 
par þrjú holu. 

Ólafía Þórunn lenti í smá erfið
leikum á fyrri níu holunum þegar 
hún fékk þrjá skolla á fjórum 
holum. Fugl inn á milli hjálpaði 
aðeins en hún var komin tvö högg 
yfir parið. 

Eftir fjórða skollann á hringnum 
á elleftu holunni þá var hún komin 
þremur höggum yfir par þegar sjö 
holur voru eftir. 

Ólafía 
paraði næstu 
fimm holur og 
fékk síðan fugl 
á sautjándu 
holunni. Hún 
lék síðan loka
holuna á pari 
og endaði því 
tveimur höggum 
yfir pari. 
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fjórhjóladrifiÐ FERÐALAG allan hringinn

Opið:
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardaga frá 12:00 til 16:00 

Reykjavík
Tangarhöfða 8 
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Verið velkomin í reynsluakstur!                                                               benni.is. 

Sumarævintýri SsangYong bíður þín – SsangYong útvegar ferðaglöðum Íslendingum réttu græjurnar til að upplifa spennandi ævintýri allan hringinn. Kaupum 
á �órhjóladrifnum Rexton, Korando og Tivoli jeppum fylgja nú sumarlegir kaupaukar og í sumarlok drögum við út glæsilega ferðavinninga; tvær helgarferðir fyrir tvo 
til Kaupmannahafnar með aðgangi að Tivolí. Taktu þátt í Sumarævintýri SsangYong.

dráttarkrókur ferðagrill kælibox FERÐAVINNINGURÚTILEGUTASKA
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Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

REXTON
Verð frá: 4.990.000

OG FERÐAVINNinGAR

SUMARLEGIR KAUPAUKAR
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 4. júní eða meðan birgðir endast

KOMIÐ
aftur

NÝTT Í BÓNUS

NÝTT Í BÓNUS

GOTT VERÐ Í BÓNUS

SAMA VERd
um land allt

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

smashS
tyle-h

amb-mi
di90x9

0.ai  
 6   5

/9/17 
  11:0

1 AM

Íslandsnaut Smash Style Hamborgarar
2x100 g eða 2x120 g

469
kr. 2x120 g

398
kr. 2x100 g

Smash Style Hamborgarabrauð
2 stk. í pakka

100%
ÍSLENSKT
ungnautakjöt

Bónus Grísakótilettur
Kryddaðar

1.298
kr. kg

ÍSLENSKT
Grísakjöt

Ali Spareribs
Fullelduð

1.098
kr. kg

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

SS Lambalæri 
Kryddlegin, 2 teg.

1.398
kr. kg

ÍSLENSKT
Lambakjöt

Bónus Buffaló Vængir
Fulleldaðir, 800 g

498
kr. 800 g

26
stk. í boxi

119
kr. 2 stk.

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

Ferskur 
ÍSLENSKUR

fiskur

Norðanfiskur Laxaflök 
Beinhreinsuð, fersk

2.298
kr. kg

Norðanfiskur Laxaflök 
Beinhreinsuð, fersk, krydduð

2.398
kr. kg

Coca Cola Zero
6 x 330 ml dósir

414
kr. pk.

Aðeins

69kr.
dósin

Aðeins

69kr.
dósin

Pepsi og Pepsi Max
9 x 500 ml

798
kr. pk.

Aðeins

89kr.
flaskan

Íslandsnaut Bernaissósa
250 ml

398
kr. 250 ml

Þykkvabæjar Bearnaise 
Kartöflusalat, 400 g

459
kr. 400 g

SS Lambakótilettur
Frosnar

2.298
kr. kg

ÓDÝRARA
að krydda sjálfur

EINFALDAR
Kótilettur

KS Lambalærissneiðar 
Frosnar

1.398
kr. kg

ÓDÝRARA
að krydda sjálfur

Bónus Hlunkar 
8 stk.

398
kr. pk.

1.998
kr. kg

Kjarnafæði Lambakótilettur
Í raspi, frosnar

Nocco BCAA Orkudrykkur 
330 ml

239
kr. 330 ml

Coca Cola
6 x 330 ml dósir

414
kr. pk.

Viðskiptavinir athugið 

Allar verslanir Bónus eru  

lokaðar á hvítasunnudag

Opið annan í 
hvítasunnu 

11:00-18:00

7up Mojito
500 ml

109
kr. 500 ml



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 4. júní eða meðan birgðir endast
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Þetta er ávanabindandi,“ 
segir norska listakonan 
Karoline Hjorth og 
Riitta Ikonen sam-
starfskona hennar tekur 
undir. Þær eru að tala 

um viðfangsefni ljósmynda sinna en 
í sex ár hafa þær ferðast til mismun-
andi landa og myndað eldri borgara 
í ýmsum náttúrugervum. „Það eru 
sögur fólks, umhverfi og náttúra 
sem mynda eina heild. Lífið er ævin-
týri,“ segir Riitta. „Og við erum hluti 
af því,“ segir hún.

Ljósmyndasýningin Eyes as 
Big as Plates er samstarfsverkefni 
þeirra Riittu og Karoline.  Karoline 
útskýrir að verkefnið snúist að 
meginþræði um að persónugera 

þjóðsagnapersónur og náttúruöfl. 
Sögur sem lifa með elstu kynslóð-
unum. Huldufólk, álfar og ýmiss 
konar vættir sem finnast í þjóð-
sögum flestra landa. „Verkefnið 
byrjaði í Noregi þar sem ég hitti 
Riittu. Fyrstu myndirnar tókum 
við þar. Við höfum svo ferðast til 
Finnlands, Íslands, Færeyja, Sví-
þjóðar, Grænlands og Japans og þó 
eru ferðalögin ekki upptalin,“ segir 
Karoline frá.  

„Við ráðgerum ekki áður en við 
komum af hverjum við tökum 
myndir. Þetta er fólk sem við hittum 
og við ræðum við. Einn hittum við 
til dæmis í sundi. Annan á veitinga-
stað. Við sjáum kannski einhvern 
sem okkur finnst áhugaverður og þá 
færum við okkur nær,“ segir Riitta 
og skellir upp úr og líkir þeim við 
spæjara. „Enginn er á mynd sem 
ekki vill það!“ segir Riitta og gengur 
með blaðamanni á milli myndanna 

Eldri borgarar sitja  
fyrir úti í náttúrunni

Edda situr fyrir í íslenskri náttúru. 

Bob frá New York í skemmtilegum barrnálabúningi. 

Riitta Ikonen og Karoline Hjorth.

Matti í fallegum finnskum skógi. Grænt laufskrúðið minnir á vængi. 

Hin finnska Tuija situr fyrir í finnsku stöðuvatni með vatnaliljur til prýði. 

Ólafur situr fyrir við hraundranga.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

á sýningunni og undirstrikar fjöl-
breytt líf og ævintýri fyrirsætn-
anna. „Bændur, hermenn, sjómenn 
og pípulagningamenn. Húsmæður 
og fræðimenn. Saga fólks er svo 
mögnuð,“ segir hún. „Svo er þetta 
hann Ólafur, konan hans hafði 
samband og sagði að hann ætti að 
sitja fyrir á mynd. Svo þegar Ólafur 
kom í myndatökuna spurðum við 
hann hvort hann vildi örugglega 
vera með. Hann þyrfti þess ekki. Við 
gætum sagt konunni hans að hann 
hefði gert það. Hún skoðar bloggið 
ykkar, sagði hann þá,“ segir Riitta og 
brosir að minningunni um mynda-
tökuna og kímnigáfu Ólafs.

„Náttúran sem fólk býr í, saga 
fólksins og saga náttúrunnar bindur 
myndirnar saman,“ segir Karoline 
en á sýningunni verða myndir úr 
íslensku myndaseríunni sem var 
tekin á Reykjanesi árið 2013. Þær 
láta ferðalagið til Íslands ekki fara til 
spillis og munu taka nýjar myndir. 
„Við höfum mestar áhyggjur af 
veðrinu, viljum ekki að fyrirsætunni 
okkar verði kalt.“ 

Bandarískur prófess
or hulinn barrnálum, 
finnsk vatnadís og 
íslensk mara. Þetta 
eru fyrirsætur ljós
myndaranna Karo
line og Riittu og þær 
eru allar eftirlauna
þegar. Verk þeirra 
má sjá á sýningunni 
Eyes as Big as Plates í 
Norræna húsinu.

Þetta er fólk sem við 
hittum og við ræðum  
við. einn hittum við til 
dæmis í sundi. annan 
á veitingastað. 
við sjáum kannski 
einhvern sem okkur 
finnst áhugaverður 
og Þá færum við okkur
nær.
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Yaris – verð frá: 2.230.000 kr.
Yaris Hybrid – verð frá: 2.670.000 kr.

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. 

Nýr Yaris er hlaðinn orku með nýrri vél og endurbættu Hybrid-kerfi svo að frábærir aksturseiginleikar hans fái að njóta sín enn betur 
með nýrri og kraftmikilli hönnun. 

Komdu og fáðu þér kaffi og kleinur í rólegheitum hjá okkur og fáðu að reynsluaka nýjum Yaris í leiðinni. Opið kl. 12–16 í dag.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með Yaris
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Í KAUPTÚNI Í DAG

NÝR YARIS



Þetta er einn af þessum 
maídögum sem sólin 
sýnir sig óvænt. Allt 
er í skærari litum 
eftir alltof marga grá
móskulega og vinda

sama daga. Hrafnhildur Arnardóttir 
myndlistarmaður situr á bekk fyrir 
utan Listasafn Íslands og nýtur birt
unnar og það er óhætt að segja að 
hún sjálf sé litrík þar sem hún situr 
fyrir utan stílhreina bygginguna.

Hún er með grátt hárið í hnút, 
augabrúnirnar hefur hún litað 
bláar og fatnaðurinn er í mörgum 
skærum litum.

Fyrstu gráu hárin komu um tví
tugt. Hún segist stolt grávera, eða 
„graylien“ eins og hún segir á enska 
tungu. „Við gráverur ættum ein
hvern tímann að halda Graypride,“ 
segir hún kímin og strýkur yfir 
hárið.

Landslag tilfinningaflækja
Ferill Hrafnhildar er skemmtilegt 
ævintýri og henni hefur tekist að 
tefla saman lífshamingju og árangri 
með kímnigáfu og sköpunargleði 
að vopni. Á undanförnum fimm
tán árum hefur hárið verið viðfang 
hennar og í verkum sínum hefur 
hún kannað listræna möguleika 
þess. Verk Hrafnhildar hafa verið 
sýnd á Norræna tvíæringnum, 
Momentum 8, Í Moss, Noregi, í 
MoMA með listahópnum a.v.a.f. 
Einnig setti hún upp 500 fermetra 
hárverk í Queensland Art Gallery of 
Modern Art, QAGOMA, í Brisbane í 
Ástralíu sl. haust og fyrr á þessu ári í 
Fílharmóníunni í Los Angeles.

Sýningar hennar hafa hlotið frá
bærar viðtökur. Sýning hennar í 
Listasafni Íslands sem var opnuð 
nýverið, Taugafold VII, Nervescape 
VII, er framhald af ámóta sýningum 
víða um heim, staðbundnum inn
setningum, skúlptúrum og vegg
verkum með litríku hári í vöndlum.

„Ég held það hafi með sjálfs

myndina að gera að við bregðumst 
svona sterkt við hári. Manneskjan er 
með þráhyggju gagnvart hári,“ segir 
Hrafnhildur og gengur inn í sýn
ingu sína í Listasafninu og stöðvar 
undir risastórum knippum af 
grænu, fjólubláu og appelsínugulu 
gervihári. „Þetta er litað hár sem 
er framleitt í hárlengingar. Nafnið 
Nervescape sem fékk þýðinguna 
Taugafold á íslensku, varð til þegar 
ég vann fyrsta verkið í seríunni í 
Clocktower Gallery í New York. 
Sýningarrými sem var stofnað af 
Alönnu Heiss sem stofnaði einnig 
PS 1 sem nú heyrir undir MOMA í 
New York. Clocktower var efst uppi 
í gömlum klukkuturni og þegar ég 
var að setja upp sýninguna fannst 
mér þetta taka á sig mynd af eins 
konar landslagi tilfinninga. Tauga
enda og tilfinningaflækja. En á sama 
tíma þá var verkið griðastaður og 
flótti, litríkur heimur fyrir utan 
þetta daglega líf.“

Eins og teikning
Hrafnhildur setur ekki upp sýn
inguna eftir fyrirfram gefinni upp
skrift. „Uppsetningarferlið stjórnar 
útkomu verksins. Ég teikna og mála 
í lausu lofti þegar ég er að setja 
saman þessa vöndla af hári og festa 
upp inn í rýmið hverju sinni. Ég á í 
baráttu við þyngdarlögmálið. Þetta 
er fyrst og fremst groddaleg og lit
rík teikning. Svo er þetta líka bara 
svolítið eins og að taka regnbogann 
og sprengja hann aðeins upp, leysa 
hann úr læðingi og leyfa okkur að 
baða okkur í honum.“

Hún segir að áhorfendur finni 
tengingu við æskuna. „Þetta er 
líka ævintýrakennt í litum og efni
viði og svolítið barnslegt. Börnum 
finnst gaman að koma hingað og 
fullorðnir kætast, ég hvet fólk til að 
snerta verkið, klappa því og skynja 
það bæði sjónrænt og líkamlega.“

Hvers vegna hár?
„Hár fyrir mér er rétt eins og teiknuð 
lína. Hugmyndin kom svolítið til 
mín þegar ég var að gera portrett
myndir með tússlitum af öllum 
sem eru blóðtengdir mér í móður
ættinni. Ég reyndi aðeins einu sinni 
við hvern og einn og þurfti því að 
lifa með mistökum og misjöfnum 
útkomum. Erfiðast fannst mér að 
teikna hárið, ég minnti mig á að 

þetta eru bara línur. Í framhaldi af 
því mundi ég eftir spænsku senjó
rítupóstkortum sem voru með hári 
á. Ég fór að flétta hár og festa á teikn
ingar. Sem síðar urðu verk eingöngu 
úr hári, lágmyndir, fléttur, raðað á 
vegg, innblásnar af mínum áhuga á 
hárgreiðslu og hvernig við notum 
hár til að vera skapandi.“

Sjóndeildarhringurinn stækkaði
Hrafnhildur hefur búið í meira en 
tvo áratugi í New York. Í dag býr 
hún í pólska hverfinu Greenpoint 
í Brooklyn með eiginmanni sínum 
Michal Jurewicz og börnum þeirra 
Mána Lucjan og Úrsúlu Milionu.

„Það var einmitt eftir að ég flutti 
til New York sem ég varð hugfangin 
af til dæmis hárgreiðslum blökku
manna. Hvernig þeir fléttuðu og 
hnýttu hár sitt upp í þvílíka skúlp
túra. Ég var t.d. með gjörninga, 
löngu áður en ég gerði teikningar 
með hári, þar sem ég bauð fólki að 
flétta á því hárið og spreyja það með 
lituðu hárspreyi eins og graffiti. Ég 
varð yfir mig hrifin af þessum lif
andi textíl sem vex á líkamanum. 
Svo hef ég gaman af því að vera 
absúrd og hrífst af fáránleika lífsins. 

Ég fann því ekki farveg fyrir 
húmor inn í myndlistina fyrr en 
ég var flutt frá Íslandi til New York. 
Þá losnaði aðeins um ákveðinn 
stífleika og sjóndeildarhringurinn 
stækkaði.“

Að losna undan væntingum
Hrafnhildur fluttist til New York 
sem námsmaður og hóf nám við 

hinn virta School of Visual Arts. 
Hún útskrifaðist þaðan með mast
ersgráðu í myndlist árið 1996. 
Hrafnhildur féll fyrir borginni og 
fann fyrir þessari frelsistilfinn
ingu sem hún lýsti og ákvað að elta 
frekar.

„Ég kom úr skólanum á Íslandi 
sem var þá deildaskiptur og útskrif
aðist úr málaradeild. Kennararnir í 
minni deild vildu mest bara fjalla 
um liti og form og lítið tala um hug
myndalist en þó voru nokkrar perl
ur inn á milli sem björguðu manni 
eins og hún Ingileif Thor lacius 
heitin sem er einn besti kennari sem 
ég hef haft.

Þeir kennarar sem komu í tíma
bundna kennslu og störfuðu sem 
myndlistarmenn komu margir úr 
heimi naumhyggjunnar í Evrópu 
þannig að það var mínímalisminn 
sem sveif yfir vötnum og flottir 
myndlistarmenn svo sannarlega, 
en ég átti erfitt með að finna minn 
takt þangað til ég flutti til New York.

Það voru ekki eins margir á þess
um tíma sem höfðu farið vestur í 
nám, flestir horfðu meira til Evr
ópu. En mig langaði að losna undan 
myllu steini sögunnar, fyrirfram 
gerðum væntingum um stíl eða efni, 
og fannst ég finna það frelsi sem ég 
þurfti í New York þar sem menn
ingarsagan er yngri og einhvern 
veginn frjálsari, ég vildi aðgang að 
poppmenningu, pönki, raftónlist 
og almennum hráleika sem maður 
finnur í New York. Ég hafði þörf til 
að gefa lausan tauminn og sjá hvert 
forvitnin tæki mig, kasta mér út í 
mannhafið og taka allt inn og sjá 
hvar ég myndi lenda. Ég þurfti að 
losa mig við mína eigin fordóma og 
stífni gagnvart mismunandi miðlum 
og efniviði og hrista af mér ein
hverjar fyrirframgefnar hugmyndir 
um hvað maður ætti að gera. Ég held 
að þetta sé dæmigert fyrir fólk sem 
kemur úr litlu samfélagi.

Ég ákvað að fylgja eftir þessari 
frelsistilfinningu sem ég fann fyrir 
í New York. Gleðinni yfir því að 
búa eitthvað til og leyfa innsæinu 
að ráða og finna öryggi í óvissunni. 
Ég ákvað að treysta því bara að 

Eins konar alsæla
Hrafnhildur Arnardóttir listamaður verst þunglyndi og almenn-
um leiðindum með sköpun og kímnigáfu. Hún fann ekki farveg 
fyrir húmorinn í myndlist sinni fyrr en hún flutti til New York. 

Hrafnhildur fann ekki farveg fyrir húmor í myndlist fyrr en hún var flutt frá Íslandi til New York. Þá losnaði um ákveðinn stífleika og sjóndeildarhringurinn stækkaði. FréttAbLAðið/ANtoN briNk

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Ég hafði þörf til að 
gefa lausan tauminn 
og sjá hvert forvitnin 
tæki mig, kasta mÉr 
út í mannhafið og taka 
allt inn og sjá hvar Ég 
myndi lenda.

↣
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sama hvað ég geri þá muni það 
hafa samnefnara, sem er ég og mér 
finnst ómögulegt að eiga að loka á 
viðfangsefni eða efnivið fyrirfram. 
Þetta var mjög markviss ákvörðun. 
Ég vildi nota hvaða efnivið sem vakti 
áhuga minn, hvort heldur sem hann 
teldist göfugur til listsköpunar eður 
ei og finna fegurð í einhverju sem 
telst ómerkilegt eða hvorki né. Og 
verkin mega vera risastór og agnar-
smá. Mér finnst skemmtilegt að 
leika mér með stærðir og skala í 
samhengi við okkur sem mann-
eskjur.

Sumt af því sem ég geri núna, smá-
verkin sem ég kalla Nonsicles og 
Furlings, eru litlar hárflækjur sem 
ég hita örlítið svo þær rétt haldist 
saman og mynda þannig litríka ló 
og litla teikningu. Þau finnst mér 
alveg jafn spennandi og stærri inn-
setningar.“

Viðstöðulaus sköpun
Frelsistilfinningin og sköpunar-
gleðin sem Hrafnhildur leyfði sér 
að fylgja í New York á rætur í upp-
vexti hennar. „Ég hef viðstöðulaust 
verið að búa til. Ég hef alltaf haldið 
að þannig væru bara allir. Ég hef 
alltaf haft mjög sterkar skoðanir á 
því hvernig ég vildi klæða mig og var 
alltaf að leita að einhverju furðulegu 
og sniðugu. Var oft úti í bílskúr hjá 
ömmu og afa því þau höfðu rekið 
kaupfélag á Ísafirði og voru með 
gamla lagerinn úti í bílskúr. Ég var 
alltaf að snuddast þangað út og 
hverfa. Skoða litina á tvinnakefl-
unum, einhverjar gamlar íslenskar 
peysur og Wrangler-gallajakka. 
Nokkuð sem var alls ekki í tísku þá. 
Ég var um það bil tíu ára gömul og 
klæddi mig í eitthvað sem var ekki í 
tískubúðunum og var ekkert strítt á 
því. Örugglega af því ég klæddist því 
af svo miklu sjálfstrausti.“

Móteitrið
Hrafnhildur segir sköpunina hafa 
sprottið af þörf. „Að búa eitthvað til 
hefur alltaf verið eins og móteitur við 
leiðindum og þunglyndi. Ég er mjög 
félagslynd en nýt þess líka að vera 
ein. Svona mjög félagslegur einfari. 
Ég var mjög mikið inni í herberg-
inu mínu að búa til hluti, raða upp 
fundnum hlutum og ofskreyta her-
bergið á sem nýstárlegastan hátt, og 
ég var alltaf að breyta og færa til hús-
gögnin, eitthvað sem elsku mömmu 
minni, Ragnheiði Jónasdóttur, fannst 
alveg út í hött á köflum en hún hefur 
alltaf verið mjög mínímal. Ég var að 
taka furðulega hluti úr bílskúrnum 
hjá afa og ömmu, svona eins og til 
dæmis sokkabönd og lífstykki eða 
gamla einnota karlasundskýlu sem 
ég bað svo pabba minn, Gunn-
ar Ólafsson, um að hengja upp á 
vegg fyrir mig þegar ég var tíu ára. 
Mér fannst þetta bara svo heillandi 
hlutur. Og þau bara voru alltaf svo 
stuðningsrík og gáfu manni frelsi til 
að vera bara maður sjálfur.

Mér finnst mannfólkið heillandi 
og hlutirnir sem því dettur í hug að 
búa til,“ segir hún og bendir á litríkt 
gervihárið. „Það sem er framleitt í 
þessum heimi er með ólíkindum. 
Það er svo mikil ofgnótt af öllu og 
engu á sama tíma og oft furðulegt 
að hugsa út í hvatann sem liggur 
að baki. Eins og gervihárin, þetta er 
gerviefni sem er búið til og látið líkj-
ast mannshári og selt í einhverjum 
pakkningum til að bæta við hárið á 
fólki.“

Skapandi áherslur mikilvægar
Hrafnhildur átti skemmtilega æsku 
í Fossvoginum. Á þeim árum sem 
Hrafnhildur var í Fossvogskóla var 
sérstök áhersla lögð á skapandi 
greinar. „Þvílík heppni. Í skólanum 
var sérstök áhersla lögð á skapandi 
greinar, t.d. smíðar, handmennt og 
myndmennt, og þetta er bara akk-
úrat það sem ég er að gera í dag og 
þarna var ég mjög hamingjusöm,“ 
segir Hrafnhildur og segir að ein-
stakar áherslur skólans hvað varðar 
skapandi greinar hafi mögulega haft 
úrslitaáhrif. Lagt grunn.

Eftir Fossvogsskóla lá leiðin í Rétt-
arholtsskóla. „Þá var ég svo heppin 
að bróðir hennar mömmu, Þor-
valdur Jónasson, kenndi myndlist í 

skólanum. Hann var meira að segja 
búinn að koma fyrir keramikað-
stöðu í kjallaranum og þar gerðum 
við alls konar tilraunir með leir, ég 
glerjaði og brenndi hitt og þetta.“

Þegar Hrafnhildur fór í framhalds-
skóla valdi hún öllum að óvörum 
Verslunarskólann. Hún brosir við. 
„Tja, já. Þar var ég kannski ekki 
alveg á réttri hillu. En það var nú 
samt hressandi svona eftir á að sjá. 
Ég öðlaðist meiri umburðarlyndi og 
skilning á því hvað við getum verið 
ólík. Fólk er bara fólk og við höfum 
öll áhuga á ólíkum hlutum. Eftir eitt 
og hálft ár þá kom upp þunglyndi. 
Líklega af leiða, mér leiddist auð-
vitað hagfræði og bókfærsla mjög 
mikið,“ segir hún frá.

Móðir hennar skarst í leikinn og 
lagði til að hún færi á myndlistar-
námskeið meðfram námi.

„Það er mömmu að þakka að ég 
komst frá þessu. Hún þekkti mig svo 
vel og vissi hvar ég var hamingju-
sömust. Það var alveg lygilegt hvern-
ig mér leið á laugardagsmorgnum í 
myndlistartímum, það var bara eins 
konar alsæla. Maður velur að hafa 
hamingjuna að leiðarljósi. Þann-
ig finnst mér að skólakerfið eigi að 
funkera. Því til hvers annars er þetta 
allt saman?“ segir Hrafnhildur og 
baðar út höndum.

Kenndu börnunum heima
Hrafnhildur hefur þetta að leiðar-
ljósi í uppeldi barna sinna, Mána 
og Ursúlu, sem eru 13 og 10 ára 
gömul. „Það sem skiptir máli er að 
þau séu kærleiksrík, góð við menn 
og dýr og jörðina. Mér er alveg sama 
hvað þau „verða“ bara að þau verði 
hamingjusöm. Ef maður heldur sig 
bara við þetta, er ekki að flækja 
málið, þá losnar maður við þessa 
uppáþrengjandi hræðslu um að 
allt sé að fara á versta veg ef maður 
gerir þetta ekki svona eða hinsegin. 
Við hjónin erum komin á kaf í 
menntamál og svona endurskoðun 
á menntun og námi. Við kenndum 
börnunum heima á tímabili. Syni 
mínum leist ekkert á blikuna sex 
ára gömlum og neitaði að taka þátt 
í skólastarfinu. Honum fannst verið 
að taka frá sér skapandi hugsun 
og hann hafði algjörlega rétt fyrir 
sér. Hann fengi ekki að vera hann 
sjálfur. Við vorum alveg sammála 
því. Hann sýndi okkur að það er 
alveg hægt að gera þetta öðruvísi. 
Ég var svo heppin í skóla. En svo 

getur það verið að börnin manns 
verði ekki jafn heppin og þá verður 
maður að standa með börnunum 
sínum og þeirra hamingju. Það 
er engin ástæða til að steypa alla í 
sama form. Þetta er svo flókið, það 
eru sumir svo óöruggir ef aðrir eru 
ekki eins og þeir sjálfir eða kjósa 
annan lífsmáta,“ segir Hrafnhildur. 
„Þau eru komin fram úr jafnöldrum 
sínum á sumum sviðum og aftur úr 
þeim á öðrum sviðum. En þau eru 
klár, skemmtileg og hamingjusöm. 
Örugg í eigin skinni.“

Lífið í New York
Hrafnhildi líkar vel andstæðurnar í 
lífi sínu. Að búa í stórborginni New 
York og dvelja um tíma á Íslandi og 
Póllandi á sumrin.

„Það er frábært að búa í Green-
point hverfinu í Brooklyn. Það er 
aðeins grænna en önnur hverfi í 
borginni. Fyrst bjó ég í Williams-
burg. Svo fór ég til Manhattan þegar 
ég kynntist manninum mínum. En 
ég fékk fljótt alveg nóg af að búa á 
Manhattan. Ég veit ekki hvort ég 
er svona viðkvæm fyrir orkunni í 
umhverfinu en ég var dauðþreytt á 
því að hafa borgina alltaf í andlitinu. 
Maðurinn minn samþykkti að flytja 
með mér í Greenpoint þótt það sé 
pólskt hverfi.

Hann er alinn upp í Póllandi og 
ég meina, ekki myndi ég vilja búa í 
íslenskum smábæ í miðri Brooklyn. 
En þarna er allt til alls. Við komumst 
hvert sem er með lest og getum 
meira að segja tekið vatnsleigubíla 
yfir til Manhattan. En við þurfum 
annars ekki að fara langt til vinnu 
því við erum bæði með starfið í 
sama húsi og við búum í. Michal 
er uppfinningamaður og rafverk-
fræðingur og rekur eigið fyrirtæki 
og nú eru börnin í skóla í Brooklyn 
og okkur líður vel.

Gott andrými í New York
Ég held ég sé mótsagnakennd í 
grunninn og eins og svo margir á 
ég t.d. tvö sett af foreldrum þar sem 
blóðforeldrar mínir giftu sig aldrei 
þannig að ég hef verið „tvífeðra“ frá 
því ég man eftir mér og á yndisleg 
systkini í báðar áttir. Ég sæki í þessa 
tvenndartilvist, held að ég gæti 
ekki búið í New York nema að hafa 
greiðan aðgang og vita af Íslandi á 
sumrin. Svo verð ég stundum að 
komast burtu úr New York og öfugt. 
Það virðist vera að ég þurfi að hafa 
togstreitu eða vissa kaótík. Tvenndir 
og mótsagnir. En í raun er þetta gott 
jafnvægi. Að hafa aðgang að báðum 
stöðum. Ég verð fyrir svo miklum 
innblæstri af borginni. Ég fæ svo gott 
andrými til að gera myndlist.

Ég get valið að vera einangruð og 
út af fyrir mig þegar ég vil. En svo hef 
ég samt aðgang að fólki og félags-
lífi. Hér heima er þetta allt í einum 
graut og allir svolítið „í hvers manns 
koppi“.

Ég hef reynt að þýða það yfir á 
ensku, það hefur ekki gengið,“ segir 
hún glettin og segir ákveðið álag að 
taka inn mikið af nákvæmum upp-
lýsingum, jafnvel smávægilegum um 
líf fólks.

„Ég er sko ekki áhugalaus um líf 
fólks, það er ekki það sem ég á við. 
Það er bara samt þannig að hér 
heima þá er mjög mikil nálægð. Í 
New York er meiri fjarlægð. Ég er 
þannig gerð að ég hef mikla þörf 
fyrir einveru en er samt ótrúlega 
félagslynd. Ég er búin að finna 
ákveðið jafnvægi hvað þetta varðar.“

Hrafnhildur segir mikilvægt að 
halda áfram með sköpunargleðina 
að leiðarljósi. „Það er enn þannig að 
myndlistin er fyrst og fremst móteit-
ur mitt við leiðindum og þunglyndi. 
Það er svo erfitt að henda reiður á 
það hvað myndlist er, hvað hún 
á að vera og hvaða hlutverki hún 
gegnir. En eins og aðrar listgreinar 
getur hún verið miðlun hugmynda, 
hugarástands og tilfinninga mann-
eskjunnar eða ádeila á lífið og rann-
sókn á framkvæmd listamannsins 
og viðbrögðum áhorfandans. Og ég 
er ekkert að reyna að greina það. Ég 
hef ekki áhuga á því að vita hvað ég 
er að gera og til hvers. Efniviðurinn 
tekur mig í einhverjar áttir og mér 
hentar vel að ofskilgreina það ekki 
strax heldur að koma sjálfri mér á 
óvart. Að vita aldrei hvernig þetta 
endar.“

Í samstarfi við  
& Other Stories
Þótt Hrafnhildur sé fyrst og 
fremst myndlistarmaður hefur 
hún lagt lykkju á leið sína og 
tekið að sér verkefni sem 
hönnuður og stílisti. Hrafnhildur 
skapaði til dæmis nýja línu fatn-
aðar og fylgihluta fyrir verslunina 
& Other Stories. „Þetta er ört 
stækkandi verslanakeðja og 
með verslanir í helstu borgum 
Evrópu og í Ameríku. Fatalínan 
er held ég að seljast upp, lítið 
eftir af henni í verslunum en mér 
skilst að það sé hægt að kaupa 
fatnað úr línunni enn á netinu,“ 
bendir Hrafnhildur á. „Það er 
gaman þegar listin eignast svona 
aukaafurð.“

Af hverju Shoplifter?
„Þetta var bara misskilningur. 
Fyrsta mánuðinn minn í New 
York heyrði einhver Shoplifter 
þegar ég sagði Hrafnhildur. En 
svo eru nú hrafnar þekktir fyrir 
að vera þjófóttir svo þetta passar 
bara ágætlega. En ég losnaði 
með þessu við að hlusta á fólk 
rembast við að reyna að bera 
fram og afbaka þetta fallega nafn 
sem Hrafnhildur er! Þá er bara 
skárra að vera kallaður eitthvað 
allt annað og mér fannst þetta 
nógu absúrd til að hafa húmor 
fyrir því.“

↣

Hrafnhildur segist vera nokkurs konar félagslegur einfari. Að skapa hafi alltaf verið eins konar móteitur við leiðindum og þunglyndi. FréttAbLAðið/ANtoN briNK

hér heimA er þettA
Allt í einum grAut og 
Allir Svolítið „í hverS 
mAnnS koppi“.
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Ég segi, ef lögfræðingar eru 
ekki tilbúnir til að standa 
upp til varnar réttar-
ríkinu, hver á þá að gera 
það?“ spyr Ástráður Har-
aldsson hæstaréttarlög-

maður. Ástráður er álitinn á meðal 
fimmtán hæfustu umsækjenda um 
jafn mörg dómarastörf í Landsrétti, 
af dómnefnd um hæfi umsækjenda, 
en Sigríður Á. Andersen dómsmála-
ráðherra tók ákvörðun um að skipta 
Ástráði og þremur öðrum á listanum 
út fyrir fólk sem ekki var metið jafn 
hæft. Alþingi samþykkti tillögu Sig-
ríðar á fimmtudag.

Ástráður hefur ákveðið að höfða 
mál gegn dómsmálaráðherra og 
íslenska ríkinu og vinnur nú að því 
að ganga frá ráðningu lögmanns. 
Hann kemur til með að fara fram á 
flýtimeðferð í málinu.

„Ég geri mér grein fyrir því að þetta 
mun taka á. Sá sem lendir í stöðu eins 
og þessari og þarf að takast á við 
stjórnvöld út af því, gerir það ekki 
að gamni sínu. Það er ekki reynslan 
almennt að menn komi neitt sérlega 
vel út úr því. Jafnvel þó menn hafi 
unnið málin þá hefur svona mála-
rekstur ekki endilega verið þeim til 
mikils vegsauka. Ég hins vegar lít svo 
á að mér beri skylda til að standa upp 
og leita réttar míns í þessu máli og 
það verður bara að hafa það þó það 
kunni að hafa einhverjar neikvæðar 
afleiðingar fyrir mig,“ segir Ástráður.

Hart var deilt um málið á þingi 
áður en til samþykktar tillögu Sigríð-
ar kom. Ástráður hafði ekki trú á því 
að ákvörðun Sigríðar yrði snúið við í 
meðförum Alþingis. „Þegar endanleg 
niðurstaða dómnefndarinnar lá fyrir 
þá gerði ég ráð fyrir að málinu væri 
lokið. Auðvitað vissi ég hvaða reglur 
giltu og mér var ljóst að það ætti eftir 
að koma tillaga frá ráðherra sem 
þyrfti að fara fyrir þingið en ég gerði 
ekki ráð fyrir því að sú tillaga yrði 
nokkuð annað en niðurstaðan sem 
dómnefndin hafði komist að.“

Brot á jafnréttislögum
Ýmis rökstuðningur hefur verið reif-
aður fyrir breytingum ráðherrans 
en við skiptin tók hún fjóra karla út 
og setti tvær konur inn og tvo karla. 
Björt Ólafsdóttir, samráðherra Sig-
ríðar í ríkisstjórn, fagnaði því til 
dæmis að dómsmálaráðherra hefði 
stigið það skref að jafna kynjahlut-
föll í Landsrétti frá því sem tillaga 
hæfnisnefndar gerði ráð fyrir.

Ástráður segir að í raun hafi jafn-
réttislög verið brotin í málinu, ef 
kynjasjónarmið voru látin ráða ferð-
inni. „Það er óumdeild regla íslensks 
stjórnsýsluréttar að ráðherrann er 
bundinn af því að skipa í embætti 
þann umsækjanda sem er hæfastur 
til að gegna embættinu. Við höfum 
í íslenskum lögum reglur í jafnréttis-
lögum sem gera ráð fyrir að við til-
teknar aðstæður sé hægt að taka tillit 
til kynjasjónarmiða við mat á milli 
tveggja jafnhæfra einstaklinga, ef á 
einhverju starfsviði eru miklu fleiri 
af öðru kyninu. Sú staða kemur ein-
faldlega ekki upp í þessu máli.“

Dómnefndin gaf öllum umsækj-
endum einkunn eftir hæfi, sem 
byggð var á reynslu í lögmennsku, 
dómstörfum, stjórnsýslustörfum og 
reynslu af fræðistörfum og menntun.

„Auðvitað er það þannig að á 
árinu 2017 finnst okkur öllum að 
það sé eðlilegt að sem mest jafnvægi 
á milli kynjanna sé í dómstól eins 
og Landsrétti. Ég skal ekki fullyrða 
að það hefði ekki hugsanlega verið 
hægt með lögum að ákveða fyrirfram 
um einhvers konar kvóta, þó mér sé 
það til efs vegna þessarar mikilvægu 
grundvallarreglu um að velja skuli 
hæfasta umsækjandann. Það er ekki 
bara almenn stjórnsýsluregla heldur 
mikilvægur þáttur í jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar. Þannig að ef 
staðan er sú að dómsmálaráðherra 
hefur af virðingu við jafnréttissjónar-
mið ákveðið að fjölga konum og taka 
karla út þá er það brot á jafnréttis-
lögum. Ef umsækjandi sem er síður 

hæfur er tekinn fram fyrir umsækj-
anda sem er hæfari vegna kynferðis 
þá er það brot á málefnalegri stjórn-
sýslu.“

Pólitík í spilunum
Leiddar hafa verið líkur að því að 
pólitík hafi verið í spilunum við 
ákvörðun ráðherrans. Eiríkur Jóns-
son, sem metinn var sjöundi hæfast-
ur af umsækjendum en tekinn út, var 
varaþingmaður Samfylkingarinnar 
fyrir um áratug. Ástráður segist ekki 
hafa hugmynd um hvað hafi vakað 
fyrir ráðherranum.

„Ég var einn af stofnendum Röskvu 
og var í Alþýðubandalaginu um ára-
bil en ég hef engin afskipti haft af 
stjórnmálum í meira en tuttugu ár. 
Ég hef auðvitað komið að alls konar 
málum og haft skoðanir á opin-
berum vettvangi varðandi dómsmál 
sem pólitískur ágreiningur hefur ríkt 
um. Það leikur enginn vafi á því og 
það gengur enginn að því gruflandi 
að ég er vinstrimaður. Enda er ég 
stoltur af því og hef aldrei leynt því.“

Ástráður hefur meðal annars rekið 
mál er varða lögmæti þess að banna 
verkföll og deilt við stjórnvöld um 
embættisveitingar og frávikningar úr 
embættum. „Mál sem hafa út af fyrir 
sig gefið mönnum fullt af tækifærum 
til að álykta um afstöðu mína í þjóð-
félagsmálum, sem ég endurtek að er 
ekkert leyndarmál. En að ráðherra 
hafi á einhvern hátt horft til þess í 
vali sínu þykir mér ákaflega ótrúlegt 
enda er það kolólöglegt.“

Reglur brotnar
Í 12. grein laga um dómstóla segir: 
„Óheimilt er að skipa í dómara-
embætti mann sem dómnefnd 
hefur ekki talið hæfastan meðal 
umsækjenda, hvort heldur einn 
eða samhliða öðrum. Frá þessu má 
þó víkja ef Alþingi samþykkir tillögu 
ráðherra um heimild til að skipa 
í embættið annan nafngreindan 
umsækjanda sem fullnægir að mati 
dómnefndar öllum skilyrðum til að 
hljóta skipun í embættið.“

Ástráður segir að síðari hluti 
ákvæðisins segi ekkert 
um að skipa megi 
einstaklinga sem 
d ó m n e f n d i n 
metur ekki hæf-
asta. „Ráðherra 
hefur, að því er 
virðist, kosið 
að leggja það 
þannig upp 
að þetta hafi 
gefið henni 
aukið svigrúm 
til að velja 
úr hópi hæfra 
umsækjenda 
en það er rangt. 
Það var aldrei 
verið að taka úr 
gildi regluna um 
að það bæri að velja 
hæfasta umsækj-
andann, hún 

er alltaf í gildi. Það var 
heldur ekki verið að 
taka úr gildi regluna 

um að ráðherra væri 
óheimilt að skipa 
í dómaraembætti 
mann sem dóm-
nefnd hefði ekki talið 

hæfasta umsækjand-
ann. Þetta er slysavarn-

arákvæði sem er ætlað 
að tryggja að ráðherr-

ann hafi svigrúm til 
að bregðast við 

ef til dæmis 
d ó m -

nefndin gerir villu. Ef eitthvað fer 
úrskeiðis. En nú er það svo að ráð-
herra hefur margítrekað tekið það 
fram að hún telur alls ekki að dóm-
nefndin hafi gert villu.

Ef hún vildi velja nýja umsækj-
endur í stað hinna þá varð hún að 
gera það á grundvelli þess að þeir 
væru hæfari en það gerir hún ekki.“

Þá hefur verið gagnrýnt að dóm-
nefnd um hæfi umsækjenda lagði 
einungis til fimmtán umsækj-
endur, akkúrat jafn marga og skipa 
átti. „Þetta er útúrsnúningur. Dóm-
nefndin reynir að starfa í samræmi 
við þær reglur sem henni voru 
settar. Þær voru settar árið 2010 
og hafa staðið síðan. Dómnefndin 
býr til stigagjafarkerfi og svo vinnur 
hún eftir því kerfi. Það er augljóst 
að það eru þúsund umdeilanlegar 
ákvarðanir sem nefndin tekur við 
ákvarðanir einstaka matsþátta, en 
hún gerir þetta svona, og þá kemur 
út tiltekin röð. Ef hún hefði komist 
að þeirri niðurstöðu að einhverjir 
20 væru hæfastir þá hefði dóm-
nefndin hugsanlega getað horft 
upp á það í framhaldinu að þeim, 
sem voru númer eitt, tvö, þrjú og 
fjögur, hefði verið hent út en þeim 
sem voru númer tuttugu, nítján, 
átján og svo framvegis settir inn. 
Sem hefði verið frekar einkennileg 
niðurstaða, ekki satt?“

Traust Landsréttar laskað
„Þessi umgjörð um ferlið hefur 
orðið til á síðustu tíu til fimmtán 
árum. Við höfðum reynslu af því að 
verið væri að skipa dómara í tilvik-
um sem menn töldu umdeilanleg. 
Og jafnvel að stundum hafi emb-
ættisvaldi verið misbeitt. Það eru 
til aðrar aðferðir. Í Bandaríkjunum 
eru fyrir opnum tjöldum valdir 
dómarar í Hæstarétt á grundvelli 
pólitískra sjónarmiða. En það er 
kerfi sem við höfum ekki viljað hafa 
og hefur ekki tíðkast á Íslandi fram 
að þessu,“ segir Ástráður.

„Í öllu falli var það þannig að leik-
reglurnar voru búnar til fyrirfram og 
það störfuðu allir á grundvelli þeirra 
og niðurstaðan varð til á grundvelli 
þess, alveg þar til dómsmálaráð-
herra ákvað að svindla á kerfinu.“

Ástráður bendir á að millidóm-
stigið, sem verður til með Lands-
rétti, sé búið að vera draumur 

margra lögfræðinga um langt 
árabil. „Stofnun Landsréttar er 

alveg afar mikilvægur gern-
ingur. Það hvernig menn 

hafa staðið að undirbún-
ingi þess og hvernig fyrri 
dómsmálaráðherrar, 
ekki bara einn heldur 
að minnsta kosti tveir 
eða þrír, hafa staðið að 
því máli í þverpólitísku 
samstarfi hefur verið til 
fyrirmyndar.

Ég veit að lögfræð-
ingar margir hafa 
bundið vonir við 
að Landsréttur geti 
orðið endurnýjandi 
afl í íslensku dóms-
kerfi, ekki bara 
fyrir það dómstig 
sem hann verður, 
heldur geti haft 
víðtæk áhrif til 
endurnýjunar og 
nútímavæðingar 
annarra dóm-
stiga. En þessi 
embættisfærsla 

d ó m s m á l a r á ð -
herrans er ekki til 

þess fallin að stuðla 
að þessu markmiði 

og ég óttast að þetta 
mál geti dregið dilk á 

eftir sér og geti hugs-
anlega haft langvarandi 

áhrif á starfsanda innan 
Landsréttar, traust almenn-

ings til dómstólanna og það 
er augljóst að það hefur  spillt 

því fallega ferli sem þetta mál 
hefur lengi verið í.
Ég lít svo á að mér beri skylda til 

að standa upp og leita réttar míns 
í þessu máli. Ég tel að ég væri að 
misvirða hlutverk mitt og skyldur 
mínar gagnvart réttarríkinu ef ég 
gerði það ekki.“

Segir ráðherra hafa 
svindlað á kerfinu
Ástráður Haraldsson hæstaréttarlögmaður var metinn einn af 
fimmtán hæfustu umsækjendunum um dómarastöðu í Landsrétti 
en var færður af listanum af dómsmálaráðherra. Hann segir reglur 
hafa verið brotnar og ætlar í mál við ráðherra og íslenska ríkið. 

Dómsmálaráðherra í 
persónulegri ábyrgð
Árið 2011 féll í Hæstarétti dómur 
þar sem Árni M. Mathiesen, 
settur dómsmálaráðherra, og rík
issjóður hlutu dóm fyrir að ganga 
fram hjá Guðmundi Kristjánssyni 
við skipan dómara í Héraðsdóm 
Norðurlands eystra árið 2007. 
Frægt er að Árni skipaði Þorstein 
Davíðsson, son Davíðs Oddsson
ar stjórnmálamanns, í stöðuna 
þrátt fyrir að þrír umsækjendur 
hefðu verið hæfari en Þorsteinn. 
Dómurinn hefur fordæmisgildi 
fyrir þetta mál.

„Í dómnum gegn Árna Math
iesen, sem er rarítet í íslenskri 
réttarsögu, er niðurstaða Hæsta
réttar sú að dómsmálaráðherra 
hafi brotið lög og sé persónulega 
ábyrgur fyrir því, fjárbótaskyldur 
raunar, sem er algjört einsdæmi. 
Ég taldi það á sínum tíma orka 
tvímælis og lýsti þeirri skoðun 
minni opinberlega,“ segir Ást
ráður.

„Aðstæður nú eru mjög 
sambærilegar. Þegar embættis
veitingin var afráðin í málinu 
sem seinna varð að dómsmálinu 
gegn Árna Mathiesen, þá var álit 
dómnefndarinnar ekki bindandi 
fyrir dómsmálaráðherrann 
heldur ráðgefandi. Eftir það var 
lögunum breytt þannig að álit 
dómnefndarinnar varð bindandi 
fyrir dómsmálaráðherra og er 
það enn. Ég tel að reglur sem 
voru brotnar í Árna Mathiesen 
málinu séu enn skýrar brotnar í 
málinu nú.“

Snærós  
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

ég óttast að þetta mÁl 
geti dregið dilk Á eftir 
sér og geti Hugsan-
lega Haft langvarandi 
ÁHrif Á starfsanda  

innan landsréttar.
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Eitt flottasta götuhjólamót landsins, RB CLASSIC,
þar sem hjólað er umhverfis Þingvallavatn í frábæru umhverfi

 

VEGLEG PENINGAVERÐLAUN FYRIR FYRSTU ÞRJÚ SÆTIN Í A FLOKKI KARLA OG KVENNA

A flokkur – 2 hringir:  127 km
B flokkur – 1 hringur:  65 km
Vegleg útdráttarverðlaun - m.a. keppnishjól frá

INSTAGRAM LEIKUR - #RBCLASSIC2017
Glæsileg verðlaun fyrir flottustu myndina

Fyrstu 100 sem skrá sig í RB CLASSIC 2017 detta í lukkupott og eiga möguleika á að vinna

15.000 gjafabréf á Grillmarkaðinn
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Kaffistofa Hreyfils 
hefur sjaldan tæmst 
jafn fljótt og þegar 
blaðamann og ljós-
myndara bar að garði 
í vikunni.

„Það borgar sig ekki að tala neitt 
um þessa stétt,“ segir einn leigu-
bílstjóranna sem rýkur út. Annar 
segist vera þreyttur á netinu. Þar sé 
alltaf allt brjálað alveg sama hvað 
sagt er.

Eftir situr Arnþór Stefánsson 
leigubílstjóri og seinna bætast í hóp-
inn Óli Valdimar Ívarsson, Gunnar 
H. Bílddal og Ásdís Ásgeirsdóttir. Öll 
hafa þau starfað sem leigubílstjórar 
í áratugi. Gunnar allra lengst eða frá 
árinu 1966.

Sjálfsagt eru þetta því huguðustu 
eða þolinmóðustu leigubílstjórar 
stöðvarinnar sem nenna að sitja og 
ræða um stétt sína á tímum virkra í 
athugasemdum. Eða kannski er bara 
svona mikið að gera á þriðjudegi í 
miðju ferðamannagóðæri.

Arnþór er ekki mikið fyrir að 
ræða málin í þaula. Hann fer á eftir-
laun eftir tvö ár. „Ég er búinn að vera 
nógu lengi í bransanum. Ég hugsa 
að ég hafi byrjað fyrst um 1971, en 
byrjaði fyrir fullt nokkrum árum 
seinna,“ segir hann.

„Þetta hefur breyst svolítið. Þetta 
er allt orðið tölvuvætt,“ segir Arnþór 
og Gunnar tekur undir. „Það er ekki 
lengur þetta talstöðvargarg stans-
laust,“ segir hann. „Einu sinni voru 
mælarnir upptrekktir. Það hefur 
margt breyst,“ segir hann.

Gunnar man upp á dag hvenær 
hann hóf störf. „Það var 18.  maí 
1966. Ég kom af vertíð suður í 
Grindavík. Ég byrjaði að vísu á 
sendibíl. Fjölskyldan vildi ekki að 
ég færi á sjó. Vildi sjálfsagt ekki tapa 
mér. Hræðsla við sjóinn, eitthvað 
svoleiðis,“ segir Gunnar.

Trúnaður númer eitt
Er leigubílastarfið í útrýmingar-
hættu? „Já, svo segir þingmaðurinn 
fyrrverandi Frosti Sigurjónsson. 

Það koma bara sjálfkeyrandi bílar. 
Það verður einhver þróun í þessu, 
það sem breytist ekki er að fólk 
þarf áfram aðstoð við að komast á 
milli staða,“ segir Gunnar og segist 
óska þess að áfram verði traust og 
góð samskipti hluti af því ferða-
lagi fólks. „Það er nefnilega það 
skemmtilegasta við starfið. Þetta er 
lifandi starf og leigubílstjórinn er í 
hringrás þjóðfélagsins með alls kyns 
farþega.“

Þið heyrið sögur og leyndarmál í 
bílunum. Geymið þið þau eða gleym-
ið? „Trúnaður er númer eitt, tvö og 
þrjú í okkar starfi. Þetta er allt hér,“ 
segir Gunnar og bendir á höfuðið 

á sér. „Þetta hér er bara lokað hólf, 
fullt af leyndarmálum.“

Óli Valdimar er sestur á kaffi-
stofuna og reynir að fá Arnþór til 
að taka ferð á Snæfellsnes daginn 
eftir fyrir sig. Það virðist nóg að gera.

Er góðærið farið að kippa í leigu-
bílstjóra? „Hvaða góðæri?“ spyr Óli 
Valdimar. „Kjörin breytast ekki 
en ef þú vinnur kannski 24 tíma á 
sólarhring þá kannski má kalla það 
góðæri.“

Inni á kaffistofunni hefur greini-
lega lítið breyst í áratugi. Stólar og 
borð eru frá áttunda áratugnum og 
leigubílstjórar mega reykja að vild 
á kaffistofunni. „Við megum gera 

það sem við viljum hér, við eigum 
sjálf þetta félag,“ segir Óli Valdimar 
en Hreyfill hefur verið, frá stofnun 
1943, stærsta bifreiðastöð landsins. 
Hún er rekin í samvinnufélagsformi 
og bifreiðarstjórarnir eru allir eig-
endur stöðvarinnar.

Steindórsmálið
En hvað skyldi hafa hreyft mest við 
þeim í öll þessi ár? „Steindórsmálið!“ 
segir Gunnar og stendur snögglega 
upp og fer út.

Hann er þó kominn jafnharðan 
aftur með plastpoka sem í er bústin 
og slitin skjalamappa. „Hér eru 
fjörutíu ár af skjölum sem varða 

Steindórsmálið,“ segir Gunnar. „Hér 
eru dómarnir, blaðagreinarnar og 
málsskjölin. Þetta var feiknarbar-
átta,“ segir hann.

Í stuttu máli snerist Steindórs-
málið sem Gunnar vísar í um sölu á 
atvinnuleyfum bílstjóra. Eftir að erf-
ingjar Steindórs Einarssonar seldu 
einkarekna stöð hans árið 1982 og 
atvinnuleyfin með upphófst bar-
átta á milli kaupenda og annarra 
bílstjóra um sölu leyfanna. Málinu 
lauk með þeim hætti að salan var 
dæmd óheimil. Flestir bílstjóranna 
á nýrri stöð fengu þó ný leyfi. „Og 
hér er ég,“ segir Gunnar og segir stöð 
Steindórs hafa verið þá allra bestu í 
borginni.

Þeir sýna líka skopmyndir sem 
hæfileikaríkur leigubílstjóri hefur 
dregið upp af vinnufélögunum 
í ýmsum aðstæðum. Það er aug-
sýnilegt að þeim leiðist ekki félags-
skapur hver annars.

Traust viðskiptavina
Umræðan berst að hagsmunum 
leigubílstjóra. Þeim hefur fundist 
sótt að sér. Stjórnvöld sæki að þeim 
og vilji brjóta upp takmörkun á leyf-
um og akstri. Sótt sé að þeim bæði af 
þeim sem telji sig geta rekið leigu-
bifreiðar án aðhalds og líka af þeim 
sem vilji láta aðra aka fyrir sig. Þá af 
þeim sem telja að lögmál markaðar 
eigi að ráða.

Þeir eru hins vegar sannfærðir 
um að traust viðskiptavina á leigu-
bílstjórum sé grundvöllur.

„Það er ábyrgðarhlutur að leyfa 
mönnum að keyra sem selja fíkni-
efni og bjór og fleira í tengslum 
við akstur. Þú ert alveg örugg ef 
þú kemst inn í leigubíl,“ segir Óli 
Valdimar og bætir við: „Og ef eitt-
hvað gerist, þá er hægt að rekja það. 
Fólk treystir okkur fyrir börnunum 
sínum,“ segir hann.

Bílstjórarnir hafa allir orðið varir 
við ýmislegt misjafnt sem viðkemur 
mannlífinu.

„Það sem gengur á í bílnum, 
það sem er sagt í bílnum. Það er í 
bílnum,“ segir Óli Valdimar. „Ég 
segi fáar sögur. Bara þær sem ég er 
viss um að ekki er hægt að rekja eða 
margir segja.“

Sögur af stöðinni
Leigubílstjórar verða vitni að ótrúlegustu uppákomum. Trúnaður 
er lykilatriði og sögurnar má aðeins segja þannig að þær sé alls ekki 
hægt að rekja. Blaðamaður leit við á Kaffistofu Hreyfils, hlýddi á 
sögur og leyndarmál, ræddi við leigubílstjóra um þjóðmálin og far-
þega sem margir eru hættir að spjalla og stara þess í stað á símaskjá.

Arnþór og Óli Valdimar leigubílstjórar hafa starfað í stéttinni í áratugi. Á kaffistofu Hreyfils er þrasað en vináttan er samt traust. FréTTAblAðið/AnTon brink

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Gunnar bílddal gluggar í möppu um Steindórsmálið. FréTTAblAðið/AnTon brink

Það sem gengur á í 
bílnum, Það sem er 
sagt í bílnum. Það er í 
bílnum.
Óli Valdimar

↣

3 .  j ú n í  2 0 1 7   L A U G A R D A G U R30 H e L G i n   ∙   F R É T T A B L A ð i ð



Þarftu að ráða starfsfólk? 
Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

„Elja fylgir metnaðarfullu ferli við 
val á starfsmönnum. Það hefur 
skilað okkur frábærum árangri.“

Margrét Mekkin
framkvæmdastjóri
rekstrarsviðs Lagardere



Lögreglan svifasein
Stundum er starfið hættulegt en 
bílstjórarnir eru allir sammála um 
að það sé sjaldan sem hætta steðji 
raunverulega að.

„Það er sjaldan sem eitthvað 
alvarlegt kemur upp á hvað varðar 
okkur sjálfa,“ segir Óli Valdimar.

„Það var svakalegt þegar það var 
skotið inn í bílinn hjá Grími grimma 
á Hverfisgötunni. Það fór maður 
út úr bílnum en í staðinn fyrir að 
koma með peningaveskið þá kom 
hann með riffil og fór að skjóta inn 
í bílinn. Við lendum auðvitað í ein-
hverju. Ég geymi svona stóran hníf 
sem ég tók af einum,“ segir hann og 
býr til um 40 cm bil á milli handa.

Hvað gerið þið í svona aðstæðum? 
„Maður reynir bara að gera eitthvað. 
Oftast slysast maður til að gera eitt-
hvað rétt og vera snöggur að því. Við 
erum með neyðarhnapp í bílunum 
okkar. Ég hef aldrei notað hann,“ 
segir Óli Valdimar og segir lögregl-
una svifaseina þegar eitthvað kemur 
upp á. „Sannast sagna þá er lögregl-
an sein að bregðast við útköllum. Í 
nágrannalöndunum snýst þetta um 
það hvor er á undan, lögreglan eða 
félagarnir. Hér eru það undantekn-
ingalaust félagarnir.“

Hömluleysið erfiðast
Á dögunum sagði ung kona frá því 
að leigubílstjóri hefði komið henni 
til bjargar þegar ferðafélagi hennar 
ætlaði að þröngva sér upp á hana. 
Kemur þetta fyrir? „Þetta gerist mjög 
oft. Þetta er svo leiðinlegt. Þessir 
hlutir sem gerast á nóttunni. Sumt er 
ekki gott að tala um. En það sem er 
erfiðast er þetta hömluleysi í fólki.

Áfengi er minnsta málið, dóp-
neyslan er yfirgengileg og sum fíkni-
efni kveikja meira í hömluleysinu 
en önnur. Ég keyri helst ekki á nótt-
unni,“ segir Óli Valdimar.

En hvað er það þá við starfið sem 
heillar? Óli Valdimar veltir vöng-
um. „Tja, það er eiginlega ekkert 
heillandi við þetta. Maður festist 
bara í þessu. Yfirleitt þegar ég er 
búinn í ferðinni þá man ég ekki 
eftir henni. Ég legg það ekki á mig 
að muna. En hann Gunnar man eftir 
öllu,“ segir Óli Valdimar og bendir 
á vin sinn.

Þras og vinátta
Eruð þið öll miklir vinir sem eruð hér 
á kaffistofunni? Óli Valdimar hlær. 
„Menn þrasa alltaf hér. En það er 
ákveðið vináttumerki. Við Gunnar 
erum til dæmis aldrei sammála um 
eitt eða neitt. En á sama tíma þá gæti 
ég treyst honum fyrir hverju sem er.“

En eruð þið búnir að fara í Costco 
og skoða hvað dekkin kosta? „Já, ég 
fór að skoða. Dekkin kosta aðeins 
um hundrað þúsund krónur undir 
komin. Það er nokkuð gott og það 
eru dýrustu dekkin,“ segir Arnþór.

Nú hefur Ásdís bæst í hópinn og 
sest aftarlega við gluggann. 

Hvað finnst henni um hugmyndir 
um sjálfkeyrandi bíla? Er leigubíl-
stjórinn að verða útdauður? „Þetta 
er ekkert langt frá því sem á eftir að 
gerast. Hann var svolítil geimbelja, 
hann Frosti, þegar hann ræddi þessi 
mál,“ segir hún og skellir upp úr.

Hvað finnst þeim um Borgarlínu? 
Líst þeim vel á áform um slíkan kost 
í borginni? „Bara vel, en er þetta ekki 
alltof dýrt, þarf ekki lágmark millj-
ón íbúa til að þetta svari kostnaði?“ 
segir Óli Valdimar.

„Það er sama hvort það eru sjálf-
keyrandi bílar, Borgarlína, einka-
bílar, leigubílar. Við þurfum áfram 
götur, við þurfum að viðhalda 
gatnakerfinu. Það verður greinilega 
ekki gert nema með sköttum á elds-
neyti,“ segir hann.

Gerum það sem fólk vill
Ásdís leggur sitt til málanna. „Öll 
þróun á að halda áfram. Við eigum 
ekki að hindra hana og verðum að 
fara eftir því sem fólk vill. Við erum 
á réttri leið en borgarstjórnin, í 
henni eru víðáttuvitleysingar. 

Ég vil að stjórnmálamenn í borg-
inni vakni. Þeir eru svo takmark-
aðir í hugsun. Það er til fólk sem 
getur ekki gengið. Það geta ekki 
allir hjólað. Það er stór hópur fólks 
sem reiðir sig á góðar samgöngur og 

gatnakerfið,“ bendir hún á og segir 
stóran hóp viðskiptavina sinna vera 
aldraða og öryrkja.

Óli Valdimar tekur undir og það 
er greinilegt að þetta er hitamál hjá 
leigubílstjórum. „Auðvitað er fínt að 
hjóla sér til heilsubótar ef þú getur 
komið því við. En þá skulum við 
muna að það gilda umferðarreglur 
um hjól líka. Mér sýnist þurfa að 
taka allt þetta hjólreiðafólk og testa 
það og jafnvel áfengismæla það.“

Ásdís segir uppbyggingu borgar-
innar á hjólastígum jákvæða. „Það 
er gott mál að gera hjólastíga því 
hjólreiðafólk þarf að vera öruggt í 
umferðinni. En okkar sjónarmið 
eru þau að við erum að keyra mjög 
marga sem eru fatlaðir, öryrkjar, 
aldraðir. Þetta fólk er ekki að fara 

að hjóla eða ganga um í tuttugu 
mínútur á milli búða.“

Einstæð móðir og þurfti pening
Bæði Ásdís og Óli Valdimar búa í 
Breiðholtinu. „Breiðholtið, þar sem 
er eilíft góðæri,“ segir hann í gaman-
sömum tón.

Ásdís byrjað að keyra leigubíl til 
að hífa upp tekjur sínar. „Ég er búin 
að keyra leigubíl síðan á síðustu öld. 
Ég var einstæð ung móðir og mig 
vantaði pening. Þetta var rosalega 
fínt. Ég tók rúnta um helgar. Þetta 
er ekki fjölskylduvænt starf en ég 
þurfti starf. Ég þurfti að borga út í 
íbúðinni. Mamma passaði og ég 
vann.“

Ásdísi tókst að koma undir sig 
fótunum. Hún var einstæð móðir 
til margra ára en fann síðar ástina. 
„Menn endast í þessu starfi í tugi 
ára. Þetta er ávanabindandi. Fólk 
getur svolítið stjórnað tímanum. 
Þótt starfið sé langt í frá að vera fjöl-
skylduvænt þá er samt ekkert mál 
að hoppa heim ef stelpan veikist. Þá 
vinn ég bara lengur næsta kvöld.“

Ásdís segir starfið hafa breyst 
mikið síðustu ár. Það sé helst eldra 
fólk sem spjalli. „Áður var þetta 
alltaf spjall og gaman. Nú horfir 
fólk stjarft á skjáinn eins og upp-
vakningar.“

Erum við sjálfhverf kynslóð? „Já 
sennilega!“ „En samt, ekki er gamli 
skólinn betri. Þegar fólk byrgði 
innra með sér erfið mál og ræddi 
þau ekki? Við erum öðruvísi, eigum 
auðveldara með að ræða málin, 
segjum frá því ef við erum að rífast 
við makann en erum kannski á 
sama tíma líka uppteknari af okkur 
sjálfum. Ég sakna spjallsins,“ segir 
Ásdís. „Bara þessa hversdagslega 
spjalls.“

Bakkaði yfir rudda
Ásdís hefur einu sinni þurft að biðja 
um aðstoð á þeim rúmu tuttugu 
árum sem hún hefur starfað sem 
leigubílstjóri. „Ég varð að redda mér 
sjálf. Lögreglan kom seint á vett-
vang. Það var bara einn sem drakk 
aðeins of mikið í bílnum hjá mér og 
ég vildi ekki kyssa hann. 

Aumingjans kallinn og hann var 
rosalega reiður, greyið. Það endaði 
með því að hann var svo reiður að 
hann ætlaði að míga í bílinn hjá 
mér. Hann var þá búinn að rústa 
öllu í bílnum. Hann steig svona inn í 
bílinn og gerði sig tilbúinn að míga. 
Þá náttúrulega bakkaði ég bara. Ég 
bakkaði bara og ég held ég hafi farið 

yfir hann, ég veit það ekki,“ segir 
hún og hlær. 

„Ég mætti svo löggunni þegar ég 
var að keyra í burtu og sagði við þá: 
Hann liggur þarna einhvers staðar!

En þetta var ekki neitt. Nú eru 
það hótanir með sprautunálum og 
alls konar ógeð. En ég hef ekki lent 
í neinu alvarlegu eftir þetta atvik.“

Ásdís segir oft beðið um konur 
sem bílstjóra.

„Þetta er karlastarf en það er rosa-
lega mikið beðið um konur. Þá eru 
það konur sem hafa lent í kynferðis-
glæpum og eru bara hræddar. Eða 
þá að einhver er að láta sækja barn 
og er hræddur um það.“

Heimilisofbeldi í bíl
Þegar Ásdís er spurð um erfitt atvik 
í bílnum, eitthvað sem henni finnst 
erfitt að gleyma, tekur hún undir 
með félögum sínum að hún verði 
oft vitni að því þegar menn reyni að 
fá konur til við sig sem vilji það ekki.

„Við erum bundin trúnaði. Stund-
um tökum við atvik inn á okkur. Ég 
hef orðið vör við ótrúlega erfiða 
hluti. Ég keyrði hjón fyrir mörgum 
árum síðan. Ég get sagt frá þessu því 
ég er viss um að það getur enginn 
vitað hver þau eru. Hann var rosa-
lega vondur við hana. Og hún sagði 
ekki orð. Ég endaði á því að stöðva 
bílinn við Miklubrautina og sagði 
við manninn: Þú ferð út hér. Þú ert 
ekki að fara heim með þessari konu. 
Hann mátti vakna, hann var búinn 
að hrauna yfir hana alla ökuferðina. 
Hún grét svo alla leiðina heim.

Svo hringja stundum konur og 
vilja vita hvert mennirnir þeirra 
eru að fara. Með hverjum þeir eru 
og fleira.

Ég hef ekkert heimild til að segja 
neitt. Ég hugsa að það sem hafi 
komið mér mest á óvart í þessum 
bransa séu framhjáhöldin. Það er 
svo mikið um þau.“

En ertu þá búin að missa trúna 
á ástinni? „Nei, alls ekki. Ég hef 
tekið þetta allt saman í sátt. Ég var 
í sjokki fyrst, ég var svo ung og sak-
laus þegar ég byrjaði að keyra og gat 
ekki ímyndað mér að fólk væri að 
halda svona framhjá. Svo ganga eit-
urlyf kaupum og sölum í bílnum og 
neyslan er í fullum gangi í bílnum 
líka. Þetta er allt erfitt að horfa upp 
á. En svona er lífið bara.

Fólk er alltaf að tala um að þetta 
sé svo hættulegt starf. En það er það 
ekki. Það er sjaldan sem eitthvað 
kemur upp því flest erum við gott 
fólk í þessu samfélagi.“

Ásdís Ásgeirsdóttir hóf störf sem leigubílstjóri til að hífa upp tekjurnar. Hún var einstæð móðir og þurfti sveigjanleika. FréttaBLaðið/anton Brink

Gunnar Bílddal hefur starfað síðan 1966. 

Óli Valdimar segir trausta vináttu á milli félaganna á kaffistofunni. 

Hann steig svona inn 
í bílinn og gerði sig 
tilbúinn að míga. Þá 
náttúrulega bakkaði 
ég bara. ég bakkaði 
bara og ég Held ég Hafi 
farið yfir Hann.  
Ásdís Ásgeirsdóttir
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Huginn Frár gaf út sitt 
fyrsta lag, Gefðu mér 
einn, fyrir skemmstu og 
kemur fram með sveit-
inni Úlfur Úlfur í kvöld.
  ➛10

„Í starfi okkar fylgjumst við með þróun í upplýsingatækni og kennsluháttum og viljum að nemendur séu virkir þátttakendur í námi sínu og því lýðræðislega 
samfélagi sem við búum í,“ segir Helgi Kristjánsson, aðstoðarskólastjóri MK. MYND/EYÞÓR

MK er skólinn minn
Boðið er upp á fimm stúdentsbrautir hjá Menntaskólan-
um í Kópavogi auk þess sem boðið er upp á nám í grunn-
deild matvæla- og ferðagreina. Skólinn leggur ríka áherslu 
á nýtingu upplýsingatækni í öllu sínu skólastarfi. ➛2

2 töflur fyrir skemmtun
2 töflur fyrir svefn

Fæst í næsta apóteki

www.icecare.is

Slepptu 
þynnkunni



Menntaskólinn í Kópa-
vogi (MK) hefur nokkra 
sérstöðu meðal íslenskra 

framhaldsskóla. Skólinn er hefð-
bundinn bóknámsskóli auk þess 
sem hann er kjarnaskóli í hótel-, 
matvæla- og ferðagreinum, 
að sögn Helga Kristjánssonar 
aðstoðarskólameistara. „Ein-
kunnarorð okkar eru þekking, 
þroski, þróun og þátttaka. Þannig 
viljum við bæta og efla þekkingu 
nemenda og auka þroska þeirra 
og víðsýni. Í starfi okkar fylgjumst 
við með þróun í upplýsingatækni 
og kennsluháttum og viljum að 
nemendur séu virkir þátttakendur 
í námi sínu og því lýðræðislega 
samfélagi sem við búum í.“

Helgi segir námsframboð skól-
ans vera fjölbreytt. „Þar er að finna 
hefðbundið bóknám til stúdents-
prófs en alls eru fimm fjölbreyttar 
stúdentsbrautir við skólann; 
alþjóðabraut, félagsgreinabraut, 
opin braut, raungreinabraut og 
viðskiptabraut. Við lok 10. bekkjar 
er einnig hægt að hefja nám í 
grunndeild matvæla- og ferða-
greina. Það nám er undirbúningur 
fyrir þá sem vilja fara í iðnnám í 
bakstri, þjóninum, kokkinum eða 
starfa í ferðaþjónustu. Auk þess 
starfrækjum við framhaldsskóla-
braut.“

Upplýsingatæknin nýtt
MK leggur ríka áherslu á fjöl-
breytta kennsluhætti og nýtingu 
upplýsingatækni í skólastarfi að 
sögn Helga. Kennslan miðast því 
í ríkum mæli við notkun staf-
rænna miðla og kennslukerfa og 
að nemar skólans læri að nota 
tækni og tölvur sem vinnutæki. 
„Allir nemendur eru með far- eða 
spjaldtölvur og þeir geta unnið 
á þær hvar sem er í skólanum í 
gegnum þráðlaust net. Við notum 
rafrænt vinnuumhverfi þar sem öll 
verkefni eru aðgengileg á heima-
svæði hvers áfanga.“

Frábært félagslíf er í MK og nóg 
um að vera yfir skólaárið. „Félags-
lífið er fjölbreytt og það er mjög 
góður andi í skólanum. Nem-
endafélagið er öflugt og það er 
alltaf eitthvað í gangi hjá nefndum 
innan félagsins. Alls eru þrettán 
nefndir við skólann og þær sinna 
margvíslegum verkefnum en 
umfram allt er lögð áhersla á að 
hafa gaman og að allir geti fundið 
eitthvað við sitt hæfi.“

Stjórn nemendafélagsins, sem 
kosin er af nemendum ár hvert, 
sér um það að allir geti fundið 
eitthvað við sitt hæfi í skólanum, 
segir Helgi. „Þar má nefna skipu-
lagða atburði eins og Tyllidaga, 
sem eru þemadagar á haustönn, 
en þá er hefðbundið nám brotið 
upp. Nemendur geta þessa daga 

valið úr fjölmörgu skemmtilegu til 
að gera á skólatíma og lýkur þeim 
með tyllidagaballi. Stjórnin sér 
einnig um að halda önnur böll líkt 
og nýnemaball, myrkramessuball 
en það ball var haldið í Reiðhöll-

inni Víðidal og þemað var „neon“. 
Árshátíðin var hin glæsilegasta og 
nemendur skemmtu sér konung-
lega. Á lokaballið kom skemmti-
krafturinn IloveMakonnen fram 
ásamt Sturlu Atlas og fleirum.“

Öflugt félagslíf
Íþróttanefnd skipuleggur líka 
ýmsa viðburði, þ. á m. fótbolta-
mót, handboltamót auk fleiri 
íþróttaviðburða. Urpið, sem er 
söngkeppni MK, er haldin árlega 
á vorönn þar sem nemendur fá 
tækifæri til að spreyta sig í söng-
listinni. 

„Sigurverarinn tekur þátt í Söng-
keppni framhaldsskólanna fyrir 
hönd skólans. Mikill metnaður 
ríkir hjá aðstandendum og kepp-
endum sjálfum en forkeppnin 
fór fram í Gamla bíói 28. febrúar 
síðastliðinn og reyndist mikil 
skemmtun.“

Sauðkindin, sem er leikfélag 
MK, sér um að setja upp leik-
sýningu ár hvert og allir áhuga-
samir fá að sjálfsögðu að vera með, 
segir Helgi. „Við í MK höfum á 
síðustu árum sett upp sýningarnar 
Mamma Mia, Börrlesk, Frægð, 
Dýrin í Hálsaskógi og í mars á 
þessu ári var verkið Hrói höttur 
frumsýnt. Því má sjá að það er svo 
sannarlega fjör í MK.“

Allar nánari upplýsingar má finna 
á www.mk.is og á Facebook-síðu 
skólans.

MK leggur ríka áherslu á fjölbreytta kennsluhætti og nýtingu upplýsingatækni.

Grunndeild matvæla- og ferðagreina er undirbúningur fyrir iðnnám í bakstri, 
þjóninum, kokkinum eða starfi í ferðaþjónustu.

Framhald af forsíðu ➛

Allir nemendur eru 
með far- eða spjald-

tölvur og þeir geta unnið 
á þær hvar sem er í skól-
anum í gegnum þráðlaust 
net. Við notum rafrænt 
vinnuumhverfi þar sem 
öll verkefni eru aðgengi-
leg á heimasvæði hvers 
áfanga.
Helgi Kristjánsson

Fréttablaðið vinnur í samstarfi við hátíðarhaldara  
Secret Solstice að sérblaði um hátíðina. 

Allt sem þú þarft að vita um hátíðina kemur fram í blaðinu.  
Blaðið kemur út 12. júní

SÉRBLAÐ

Áhugasamir geta haft samband við Jón ívar.

Sími 512 5429
jonivar@365.is
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Ásta Kjartans-
dóttir, vöru-
merkjastjóri hjá 
IceCare.

Vörulínanan er 
breið. Í henni 

má finna allt frá 
tannbursta og 

tannstönglum til 
tannhvíttunar-

efna.

Vörurnar hafa ekki 
skaðleg áhrif á 

almenna tannheilsu og 
innihalda ekki bleikiefni 
sem geta skaðað náttúrulega 
vörn tannanna. 

Heilbrigð melting
Active Liver stuðlar að eðlilegum efnaskiptum

„Ég fékk 
aukna orku 

og mér finnst 
auðveldara að 
halda mér í réttri 
þyngd.“

Jóna Hjálmarsdóttir 

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsuverslanir  
og heilsuhillur stórmarkaðanna
Nánari upplýsingar á www.icecare.is

Inniheldur:
• Kólín sem stuðlar að:
- eðlilegum fituefnaskiptum
- viðhaldi eðlilegrar starfsemi lifrarinnar
• Mjólkurþistil og ætiþistil sem talin eru
   stuðla að eðlilegri starfsemi lifrar og galls
• Túrmerik og svartan pipar

Gum Original White munn
skol og tannkrem hreinsa 
burt bletti og óhreinindi og 

veita tönnunum vernd. Tann
læknar mæla með Gum vörunum. 
„Vörulínan er breið og góð og í 
henni má finna allt frá tannburst
um og Soft Picks tannstönglum til 
tann hvíttunarefna. Sérfræðingar 
Gum eru fljótir að tileinka sér 
nýjungar og mæta þörfum fólks 
sem er virkilega gott í þessum 
geira,“ segir Ásta Kjartansdóttir, 
vöru merkjastjóri hjá Icecare.

Engin bleikiefni
Gum Original White munnskol og 
tannkrem hreinsa burt bletti og 
óhrein indi og tennurnar fá sinn 
uppruna lega lit. Báðar vörurnar 
innihalda flúor og má nota að stað
aldri. Þær hafa ekki skaðleg áhrif á 
almenna tannheilsu og innihalda 
ekki bleikiefni sem geta skaðað 
nátt úrulega vörn tann anna. 
„Hvíttunar línan, Original White, 
er mjög góð því hún virkar vel en 
fólk fær samt sem áður ekki tann
kul. Slípimass inn er agnarsmár svo 
hann rispar ekki upp glerunginn 
eins og oft vill verða þegar notuð 
eru hvíttunartann krem.“

Ásta segir það einnig kost að 
Original White línan viðhaldi 
árangri  eftir lýsingarmeð ferð á 
tannlæknastofu. „Soft Picks tann
stönglarnir eru mitt uppáhald því 
þeir komast vel á milli tannanna 
og inni halda engan vír og eru ríkir 
af flúori. Þetta eru frábærir einnota 
tannstönglar sem virka eins og 
millitannburstar en þá er hægt 

að hafa í veskinu eða heima fyrir 
framan sjónvarpið.“

Hvíttunarvörurnar innihalda 
sér staka blöndu sem Gum hefur 
einkaleyfi á og hreinsar betur en 
bleikiefni.

Hvítari tennur með Gum 
Original White vörum
Tennurnar verða hvítari með Gum Original White munnskoli og tann-
kremi. Vörurnar innihalda flúor, veita vörn og hreinsa burt bletti og 
óhreinindi. Þessar vörur innihalda blöndu sem Gum hefur einkaleyfi á.

Hay Max er lyfjalaus frjókorna tálmi 
fyrir þá sem þjást af frjókorna
ofnæmi. Hay Max er framleiddur úr 
vottuðum lífrænum hágæðaefnum: 
bývaxi, ilmkjarna olíum, aloe vera 
og sólblómaolíu og er varan því 
vottuð fyrir grænmet isætur. Salvinn 
er laus við öll lyf sem þýðir að syfja 
er ekki ein aukaverkana öfugt við 
mörg ofnæmislyf. Það er því óhætt 
að aka bíl þó svo Hay Max sé notað. 
Salvinn er auk þess hentugur fyrir 
börn, ófrískar konur og konur með 
barn á brjósti. Salvinn er mjög ein
faldur í notkun, hann er einfald lega 
borinn vandlega á svæðið um hverfis 
hvora nös nokkrum sinnum á dag 
á meðan á frjókornatímabilinu 
stendur. Einnig má setja salvann 
að eins inn í nasir og í kringum augu. 
Þannig er hægt að koma í veg fyrir 
að einkenni ofnæmisins komi fram, 
svo sem hnerri og kláði í augum, 
hálsi og eyrum. Hay Max hefur 
fengið fjölda viðurkenninga í Bret
landi, meðal annars 
frá bresku astma 
og ofnæm is
samtökunum.

Frábær lausn
Jón Páll 
Pálmason er 
mikið úti við á 
sumrin í starfi sínu 

sem þjálfari meistaraflokks í knatt
spyrnu. „Ég hef verið mjög slæmur 
á þessu tíma bili, alltaf svo pirraður 
í augunum þegar frjókornin eru 
sem mest í loft inu. Ég ákvað að 
prófa Hay Max því það sakaði ekki 
að prófa og smurði því í kringum 
augun og við nas irnar. Það var eins 
og við manninn mælt, ég fann 
mikinn mun á mér og 
er núna alltaf með 

dósina á mér þegar ég 
er úti,“ segir Jón Páll 
sem mælir hiklaust 

með Hay Max gegn frjókorna
ofnæmi.

Hay Max fyrir lítil kríli
Sonja Dögg Ólafsdóttir var í vand
ræðum með annan tvíburason sinn 
sem var síhnerrandi. „Þegar við fór
um í frí var hann alltaf hnerrandi og 
með lekandi hor þannig að ég ákvað 
að fara í apótek til að athuga hvort 
það væri eitthvað til handa svona 
litlum krílum við ofnæmi. Mér var 
sagt að það væri ekkert lyf fyrir svo 
ung börn og var því bent á Hay Max 
og sýndar þrjár gerðir af því. Ég valdi 
að taka Hay Max með aloe vera. Ég 
bar þetta á hann og það var eins og 
hendi væri veifað og enginn hnerri 
kom sem var mjög gott. Þannig að 
Hay Max er borinn á þá báða þegar 
við förum út og erum úti í náttúr
unni og ég er alltaf með salvann í 
skiptitöskunni.“

Gegn frjókornaofnæmi

Í Hay Max Pure 
eru engin við-

bætt ilmefni Hay 
Max Aloe Vera 
sam einar frjó-

kornatálmandi 
áhrif Hay Max 

og græðandi 
áhrif aloe vera

Hay Max
l Lausn við frjókornaofnæmi.
l  Einfaldur í notkun, salvinn er 

borinn á svæði umhverfis hvora 
nös og augu ef vill.

l Inniheldur lífræn hágæðaefni.
l Vottaður fyrir grænmetisætur.
l Lyfjalaus.
l Hentar öllum.
l  Kemur í veg fyrir hnerra, kláða í 

augum, hálsi og eyrum.
l  Hay Max Pure inniheldur engin 

viðbætt ilmefni eða ilmkjarna-
olíur fyrir þá sem hafa viðkvæma 
húð og kjósa náttúrulegan ilm af 
bývaxi.

l  Hay Max Aloe Vera sam einar frjó-
kornatálmandi áhrif Hay Max og 
mýkj andi og græðandi áhrif Aloe 
vera plöntunnar.
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Effitan inniheldur 
ekki eiturefnið 

DEET sem er í mörgum 
flugnafælum og skor-
dýraeitri en það er talið 
geta haft skaðleg áhrif á 
heilsu fólks. 
Hrönn Hjálmarsdóttir, næringar- og 
heilsumarkþjálfi

Upptaka á B12 
gegnum slímhúð í 

munni er áhrifarík leið til 
að tryggja líkamanum 
nægjanlegt magn af 
B12-vítamíni.

B12 er það vítamín 
sem flesta skortir á 

efri árum.

Sífellt algengara er að fólk þjáist af B12 vítamínskorti. 

B12-vítamín er gríðarlega 
mikilvægt og gegnir margvís-
legu hlutverki í líkamanum. 

„Það er m.a. nauðsynlegt fyrir 
skiptingu frumnanna en rauðu 
blóðkornin eru í hópi þeirra 
frumna sem skipta sér oftast og því 
veldur B12-vítamínskortur blóð-
leysi. B12-vítamín er nauðsynlegt 
fyrir nýmyndun tauganna og spilar 
það því stórt hlutverk í að halda 
taugakerfinu okkar í lagi sem og 
heilastarfseminni,“ segir Hrönn 
Hjálmarsdóttir heilsu- og nær-
ingarmarkþjálfi hjá Artasan.

Hvað veldur B12 skorti?
Hún segir það verða sífellt algeng-
ara að fólk þjáist af B12-skorti 
og er hluti af skýringunni sá að 
vandamál tengd meltingu og hafa 
aldrei verið fleiri og jafn algeng 
og nú. „Einnig er B12 það vítamín 
sem flesta skortir á efri árum og 
oft er það vegna skorts á efninu 
„Intrinsic factor“ sem er mikilvægt 
prótein, framleitt í maganum og 
hjálpar til við upptöku. Það þýðir 
að þó svo að við borðum mat sem 
inniheldur B12 eða tökum víta-
mínpillur, verður engin upptaka á 
B12 og við lendum í skorti. Óhófleg 
neysla áfengis, kaffis, kóladrykkja 

og nikótíns, notkun ýmissa lyfja, 
m.a. sýrubindandi lyfja og mikil 
eða langvarandi notkun sýklalyfja 
er meðal þess sem getur valdið 
skorti.“

Ertu vegan?
Í raun þurfa allir að fá B12 en 
grænmetisætur og vegan (þeir sem 
sneyða alfarið hjá dýraafurðum) 
eru að sögn Hrannar líklegri en 

aðrir til að þjást af skorti. Hlut-
verk B12 í að stuðla að heilbrigðri 
frumuskiptingu sem og úrvinnslu 
líkamans á fólínsýru gerir það 
mikilvægt fyrir ófrískar konur 
og konur með barn á brjósti að 
taka inn B12. Einnig, eins og nefnt 
var hér að ofan, er fólk með ýmis 
vandamál í meltingarvegi og/
eða lélegt frásog næringarefna 
útsettara en aðrir fyrir því að lenda 

skorti,“ segir Hrönn.

Yfir 50% betri upp-
taka í munnúða
Í ljósi þess að B12-
skortur tengist oft vanda-
málum í meltingarvegi 
er að sögn Hrannar 
best að taka það í formi 
munnúða. „Rannsóknir 
sýna að upptaka gegnum 

slímhúð í munni er yfir 50% meiri 
heldur en ef um töflur er að ræða. 
Þetta er því örugg og áhrifarík leið 
til að tryggja líkamanum nægjan-
legt magn af B12-vítamíni eða til 
að verja okkur gegn skorti."

B12 Boost munnúðinn frá 
Better You inniheldur 
meth ylcobalamin 
sem er náttúrulegt 
form þessa vítamíns. 
Úðinn er bragð-
góður og tryggir að 
líkaminn fái allt það 
B12 sem hann þarf 
á afar auðveldan 
og einfaldan máta. 
Hann inniheldur 
einnig steinefnið 
chromium chloride 
(króm) sem nýtist 
öllum og er sérstak-
lega hjálplegt fólki 
með efnaskiptavillu 
og/eða blóðsykur-
vandamál og svo er 
grænt te í blöndunni 
sem eykur orku.

Fæst í flestum 
apótekum, heilsu-
búðum og heilsu-
hillum stórmarkaða 
og verslana.

B12-vítamín – skortur getur 
verið lífshættulegur
B12 Boost frá Better You er áhrifaríkur munnúði sem inniheldur hátt hlut-
fall af B12-vítamíni (methylcobalamin), krómi og grænu tei. Upptaka víta-
mínsins gegnum slímhúð í munni tryggir hámarksupptöku og virkni.

Effitan er mjög áhrifarík skordýrafæla án allra eiturefna.

Effitan kom á markað hér á landi 
vorið 2011. „Það hitti strax í 
mark, enda um að ræða mjög 

áhrifaríka skordýrafælu án allra 
eiturefna,“ segir Hrönn Hjálmars-
dóttir, heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

„Effitan inniheldur ekki eitur-
efnið DEET sem er í mörgum flugna-
fælum og skordýraeitri en það er 
talið geta haft skaðleg áhrif á heilsu 
fólks. Virku innihaldsefnin í Effitan 
eru m.a. kókosolía, eucalyptus 
citriodora (sítrónu júkalyptus) og 
citronella sem er ilmkjarnaolía og 
vel þekkt sem flugnafæla í kremum, 
úðum og kertum. Effitan er 98,88% 
náttúrulegt og er virkni þess klínískt 
rannsökuð, bæði hjá Swiss Tropical 
Institute í Basel og Dr. Dautel Insti-
tut í Berlín.“

Fyrir alla fjölskylduna
Þar sem Effitan er náttúruleg 
skordýrafæla hentar hún að sögn 
Hrannar fyrir alla fjölskylduna. 

Ófrískar konur og börn frá þriggja 
mánaða aldri eru ekki undanskilin 
en vert er að geta þess að yfir 82% af 
efnunum eru lífræn. Einungis þarf 
að varast að bera efnið ekki þar sem 
hægt er að setja það í augu og munn. 
Rannsóknir sýna að Effitan verndar 
í allt að átta klukkustundir.

Stangveiði, golf, göngur og 
garðyrkja
Yfir sumartímann má segja að 
blíðunni fylgi fluga. Hrönn segir 
því þjóðráð að eiga Effitan í golf-
töskunni, bakpokanum og í veiði-
töskunni enda getir mývargurinn 
hreinlega eyðilagt friðsæla veiði-
ferð. „Það er líka gott að nota 
það þegar taka á til hendinni í 
garðinum.“

Frí á suðrænni 
sólarströnd
„Við könnumst flest 
við hversu hvim-
leitt það getur verið 
að lenda í svöngum 
moskítóflugum í 
sólarfríinu. Að vera 
útbitin og að tapa 
sér í kláða er ekki 
góð skemmtun og 
getur í sumum til-
fellum skemmt fríið. 
Effitan má nota að 
vild og ekki er verra 
ef við tökum nóg af 
B-vítamíni inn líka en 
pöddurnar eru margar 
hverjar viðkvæmar 
fyrir lyktinni sem 
þetta vítamín gefur 
frá sér,“ segir Hrönn.
Sölustaðir: Flest apótek 
og Aktu taktu

Ekki láta flugnabit 
eyðileggja sumarið
Effitan flugnafæluúði er náttúrulegur 
og með mikla virkni. Hann virkar vel 
á moskítóflugur, mý, flugur, flær og 
skógarmítla í allt að 8 klukkutíma. 
Hann má nota á frá 3 mánaða aldri.
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RECAST
SVEFNSÓFI

kr. 119.900

SKEMILL  kr. 33.200

Eikarhilla
kr. 38.500

Rugged Motta 170x240

Marvel Motta 170x240

kr. 49.900

kr. 56.300

Mati 3ja sæta
kr. 147.500

TILBOĐ
kr. 118.000

Paloma kr. 77.400

Crackle vasar 
stór kr. 3.980
lítill  kr. 2.800

Stylo - 70x40 cm
kr. 32.900

Stylo -  45x33 cm
kr. 19.800

Walls Grey
Spegill 80 cm

kr. 18.900

Minimal klukkur
kr. 8.700

Cupid 
kr. 32.900

Bow Gólfl ampi
kr. 43.200

Grengo ljós
kr. 29.700

TILBOĐ
-20%



Ég ætla að verða 
kvikmyndagerðar-

maður og mig langaði til 
að sjá hvernig hlutirnir 
ganga fyrir sig á setti. 
Auglýst var eftir strák á 
mínum aldri til að leika í 
myndbandi og ég skráði 
mig.

Ég hef verið að 
safna að mér græj-

um frá því ég var lítill. Ég 
ætla til dæmis að fá mér 
almennilega myndavél 
fyrir fermingarpening-
ana. 

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

græjurnar sem þau voru með, allar 
flottu myndavélarnar og hvernig 
skot þau voru að taka. Ég lærði 
helling.“

Lagið Soldier er hugljúft og 
örlítil dramatísk tilþrif þurfti í leik-
inn í myndbandinu. Tómas segist 
hafa þurft að undirbúa sig aðeins 
en það hafa verið lítið mál. „Þetta 
var svo góður leikstjóri að það 
gekk allt vel,“ segir hann.

Verðlaun fyrir stuttmynd
Þetta voru ekki fyrstu skref Tómas-
ar fyrir framan myndavél en hann 
hefur áður leikið, í auglýsingu fyrir 
Krónuna á síðasta ári. Hann er þó 
kominn með talsverða reynslu í 
kvikmyndagerð miðað við aldur 
en Tómas hefur frá því hann var 
smástrákur búið til myndbönd og 

þá sigraði hann í flokki yngri nem-
enda á Stuttmyndahátíðinni í Bíó 
Paradís árið 2015 með stuttmynd 
sína Stökkið.

„Frá því ég var 11 ára hef ég verið 
ákveðinn í því að þetta sé það sem 
ég vil gera. Ég hef verið að safna að 
mér græjum frá því ég var lítill. Ég 
ætla til dæmis að fá mér almenni-
lega myndavél fyrir fermingarpen-
ingana. Svo á ég fullt af hljóði og 
fleira dóti,“ segir hann og er þegar 
kominn með bókanir fyrir sumarið 
sem kvikmyndatökumaður.

„Ég er komin með slatta af 
verkefnum í sumar. Tónlistar-
myndbönd og fleira. Ég er með 
sambönd, þekki stelpu sem þekkir 
fólk sem vill fá mig til að gera taka 
upp. Ég er meðal annars að fara að 
gera myndband fyrir uppistandara 
á Snapchat og er með fleiri lítil 
verkefni hér og þar.“ 

Spennandi tökur bókaðar
Tómas Nói Emilsson, 14 ára, er löngu búinn að ákveða framtíðarstarfið 
og lék í bresku tónlistarmyndbandi til að kynnast kvikmyndaheiminum.

Tómas Nói Emilsson lék í tónlistarmyndbandi bresku hljómsveitarinnar Firewood Island en hann langaði að kynna sér 
vinnubrögðin á setti. Sjálfur hefur hann tekið upp verðlaunastuttmynd og myndbönd.   MyNd/Eyþór

„Ég lærði helling,“ segir Tómas Nói sem sést hér í broti úr myndbandinu.

Tómas Nói Emilsson, nemandi 
í áttunda bekk í Hlíðaskóla, 
leikur í nýju tónlistarmynd-

bandi bresku hljómsveitarinnar 
Firewood Island við lagið Soldier 
af plötunni Chaos Is The State 
Of Heart. Hann hefur fyrir löngu 
ákveðið framtíðarstarfið og sá 
verkefnið sem tækifæri til að fá 
innsýn í kvikmyndabransann.

„Ég ætla að verða kvikmynda-
gerðarmaður og mig langaði til að 
sjá hvernig hlutirnir ganga fyrir sig 
á setti. Verkefnið kom til í gegnum 
Facebook-grúppu þar sem kvik-
myndagerðarfólk og aukaleikarar 
geta tengst. Þar var auglýst eftir 
strák á mínum aldri til að leika 
í myndbandi og ég skráði mig,“ 
útskýrir Tómas Nói.

Myndbandið var unnið af 
Reykjavik Rocks og tekið upp á 
Reykjanesi. Upptökur tóku heilan 
dag og ollu Tómasi ekki vonbrigð-
um. Hann segir daginn hafa verið 
skemmtilegan og lærdómsríkan.

„Þetta var stórt verkefni en 
samt frekar lítið „crew“. Mér 
fannst ótrúlega gaman og flott að 
sjá hvernig svona myndband er 
unnið. Mér fannst eiginlega meira 
spennandi að sjá það allt heldur 
en að leika. Það var gaman að sjá 

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

Bestu meltingargerlar
sem ég hef prófað

”
“

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur

frá Háskóla Íslands.
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
• Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
• Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Mannleg samskipti.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
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LEIÐSÖGUNÁM

FERÐAMÁLASKÓLI ÍSLANDS,
Bíldshöfða 18, sími 567 1466,
Opið til kl. 22.00,
Martha Jensdóttir
kennari.

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá, sem vilja kynnast Íslandi í máli og myn-
dum. Námið er opið öllum þeim, sem áhuga hafa á að læra hverning standa skal
að leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Stuðst er við námsskrá menntamálaráðuneytisins um viðurkennt leiðsögunám.

Helstu námsgreinar:
• Helstu viðkomustaðir ferðamanna í máli og myndum.
• Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Mannleg samskipti.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á hinum ýmsu
sviðum.
Boðið er uppá dag- og kvöldnám, auk þess sem farið er í vettvangsferðir.

Umsögn:
„Síðasta haust hóf ég leiðsögunám við Ferðamálaskóla Íslands.
Námið fór fram úr mínum björtustu vonum. Ég hef ferðast mikið
um landið frá barnsaldri, en þrátt fyrir það öðlaðist ég nýja sýn á
landið í skólanum. Námið er hnitmiðað og að auki mjög
skemmtilegt, reyndar svo skemmtilegt að ég vil helst fá framhald-
snám. Þetta nám kemur mér að miklu gagni í starfi mínu sem
kennari og vonandi sem leiðsögumaður í framtíðinni“. Martha Jensdóttir

kennari.

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum
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Fæst í flestum apótekum, heilsuvöru-
búðum og í Hagkaup, Smáralind.

Náttúrulegt og lífrænt
Án parabena 

Ekki prófað á dýrum



Tvíeykið Xavier Muñoz frá 
Spáni og Federico Tosco frá 
Ítalíu mynda hönnunar-

teymið YOMUTO Design en þeir 
tóku þátt í HönnunarMars fyrr 
á þessu ári. Þar sýndu þeir m.a. 
lampa, kertastjaka og aðrar 
hönnunarvörur sem eru gerðar 
úr notuðu gleri frá mismunandi 
stöðum í heiminum og frá ólíkum 
tímabilum. YOMUTO teymið, sem 
er staðsett í Barcelona, leitast við 
að hanna fjölbreytta vörur sem eru 
á mörkum hönnunar og skúlptúrs 
með hugmyndafræðilega áherslu á 
endurvinnslu, náttúru, minningar 
og fjölmenningarsamfélagið með 
öllum þeim þversögnum sem því 
fylgir.

Xavier segir þá félaga hafa hist 
fyrst fyrir um sex árum. „Við hitt-
umst fyrir algjöra tilviljun en um 
leið má segja að mörg verka okkar 
verði líka til fyrir algjöra tilviljun.“

Ýmislegt fram undan
Á Hönnunarmars sýndu þeir vöru-
línurnar „Granny Lamps“ og „Trop-
hies“ sem byggja á gamalli glervöru 
en verkin má sjá þessa dagana á 
veitingastaðnum Mat og drykk 
sem er úti á Granda í Reykjavík. 
Þar má einnig sjá stórt glerlista-
verk í glugga eftir þá félaga. „Verkin 
okkar hanga í loftinu og eru á 
hillum. Þau setja skemmtilegan 
svip á veitingastaðinn og ekki 
skemmir fyrir að maturinn þar er 
mjög góður,“ bætir Federico við.

Næst á dagskrá hjá þeim félög-
um er þátttaka í Barcelona Design 
Week sem hefst 9. júní en þar 
munu þeir opna vinnustofu sína 
fyrir gestum. Þá taka við sýningar í 
Dúbaí og á Ítalíu um haustið. „Auk 
þessara sýninga erum við stöðugt 
að vinna að nýjum og spennandi 
verkefnum með ýmsum skemmti-
legum aðilum,“ segir Xavier.

Góð viðbrögð
Þeir voru mjög ánægðir með þátt 

sinn á HönnunarMars og þann 
tíma sem þeir dvöldu hér á landi. 
„Við fengum mjög góð viðbrögð frá 
sýningargestum sem komu til að 
skoða verk okkar. Við stækkuðum 
auk þess tengslanet okkar og 
kynntumst fullt af nýju og áhuga-
verður fólki. Bráðlega munum 
við hefja framleiðslu á nokkrum 
nýjum verkum í Reykjavík, t.d. 
verkum sem verða seld í verslun 
sem er í Listasafni Íslands,“ bætir 
Federico við.

Hægt er að kynna sér verk þeirra á 
www.yomuto.com og á Insta gram 
(@yomutoatelier).

Við fengum mjög 
góð viðbrögð frá 

sýningargestum sem 
komu til að skoða verk 
okkar. Við stækkuðum 
auk þess tengslanet 
okkar og kynntumst fullt 
af nýju og áhugaverðu 
fólki.
Federico Tosco

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Glerlistaverkið 
til vinstri prýðir 
enn glugga 
veitingastaðar-
ins Mats og 
drykkjar. 

Xavier Muñoz (t.v.) og Federico Tosco mynda saman YOMUTO Design.

Leika sér með gler og liti
YOMUTO Design samanstendur af Xavier Muñoz og Federico Tosco en 
þeir sýndu nokkur litfögur verk sín á HönnunarMars fyrr á þessu ári.

Save the Children á Íslandi

365.is

.
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Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Verkefnastjóri Stjórnendafræðslunnar

Samband stjórnendafélaga (áður 
Verkstjórasamband Ísland), eru félaga- og 
hagsmunasamtök verkstjóra og annarra 
stjórnenda sem fer með samningsrétt 
verkstjóra- og stjórnendafélaganna. 

Í starfsemi sambandsins er fólgin þjónusta 
fyrir öll 12 aðildarfélögin. Sambandið 
rekur t.d. menntunarsjóð sem styrkir 
félagsmenn  innan aðildarfélaganna til 
að sækja nám  sem gera þá hæfari til 
stjórnunarstarfa.

Nánari upplýsingar um sambandið má 
finna á heimasíðu þess www.stf.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2017. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir  sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	á	sviði	kennslufræða
•	Þekking	og	reynsla	af	fullorðinsfræðslu
•	Reynsla	af	kennslu	og	gerð	námsefnis
•	Þekking	á	Moodle	fjarkennslukerfi	er	æskileg
•	Skipulagshæfni	og	sjálfstæð	vinnubrögð
•	Góð	tók	á	íslensku	og	framsetningu	efnis
•	Jákvæðni	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	þekkingu	og	
vinnubrögð

Helstu verkefni og ábyrgð

•	Umsjón	og	eftirfylgni	með	fjarnámi	
fullorðinsfræðslunnar

•	Eftirlit	með	verklagsreglum
•	Eftirlit	með	námsmati	og	að	stöðlum	sé	fylgt
•	Þátttaka	í	kynningu	og	markaðsstarfi	námsins
•	Samskipti	við	aðildarfélög	og	samstarfsaðila
•	Önnur	tilfallandi	verkefni

Samband	stjórnendafélaga	óskar	eftir	að	ráða	einstakling	í	starf	verkefnastjóra	Stjórnenda-
fræðslunnar.	Um	nýtt	starf	er	að	ræða	innan	sambandsins	og	starfshlutfall	er	50%.		

Næsti	yfirmaður	verkefnastjóra	er	framkvæmdastjóri	sambandsins.	Æskilegt	er	að	
viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Skrifstofa	sambandsins	er	í	Kópavogi.

Sölu- og tæknimaður á heilbrigðissviði

Linde Healtcare er hluti af ÍSAGA ehf, sem var 
stofnað hér á landi árið 1919 í samstarfi við hið 
sænska AGA. 1991 eignaðist AGA meirihluta í 
ÍSAGA ehf og 1999 var AGA svo aftur keypt af 
hinu þýska Linde. Linde er stærsta gasfyrirtæki í 
heimi með starfsemi í um 100 löndum og með 
um 60 þúsund starfsmenn. Linde Healthcare er 
sjálfstæð eining innan Linde Group og býður 
vörur og þjónustu fyrir sjúkrahús, stofnanir og 
fyrirtæki á heilbrigðissviði.  

Linde Healthcare á Íslandi tilheyrir markaðssvæði 
Linde í Norður-Evrópu og er í nánu samstarfi við 
systurfyrirtæki sín þar.  

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.linde-healthcare.is

•	Tækni-	eða	vélfræðimenntun
•	Reynsla	af	vinnu	með	teikningar	og	ferla
•	Góð	tölvukunnátta,	þ.á	m.	Excel,	Word,	
PowerPoint

•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku
•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	og	með	öðrum
•	Geta	og	vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	þekkingu	
og	vinnubrögð	og	að	vinna	eftir	skilgreindum	
verkferlum

•	Ráðgjöf	og	sala	á	búnaði	til	dreifingar	og	
notkunar	á	lyfjalofttegundum

•	Umsjón	með	og/eða	vinna	við	
uppsetningar	á	nýjum	búnaði

•	Áhættugreiningar	og	gæðamælingar
•	Eftirfylgni	og	þjónusta		við	viðskiptavini
•	Skráning	og	skýrslugerð

Linde	Healthcare	óskar	eftir	að	ráða	sölu-	og	tæknimann	til	að	sinna	viðskiptavinum	á	heilbrigðissviði.		

Við	leitum	að	starfsmanni	með	ríka	þjónustulund,	jákvætt	viðmót	og	mikla	samstarfsfærni.																					
Hann	þarf	að	vera	lausnamiðaður	og	hafa	frumkvæði	og	vilja	til	að	ná	árangri.	

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg Sverrisdóttir hjá ÍSAGA í síma 696 3302. Einnig má senda fyrirspurn á 
tölvupóstfangið sigurbjorg.sverrisdottir@is.aga.com. Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2017. Umsókn óskast fyllt út á         
www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

www.intellecta.is

Bókhald og fjölbreytt skrifstofustarf
Þjónustufyrirtæki leitar að ungum og metnaðarfullum aðila í fullt starf. Starfið felst í bókhaldi (u.þ.b. 
75% starfshlutfall), skrifstofustörfum og ýmsum verkefnum fyrir stjórnendur (u.þ.b. 25% hlutfall). 

Viðkomandi þarf að vera skipulagður og hafa þekkingu á bókhaldi úr námi eða starfi. Tilvalið starf 
fyrir nýútskrifaðan viðskiptafræðing.

Sjá nánar á www.intellecta.is
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Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Vilt ÞÚ bætast í hóp  
starfsmanna Árvirkjans?
Árvirkinn er traust og öflugt fyrirtæki á sviði  

raflagna og tæknimála. Nú vantar okkur rafvirkja og 
rafeindavirkja/tæknimenn til starfa. Einnig viljum við ráða 

lagermann með þekkingu á raflögnum og raflagnaefni.
Umsóknir og óskir um nánari upplýsingar sendist á  

netfangið arvirkinn@arvirkinn.is

Norðurorka

Gæða-, umhverfis- og 
öryggisstjóri 

 Capacent — leiðir til árangurs

Norðurorka hf. þjónustar 
heimili og atvinnulíf með 
vinnslu og dreifingu á heitu 
vatni og neysluvatni og rekstri 
dreifikerfis raforku og fráveitu. 
Fyrirtækið rekur rafveitu og 
fráveitu á Akureyri, hitaveitu 
og vatnsveitu á Akureyri, 
Hrísey, Eyjafjarðarsveit og 
á Svalbarðsströnd.  Þá rekur 
Norðurorka hf. hitaveitu á 
Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík 
og í Fnjóskadal.  Norðurorka 
hf. starfar samkvæmt vottuðu 
gæðakerfi ISO 9001.  

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5090 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og heilindi.
Þekking á og/eða menntun í starfsumhverfi orku- og 
veitufyrirtækja er kostur.
Einstök hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku er skilyrði.

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

Ath. breyttur umsóknarfrestur

11. júní 

Helstu verkefni
Rekstur og þróun gæðakerfis.
Ábyrgð á umbótastarfi.
Greining og vöktun á árangri í gæða-, umhverfis- og 
öryggismálum.
Fræðsla í gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnunarmálum.
Samskipti við vottunaraðila.
Umsjón með ytri og innri úttektum.
Innleiðing staðla í samræmi við starfsemi og áherslur 
fyrirtækisins.

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra. Leitað er eftir öflugum einstaklingi í krefjandi 
umbótastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

Grunnskóli Seltjarnarness
 • Umsjónarkennsla á miðstigi, fullt starf.
 • Umsjónarkennsla á miðstigi, afleysing   
  skólaárið 2017-2018.
 • Umsjónarkennsla á yngsta stigi, fullt starf.

Leikskóli Seltjarnarness 
 • Leikskólakennari, fullt starf.
 • Leikskólaleiðbeinandi, fullt starf.

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar,
Íbúakjarninn Sæbraut 2 
 • Yfirþroskaþjálfi, 90-100% starfshlutfall.
 • Þroskaþjálfi og/eða stuðningsfulltrúi, 
  fullt starf/hlutastarf og sumarafleysingar.

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

Umsóknarfrestur er til 15. júní næstkomandi.

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

Seltjarnarnesbær
Laus störf

seltjarnarnes.is



Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

441
leigutakar

293
þúsund m2

Framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
Eik er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. Félagið er í sókn og leitar því að öflugum 
og metnaðarfullum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra framkvæmdasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
• Reynsla af áætlanagerð
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
• Reynsla af samningagerð og samskiptum  

við verktaka 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

Starfssvið: 
• Yfirumsjón með þróunarverkefnum og framkvæmdum félagsins
• Gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Samningagerð við verktaka
• Verkefnastjórnun og eftirlit með framkvæmdum
• Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla
• Yfirumsjón með verkbókhaldi framkvæmda
• Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 12. júní nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is)  
og Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri (gardar@eik.is).

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignar haldi og 

útleigu á atvinnu  húsnæði. Félagið er meðal 

stærstu fasteignafélaga landsins með tæplega 

293 þúsund fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 

84% af eignasafni þess er á helstu viðskipta-

kjörnum höfuð  borgar svæðisins og eru leigu takar 

félagsins yfir 441 talsins. Hluta bréf félagsins eru 

skráð á aðallista Nasdaq Iceland. Auk þess er 

félagið með 4 skráða skulda bréfaflokka.

441
leigutakar

293
þúsund m2

Lögfræðingur
Eik er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. Félagið er í sókn og leitar því að öflugum 
og metnaðarfullum einstaklingi í starf lögfræðings.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði 
• Reynsla af samningagerð
• Reynsla af fasteigna- og verðbréfarétti  
• Reynsla af stjórnarháttum fyrirtækja kostur
• Frumkvæði í starfi
• Örugg framkoma og færni í mannlegum 

samskiptum

Starfssvið: 
• Samningagerð
• Regluvarsla
• Innheimta
• Utanumhald um stjórnarhætti og innri endurskoðun 
• Lögfræðileg ráðgjöf

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 12. júní nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir hjá Capacent (audur.bjarnadottir@capacent.is)  
og Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri (gardar@eik.is).

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignar haldi og 

útleigu á atvinnu  húsnæði. Félagið er meðal 

stærstu fasteignafélaga landsins með tæplega 

293 þúsund fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 

84% af eignasafni þess er á helstu viðskipta-

kjörnum höfuð  borgar svæðisins og eru leigu takar 

félagsins yfir 441 talsins. Hluta bréf félagsins eru 

skráð á aðallista Nasdaq Iceland. Auk þess er 

félagið með 4 skráða skulda bréfaflokka.

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   3 .  j ú n í  2 0 1 7



 4 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 .  j ú n í  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Framkvæmdarstjóri 
Orkugerðarinnar ehf.

Orkugerðin óskar eftir að ráða framkvæmdarstjóra til að 
sinna fjölbreyttum störfum í verksmiðju fyrirtækisins. 

Orkugerðin endurvinnur aukaafurðir frá slátrun og kjöt-
vinnslu. Afurðirnar eru áburðarmjöl og dýrafita sem nýtt 
er til eldneytisgerðar.
Verksmiðjan er staðsett  í Heiðargerði í Flóahreppi  
( u.þ.b. 10 km austan við Selfoss). 

Hæfniskröfur: 
•	Þekking	og	reynsla	af	stjórnun	og	
 sambærilegum störfum.         
•	Reynsla	af	vélaviðgerðum	og	rekstri	véla	er	skilyrði.	
•	Vélstjóramenntun	eða	iðnmenntun	sem	nýtist	í	starfi	 
	 er	kostur.	
•	Sterk	öryggis-	og	umgengnisvitund.	
•	Stundvísi,	áreiðanleiki	og	góðir	samskiptahæfileikar.	
•	Almenn	tölvukunnátta	og	lyftarapróf	er	kostur.	
•	Sjálfstæð	og	öguð	vinnubrögð.	

Helstu verkefni :
•	Ábyrgð	á	stjórnun,	og	rekstri		verksmiðjunnar
•	Stjórnun	og	skipulagning	framleiðslu.
•	Eftirlit	og	skipulag	viðhalds	á	tækjabúnaði	 
 verksmiðjunnar.
•	Skrá	og	halda	utanum	allar	mælingar	og	rekstartölur.
•	Ráðningar	og	starfsmannahald.
•	Samskipti	við	viðskiptavini	og	eftirlitsaðila.

Tekið	er	við	umsóknum	á	heimasíðu	Sláturfélags	Suður-
lands www.ss.is undir	„Um	SS“

Frekari	upplýsingar	veitir	Guðmundur	Tr.	Ólafsson	
í síma 863 3040

TANNTÆKNIR ÓSKAST 
Tannlæknadeild HÍ leitar að kröftugum og metnaðarfullum tanntækni sem nýtur þess að vinna með 
fólki, leiðbeina og þjónusta. Viðkomandi þarf að vera lausnamiðaður, úrræðagóður og vinna vel undir álagi. 
Starfið er 85% á ársgrundvelli, 100% á kennslutíma og 65% utan hans.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Tanntæknamenntun frá námsbraut tanntækna.
• Starfsreynsla í faginu er æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund er mjög mikilvæg.
• Frumkvæði, metnaður, sjálfstæði og nákvæmni 

í starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Tanntæknamenntun frá námsbraut tanntækna.
• Starfsreynsla í faginu er æskileg.
• Góð færni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund er mjög mikilvæg.
• Frumkvæði, metnaður, sjálfstæði og nákvæmni 

í starfi.
• Góð almenn tölvukunnátta.

 

HELSTU VERKEFNI
• Undirbúningur fyrir verklega kennslu.
• Vinna við sótthreinsun.
• Umsjón að hluta til með skurðstofu.
• Móttaka og símsvörun.
• Rafræn skráning sjúkragagna.
• Röntgenmyndatökur.
• Aðstoð á aðgerðarstofu.

HELSTU VERKEFNI
• Undirbúningur fyrir verklega kennslu.
• Vinna við sótthreinsun.
• Umsjón að hluta til með skurðstofu.
• Móttaka og símsvörun.
• Rafræn skráning sjúkragagna.
• Röntgenmyndatökur.
• Aðstoð á aðgerðarstofu.

Allar nánari upplýsingar veitir Svanhildur Ólafsdóttir, deildarstjóri (svanola@hi.is). 
Sjá nánar: www.hi.is/laus_storf

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í ágúst.

BYKO BREIDD

Hefur þú áhuga á      
 fallegri hönnun?

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson rekstrarstjóri, runar@byko.is
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 16. júní

Við opnum nýja og glæsilega innréttingadeild í Hólf&Gólf þar sem 
við bjóðum upp á hágæða eldhús- og baðinnréttingar frá danska 
framleiðandanum JKE. 
Við leitum að hugmyndaríkum, drífandi og útsjónarsömum einstaklingi sem hefur löngun og metnað 
til að taka þátt í þessu spennandi verkefni með okkur. Kunnátta á Winner teikniforritið er kostur.



Áhættustýring

Borgun leitar að öflugum 
sérfræðingi í áhættustýringu.

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að senda inn umsókn 
á borgun.is  fyrir 12. júní nk.  

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

Helstu verkefni:

 – Greining og eftirlit með áhættu  
í rekstri félagsins

 – Skýrslugjöf til eftirlitsaðila  
og stjórnenda

 – Þátttaka í þróun áhættuskýrslna
 – Utanumhald rekstraráhættuatvika
 – Álagsprófanir

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 – Háskólamenntun á sviði raunvísinda
 – Reynsla af áhættustýringu er kostur
 – Góð Microsoft Excel kunnátta
 – Þekking á SQL og Business Objects er 

kostur
 – Færni í greiningu og framsetningu gagna
 – Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
 – Góð enskukunnátta

GNC OPNAR Á ÍSLANDI

Umsókn með ferilskrá sendist 
á alexandra@gnc.is fyrir 12.júní n.k

VIÐ LEITUM AÐ VERSLUNARSTJÓRA
Verslunarstjórinn tekur virkan þátt í að móta stefnu vörumerkisins á Íslandi. 

Frábært tækifæri fyrir metnaðarfullan og árangursdrifin einstakling.

Ábyrgð á rekstri verslunar.
Umsjón með útliti og framsetningu verslunar.
Starfsmannamál þ.m.t. þjálfun starfsmanna.
Ferðalög í tengslum við innkaup og fræðslu 
um vörumerkin okkar.
Birgðaumsjón, vörupantanir og uppgjör.
Þjónusta og samskipti við viðskiptavini.
Samfélagsmiðlar.

STARFSSVIÐ
Reynsla af verslunarstjórn og mannaforráðum 
er mikill kostur.
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrög. 
Reynsla og áhugi á almennu heilbrigði, hreyfingu 
og hollri næringu.
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg.
Góð færni í ensku bæði í ræðu og riti.
Jákvætt viðmót og rík þjónustulund.
Framúrskarandi samskiptahæfileikar.

HÆFNISKRÖFUR

GNC er stærsta verslunarkeðja á sviði vítamína og fæðubótaefna í heiminum. 
Fyrsta verslunin var opnuð í Bandaríkjunum árið 1935. Í dag rekur GNC yfir 10.000 

verslanir í 52 löndum og nú hefur Ísland loksins bæst í hópinn.
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Laust til umsóknar  
starf forstöðumanns  

íþróttamannvirkja
Sveitarfélagið Vogar auglýsir laust til umsóknar starf  
forstöðumanns íþróttamannvirkja.
Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi til að 
sinna fjölbreyttum verkefnum. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið
Veitir íþróttamiðstöð Voga forstöðu og ber ábyrgð á því að 
starfsemi stofnunarinnar sé í samræmi við gildandi lög og 
reglur hverju sinni. Hann hefur með höndum daglega  
verkstjórn og hefur umsjón með húseignum, tækjum og innan-
stokksmunum. Heldur utan um rekstur og mannahald, semur 
vaktaplön, sinnir minni háttar viðhaldi og tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur
• Iðnmenntun, vélstjóramenntun eða önnur sambærileg  
 menntun eða reynsla sem nýst getur í starfi.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Tölvukunnátta í outlook, word og excel.
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun.
• Starfsreynsla í sundlaugum eða öðrum íþróttamannvirkjum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum, bæði við börn og fullorðna.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja.

Um 100% starf er að ræða.
Hreint sakavottorð skilyrði.

Æskilegt að geta hafið störf sem fyrst, upplýsingar gefur 
Stefán Arinbjarnarson í síma 867-8854.

Umsóknarfrestur er til 7. júní 2017.

Umsóknum skal skila á netfangið stefan@vogar.is

Við hjá Vinakoti leitum eftir öflugum 
DEILDARSTJÓRA til að sjá um daglegan 

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

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að sjá um daglegan rekstur og skipulag búsetuúrræðis  
 samskvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t.:
• Stjórnun, skipulagning og mat á starfi búsetuúrræðisins
• Gera einstaklingsáætlanir í samvinnu við fagaðila, og fylgja eftir  
 að unnið sé í samræmi við þær
• Sjá um almennt starfsmannahald

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. tómstundafræði,  
 uppeldis og menntunarfræði og sálfræði.
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi 
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með unglingum með 
 fjölþættan vanda
• Þekking á einhverfu og/eða fjölþættum vanda 
• Sveigjanleika og færni í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög
• 25 ára eða eldri

Aðrir þættir eru máli skipta
• Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður
• Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið. Starfshlutfall er 100% 
og ráðið er til framtíðar. 
Umsóknarfrestur er til 16.júní 2017 og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita Jóhanna M. Fleckenstein forstöðumaður 
johanna@vinakot.is  og Elvar Friðriksson sálfræðingur  
elvar@vinakot.is 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is merkt 
“DEILDARSTJÓRI”

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

Staða skólastjóra við Foldaskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.

Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn er 
safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á því skólastigi. Við skólann er starfrækt 
einhverfudeild og sérstök ráðgjafardeild (fardeild) vegna nemenda með atferlis- og geðraskanir sem þjónar grunnskólunum í 
Grafarvogi og á Kjalarnesi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru 
siðprýði, menntun og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti. Skólinn hefur á að 
skipa vel menntuðu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag og mikið samstarf er 
við félagsmiðstöðina Fjörgyn og nærsamfélagið.  
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.
  

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

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. Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 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 veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Sölumaður í iðnstýrideild 

Reykjafell  ·  Sími 588 6000 reykjafell.is

60ÁRA
2016

Við leitum að jákvæðum og lausnarmiðuðum einstaklingi til starfa í 
iðnstýrideild Reykjafells. Vinnutími er frá 08.00 -17.00. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni

· Sala á rafbúnaði
· Tilboðsgerð
· Ráðgjöf til viðskiptavina og verkfræðistofa
· Sjá um móttöku erlendra birgja
· Sjá um innkaup og innsetningu vara á

heimasíðu
· Halda kynningar og námskeið á vörum
· Sækja námskeið og sýningar innanlands

sem utan

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við 
erum framsækið fyrirtæki og leitum að starfsmanni til að starfa með 
skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 34 starfsmenn við sölu-, 
lager- og skrifstofustörf.

Menntun og hæfniskröfur

· Sveinspróf í rafvirkjun og/eða 
rafeindavirkjun

· Reynsla á sviði iðnstýringa æskileg
· Góðir samskiptahæfileikar
· Góð enskukunnátta
· Metnaður til að takast á við áskoranir 

· Nánari upplýsingar veitir Ottó í síma 575 6626
· Umsóknir sendist á otto@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til og með 23. júní

UMSÓKNAR-FRESTUR
23. júní
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Umsóknarfrestur er til 12. júní 2017.
Umsóknir óskast fylltar út á www.eimskip.is/starf
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Guðmundsdóttir, srr@eimskip.is 

Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

verkefnastýring á sviði samþættingar 
Leitað er að tæknimenntuðum aðila með BS eða 
MSc gráðu í tölvunarfræði og/eða verkfræði. 
Mjög góð enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er 
skilyrði og góð kunnátta í norsku, sænsku og/eða 
dönsku er kostur. 
Þekking og reynsla á sviði samþættingar (e. 
Integration) er krafist sem og reynslu á sviði 
verkefnastýringar. 

starfs- og ábyrgðarsvið:
• Stýring á verkefnum sem snúa að samþættingu
  kerfa hjá félaginu. Meðal kerfa eru SAP, Navision,
  MLS og Sharepoint en samþættingarumhverfi
  félagsins byggir á WebMethods hugbúnaði frá
 Software AG
• Samskipti við verktaka sem sjá um smíði á
  samþættingarlausnum.
• Aðkoma að tillögum að arkitektúr á
  samþættingarumhverfi félagsins

Verkefnastýring þjónustusamnings 
Leitað er að háskólamenntuðum aðila sem hefur 
reynslu af verkefnastjórnun og vinnur sjálfstætt, 
með frumkvæði og metnað til að ná árangri. 
Starfið snýr að stjórnun verkefna í tengslum við 
þjónustu birgja á sviði upplýsingatækniþjónustu 
hjá Eimskip. Mjög góð enskukunnátta, bæði töluð 
og rituð, er nauðsynleg. 

starfs- og ábyrgðarsvið:
• Greining á atvikaskráningu 
• Stýring á verkefnum sem snúa að bættri 
 þjónustu við notendur upplýsingatækni félagsins 
 með áherslu á að minnka sóun og auka skilvirkni
• Þátttaka í endurskoðun ferla upplýsingakerfa 
 og samskipti við birgja í samstarfi við aðra
  verkefnastjóra upplýsingatæknideildar
• Kostnaðareftirlit 

VERKEFNASTJÓRAR
Vegna aukinna verkefna Eimskips á Íslandi og erlendis leitum við að öflugum aðilum í tvö störf í 
upplýsingatæknideild félagsins. Störfin bjóða upp á skemmtileg og kre§andi verkefni í öflugum 
hópi sérfræðinga sem vinnur þvert á félagið. 

S TA R F S S T Ö Ð :
R E Y K J AV Í K O G K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 8 .  J Ú N Í  2 0 1 7

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

M A N N A U Ð S R Á Ð G J A F A R 
Í  R E Y K J A V Í K  O G  K E F L A V Í K

Helstu verkefni eru utanumhald ráðninga,  
skipulagning á móttöku nýrra starfsmanna 
ásamt frágangi starfsloka. Ráðgjöf og þjón- 
usta við stjórnendur og starfsmenn, aðkoma  
að þróunarvinnu við mannauðskerfi, skráningar  
og vinna við innri vef, starfsmannahandbók  
og fleiri mannauðstengd verkefni.  

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Reynsla af ráðningum er kostur
• Reynsla af mannauðsmálum  
 og mannauðskerfum eru kostir
• Þekking á kjarasamningum og launavinnslu  
 er kostur

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af  
góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.
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F L Æ Ð I S S T J Ó R A R 
Í  F A R A N G U R S -  O G  F L O K K U N A R S A L
Helstu verkefni eru að tryggja skilvirkt flæði 
farangurs í gegnum farangurskerfið og að  
flæði í flokkunarsal sé í lagi. Almennt viðhald  
á farangurskerfi, eftirlit með starfsemi  
rekstraraðila, gagnasöfnun og úrvinnsla.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:
• Verkmenntun á sviði málm-,  
 raf- eða véltækni er kostur
• Tæknimenntun er kostur
• Reynsla af vinnu á flugvelli er kostur
• Reynsla af verkstýringu er skilyrði
• Góð enskukunnátta er skilyrði
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
 

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Maren hefur starfað við 
uppbyggingu á Keflavíkur–flugvelli í tvö ár.  
Hún er hlutiaf góðu ferðalagi.
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Tónlistarskóli Hafnar�arðar

»    Aðstoðarskólastjóri

Grunnskólar
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í náttúrufræði - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðb. á frístundaheimili - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Aðstoðarverkefnastjóri Mosinn - Hraunvallaskóli
»    Tómstundaleiðb. í félagsmiðstöð - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Sérkennasla í námsver unglinga - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg - Setbergsskóli
»    Deildastjóri tómstundamiðstöðvar - Setbergsskóli 
»    Aðstoðarverkefnastjóri  - Setbergsskóli
»    Deildarstjóri UT - Skarðshlíðarskóli
»    Sérkennari - Hvaleyrarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hvaleyrarskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennarar - Norðurberg
»    Deildarstjóri - Tjarnarás
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Leikskólakennari - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Bjarkalundur
»    Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
»    Þroskaþjálfi - Norðurberg

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

SÉRFRÆÐINGUR
Í ÁÆTLANAGERÐ
Vegna aukinna verkefna óskar Expectus eftir að bæta við sig sérfræðingi í öflugt teymi fyrirtækisins á sviði 
rekstrar-, fjárhags- og áætlanagerðar. Leitað er að lausnamiðuðum og árangursdrifnum einstaklingi með 
jákvætt viðmót og hæfni til að starfa í hópi sérfræðinga. Starfið felur m.a. í sér greiningu á þörfum viðskiptavina, 
verkefnastjórn og hönnun rekstrar- og áætlunarferla.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk.

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir, agla@radum.is. 
Umsækjendur eru vinsam legast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Expectus er ráðgjafafyrirtæki sem 
aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við að 
nýta þekkingu og upplýsingatækni til 
að auka hæfni, móta stefnu og koma 
áherslum í framkvæmd og skila þannig 
mælanlegum árangri.

Gildi Expectus eru kraftur, heiðarleiki og 
samvinna.

Expectus var valið fyrirtæki ársins 2016  
og 2017 í hópi millistórra fyrirtækja 
hjá VR og vottað sem Framúrskarandi 
fyrirtæki 2016 af Creditinfo. Starfsmenn 
eru stoltir af þeim árangri sem er í 
samræmi við þá framtíðarsýn sem 
Expectus setti sér í upphafi, að vera 
fyrirmynd annarra þekkingarfyrirtækja.
www.expectus.is.

HELSTU VERKEFNI:

• Rekstrar- og fjárhagsgreiningar
• Greining gagna og skýrslugerð
• Hönnun á rekstrar- og áætlunarferlum fyrirtækja
• Þróun áætlunarkerfa út frá skilgreindum ferlum
• Verkefnastjórnun
• Samskipti við viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR:

• Framúrskarandi greiningarhæfni
• Reynsla/þekking af SQL er æskileg
• Reynsla af úrvinnslu gagna og skilningur á upplýsingum 

um rekstur fyrirtækja
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð samskiptafærni

Fjármálaráðgjafi óskast til starfa í Reykjavík 
Við leitum að metnaðarfullum starfsmanni í teymi �ármálaráðgjafa íbúðalána Arion banka 
í Reykjavík. Við viljum fá til liðs við okkur aðila sem getur unnið sjálfstæ� og hefur metnað til 
að veita viðskiptavinum bankans framúrskarandi þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Fjármálaráðgjafar starfa í samræmi við þjónustu- og sölustefnu bankans hverju sinni og eru 
sérfræðingar bankans í íbúðalánum og tryggingum einstaklinga.  Þeir sinna viðskiptavinum sem 
taka íbúðalán hjá bankanum og óska e�ir faglegri ráðgjöf í tengslum við það. Fjármálaráðgjafar hafa 
frumkvæði að samskiptum við viðskiptavini og sinna ráðgjöf varðandi tryggingar og lífeyrismál.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
  og/eða góð bankareynsla
•  Vottunarnám fjármálaráðgjafa er kostur
•  Þekking á útlánum

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Gíslason svæðisstjóri, sími 444 6001, netfang 
sveinn.gislason@arionbanki.is og Birna Dís Birgisdóttir mannauðsráðgjafi, sími 444 6385, 
netfang birna.birgisdottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2017. Sótt er um starfið á arionbanki.is. Fullum trúnaði 
er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vilt þú veita ráðgjöf 
um íbúðalán?

• Frábær þjónustulund og frumkvæði
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
  samskiptum



VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Þjónustufulltrúi í tjónaskoðunarstöð
Þjónustufulltrúi í tjónaskoðunarstöð sér um kaup og sölu á ökutækjum sem lent hafa í tjóni ásamt reikninga- og afsalsgerð.  Hann 
tekur á móti ökutækjum, hefur umsjón með flutningi þeirra og setur upp og sér um útboð á tjónuðum ökutækjum. Kostur ef 
viðkomandi hefur mikinn áhuga á bílum og  þekkingu á umsýslu og sölu ökutækja.

Þjónustufulltrúi í tjónaþjónustu
Þjónustufulltrúi í tjónaþjónustu veitir framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina sem hafa lent í tjóni.  Hann tekur á móti viðskipta- 
vinum, hefur samskipti í síma, netspjalli og tölvupósti.  Tekur á móti tjónstilkynningum, skráir og meðhöndlar tjón, tekur 
ákvarðanir um bótaskyldu og upplýsir viðskiptavini um næstu skref.  Starfið er fjölbreytt og krefjandi og hentar einstaklingum sem 
hafa ástríðu fyrir þjónustu.

Viðskiptastjóri í fyrirtækjaþjónustu
Viðskiptastjóri veitir framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði, byggir upp og viðheldur langtíma viðskipta- 
samböndum.  Viðskiptastjóri veitir faglega tryggingaráðgjöf í samræmi við þarfir hvers fyrirtækis, sinnir tilboðsgerð og sölu 
vátrygginga ásamt því að vinna með viðskiptavinum að forvarna- og öryggismálum.  Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á 
rekstri fyrirtækja og skilning á atvinnulífinu. 

Skoðunarmaður eignatjóna
Skoðunarmaður eignatjóna sinnir tjónaskoðunum, gerir tjónamat og sér um uppgjör eignatjóna. Hann hefur umsjón og eftirlit með 
vinnu verktaka og er í miklum samskiptum við viðskiptavini og verktaka.  Við leitum að aðila með stúdentspróf og starfsréttindi í 
iðngrein byggingariðnaðar eða háskólamenntun í byggingafræði eða sambærilegu.  

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní. Nánari upplýsingar um störfin má finna á vis.is og radum.is. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Ráðum, www.radum.is.

   
VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

VÍS er þjónustufyrirtæki með þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks 
og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái 

VÍS leitar að metnaðarfullu, framsýnu og hugmyndaríku fólki í öflugt og samhent teymi starfsmanna á hinum ýmsu sviðum 
fyrirtækisins  

Einkenni VÍS-ara er kraftur og vilji til að tileinka sér nýjungar, gera sífellt betur og ná árangri í því sem við tökum okkur fyrir 
hendur.   Við berum umhyggju fyrir viðskiptavinum okkar og hvert öðru og höfum einlægan áhuga á hagsmunum annarra.  Hjá 
VÍS snúast tryggingar um fólk og við setjum hjartað í allt sem við gerum.

Tryggingar eru ótrúlega spennandi, krefjandi og skemmtilegt viðfangsefni og við leitum að liðsmönnum í eftirfarandi störf sem 
öll krefjast framúrskarandi samskiptahæfni og ríkrar þjónustulundar.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá. Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir 
hjá Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is 
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       Óskum eftir Bílamálara 
og Bifreiðasmið

- eða vönum mönnum.  
Verða að geta starfað sjálfstætt.

Upplýsingar í síma 564 0606 eða bilastod@simnet.is

SVEITARFÉLAGIÐ
VOGAR

Bæjarstjóri óskast
Laus er til umsóknar staða bæjarstjóra í Sveitarfélaginu
Vogum. Við leitum að kraftmiklum aðila til að leiða áfram-
haldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg. Þekking og

reynsla í opinberri stjórnsýslu er skilyrði.
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í mannlegum

samskiptum.

Umsóknum skal skila fyrir 20. nóvember á skrifstofu
Sveitarfélagsins Voga Iðndal 2 eða á netfangið
skrifstofa@vogar.is.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

Upplýsingar um starfið veitir Inga Sigrún Atladóttir,
inga.sigrun@vogar.is

s. 844-8510.

Við Stóru-Vogaskóla í Sveitarfélaginu 
Vogum, vantar kennara í smíði og 
umsjónarkennara á yngsta stigi.

Menntunarkröfur: kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. 

Sveitarfélagið Vogar
Stóru-Vogaskóli

Við Stóru-Vogaskóla vantar kennara í almenna kennslu á 
yngsta- og miðstigi. Í skólanum eru um 200 nemendur og 
40 starfsmenn og það er aðeins um 20-30 mín. akstur frá 
Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Menntunarkröfur:  
Leitað er eftir einstaklingum með kennsluréttindi.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250.  Fyrirspurnir og 
umsóknir skal senda á:  skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is
 
Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands 
og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til  9.júní 2017.  

Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Afgreiðslustjóri óskast á  
Landnámssýninguna í Aðalstræti.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Borgarsögusafn Reykjavíkur auglýsir stöðu afgreiðslustjóra 
Landnámssýningarinnar í Aðalstræti.

Afgreiðslustjóri starfar við móttöku gesta og upplýsingagjöf. 
Hefur umsjón með daglegum rekstri móttöku og safnbúðar 
Landnámssýningar ásamt vaktstjórn starfsmanna.  
Daglegt uppgjör, umsjón með vörulager og birgðahaldi í safn-
búð, innkaup á aðföngum ásamt ýmsum öðrum verkefnum og 
viðburðum í tengslum við Landnámssýninguna 

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf, verslunarpróf eða önnur sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verslunarstörfum, innkaupum og/eða skrifstofu- 

störfum.
• Þekking á ritvinnslukerfum, sölukerfi og/eða bókhaldskerfi.
• Gott vald á íslensku, ensku ásamt öðru tungumáli.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfileikar, hugmyndaauðgi 

og sjálfstæði í starfi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Umsóknarfrestur er til og með 18.06.2017

Umsækjendur sæki um á vef Reykjavíkurborgar,  
www.reykjavik.is/laus-storf.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá og upplýsingar um 
umsagnaraðila.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vala Magnúsdóttir,  
deildarstjóri rekstrar og þjónustu í síma 411-6300 eða á  
tölvupósti vala.magnusdottir@reykjavik.is
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Laust er til umsóknar starf flugumsjónarmanns.  

FLUGUMSJÓNARMAÐUR

STARFSSVIÐ: 
I  Gerð flugáætlana (Flight Planning).
I  Eftirlit með flugvélum félagsins (Flight Following).
I  Önnur tilfallandi verkefni í flugumsjón.

HÆFNISKRÖFUR:
I  Góð skipulagshæfni.
I  Metnaður til að ná árangri í starfi.
I  Góð tölvufærni.
I  Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
I  Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund.

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA  
EFTIRFARANDI GÖGN:
I  Afrit af stúdentsskírteini eða öðrum sambærilegum 

prófskírteinum.
I Nýtt sakavottorð. 
I Skírteini flugumsjónarmanns er æskilegt. 

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli og er unnið á dag- 
og næturvöktum (2-2-3).
 

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út eigi síðar en 11. júní  
2017 á vefsíðunni www.icelandair.is/umsokn

Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð. 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf 
sem býr yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og 
vill vinna sem hluti af öflugri liðsheild. 

Við bjóðum gott starfsumhverfi í síbreytilegu 
alþjóðlegu umhverfi. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita: 
Guðmundur Páll Jakobsson I gudmundurp@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is 

SVIÐSSTJÓRI STARFSMANNASVIÐS
Háskóli Íslands óskar eftir að ráða sviðsstjóra á starfsmannasvið. Hlutverk starfsmannasviðs Háskóla Íslands 
er að hafa umsjón með starfsmannamálum skólans í heild. Starfsmannasvið er ein af stoðeiningum HÍ og 
heyrir sviðsstjóri undir framkvæmdastjóra sameiginlegrar stjórnsýslu.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf 

í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum.
• Yfirgripsmikil reynsla af starfsmanna- og 

mannauðsmálum.
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum.
• Leiðtogahæfni og frumkvæði í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Reynsla af starfsemi háskóla er æskileg.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og meistarapróf 

í mannauðsstjórnun eða skyldum greinum.
• Yfirgripsmikil reynsla af starfsmanna- og 

mannauðsmálum.
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum 

samskiptum.
• Leiðtogahæfni og frumkvæði í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
• Reynsla af starfsemi háskóla er æskileg.

 

HELSTU VERKEFNI
• Stefnumótun og innleiðing stefnu í 

mannauðsmálum.
• Ráðgjöf við stjórnendur.
• Kjaramál, launasetning, starfsauglýsingar 

og ráðningarmál.
• Réttindi og skyldur starfsmanna.
• Fræðsla, starfsþróun, umsjón með 

starfsmannahandbók og gerð verklagsreglna.

HELSTU VERKEFNI
• Stefnumótun og innleiðing stefnu í 

mannauðsmálum.
• Ráðgjöf við stjórnendur.
• Kjaramál, launasetning, starfsauglýsingar 

og ráðningarmál.
• Réttindi og skyldur starfsmanna.
• Fræðsla, starfsþróun, umsjón með 

starfsmannahandbók og gerð verklagsreglna.

Hægt er að sækja um og fá allar nánari upplýsingar
á heimasíðu HÍ: www.hi.is/laus_storf.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní.



ÞG Verk óskar eftir að ráða starfsmann/nema við járnsmíði innan fyrirtækisins.

ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík  -  S: 534 8400 

Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Hafa samband - Starfsumsókn

Helstu verkefni:

•        Járnsmíði
•        Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:

•        Góðir samskiptahæfileikar
•        Ögun og skipulag í vinnubrögðum
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FORSTÖÐUMAÐUR SÖLU OG ÞJÓNUSTU UM BORÐ

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni í starf forstöðumanns sölu og þjónustu um borð (Onboard Retail & Service) innan sölu- og markaðssviðs.  

Forstöðumaður sölu og þjónustu um borð er ábyrgur gagnvart 
framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs.

Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf sem býr yfir 
framúrskarandi samskiptahæfileikum og vill vinna sem hluti af öflugri 
liðsheild. Við bjóðum gott starfsumhverfi í síbreytilegu alþjóðlegu 
umhverfi. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson I poa@icelandair.is
Svali H. Björgvinsson I svali@icelandair.is

+  Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsókn  
eigi síðar en 16. júní 2017.

STARFSSVIÐ: 

I  Umsjón með rekstri sölu og þjónustu um borð (Onboard Retail & Service)  
þ.m.t. Saga Shop Kitchen og Saga Shop Collection.

I Framkvæmd og eftirfylgni rekstraráætlana.

I Ábyrgð á söluáætlunum og vöruþróun.

I Fulltrúi í þjónustunefnd (Service Committee) Icelandair.

I  Þróun og eftirfylgni á þjónustu og þjónustustöðlum. 

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun er skilyrði.

I Framhaldsmenntun er kostur.

I Reynsla af flugi og flugtengdri starfsemi er æskileg.

I Þekking á smásöluverslun er kostur.

I  Þekking og reynsla af starfsemi framleiðslusviðs og ferlum um borð  
í flugvélum Icelandair er mikilvæg. 

I Góð enskukunnátta.

I Framúrskarandi samskiptahæfileikar. 
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 Leikskólastjóri Laufás Þingeyri 
Laust er til umsóknar starf leikskólastjóra í leikskólanum Laufási á 
Þingeyri. Starfshlutfall er 100% og er gert ráð fyrir að viðkomandi 
geti hafið störf í byrjun ágúst 2017 eða eftir nánara samkomulagi. 
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs. 
Í dag eru 10 börn í leikskólanum Laufási. Tekin var upp heilsu-
stefna í leikskólanum árið 2007 og fékk Laufás formlega viður-
kenningu sem heilsuleikskóli þann 29. september árið 2008. 
Á Þingeyri er íþróttahús, sundlaug, golfvöllur, reiðskemma og lítil 
verslun og þar einkennist umhverfið af mikilli náttúrufegurð.  
Stutt er í alla þjónustu og er Ísafjörður í um 50 km fjarlægð. 

Starfssvið: 
• Að veita leikskólanum faglega forystu á sviði uppeldis 
 og kennslu 
• Að leiða samstarf starfsmanna, heimila og leikskólans 
• Að stýra leikskólanum og bera ábyrgð á daglegri starfsemi,  
 fagstarfi, starfsmannamálum, fjárhagsáætlunum og rekstri 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Leyfisbréf leikskólakennara 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi 

Leitað er að einstaklingi með: 
• Lipurð og færni í samskiptum 
• Faglegan metnað og hugmyndaauðgi 
• Gott frumkvæði, skipulagshæfni og leiðtogahæfileika 
• Góða íslenskukunnáttu 
• Hæfni til að miðla upplýsingum bæði í mæltu máli og rituðu 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 
stjórnenda leikskóla. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017. Með umsókn skal 
fylgja ferilskrá, þar sem finna má greinargott yfirlit um nám og 
störf, kynningarbréf þar sem gert er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið og leyfisbréf 
leikskólakennara. 

Umsókn skal skila á skrifstofu Ísafjarðarbæjar Hafnarstræti 1 
á Ísafirði eða til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar í netfangið 
baldurjo@isafjordur.is. 

Allar nánari upplýsingar gefur Margrét Halldórsdóttir, sviðsstjóri 
skóla- og tómstundasviðs Ísafjarðarbæjar eða  
Guðrún Birgisdóttir, skóla- og sérkennslufulltrúi, í síma 450-8000 
eða í gegnum tölvupóst á netföngin: margreth@isafjordur.is eða  
gudrunbi@isafjordur.is. 

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

ÍSAFJARÐARBÆR

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

Staða umsjónarkennara á unglingastigi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi.
• Ánægja af að vinna með unglingum og áhugi á 

skólaþróun.
• Hugsanlegar kennslugreinar náttúrufræði, íslenska og 

enska.

Áherslur skólans eru á teymiskennslu og fjölbreytta 
kennsluhætti. Æskilegt er að umsækjendur kunni skil á 
ART þjálfun og hafi ánægju af nánu samstarfi við aðra.
Í Bláskógaskóla í Reykholti eru tæplega 80 nemendur í 
1.-10. bekk.

Umsækjendur þurfa að skila sakavottorði.
Laun eru skv. kjarasamningi KÍ og LN.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir, skólastjóri, 
í síma 480 3020 og 898 5642 eða í tölvupósti á netfanginu 
reykholt@blaskogaskoli.is.

Umsóknarfrestur er til sunnudagsins 11. júní 2017.

 

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

Hæfnikröfur
  Heimilislæknir 
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
  æskileg

  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

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

Nánari upplýsingar
 	 Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið		
  til 3 ára frá og með 1. september 2017 eða eftir  
  nánara samkomulagi.
  Upplýsingar veitir:  
  Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri, s. 585-1300,  
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

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

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

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur gert breytingu á 
skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 
bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

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

Í breyttu skipulagi fær starfsfólk aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati.

Svæðisstjóri og fagstjóri lækninga  
Heilsugæslunni Grafarvogi
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar 
Grafarvogi.	Svæðisstjóri	mun	jafnframt	gegna	samhliða	starfi	fagstjóra	lækninga	samkvæmt	nýju	skipulagi.	
Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og 
samskiptahæfileika.	

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um 
menntun, fyrri störf og reynslu.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast til Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	byggist	á	viðtölum	við	umsækjendur	og	á	innsendum	
gögnum. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Sækja skal um á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus 
störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

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

Ráðningarþjónusta 

Gamalgróin meðalstór verkfræðistofa á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
byggingaverkfræðinga/tæknifræðinga til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Um er að ræða störf við hönnun burðarvirkja annars vegar og lagna hins vegar.

Verkfræðingar/Tæknifræðingar



Hestamannafélagið Fákur auglýsir 
eftir framkvæmdastjóra

 
Starfið felst í eftirfarandi:
 
•	 Veita	forstöðu	skrifstofu	félagsins
•	 Sjá	um	rekstur	hesthúsa	og	Reiðhallarinnar
•	 Tengiliður	við	nefndir	félagsins
•	 Umsjón	með	mótahaldi
•	 Umsjón	með	skipulagningu	helstu	viðburða
•	 Umsjón	með	umhirðu	valla	og	svæðis
•	 Tengiliður	við	stjórn	Fáks
•	 Úthluta	verkefnum	til	undirnefnda	eftir	því	sem	við	á
•	 Miðlun	upplýsinga	til	félagsmanna	með	t.d.	 
	 samfélagsmiðlum	o.s.frv.
 
Hæfniskröfur:
 
•	 Umsækjendur	þurfa	að	hafa	góða	skipulags-	og		
	 stjórnunarhæfileika,	vera	félagslega	sinnaðir		 	
	 og	með	áhuga	á	hestamennsku.	Viðkomandi	þurfa		
	 að	vera	tilbúnir	til	að	ganga	í	öll	störf	félagsins,	jafnt		
	 utandyra	sem	innan.	
•	 Framkvæmdastjóri	þarf	að	vera	reiðubúinn	að	leggja	sitt		
	 af	mörkum	í	frekari	uppbyggingu	félagsins,	vera	 
	 skipulagður	og	lausnamiðaður.	Hann	þarf	að	vera		
	 jákvæður	og	samviskusamur	og	hafa	drifkraft	sem	 
	 nýtist	í	starfi	auk	góðrar	tölvukunnáttu	og	sjálfstæðis	 
	 í	vinnubrögðum.
 
Umsóknum skal skila eigi síðar en 11. júní á netfangið: 
fakur@fakur.is

Óskum eftir að ráða vanan,
 áhugasaman og sjálfstæðan 

gröfumann.

Upplýsingar gefur Heimir í síma 
773-6933 eða heimir@gleipnir.is 

www.gleipnir.is

Vélamaður

Snæland Grímsson óskar eftir að ráða bókara  
í fullt starf.

Starfssvið
• Færsla bókhalds og afstemming
• Innheimta 
• Reikningagerð

Hæfniskröfur
• Reynsla af bókhaldi 
• Góð almenn tölvuþekking
• Gott vald á ensku
• Þekking á navision æskileg
• Góð mannleg samskipti

Áhugasamir sendi umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 10. júní.

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Bókari óskast

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.

PÍPARAR

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að ræða 
íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, opinberar 
byggingar eða aðra mann-virkjagerð sem og 
jarðgangagerð og jarðvinnuframkvæmdir 
bæði hérlendis og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og þeim 
metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi 
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og 
OSHAS 18001 öryggisvottun.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða píp-
ara til starfa á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum.

Ráðið verður í eftirfarandi stöður: Verkstjóri/pípari/
nemi/þjónusta.

Í boði er:
• Góð verkefnastaða
• Góð laun fyrir rétta aðila
• Uppmæling
• Góður aðbúnaður

Nánari upplýsingar veitir Snæbjörn R. Rafnsson
fagstjóri lagna í síma 660-6201.

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum heimasíðu ÍAV,
www.iav.is

Tveir sérfræðingar óskast til starfa við áhættustýringu 
Við leitum að sjálfstæðum og árangursdrifnum einstaklingum til að ganga til liðs við rekstraráhættu 
bankans. Rekstraráhætta er deild innan áhættustýringar sem mótar aðferðir til að meðhöndla 
rekstraráhættu og aðstoðar starfsmenn og stjórnendur við að lágmarka hana. Helstu verkefni eru 
ráðgjöf við gerð ferla og vinnulýsinga, aðstoð við mat áhættuþátta, skráning og greining frávika í rekstri 
og þróun áhættumælikvarða. Verkefnin eru fjölbreytt og fela í sér samvinnu við öll svið bankans. 

Ert þú lausnamiðaður
sérfræðingur?

Sérfræðingur í viðskiptaferlum 
og áhættugreiningu

Helstu verkefni
•  Þróun aðferðafræði fyrir gerð viðskiptaferla  
  og vinnulýsinga 
•  Stuðningur og aðhald við mótun og gerð   
  viðskiptaferla 
•  Greining áhættuþátta og eftirfylgni 
  umbóta á ferlum 
•  Framsetning upplýsinga og skýrslugerð til   
  stjórnar, stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar
•  Þekking og reynsla af stjórnun viðskiptaferla 
  (BPM) og mat áhættu og stýringa
•  Þekking á straumlínustjórnun og umbótum 
•  Samskiptahæfileikar, sjálfstæði, frumkvæði  
  og lausnamiðuð hugsun
•  Hæfni í framsetningu efnis í ræðu og riti
•  Þekking á fjármálaumhverfi er kostur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi 

Sérfræðingur í frávikagreiningu 
og áhættumælikvörðum

Helstu verkefni
•  Skráning og greining frávika í rekstri og   
  eftirfylgni umbóta
•  Greining rekstraráhættu með nýtingu    
  tapsatburða (e. loss data) 
•  Þróun áhættumælikvarða í samvinnu við   
  stjórnendur bankans (KRI)
•  Framsetning upplýsinga og skýrslugerð til   
  stjórnar, stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar
•  Færni við meðhöndlun og greiningu gagna   
•  Þekking á straumlínustjórnun og umbótum 
•  Samskiptahæfileikar, sjálfstæði, frumkvæði  
  og lausnamiðuð hugsun
•  Hæfni í framsetningu efnis í ræðu og riti 
•  Þekking á fjármálaumhverfi er kostur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Brynhildur Georgsdóttir, forstöðumaður rekstraráhættu, 
sími 444 6628, netfang brynhildur.georgsdottir@arionbanki.is og Hanna María Pálmadóttir, 
mannauðsstjóri, sími 444 6333, netfang hanna.maria.palmadottir@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2017. Sótt er um störfin á arionbanki.is. Fullum trúnaði 
er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



MÁLARI ÓskAst
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarstarfsmann.Gengur starfsmaðurinn til liðs 
við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem vinna að krefjandi 
en jafnframt fjölbreyttum og spennandi verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á retturmadur@gmail.com 
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Framleiðslu
starfsmaður  

Fóðurblandan óskar eftir starfsmanni í
framleiðslu á húsdýrafóðri

 
Helstu verkefni:
Húsdýrafóðurframleiðsla:
• Framleiðsla á kúa- og fuglafóðri skv. framleiðsluáætlunum
• Þrif skv. gæðahandbók
• Daglegt skipulag í samstarfi við vaktstjóra
• Sýnataka og gæðaprófanir
• Þátttaka í birgðaeftirliti
• Tilfallandi viðhald framleiðslulínu
• Samskipti við söludeild, fóðurdreifingu og lager
• Annað tilfallandi
• Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í framleiðslustörfum í iðntölvustýrðu umhverfi
• Góð íslenskukunnátta
• Geta unnið sjálfstætt og í teymi
• Reglusemi og góð ástundun
• Góð almenn tölvukunnátta (office pakkinn)
• Þekking á vélbúnaði (vélstjórnarmenntun er kostur)

Nánari upplýsingar gefur Daði Hafþórsson,
framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

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.
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Húsvörður óskast
Húsfélögin Bólstaðarhlíð 41-45 vilja ráða húsvörð -   

í hlutastarf (50%) auk nokkurra aukaverka eftir nánara 
samkomulagi en í húsunum eru 68 íbúðir fyrir íbúa 

60 ára og eldri. Verkefni húsvarðar eru almenn þrif á 
sameign, umhirða um sameign, lóð og bílastæði auk 

minniháttar viðhalds og endurbóta.

Íbúð er til afnota fyrir húsvörð sem hluti af starfs-
kjörum. Húsvörður þarf að vera snyrtilegur, laghentur og 
útsjónar samur og hafa auga fyrir því sem betur má fara.

Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 

starfsumsokn@eignaumsjon.is 
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2017.
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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 þekkingu og eflir 
starfsmenn í 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 11. júní nk.

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

Við leitum að starfsmanni í innkaupadeild félagsins. Viðkomandi vinnur náið með deildarstjóra 
og þarf að vera mjög sterkur í mannlegum samskiptum, með ríka þjónustulund.

Vinnutími er 08.00 - 17.00 alla virka daga.

SÖLUSTJÓRI AUKAHLUTA ÓSKAST

Hæfniskröfur: 
 
• Rík þjónustulund
• Gott skipulag
• Reynsla af sölumennsku
• Góð tölvukunnátta, t.a.m. Navision, Excel
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Almenn þekking á bílum

Helstu verkefni sölustjóra eru: 

• Samskipti og samningar við innlenda og erlenda birgja
• Áætlanagerð og framfylgja áætlunum í innkaupum og sölu aukahluta
• Samvinna við innkaupadeild um vinnslu pantana
• Eftirlit með lagerhaldi aukahluta
• Utanumhald verðs og búnaðarupplýsingar
• Náin samvinna og upplýsingagjöf til söludeilda nýrra bíla
• Aðstoð við þjónustuver og gerð tilboða
• Ábyrgð á afhendingu aukahluta
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VERTU MEÐ OKKUR Í LIÐI

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



•	 Umsjónarkennari	á	yngsta	stigi.
•	 Umsjónarkennari	á	miðstigi.	
•	 Umsjónarkennari	á	unglingastigi,	stærðfræði	og	

íslenska.
•	 Stuðningsfulltrúar
•	 Stuðningsfulltrúi	í	sérdeild	fyrir	börn	með	einhverfu.

Nánari	upplýsingar	á	vef	Reykjavíkurborgar:	http://reykjavik.
is/laus-storf	og	hjá	Hreiðari	Sigtryggssyni	skólastjóra	í	síma	
5533188	og	6648280	og	á	hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Lausar stöður í Langholtsskóla
2017 - 2018

Menntaskólinn á Ísafirði 
óskar eftir tilboðum í rekstur 
mötuneytis MÍ sem rekið er 

sem sjálfstæð eining
Reksturinn felst í framreiðslu matar í hádeginu alla virka 
daga, afgreiðsla í mötuneyti MÍ og umsjón með matsal. 
Einnig að tryggja íbúum heimavistar aðgang að morgun-
mat og kvöldmat alla daga og morgunmat um helgar. 

Markmiðið með útboðinu er að tryggja sem lægst 
vöruverð samfara gæðum og góðri þjónustu en um leið 
að tryggja að fjölbreytileiki og hollusta í samsetningu 
matvæla uppfylli fjölbreyttar þarfir/kröfur viðskiptavina. 
Menntaskólinn á Ísafirði er aðili að verkefninu um  
heilsueflandi framhaldsskóla. 

Tilboð skal senda fyrir 9. júní til Friðgerðar Ómarsdóttur 
fjármálastjóra fridgerd@misa.is MÍ sem veitir frekari 
upplýsingar.

Grunnskólakennara vantar að 
Þingeyjarskóla næsta skólaár

Um tvær stöður er að ræða:  
Almenna kennslu og íþróttakennslu.

Við leitum að kennara sem:
• Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
• Hefur lausnamiðaða nálgun á viðfangsefnum
• Er sveigjanlegur og með góða samskiptahæfni
• Er sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir/býr  
 yfir frumkvæði

Þingeyjarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlis-
tarskóli með rétt um 100 nemendur.  Þar af tæplega 70 
grunnskólanemendur.

Áhersla er lögð á teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti 
innan skólans. Rík tónlistarhefð er við skólann.

Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð 
starfsmanna á verkefnum skólans.  Í Þingeyjarskóla er 
unnið með byrjendalæsi.
Umsóknarfrestur er til 15. júní.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson skólastjóri 
í síma 464 3580/899 0702 eða á netfangið johannrunar@
thingeyjarskoli.is

Elko leitar að skipulögðum, skemmtilegum og skapandi 
markaðsfulltrúa til að vinna að spennandi verkefnum hjá 

einu stærsta smásölufyrirtæki landsins.

STARFSLÝSING OG HELSTU VERKEFNI

•  Umsjón samfélagsmiðla

•  Viðburðastjórnun

•  Hugmyndavinna

•  Mótun skilaboða og textasmíð

•  Samskipti við samstarfsaðila og eftirfylgni 

    með framkvæmd markaðsherferða

•  Önnur tilfallandi störf í markaðsdeild

HÆFNISKRÖFUR

•  Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði/markaðsmála stór kostur

•  Þekking á markaðssetningu á samfélagsmiðlum

•  Mjög gott vald á íslensku í töluðu jafnt sem rituðu máli. 

•  Mikil skipulagshæfni

•  Jákvætt og skapandi viðmót

Nánari upplýsingar veitir Bragi Þór Antoníusson, markaðsstjóri, í síma 8699130
Sótt er um starfið á www.elko.is/storf fyrir 13. júní.

MARKAÐSFULLTRÚI

IGS ehf.  leitar að öflugum, jákvæðum og lausnarmiðuðum einstaklingi í stöðu  
verkefnastjóra öryggis- og þjálfunarsviðs

VERKEFNASTJÓRI ÖRYGGIS- OG ÞJÁLFUNARSVIÐS

Sveigjanlegur vinnutími

Menntun- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á gæðamálum
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Útsjónarsemi, heiðarleiki og frumkvæði

Helstu verkefni
• Öryggis- og gæðaúttektir
• Breytingastjórnun og innra eftirlit
• Þjálfunarmál
• Skýrslugerð og handbækur

Umsóknum er skilað inn rafrænt á heimasíðu IGS sjá fyrir 13. júní

IGS ATVINNA
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Sérfræðingur í læsi 
Menntamálastofnun stuðlar að framförum í þágu menntun- 
ar í samræmi við stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og 
alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víðtæku hlutverki við mat á 
menntun, þróar og miðlar námsgögnun til nemenda og veitir 
margskonar þjónustu við menntakerfið.

Auglýst er laus til umsóknar staða sérfræðings í læsi.  
Um er að ræða 100% starf og laun eru greidd samkvæmt 
samningum fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttar- 
félags. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Helstu verkefni:
• Fræða og leiðbeina um læsi og lestrarnám 
• Gerð stöðu- og skimunarprófa
• Greining og mat á gögnum 
• Aðkoma að ýmsum verkefnum matssviðs

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun og sérhæfing í lestarkennslu 
• Þekking á prófagerð
• Þekking og reynsla af greiningu megindlegra gagna og
  notkun þeirra í skólastarfi
• Menntun og reynsla á grunnskólastigi 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góðir samskiptahæfileikar
• Gott skipulag og öguð vinnubrögð
• Góð íslensku og enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknir
Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt upp- 
lýsingum um umsagnaraðila. Umsóknir gilda í sex mánuði 
frá því umsóknarfrestur rennur út. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um starfið. 

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt:  
Sérfræðingur - læsi. Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir Katrín Frímannsdóttir,  
sviðsstjóri matsviðs í síma 514-7500,  
netfang: katrin.frimannsdottir@mms.is

Umsóknafrestur er til og með 26. júní 2017.

Framtíðarstörf
Leitum að metnaðarfullum  fagaðilum  til sölustarfa í 
málningardeild og gólfefnadeild.
Störfin fela í sér sölu og þjónustu við viðskiptavini ásamt 
öðrum tilfallandi verslunarstörfum

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi  
• Fagleg þekking eða reynsla úr sambærilegu starfi
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta

Umsóknir berist 

fyrir 12. júní 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:

HÚSASMIÐJAN SKÚTUVOGI 
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Byggjum á betra verði

JAMIE’S ITALIAN OPNAR Á HÓTEL BORG 
OG LEITUM VIÐ ÞVÍ AÐ HRESSU OG VINNUSÖMU FÓLKI
TIL AÐ TAKA ÞÁTT Í ÆVINTÝRINU MEÐ OKKUR. 
Veitingastaðurinn Jamie's Italian var stofnaður af Jamie Oliver og ítölskum læriföður hans Gennaro Contaldo 
í Oxford árið 2008. Síðan þá hafa meira en sextíu veitingastaðir í bæjum, borgum og löndum um allan heim bæst
 í hópinn.
 
Jamie‘s Italian er keðja vinsælla veitingahúsa með starfsemi víða um heim. 
Áherslur staðarins eru ítalskur matur, gerður úr bestu fáanlegu hráefnum, ásamt þægilegu og fallegu umhverfi. 
Okkar markmið er að gestum okkar líði vel og njóti  góðra veitinga og þjónustu í afslöppuðu andrúmslofti.

Við óskum eftir starfsfólki í eldhús ásamt veitingasal, í full störf, hlutastörf, sumarstörf, kvöld- og helgarvinnu.
Faglærðir og ófaglærðir koma til greina. Viðkomandi þarf að eiga auðvelt með mannleg samskipti og geta unnið
í hóp.

ELDHÚS
Reynsla af starfi í eldhúsi er nauðsynleg.

- MATREIÐSLUMENN
- PIZZABAKARAR
- AÐSTOÐ Í ELDHÚSI
- UPPVASKARAR

Umsókn skal fylla út í Alfreð umsóknarkerfinu www.alfred.is
Umsækjendur eru beðnir um að senda ferilskrá, stutta lýsingu á  sér og gefa upp meðmælanda 
sem  hafa má samband við.
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar með tölvupósti á uppgefið netfang og veita
Jóhannes Steinn Jóhannesson yfirkokkur og Sigrún Þormóðsdóttir veitingastjóri upplýsingar um auglýst störf.

VEITINGASALUR
Reynsla af starfi í veitingasal er kostur

- ÞJÓNAR
- BARÞJÓNAR
- AÐSTOÐ Í SAL

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Vernd náttúrunnar
Umhverfisstofnun auglýsir tvö störf í þágu náttúru
verndar. Leitað er að öflugum einstaklingum sem eru 
tilbúnir til  að  taka þátt í mótun nýrra aðferða til að 
standa vörð um náttúruna en unnið er að innleiðingu 
nýrra laga um nátt úruvernd.

SÉRFRÆÐINGUR – ÁHRIF Á NÁTTÚRUNA
Helstu verkefni sérfræðingsins eru að vinna áhrifa mat vegna 
ýmiss konar starfsemi sem getur haft áhrif á náttúruna. Um
hverfis stofnun gefur álit vegna skipulagsáætlana sveitar fél aga 
og mats á um hverfis áhrifum, gefur út leyfi til framkvæmda á 
friðlýstum svæðum og vegna starfsemi sem getur haft í för 
með sér mengun. Lögð er áhersla á vandað áhrifamat til að 
lágmarka álag á náttúruna.  

LÖGFRÆÐINGUR – NÝ STJÓRNTÆKI Í NÁTTÚRUVERND
Helstu verkefni lögfræðingsins verða mótun verkferla og 
undi r búningur ákvarðana Umhverfisstofnunar vegna al
mann a réttar, sérstaklega viðkvæms ástands náttúru og 
þar sem hætta er á tjóni af völdum ágangs, auk annarra 
verkefna sem varða nýmæli um náttúruvernd. Jafnframt 
er um að ræða vinnu við lögfræðileg álit, leið beiningar og 
undirbúning stjórnvaldsákvarðana á öðrum verkefnasviðum 
stofnunarinnar.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, helstu verkefni og 
hæfniskröfur til starfanna er að finna á starfatorg.is og http://

www.umhverfisstofnun.is/storfibodi 

Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017. Umsóknir skulu 
sendar til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 

Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is



SÉRKENNSLURÁÐGJAFI
LEIK- OG GRUNNSKÓLA

Reykjanesbær óskar eftir að ráða sérkennsluráðgjafa 
leik- og grunnskóla. Sérkennsluráðgjafi starfar í teymi 
fagfólks á fræðslusviði sem sinnir margvíslegri sér-
fræðiþjónustu við nemendur í leik- og grunnskólum.

Meginverkefni:
• Ráðgjöf í sérkennslu til starfsfólks og foreldra barna  
   í leik- og grunnskólum 
• Samstarf við stjórnendur og starfsfólk sem annast  
   sérkennslu
• Samstarf við  aðrar  stofnanir  er  fjalla  um  málefni   
   barna  sem þurfa sérkennslu
• Kemur að frumathugunum og skimunum í leik- og  
   grunnskólum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Reynsla af sérkennslu 
• Framhaldsmenntun á sviði sérkennslufræða eða sam-
   bærileg menntun sem nýtist í þessu starfi
• Góð samskiptahæfni og færni til teymisvinnu
• Skipulagshæfileikar og almenn góð tölvufærni 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Nánari upp- 
lýsingar um starfið veita Helgi Arnarson sviðsstjóri 
Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is og 
Gyða M. Arnmundsdóttir deildarstjóri skólaþjónustu, 
gyda.m.arnmundsdottir@reykjanesbaer.is.
Umsóknum skal skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar, 
reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf. 

HS Veitur hf  leita að starfsfólki á starfsstöð
fyrirtækisins í Reykjanesbæ

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Sótt er um stör�n á heimasíðu HS Veitna, www.hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2017

Hjá HS Veitum starfar framsækinn hópur starfsfólks sem kappkostar að e�a sig í star� með frumkvæði, fagmennsku og
framúrskarandi vinnubrögðum.
Fyrirtækið HS Veitur varð til 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt upp. 
HS Veitur annast raforkudrei�ngu á Suðurnesjum, í Hafnar�rði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna hf eru �órar, í Reykjanesbæ, Hafnar�rði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum hf starfa 96 starfsmenn.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri í síma 422 5200.

Starfssvið
- Viðhald og viðgerðir á dreifikerfi, línum og götu-
   lögnum
- Nýlagnir, tengingar og frágangur
- Viðkomandi mun sinna bakvöktum á
   Suðurnesjasvæði

Hæfniskröfur
- Sveinspróf í rafvirkjun / rafveituvirkjun æskilegt
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum

Starfssvið
- Viðhald og viðgerðir á mannvirkjum
- Sinnir tilfallandi verkefnum tengdum
   nýbyggingum og/eða breytingum á
   húsnæðiskosti fyrirtækisins

Hæfniskröfur
- Sveinspróf í smíðum skilyrði
- Reynsla af smíðavinnu
- Samskiptahæfni og frumkvæði
- Sjálfstæði í starfi, hæfni til að vinna undir álagi

Rafvirki / rafveituvirki

Húsasmiður í viðhaldsdeild mannvirkja
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Sálfræðingur óskast 
 
Vestmananeyjabær auglýsir eftir sálfræðingi til starfa hjá fjöl
skyldu og fræðslusviði Vestmannaeyjabæjar. Um er að ræða 
100% starfshlutfall. Starfið er á sviði skóla og félagsþjónustu. 

Starfssvið sálfræðings 
• Ráðgjöf til foreldra barna og starfsfólks leik og grunnskóla. 
• Forvarnarstarf. 
• Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum, ráðgjöf og  
 eftirfylgd mála. 
• Fræðsla og námskeið fyrir foreldra, nemendur og  
 starfsfólk skóla. 
• Ráðgjöf og meðferð fyrir fjölskyldur og börn sem njóta  
 þjónustu barnaverndar. 

Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu samstarfi við kennsluráðg-
jafa, félagsráðgjafa, starfsfólk skóla, starfsfólk félags- og 
heilbrigðisþjónustu og aðra sérfræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir skipulagshæfileikar 
• Færni í samskiptum 
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi 

Upplýsingar veitir Jón Pétursson, framkvæmdastjóri fjölskyldu 
og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar (jonp@vestmannaeyjar.is) 
í síma 488 2000.

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2017
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið 
jonp@vestmannaeyjar.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilsskrá 
um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

BYKO BREIDD

Upplýsingar veitir Rúnar V. Gunnlaugsson rekstrarstjóri, runar@byko.is
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 16. júní

Við leitum að dugmiklum svæðisstjóra með ríka þjónustulund  
og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Svæðisstjóri starfar náið með verslunarstjóra, leiðir hóp sölumanna og ber ábyrgð  
á vöruframsetningu og útliti deildarinnar. 
Starfið felur í sér stjórnun, tilboðsgerð, ráðgjöf og sölu á t.d. parketi, flísum,  
innréttingum, innihurðum og hreinlætistækjum.

Við leitum að  öflugum stjórnanda

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

Sérfræðingar á fyrirtækjasviði
Á fyrirtækjasviði er framleidd tölfræði um
•	 Afkomu	og	rekstur	fyrirtækja	eftir	atvinnugreinum
•	 Gistinætur	og	ferðamál
•	 Nýsköpun	fyrirtækja	og	útgjöld	til	rannsókna-	og	þróunar	
•	 Umhverfismál
•	 Sjávarútveg	og	landbúnað

Hæfniskröfur
•	 Háskólapróf	í	hagfræði,	verkfræði,	viðskiptafræði	eða	önnur	sambærileg	menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Reynsla	af	vinnslu	gagna	í	gagnagrunnsumhverfi	er	nauðsynleg
•	 Reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	og	framsetningu	gagna	er	æskileg
•	 Hæfni	í	greiningu	ársreikninga	er	kostur
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	 Góð	samskiptafærni
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð

Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf		í	september/október	2017.	Laun	
eru	samkvæmt	kjarasamningi	fjármálaráðuneytisins	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	

Umsóknarfrestur	er	til	og	með 19. júní 2017	og	skulu	umsóknir	berast	til:	Starfsumsókn,		Borgartúni	
21a,	150	Reykjavík	eða	rafrænt	á	netfangið	starfsumsokn@hagstofa.is.

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

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

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

óskar eftir að ráða þrjá metnaðarfulla og áhugasama 
starfsmenn til starfa á fyrirtækjasviði



 

Aðstoðarskólastjóri og  
deildarstjóri yngsta stigs

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir stöðu aðstoðarskólastjóra og  
deildarstjóra yngsta stigs frá og með 1. ágúst næstkomandi.  
Leitað er að einstaklingum með mikinn metnað, sem sýnt hafa  
árangur í störfum sínum og leggja áherslu á vellíðan og árangur 
nemenda í góðu samstarfi við aðra starfsmenn skólans. 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
• Vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu 

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

• Vera staðgengill skólastjóra, bera ábyrgð á og stjórna daglegri 
starfsemi skólans í samstarfi við skólastjóra. 

• Hafa í samráði við skólastjóra umsjón með starfsmannamálum 
s.s. ráðningum, vinnutilhögun, starfsþróun og fl.

• Vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.

Meginhlutverk  deildarstjóra er að:
• Vera millistjórnandi með mannaforráð og bera ábyrgð á skóla-

haldi á skólastigi.
• Fylgjast með nýjungum á sviði kennslu og vera leiðandi í 

faglegri umræðu.
• Vera í góðum samskiptum  við nemendur og foreldra.
• Hafa umsjón með sérúrræðum nemenda í samráði við kennara 

og aðra stjórnendur.

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði , sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Góð tölvukunnátta og færni við skýrslugerð.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og skólaþróunar.
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og 
unglingum.

Menntunar og hæfniskröfur :
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- og menn-

tunarfræða  eða kennslureynsla á grunnskólastigi.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Guðbjörg M. Sveinsdót-
tir væntanlegur skólastjóri  í síma 420-1200. Umsóknir um 
aðstoðarskólastjórastöðuna ásamt  greinargóðri skýrslu um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og verkefni sem við-
komandi hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni viðkomandi,  
skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík 
eða sendist á netfangið gudbjorgms@grindavik.is fyrir 11. júní 
2017. Umsóknarfrestur um deildastjórastarfið framlengist til 11. 
júní n.k. 

Grunnskóli Grindavíkur  er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæplega 
500 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur er starf- 
að eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að skapa námsumhverfi  
í samráði við foreldra  þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri 
að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.   Í framtíðarsýn 
skólans kemur fram að skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla er á 
að allir nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu til náms í samræmi 
við þroska sinn og áhuga í öruggu og uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, 
starfsfólk og foreldrar eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   Allur 
aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu 
skólans http://www.grindavik.is/grunnskolinn.

Byggingarfulltrúi í spennandi starfsumhverfi

Byggingarfulltrúi

Helstu verkefni

Byggingarfulltrúi

Hæfniskröfur til starfsins

Í boði er

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf byggingarfulltrúa

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Öflugt
menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu og fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni. Öll almenn þjónusta
er til staðar og má þar nefna m.a. tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun. Samgöngur
til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó

ber ábyrgð á byggingarmálum og hefur eftirlit með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2.
mgr. 9. gr. laga um mannvirki nr.160/2010. Byggingarfulltrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv. 25.gr.
laga um mannvirki.

byggingarfulltrúa eru að annast móttöku og afgreiðslu byggingarleyfisumsókna vegna
byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að skilyrðum
uppfylltum.

annast að auki eftirlit með byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og umhverfi
lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast. Hann vinnur að
stefnumótun innan sviðsins, situr fundi skipulagsnefndar undir fundargerðum byggingarfulltrúa auk annarra
þeirra faglegu starfa er falla til hverju sinni.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði byggingarmála, löggildingu í
mannvirkjahönnun og haldgóða þekkingu á sviði byggingar- og umhverfismála, reynsla á umræddu sviði er
jafnframt æskileg. Áhersla er lögð á lipurð í mannlegum samskiptum, fagmennsku, frumkvæði og metnað til
árangurs í starfi.

áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga. Sjá einnig á heimasíðu
www.hornafjordur.is.

Gengið verður frá ráðningu fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá
kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til , sjá nánar

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

Ísloft- Blikk & Stálsmiðja ehf
 

Bílstjóra vantar til starfa:
Umsóknir sendist í tölvupósti á isloft@isloft.is.
Nánari upplýsingar í síma 587 6666.
 

Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is

©
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EY óskar eftir nemum í 
endurskoðun

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

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

EY er alþjóðlegt endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki 
með yfir 230.000 starfsmenn í 150 löndum.

Umsóknir ásamt einkunnum sendist til Hildar Pálsdóttur,  
hildur.palsdottir@is.ey.com 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní n.k.

www.ey.is
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LEIKSKÓLINN SÆLUKOT
óskar eftir leikskólakennara, tónlistarkennara  

og listgreinakennara frá 1.ágúst 2017.

Hæfniskröfur:  
Leikskólakennaramenntun/leyfisbréf  

leikskólakennara, tónlistarmenntun/listmenntun á háskólastigi.  
Færni í samskiptum, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð, stundvísi.  

Góð íslenskukunnátta skilyrði.
Launakjör samkvæmt kjarasamningi FL og SSSK.

Vinsamlega sendið umsóknir með ferilskrá á saelukot@gmail.com

 

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli 
sem leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á 
margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.  
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: 
agi, virðing, væntingar.

50% kennarastaða við  
Borgarholtsskóla 

Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskólakennara til að 
kenna grunnáfanga í stærðfræði og skapandi starf á  
uppeldissviði í haust. Um er að ræða 50% starf.
Ráðning og kjör: Umsækjendur hafi háskólapróf í viðkomandi 
greinum ásamt kennsluréttindum í framhaldsskóla. Laun eru í 
samræmi við kjarasamning KÍ og stofnanasamning  
Borgarholtsskóla. 

Laun eru í samræmi við kjarasamning viðkomandi  
stéttarfélaga og stofnanasamning Borgarholtsskóla.
Umsækjendur greini í umsókn frá menntun, fyrri störfum og 
öðru því sem telja má að skipti máli.
Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.

Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um 
skólann og starfsemi hans. 

Upplýsingar um starfið veitir Þórkatla Þórisdóttir, kennslu- 
stjóri, thorkatla@bhs.is; sími: 866 9092.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Ársæls 
Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is,  
fyrir 19. júní 2017.

Skólameistari

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Austurkór

Grunnskólar

· Heimilisfræðikennari í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennar á yngsta stig í    
 Hörðuvallaskóla

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar   
 Hörðuvallaskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Skólaliði í Kársnesskóla

· Stærðfræðikennari í Kársnesskóla

· Enskukennari í Kársnesskóla

· Frístundaleiðbeinendur í Kársnesskóla

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla

· Matreiðslumaður í Salaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig í Smáraskóla

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

LAUS ER TIL UMSÓKNAR STAÐA AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRA VIÐ FELLASKÓLA 

Skóla- og frístundasvið

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

Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík þar sem rúmlega 330 nemendur stunda nám og starfsmenn eru um 70.  
Í skólanum er leitast við að sníða skólastarfið í samræmi við eðli og þarfir nemenda. Stuðlað er að alhliða þroska og  
menntun hvers og eins og stutt er við jákvæða hegðun nemenda. Í Fellaskóla er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki 
auðgi skólastarf og lögð er áhersla á að virðing sé borin fyrir uppruna og menningu einstaklinga.  
Við skólann er starfrækt sérdeild fyrir einhverf börn. Framtíðarsýn skólans er „Allir á heimavelli.“
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur áhuga á að vinna með hópi fagmanna í fjölmenningarlegu skólasamfélagi 
án aðgreiningar. 

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

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2017. Umsóknarfrestur er til og með 19. júní 2017. Nánari upplýsingar um starfið gefur 
Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir skólastjóri í síma 411-7530 eða með því að senda fyrirspurn á 
sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar   
 framtíðarstefnu skólans innan ramma laga og reglugerða  
 og í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu  
 Reykjavíkurborgar

• Að hafa faglegt utanumhald um skólanámskrárvinnu og   
 skólaþróunarverkefni

• Að vinna að starfsþróun
• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfsemi skólans í   
 samstarfi við skólastjóra og vera staðgengill hans

•  Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins og  
 við fjölskyldur og stofnanir utan skóla

Hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til að kenna á grunnskólastigi 
 Kennslureynsla í grunnskóla
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum
• Stjórnunarreynsla í grunnskóla æskileg
• Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar
•  Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
• Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Helstu verkefni:
Í starfinu felast m.a. rannsóknir á orsökum um-
ferðarslysa, þar með taldar vettvangsrannsóknir 
og sinnir rannsakandi bakvöktum. Rannsakandi 
stýrir einnig einstaka rannsóknum. Hann hefur 
umsjón með þeim verkefnum sem slysum  
tengjast, svo sem greiningarvinnu, skýrslugerð  
og eftirfylgni með tillögum sem lagðar eru fram 
til úrbóta í öryggismálum.

Æskilegar menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
• Þekking eða reynsla af starfrækslu, viðhaldi 

og búnaði samgöngutækja. 
• Þekking á lögum og reglum sem gilda um 

umferðarmál.
• Reynsla af stjórnun verkefna.
• Mjög góð þekking og færni í rituðu og töluðu 

máli á íslensku og ensku. Kunnátta í einu 
Norðurlandamáli er æskileg.

• Þekking og reynsla af notkun algengustu 
hugbúnaðarforrita. 

• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
• Reynsla af stjórnun og færni í mannlegum 

samskiptum.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt, sem og í hóp.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum við- 
komandi stéttarfélags við fjármálaráðuneytið.  
Um er að ræða fullt starf.

Umsóknir skal senda til Rannsóknarnefndar 
samgönguslysa, Húsi FBSR, Flugvallarvegi 7,  
101 Reykjavík eða á netfangið thorkell@RNSA.is.

Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

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

Áætlað er að umsækjandi hefji störf í lok sumars 
eða samkvæmt samkomulagi. Nauðsynlegt er að 
umsækjandi hafi bifreið til umráða. 

Umsóknarfrestur er til 25. júní 2017.

Rannsakandi hjá Rannsóknarnefnd 
samgönguslysa - umferðarsvið
Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) óskar eftir að ráða til starfa rannsakanda við  
slysarannsóknir á umferðarsviði með starfsstöð í Reykjavík. RNSA starfar samkvæmt 
ákvæðum laga nr. 18/2013 um rannsókn samgönguslysa og reglugerðar nr. 763/2013. 
Nánari upplýsingar eru á vefsíðu Rannsóknarnefndar, www.RNSA.is.

RANNSÓKNARNEFND 
SAMGÖNGUSLYSA
Hús FBSR, Flugvallarvegi 7   
101 Reykjavík
Sími 511 6500   
www.RNSA.is



STAÐA RÁÐGJAFA Á SVIÐI MÁLS OG LÆSIS

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf ráðgjafa á sviði máls og læsis.  Ráðgjafinn mun 
starfa í Miðju máls og læsis,  sem heyrir undir skóla- og frístundasvið. Hlutverk Miðju máls og læsis er að veita ráðgjöf um 
þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum,  grunnskólum  og á  
frístundamiðstöðum.  Ráðgjafar Miðju máls og læsis skipuleggja einnig símenntun á sviði máls og læsis fyrir starfsfólk í 
skóla- og frístundastarfi.   

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðva og skólahljómsveita. 
Næsti yfirmaður ráðgjafa er skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. 

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af vinnu með mál og læsi, yfirlit yfir nám og fyrri störf, 
leyfisbréf grunnskólakennara, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið þátt í og annað 
er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2017.

Um er að ræða fullt starf og verður ráðið í stöðuna frá 1. ágúst 2017.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar,www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dröfn Rafnsdóttir,  verkefnastjóri, og Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri 
grunnskólahluta fagskrifstofu, í síma 411 1111. 

Netföng: drofn.rafnsdottir@reykjavik.is / gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Veita	starfsfólki	í	skóla-	og	frístundastarfi	ráðgjöf	og	stuðning		
 við að þróa markviss vinnubrögð til að efla málþroska og læsi  
 barna.
•	 Veita	ráðgjöf	um	virkt	tvítyngi,	kennslu	í	íslensku	sem	öðru			 	
 máli og málþroska- og lestrarvanda. 
•	 Skipuleggja	og	annast	fræðslu	fyrir	starfsfólk	um	mál	og	læsi.
•	 Skipuleggja	og	annast	fræðslu	fyrir	foreldra	í	samstarfi	við		 	
 starfsfólk í skóla- og frístundastafi.
•	 Samstarf	við	sérfræðiþjónustu	skóla	á	þjónustumiðstöðvum.	

Hæfniskröfur
•	 Leyfi	til	að	nota	starfsheitið		grunnskólakennari.	
•	 Háskólamenntun	á	framhaldsstigi	æskileg.	
•	 Reynsla	af	uppeldis-	og	kennslustörfum	í	grunnskóla	æskileg.
•	 Reynsla	af	verkefnum	varðandi	mál	og	læsi.
•	 Reynsla	af	ráðgjöf	við	grunnskóla	æskileg.	
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum.
•	 Frumkvæði	í	starfi	og	skipulögð	vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí nk.

Umsóknir skulu sendar á netfangið 
skolastjori@hunavallaskoli.is eða til 
skólastjóra Húnavallaskóla, Húnavöllum,  
541 Blönduós.

Nánari upplýsingar:

Sigríður B. Aadnegard í síma 4524370 / 
8472664 eða í gegnum netfangið  
skolastjori@hunavallaskoli.is

Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur er á Norðurlandi vestra 
og er sveitarfélagið um 3822 km2 að stærð.  
Á Húnavöllum er starfræktur leikskóli, 
grunnskóli og sundlaug. Húnavellir eru 18 km 
frá Blönduósi.

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Kennarar óskast
Húnavatnshreppur óskar eftir að 
ráða kennara við Húnavallaskóla

Lausar stöður til umsóknar:

• Staða íþrótta- og sundkennara 

• Staða almenns kennara 

 Meðal kennslugreina eru samfélagsfræði á mið og unglinga- 
stigi, stærðfræði á miðstigi og almenn kennsla á yngrastigi.

• Staða leikskólakennara við leikskóladeild  (leikskólaliði eða 
starfsmaður með aðra menntun sem nýtist í starfi og/eða 
reynslu af vinnu með ungum börnum kemur til greina)

Um er að ræða 100% störf fyrir skólaárið 2017-2018

Húnavallaskóli er samrekinn leik- og grunnskóli. Í grunnskólanum 
eru tæplega 45 nemendur og í leikskólanum 15 nemendur, gott 
íþróttahús, sundlaug og heitur pottur eru í og við húsnæðið.  
Kennt er í fjórum námshópum 1. -3. bekkur, 4.-6. bekkur, 7.-8. 
bekkur og 9.-10. bekkur. 
Ein deild er á leikskólanum og eru nemendur frá einsárs aldri.

Leitað er eftir jákvæðum, duglegum, sveigjanlegum og metnaðar- 
fullum einstaklingum, bæði körlum og konum með góða 
skipulagshæfni ásamt góðri hæfni í mannlegum samskiptum. 

Háseti óskast
 
Vísir hf. óskar eftir að fastráða háseta á Fjölnir GK 657. fjölnir 
er línuveiðiskip með beitningarvél.  
Umsókn berist á  heimasíðu vísis www.visirhf.is.

Vísir hf. poszukuje marynarza do zatrudnienia na stale na 
statku Fjölnir GK 657. Fjölnir jest statkiem linowym z maszyna 
przynetowa.  
Podania mozna skladac na stronie Vísir www.visirhf.is

MATRÁÐUR ÓSKAST

Vísir hf. óskar eftir að ráða matráð í mötuneyti fyrirtækisins að 
Miðgarði 3 í Grindavík. Helstu verkefni og ábyrgð eru rekstur 
mötuneytis, matseld og frágangur. 

Hæfniskröfur: 
-    Menntun á sviði matreiðslu er kostur 
-    Reynsla af matreiðslu í stofnun eða fyrirtæki er æskileg 
-    Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð 
-    Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 

Nánari upplýsingar veitir Erla Ósk Pétursdóttir í síma 856-5717. 

Umsóknarfrestur er til 18.júní. Umsóknir óskast sendar á 
visir@visirhf.is merktar „Umsókn – mötuneyti“. 

Vísir hf.  |  Hafnargötu 16 |  240 Grindavík  | Sími: 420-5700  |  visirhf.is

Nordic Souvenir óskar eftir öflugum sölustjóra!
Nordic Souvenir er heildsala sem selur minjagripi og er 
fyrirtækið með starfsemi í fimm löndum. 

Reynsla af sölustöfum eða menntun sem nýtist í starfi æski-
leg. Sölustjórinn þarf að hafa góða þjónustulund og áhuga á 
því að skara framúr. Góð tölvuþekking er einnig æskileg.
Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir réttan aðila. Spennandi, 
gefandi, skemmtilegt og krefjandi starf.

Umsóknarfrestur er til 9. júní.

Upplýsingar um starfið gefur: 
Jóhann Már Helgason í síma 694-6773. 
Sendið umsóknir og ferilskrár á  
johann.helgason@nordicsouvenir.com

Raflagnahönnuður og 
tækniteiknari óskast til starfa

Verkhönnun er reynslumikil rafmagnsverkfræðistofa þar 
sem starfa 12 manns við raflagna- og lýsingahönnun.
Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur metnaðarfullan 
raflagnahönnuð og tækniteiknara í teymið okkar,  
með menntun og reynslu sem nýtist í starfið. 
Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt jafnframt því að 
vinna vel með öðrum hönnuðum.
Þekking á  BIM hönnunarumhverfi er kostur.
Starfsmaður þarf að geta byrjað sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá á 
verkhonnun@verkhonnun.is
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Vilt þú taka þátt í að byggja upp og þróa bráðalækningar?

Forstöðulæknir er leiðtogi og hefur þríþætta 
ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, 
starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk 
þess að byggja upp og þróa bráðalækningar 
gegnir forstöðulæknir mikilvægu hlutverki í 
kennslu og vísindastarfi.

Við leitum að áhugasömum, jákvæðum og 
metnaðarfullum sérfræðilækni í 100% stöðu 
forstöðulæknis bráðalækninga. Hér reynir 
á hæfni til að vera í forystu fyrir þjónustu við 
sjúklinga, leiða saman ólíka þætti í starfseminni 
og stuðla að stöðugum umbótum í verklagi. 

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Forstöðulæknir bráðalækninga
UMSÓKNARFRESTUR:

19. JÚNÍ 2017
UMSÓKNIR:

SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Staðan veitist frá 15. júlí eða eftir nánara samkomulagi og er veitt til 5 ára. 
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri 
bráða-, fræðslu- og gæðasviðs í síma 463 0100 eða netfang hildig@sak.is.
Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á www.sak.is/atvinna. 

Sölu- og kynningarstarf
Íslensk Ferðakort er útgáfufyrirtæki sem er að stækka  

sölu- og markaðsdeildina og leitum því að góðum  
starfsmanni með jákvætt viðmót í teymið okkar. 

Um er að ræða áhugavert sölu- og kynningarstarf á  
fjölbreyttum útgáfum og rafrænna miðla.

Við erum að leita af starfsmanni í fullt starf og  
starfsmönnum sem áhuga hafa tímabundnu hlutastarfi.

Umsóknarfrestur er til 10. júní
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir sendist á Gunnar (today@today.is)

H E I L S U R Ú M

Rekkjan heilsurúm ehf.
Ármúla 44 ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ Sími 588 1955 ≥≥ Fax 588 1951

www.rekkjan.is

Rekkjan er rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í að láta fólki líða vel á nóttinni og er m.a 
umboðsaðili King Koil og dreifingaraðili 

Fatboy á Íslandi. 

 Starfsfólk þess er metnaðarfullt og leggur sig ávallt fram við að veita 
bestu þjónustu sem völ er á með bros á vör. Fyrirtækið hefur vaxið hratt 

undanfarin misseri og er byggt upp af mikilli fagmennsku.

 Vegna aukinnar umsvifa leitar Rekkjan að laghentum 
og dugmiklum einstakling sem getur unnið sjálfstætt 

við smíðavinnu og almenn lagerstörf.

Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið: rekkjan@rekkjan.is. 

- FYRIR DUGMIKINN, 
SJÁLFSTÆÐAN OG 

LAGHENTAN EINSTAKLING

FLOTT INNIVINNA!

SVEITARFÉLAGIÐ
VOGAR

Bæjarstjóri óskast
Laus er til umsóknar staða bæjarstjóra í Sveitarfélaginu
Vogum. Við leitum að kraftmiklum aðila til að leiða áfram-
haldandi uppbyggingu í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
• Reynsla af stjórnun og rekstri æskileg. Þekking og

reynsla í opinberri stjórnsýslu er skilyrði.
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í mannlegum

samskiptum.

Umsóknum skal skila fyrir 20. nóvember á skrifstofu
Sveitarfélagsins Voga Iðndal 2 eða á netfangið
skrifstofa@vogar.is.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.

Upplýsingar um starfið veitir Inga Sigrún Atladóttir,
inga.sigrun@vogar.is

s. 844-8510.

Við Stóru-Vogaskóla í Sveitarfélaginu 
Vogum, vantar kennara í smíði og 
umsjónarkennara á yngsta stigi.

Menntunarkröfur: kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. 

Sveitarfélagið Vogar
Stóru-Vogaskóli

Við Stóru-Vogaskóla vantar kennara í almenna kennslu á 
yngsta- og miðstigi. Í skólanum eru um 200 nemendur og 
40 starfsmenn og það er aðeins um 20-30 mín. akstur frá 
Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Menntunarkröfur:  
Leitað er eftir einstaklingum með kennsluréttindi.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250.  Fyrirspurnir og 
umsóknir skal senda á:  skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is
 
Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands 
og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til  9.júní 2017.  

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sænskukennari Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201706/1000
Verkefnastjóri í Fab Lab Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201706/999
Sérfræðingur og lögfræðingur Umhverfisstofnun Rvk/Landið 201706/998
Sérfræðingur í læsi Menntamálastofnun Reykjavík 201706/997
Sérfræðingur í sameindalíffræði Tilraunastöð HÍ að Keldum Reykjavík 201706/996
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201706/995
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201706/994
Sérfræðingar á fyrirtækjasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201706/993
Forstöðulæknir bráðalækninga Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201706/992
Svæðisstjóri lækninga Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201706/991
Sálfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201706/990
Íþróttafræðingur Landspítali, Laugarásinn Reykjavík 201705/989
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Laugarásinn Reykjavík 201705/988
Félagsráðgjafi Landspítali, blóð- /krabbameinslækn. Reykjavík 201705/987
Bókasafns- og upplýsingafr. Háskólinn á Akureyri Akureyri 201705/986
Tanntæknir Háskóli Íslands, Tannlæknadeild Reykjavík 201705/985
Deildarstjóri Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201705/984
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201705/983
Hjúkrunardeildarstj. á skurðstofu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201705/982
Hjúkrunarfræðingur á skurðstofu Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201705/981
Skurðhjúkrunarfr., sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201705/980
Skrifstofumaður Landspítali, félagsráðgj./sálfræðiþjón. Reykjavík 201705/979
Námsráðgjafi og kennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201705/978
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201705/977
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild lungnasjúkl. Reykjavík 201705/976
Matráður Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201705/975
Námsráðgjöf, kennsla o.fl. Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201705/974



Umsækjendur skulu hafa fullgild kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í 
viðkomandi kennslugreinum, sbr. lög nr. 87/2008. Sakavottorð fylgi umsókn.

Umsóknarfrestur er til 19. júní 2017. Umsóknir berist til Þórs Pálssonar
aðstoðarskólameistara thp@tskoli.is, ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað.

Byggingagreinar

   Húsasmiður, húsgagnasmiður, byggingaiðnfræðingur, byggingafræðingur 
   eða byggingatæknifræðingur

         Upplýsingar veitir Gunnar Kjartansson í tölvupósti; gkj@tskoli.is 

Vélstjórn og skipstjórn

Vélstjórn og málmiðngreinar

   Véltækni- eða vélaverkfræðingur 

   Vélfræðingur með starfsreynslu 

   Vélvirki, stálsmiður eða rennismiður

Raftæknigreinar

   Tæknifræðingur, vélfræðingur og/eða rafiðnfræðingur með þekkingu á rökrásum og iðnstýringum

Skipsstjórnargreinar 

   Skipstjóri með SD/SE réttindi

        Upplýsingar veitir Jón Hjalti Ásmundsson í tölvupósti; joh@tskoli.is 

Rafiðngreinar 

   Rafvirkjameistari eða tæknifræðingur á sterkstraumssviði

   Rafeindavirkjameistari eða tæknifræðingur á veikstraumssviði  

        Upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson í tölvupósti; vgv@tskoli.is 

Tölvugreinar 

   Tölvunarfræðingur 

        Upplýsingar veitir Guðrún Randalín Lárusdóttir í tölvupósti; grl@tskoli.is 

Margmiðlun (afleysing)

   Þrívíddarhönnun, kvikun (animation) og skyldar greinar

        Upplýsingar veitir Ragnhildur Guðjónsdóttir í tölvupósti; rag@tskoli.is 

Kennarastöður í eftirfarandi greinum eru í boði við Tækniskólann.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Hestamannafélagið Fákur auglýsir 
eftir framkvæmdastjóra

 
Starfið felst í eftirfarandi:
 
•	 Veita	forstöðu	skrifstofu	félagsins
•	 Sjá	um	rekstur	hesthúsa	og	Reiðhallarinnar
•	 Tengiliður	við	nefndir	félagsins
•	 Umsjón	með	mótahaldi
•	 Umsjón	með	skipulagningu	helstu	viðburða
•	 Umsjón	með	umhirðu	valla	og	svæðis
•	 Tengiliður	við	stjórn	Fáks
•	 Úthluta	verkefnum	til	undirnefnda	eftir	því	sem	við	á
•	 Miðlun	upplýsinga	til	félagsmanna	með	t.d.	 
	 samfélagsmiðlum	o.s.frv.
 
Hæfniskröfur:
 
•	 Umsækjendur	þurfa	að	hafa	góða	skipulags-	og		
	 stjórnunarhæfileika,	vera	félagslega	sinnaðir		 	
	 og	með	áhuga	á	hestamennsku.	Viðkomandi	þurfa		
	 að	vera	tilbúnir	til	að	ganga	í	öll	störf	félagsins,	jafnt		
	 utandyra	sem	innan.	
•	 Framkvæmdastjóri	þarf	að	vera	reiðubúinn	að	leggja	sitt		
	 af	mörkum	í	frekari	uppbyggingu	félagsins,	vera	 
	 skipulagður	og	lausnamiðaður.	Hann	þarf	að	vera		
	 jákvæður	og	samviskusamur	og	hafa	drifkraft	sem	 
	 nýtist	í	starfi	auk	góðrar	tölvukunnáttu	og	sjálfstæðis	 
	 í	vinnubrögðum.
 
Umsóknum skal skila eigi síðar en 11. júní á netfangið: 
fakur@fakur.is

Snæland Grímsson óskar eftir að ráða bókara  
í fullt starf.

Starfssvið
• Færsla bókhalds og afstemming
• Innheimta 
• Reikningagerð

Hæfniskröfur
• Reynsla af bókhaldi 
• Góð almenn tölvuþekking
• Gott vald á ensku
• Þekking á navision æskileg
• Góð mannleg samskipti

Áhugasamir sendi umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 10. júní.

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Bókari óskast

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.
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Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

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.:



Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ræsting í leikskólum Reykjavíkurborgar og einni 

frístundamiðstöð, EES útboð nr. 13881.
• Ræsting í Ráðhúsi Reykjavíkur og Borgartúni 12-14,  

EES útboð nr. 14007.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ
Norðurorka hf óskar eftir tilboðum í byggingu 715 m2  

skrifstofuhúsnæðis, Byggingu 8, við Rangárvelli 2,  
Akureyri og jafnframt tilboðum í tengingu byggingarinnar 
við núverandi húsnæði eftir því sem við á.

Verktími er frá júlí 2017 til 28. september 2018. 

Helstu magntölur eru:  
 Útgröftur   1.300 m3

 Mótasmíði veggja  1.600 m2

 Steinsteypa     300 m3

 Holplötur       510 m2

 Léttir veggir     250 m2

 Málning veggja  1.200 m2

 Glerveggir     165 m2

 Gluggakerfi       400 m2

 Rafstrengir  3.000 m 

Ósk um afhendingu rafrænna útboðsgagna skal senda á 
netfangið avh@avh.is og verða þau afhent frá og með  
6. júní n.k.
Tilboð skulu berast í lokuðu umslagi á skrifstofu  
Norðurorku að Rangárvöllum, Akureyri fyrir kl. 14:00 
fimmtudaginn 27. júní 2017 og verða þá opnuð í fundarsal 
Norðurorku 4. hæð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska.  

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Verkið felst í yfirborðsfrágangi á lóð við áhaldahús og 
varmastöð staðsett við Hellisheiðarvirkjun.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-11 
Yfirborðsfrágangur við áhaldahús og varmastöð 2. áfangi “

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 15.06.2017 kl. 11:00.

ONRS-2017-11/ 01.06.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Yfirborðsfrágangur við 
áhaldahús og varmastöð  

2. áfangi

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Lausar kennslustofur

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í 7 lausar færanlegar 
kennslustofur uppsettar og  fullbúnar til notkunar.  
Kennslustofum skal skila fullbúnum til notkunar fyrir 15. 
desember 2017.
Kennslustofurnar verða staðsettar við Kársnesskóla við 
Vallargerði  í Kópavogi.
Heildarstærð á kennslustofu skal vera 80 - 85m²,  með 60m² 
kennslurými og að auki salernis- og  ræstiaðstöðu ásamt 
forrými.  Veggir að  innan skulu vera í flokki  1. og skulu 
útveggir vera með óbrennanlegri  útveggjaklæðningu. 
Kennslustofurnar skulu uppfylla allar kröfur sem gerðar 
eru í byggingareglugerð  til skólahúsnæðis.
Þeir sem óska eftir frekari gögnum um verkefni þetta 
skulu senda tölvupóst á  netfangið utbod@kopavogur.is, 
frá og með 6. júní nk.  Í tölvupósti skal koma fram nafn 
tengiliðs, símanúmer og netfang.
Tilboð verða opnu í þjónustuveri Kópavogs Fannborg 2, 
þriðjudaginn 20. júní 2017 kl. 14:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þar mæta. 

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Verkið felur í sér smíði og uppsetningu stiga, palla og 
handriða ásamt forsmíði og uppstillingu stálundirstaðna.

Helstu verkþættir eru meðal annars:

• Smíði og uppsetning holutoppa
• Tenging vinnsluholu
• Lagning safnæða og safnæðastofna
• Lagning skiljuvatnslagna
• Tenging hljóðdeyfis
• Lagning þéttivatnslagna frá vatnspottum og tæmingum
• Lagning stýrilofts- og skynjaralagna

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONRS-2017-10 Stálsmíði og 
lagnir“

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, miðvikudaginn 05.07.2017 kl. 11:00.

ONRS-2017-10/ 04.06.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Stálsmíði og lagnir

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Melahvarf 3. Breytt deiliskipulag. 
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi 
við Melahvarf 3. Í breytingunni felst heimild til að byggja 127,3 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 246,9 m2 
hljóðveri með milligólfi og 54 m2 stakstæðu gestahúsi, í heildina samtals 428,2 m2. Lóðin er 1,569 m2 og 
með byggingunum yrði nýtingarhlutfall 0,27. Uppdráttur í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum dags. 20. 
mars 2017. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 
16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 7. júní 2017. 

Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags-  
og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en  
kl. 15:00 föstudaginn 21. júlí 2017. 

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Óskum eftir að ráða vanan,
 áhugasaman og sjálfstæðan 

gröfumann.

Upplýsingar gefur Heimir í síma 
773-6933 eða heimir@gleipnir.is 

www.gleipnir.is

Vélamaður
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Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

BYGGINGARVERKEFNI
Til sölu Laugavegur 56

Gert er ráð fyrir 16 hótelíbúðum í bakgarði og veitingarstað á götuhæð.
Teikningar eru samþykktar og öll gjöld greidd. Byggingarleyfi eru einnig klár.

Óskað er eftir tilboðum í eignirnar.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Hraunbrún 30
220 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg og nánast algerlega endurnýjuð tveggja 
herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýli.
Parket og flísar á gólfum. Aflokaður skjólsæll 
garður. Endurbætur gerðar 2017.

STÆRÐ: 71,8 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Gunnarsbraut 28
105 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð 3 herbergja íbúð í þríbýlishúsi 
að Gunnarsbraut 28 við miðbæ Reykjavíkur.

STÆRÐ: 79,2 fm ÞRÍBÝLI           HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Suðurbraut 1
200 KÓPAVOGUR

Falleg 4-5 herbergja íbúð á 2. hæð með bílskúr í 
vesturbæ Kópavogs. Stutt í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 146,5 fm SÉRBÝLI      HERB: 4-5

50.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Engjasel 69
109 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 1. hæð að Engjaseli 69 í Breiðholti 
með stæði í bílageymslu. Íbúðin er skráð 115,6fm 
og bílastæðið 36,6fm.

STÆRÐ: 151,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

39.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl, löggiltur fasteignasali

Víðimelur 52
107 REYKJAVÍK

Falleg kjallaraíbúð með sérinngangi á rólegum 
og góðum stað í vesturbæ Reykjavíkur.Geymsla 
er innan íbúðar. Sameiginlegur gróinn garður. 
Stutt er í alla þjónustu, m.a. háskóla og skóla.

STÆRÐ: 55,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

30.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Fannafold 53
112 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð með útgengi á góðan sólpall sem 
snýr í suðvestur. Tvö sérstæði á lóðinni. Frábær 
eign fyrir stóra fjölskyldu sem býður uppá 
möguleika varðandi nýtingu og breytingar.

STÆRÐ: 197,6 fm TVÍBÝLI             HERB: 5

64.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið tekið í 
gegn og endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Ljós og ljósahönnun frá Lumex. 
Fallegur garður með heitum potti.

STÆRÐ: 502 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Suðurgata 8a
101 REYKJAVÍK

Mjög fallegt fjögurra íbúða hús. Allar íbúðir með 
sérinngangi. Þrjú samþykkt bílastæði fylgja.  
Bílskúr innréttaður sem séríbúð. Eignin er mikið 
endurnýjuð. Miklar leikutekjur. Góð staðsetning.

STÆRÐ: 293 fm EINBÝLI       HERB: 11

145.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    6. júní 17:30 – 18:00
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Lækjarmelur 8 - Geymsluhúsnæði

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Allar nánari uppl. veitir Björgvin Guðjónsson lögg. fast.í  
s: 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg kynnir: Lækjarmelur 8 - Vandað og afar snyrtilegt 134,7 
fm. geymsluhúsnæði með millilofti. Um er að ræða endabil með 
gluggum til vesturs. Stór innkeyrsluhurð. Afar snyrtileg lóð. Húsið 
er stálgrindarhús, klætt með yleiningum. Verð 34,7 m. Eignin getur 
verið laus og til afhendingar fljótlega.

- Rúmgóð 148 fm íbúð auk 43 geymsluskúrs
- Aukin lofthæð í íbúð 
- Tvær stofur & tvö svefnherbergi
- Tvö baðherbergi eru í íbúð
- Eign sem býður uppá mikla möguleika
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 77.9 millj.

-Þriggja herb., 136 fm íbúð á 6.hæð
-Vandaðar innréttingar
-Granít í borðplötum, gegnheilt parket
-Tvö baðherbergi og rúmgóð svefnherb
-Fallegt útsýni til vesturs/norðurs
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 109 millj. Sveinn s. 6900.820

- Eign sem býður uppá mikla möguleika
- Tvær íbúðir, sérinngangur
- Tveir bílskúrar 48 & 40 fm
- Eignin er að mestu upprunanleg
- Heildareignin í góðu ástandi
- Rúmgóð og snyrtileg lóð
LAUS TIL AFH. FLJÓTLEGA
V. 86.9 millj. 

- Endurnýjuð 2ja herb. íbúð
- Íbúð er ca. 58 fm & geymsla 16 fm
- Rúmgóð rými í íbúð og góð lofthæð
- Mikil sameign í kjallara
- Nýtt þakjárn á húsinu
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 32.9 millj. 

- Rúmgóð 2ja-3ja herb. í GIMLI
- Rúmgóð rými eru í íbúðinni
- Yfirbyggðar svalir 
- Íbúð er ca. 100 fm í heildina
- Stæði í bílgeymslu
- Verulega mikil sameign í húsinu
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 47.9 millj. 

- Rúmgóð og sjarmerandi íbúð með sérinng.
- Íbúð er 100 fm 4ra herbergja
- Rúmgóð herbergi og stofa
- Aukin lofthæð, rósettur í loftum
- Endurnýjað bað og eldhús
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 54.9 millj. 

HVERFISGATA – 101 RVK

VATNSSTÍGUR – 101 RVK

KIRKJUTEIGUR – 105 RVK

FRAMNESVEGUR – 101 RVK

MIÐLEITI – 103 RVK

BALDURSGATA – 101 RVK

Sveinn Eyland – Lögg.fasteignasali, s. 6900 820
Hlíðasmári 2 – 201 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Fasteignasalan Sund - Kirkjutorg 6 • 101 Reykjavík  
www.fastsund.is • Jónas Örn Jónasson hdl. og lgf. 

Einstaklega glæsileg íbúð í sérflokki sem er 215 fm að stærð, með 
stórum svölum með miklu útsýni.  Sérhannaðar gæðainnréttingar 
og gólfefni. Tvær fallegar stofur með stórum útsýnisgluggum, 
sjónvarpsrými, svefnherbergi og vinnuherbergi og tvö baðherbergi. 
Tvö bílastæði. Tilboð óskast. Jónas Örn s: 7708200

Mánatún 2 - Penthouse íbúð

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI 
Er með í sölumeðferð eftirfarandi eignir/rekstur:

•	 Atvinnuhúsnæði	í	hjarta	Reykjavíkur	með		
	 góðum	leigutekjum.	Verð	eigna	frá	400	til		
	 800	millj.	
•	 Hótel/gistiheimili,	fasteignir	og	rekstur.	
•	 Fasteignasöfn	íbúðir	-	heildarverðmæti	frá		
	 200	til	1.500	millj.	

Áhugasamir um nánari upplýsingar,  
sendið tölvupóst á jonas@logmennk.is

eða hringið í síma 770-8200

Kirkjutorgi	6,	101	Reykjavík	
Sími:	527	1180	|	GSM:	770	8200	|	www.logmennk.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Hjálmholt 10
Falleg 167 fm sérhæð ásamt 32 fm bílskúr.
Sýnum þriðjudaginn 6 júní milli kl. 18:30-19:00, fallega neðri 
sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi, ásamt bílskúr,   Endurnýjað þak, gler 
að mestu og fl. 4 svefnherbergi, parket. Skemmtilegar rúmgóðar 
stofur. Björt og falleg eign á einstökum stað innarlega í lokuðum 
botnlanga. Verð 79,5 milljónir. Getur losnað fljótlega. 

Upplýsingar um eignina veitir Bárður H Tryggvason sölustjóri í 
896-5221 eða Erlendur Davíðsson Lögg. Fs. í 897-0199

Bæjarbrekka 12  
Álftanesi – Garðabæ – glæsilegt endaraðhús.
Sýnum þriðjudaginn 6 júní, milli kl. 17.30-18.00 glæsilegt 155 fm 
endaraðhús á einstökum stað í lokuðum botnlanga. Innbyggður 
bílskúr sem að innangegnt er í úr íbúð. Vandaðar innréttingar. 
Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Arinn. Fallegur garður með 
góðum timburveröndum úr harðvið, heitur pottur. Fallegt útsýni. 
Verð 68.9 millj. 

Upplýsingar um eignina veitir Bárður H Tryggvason sölustjóri í 
896-5221 eða Erlendur Davíðsson Lögg. Fs. í 897-0199.

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600



519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Falleg íbúð í 101 RVK

2 herbergi 48 fm

Leifsgata 7

29.900.000

101 Reykjavík
Frábær fyrsta eignÍbúð

Héðinn fasteignasali 848 4806

5 herbergi 130 fm

Mikið endurnýjað og vel skipulagt raðhús

Þóra fasteignasali

Tunguvegur 90

58.500.000

108 Reykjavík
Íbúð Raðhús með suðurgarði

 777 2882

Opið hús mið. 7. júní  kl 19.00-19.30

6-7 herbergi 165 fm

Einstaklega vel skipulögð og fjölskylduvæn íbúð

Þóra fasteignasali

Traðarberg 21

64.500.000

221 Hafnarfjörður
Íbúð Gott skipulag

 777 2882

Opið hús þri. 6. Júní kl. 17.00-17.30

2 herbergi 55 fm

Björt og falleg miðborgar íbúð með sér inngangi

Þóra fasteignasali

Bergþórugata 13

34.900.000,

101 Reykjavík
Íbúð Góð lofthæð 

 777 2882

Opið hús mið 7. maí kl 17.00-17.30

2 herbergi 67 fm

Gott skipulag innan íbúðarinnar – rúmgóð rými

Þóra fasteignasali

Þrastarás 18

31.900.000

221 Hafnarfjöður
Íbúð Sér inngangur

 777 2882

Opið hús  þri. 6. júní kl. 18.00-18.30

2 herbergi 63 fm

Björt íbúð með rúmgóðri stofu – góðri lofthæð

Þóra fasteignasali

Bergstaðastræti 48

37.900.000

101 Reykjavík
2. Hæð Sjarmerandi íbúð

 777 2882

Opið hús mið. 7. Júní kl. 18.00-18.30

???

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

310 fm Einstök eign - Tvö stæði í bílskýli

Hrólfsskálamelur 18, 17

Verð: Tilboð

170 Seltjarnarnes
Fjölbýlishús

3 herbergi 128 fm Sér bílskúr

Skemmtileg íbúð á 1. hæð

Kambasel 29

42.900.000

109 Reykjavík
Íbúð

fastborg@fastborg.is 519 5500

3 herbergi 85,9 fm Stutt í alla þjónustu

Sólstofa, einstök staðsetning

Hringbraut 95

38.900.000

101 Reykjavík
Efsta hæð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

3  herbergi 114,2 fm frábær staðsetning

Húsið nýlega endurnýjað - Bílskúr 21,8 fm

Bólstaðarhlíð 48

46.900.000

105 Reykjavík
1. hæð

Gunnlaugur fasteignasali  844 6447

3  herbergi 96,7 fm Sérinngangur

Langholtsvegur 192

39.700.000

104 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAINNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í 
íbúðunum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og 
stemmningunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og 
hlýlega stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum 
sem endast vel og er því dökkur viður allsráðandi í inn- 
réttingum ásamt ljósum steini sem gerir íbúðirnar ein- 
staklega notalegar og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt
(Holtsvegur)

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter

Opið hús að Holtsvegi 8-12 mánudaginn 5. júní kl. 16.00-17.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 

á einstökum stað í Urriðaholti

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAINNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í 
íbúðunum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og 
stemmningunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og 
hlýlega stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum 
sem endast vel og er því dökkur viður allsráðandi í inn- 
réttingum ásamt ljósum steini sem gerir íbúðirnar ein- 
staklega notalegar og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt
(Holtsvegur)

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter

Opið hús að Holtsvegi 8-12 mánudaginn 5. júní kl. 16.00-17.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 

á einstökum stað í Urriðaholti

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.



Berjavellir 3
221 Hafnarfjörður
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 93,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 27.100.000

Verð: 39.900.000
Glæsileg 93,8 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi við Berjavelli 3 í Hafnarfirði. Glæsileg íbúð
með tveimur svefnherbergjum, úr stofu er útgengi út á rúmgóðar svalir sem hægt er að byggja yfir.
Eignin skiptist þannig að íbúðin sjálf er 86,9 fm og sér geymsla í kjallara 6,9 fm, samtals 93,8 fm skv.
Fasteignskrá Íslands. Virkilega rúmgóð, smekkleg og snyrtileg eign sem hægt er að mæla með. Allar
frekari upplýsingar veitir Guðrún sölufulltrúi í síma 8200490, sjáumst í opnu húsi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 6. júní kl. 18:30 - 19:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

820-0490

Einarsnes 4
101 Reykjavík
Endaraðhús með sjávarútsýni

Stærð: 181 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Fasteignamat: 67.750.000
Bílskúr: Já

Verð: 84.900.000
Einstaklega vel staðsett endaraðhús við Einarsnes 4. Mikið, fallegt og óskert útsýni yfir sjó og til fjalla.
Efri hæð er björt og opin, þar eru stofur, eldhús, baðherbergi, þvottahús og útgengt út á stórar svalir. Á
neðri hæð eru svefnherbergi, baðherbergi og innangengt í bílskúr og útgegnt út í gróinn garð.
***Skemmtileg eign sem vert er að skoða***

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðný Maríanna
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudny@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 5. JÚNÍ KL 17.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

899 5447

Engihjalli 13
200 Kópavogur
5 herb.í litlu fjölbýli

Stærð: 107,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 28.200.000

Verð: 37.900.000
Fimm herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu) í litlu fjölbýli.
Forstofa/hol með góðum skápum. Inn af holi er lítið þvottahús.  Eldhús með ljósri innréttingu,
borðkrókur. Rúmgóð stofa, útgengi á flísalagðar svalir, fallegt útsýni. Fjögur svefnherbergi með
fataskápum. Flísalagt baðherbergi með sturtu og baðkari, innrétting. Sér geymsla í sameign,
sameiginleg hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús.Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla og verslanir.
Garður snyrtilegur með leiskvæði fyrir börnin.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjudag 6.júní  17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

663 3219

Lyngmóar 1
210 Garðabær
4ja herbergja íbúð með bílskúr

Stærð: 131,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Fasteignamat: 38.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 45.900.000
Falleg 4-5ja herbergja íbúð ásamt bílskúr við Lyngmóa 1 í Garðabæ. Góð staðsetning í góðu hverfi,
stutt í grunn- og leikskóla og ýmsa þjónustu. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, fjögur
svefnherbergi, baðherbergi, suðursvalir, geymsla í sameign og innbyggður bílskúr. Eignin er skráð með
þremur svefnherbergjum  en búið er að útbúa fjórða svefnherbergið. Eignin er samtals  131,0 fm sem
skiptist í íbúð 105,2 fm , bílskúr 18,1 fm og geymslu 7,7 fm. Sjáumst í opnu húsi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 6. júní kl. 17:30 - 18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

820-0490

Mánagata 14
105 Reykjavík
Frábær fyrsta eign 

Stærð: 43,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1937

Fasteignamat: 19.950.000

Verð: 29.900.000
Falleg vel skipulögð íbúð á annari hæð í hjarta Reykjavíkur.
Eldhús og stofa eru samliggjandi og opið á milli. Stórir gluggar í báðum rýmum og parket á
gólfi.Svefnherbergið nýtist vel og er möguleiki á að stækka það.
Baðherbergi er nýdúkalagt(2017) upphengt wc og nýleg blöndunartæki. Nýlegt parket á gólfum. Komið
hefur verið fyrir góðri tölvuaðstöðu í holi. Sameigninlegt þvottahús í kjallara. Kristín Ósk í lgf. námi í
síma 8226800 eða á kor@remax.is og Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 4144700

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn kl. 17.30 - 18.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Vallakór 2
203 Kópavogur
4ra herbergja íbúð

Stærð: 123,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 40.900.000

Verð: 49.900.000
Um er að ræða fallega og rúmgóða 4ja herbergja íbúð með stórum svölum (ca.25fm). Eigninni fylgir
stæði í bílgeymslu. Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi,
baðherbergi, barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar frá
Brúnás. Íbúðin er með parketi á gólfum nema á baðherbergjum, þvottahúsi og forstofu, þar eru flísar á
gólfi.
Allar upplýsingar veitir Ástþór Reynir í síma 8996753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 8996753

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Bragavellir 17
230 Reykjanesbær
Einbýli og rekstur 

Stærð: 286 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 53.050.000

Verð: 105.000.000

Glæsilegt og vel staðsett hús í Reykjanesbæ með viðskiptatækifæri. Örstutt frá flugstöðin.Í dag er rekin gisting
með endurnýjuðu rekstrarleyfi  til  næstu fjögurra ára.  Gistingin  er  á  booking.com undir  nafninu White  House
B&B og er henni gefin einkunnin "Einstakt 9,7" yfir 500 umsagnir. Eignin telur sjö gistiherbergi allt upp í 25 fm
stór  og  eru  þau  öll  með  flatskjá.  Fjögur  baðherbergi  og  vel  búið  eldhús.  Stofa  og  borðstofa  með  góðri
mataraðstöðu.  Einnig  er  innréttuð  ágætis  íbúð  í  bílskúr.  Nýbúið  er  að  teppaleggja  efri  hæð  með  þykku
vönduðu teppi  og bæta hljóðeinangrun herbergja og setja nýjar vandaðar hurðar.  Húsið og garðurinn er allt
hið snyrtilegasta og í friðsælu umhverfi. Þak var málað núna í Júní.

Allar nánari upplýsingar um eignina  og bókanir í skoðun veitir Kristín Ósk í lgf. námi í síma 822-6800 eða á
kor@remax.is og Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 414-4700 arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Frábært viðskiptatækifæri og mjög mikið bókað.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Norðurbakki 9c
220 Hafnarfjörður
Æðisleg íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 48.300.000

Verð: 62.500.000

Vel  skipulögð,  fallega  og  bjarta  4ra  herbergja  íbúð  á  2.  hæð í  snyrtilegu  lyftuhúsi  við  Norðurbakka  nr.  9c  í
Hafnarfirði, með eigninni fylgir sér stæði í bílageymslu merkt 01 B40. Egnin getur verið laus til afhendingar um
miðjan júlí 2017!! Eignin telur alls 145 fm að stærð. Íbúðin sjálf er 131,8 fm að stærð ásamt sér geymslum í
kjallara  alls  13,2  fm.  Tvennar  svalir  eru  á  íbúðinni  sem  snúa  í  austur  og  vestur.  Auk  þess  eru  þaksvalir  í
sameign  með  frábæru  útsýni  yfir  Hafnarfjörð.  Húsið  er  byggt  2015,  Virkilega  flott  íbúð  með  snyrtilegum
innréttingum,  hurðum  og  skápum.  Harðparket  og  físar  á  gólfum.   Íbúðin  skiptist  í  rúmgóða  forstofu,
hol/gangur,  setustofa,  borðstofa,  eldhús  með  stórri  eyju,  ofn  í  vinnuhæð,  stæði  f.  uppþvottavél,  helluborð,
háfur, þrjú herbergi með mjög góðum skápum, baðherbergi með baðkari og innréttingu, flísar á gólfi og vegg,
wc í vegg, þvottahús með innréttingu. Tvennar svalir. Sameign hússins og frágangur lóðar er til fyrirmyndar.
Sér stæði í bílageymslu, sameiginleg hjóla og vagnageymsla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 5 júní kl. 18.00 - 18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001



20%
afsláttur 
af  öllum 
vörum

TAX 
FREE

DAGAR
31. MAÍ - 3. JÚNÍ

T A X  F R E E
LÝKUR Í DAG

3

S Ó F A D A G A R



Hver ertu og hvaðan, Huginn 
Frár? „Ég er ungur strákur sem vill 
ekkert nema að gera tónlist með 
vinum sínum. Fæddur á Blönduósi, 
alinn upp á Skagaströnd, en hef 
alltaf verið meira borgarbarn.“
Sagan á bak við nafnið þitt? „Hug-
inn kemur úr norrænni goðafræði 
og ég held að mömmu og pabba 
hafi þótt nafnið fallegt. Þau grófu 
svo upp nafnið Frár úr gömlum 
bókum og þurftu leyfi til að skíra 
mig því. Sjálfan langaði mig alltaf 
að heita Stefán þegar ég var yngri, 
en Huginn venst furðu vel!“
Hvert stefnir þú í lífinu? „Ég stefni 
bara hátt; á að gera alltaf það sem 
mig langar að gera og gera það vel.“
Nýja lagið er þitt fyrsta. Er von á 
meiru? „Já, „Gefðu mér einn“ er 
fyrsta útgefna lagið, en líka það 
fyrsta sem ég samdi. Ég stefni á 
annað vídeó á næstunni og svo 
sjáum við hvað gerist. Ég á nóg til.“
Hver sá um tónlistaruppeldið? 
„Mamma og pabbi áttu bæði þátt 
í því. Mamma var og er í kór og 
pabbi í hinum ýmsu hljómsveit-
um, eins og Tundur, Return to Base 
og nú í Nýríka Nonna. Ég hlustaði 
því á fjölbreytta tónlist á æskuár-
unum, allt frá Eminem til Slade.“
Eruð þið pabbi þinn samtaka í 
tónlistarbransanum? „Við pabbi 

höfum lítið samið tónlist saman 
en ég hef gaman af tónlistinni 
hans pabba og hann hefur gaman 
af minni, þótt mig gruni að það sé 
af því að ég gerði hana sjálfur. En 
pabbi er mjög stoltur af mér.“
Spilar þú á hljóðfæri? „Ég var svo 
ofvirkur í æsku að ég var látinn æfa 
allt; blokkflautu, píanó og þver-
flautu, en lítið situr eftir. Ég kann 
fjögur grip á gítar en er annars 
nokkuð vonlaus á hljóðfærum.“
Hvað liggur þér á hjarta? „Það er 
mjög mismunandi, en um leið og 
ég heyri taktinn kemur eitthvað í 
hausinn sem ég byggi ofan á.“
Hver er boðskapur „Gefðu mér 
einn“? Þú ert ansi berorður í 
textagerðinni. „Þetta er í raun bara 
ég að fá útrás fyrir tilfinningar og 
lagið hefur sína merkingu fyrir 
mér. Svo verður hver og einn að 
túlka þetta fyrir sjálfan sig.“
Óttastu að hafa slæm áhrif á 
óharðnaða unglinga og börn með 
umfjöllunarefni lagsins? „Nei, 
svona hefur þetta alltaf verið. Tón-
listarmenn fyrri tíma voru ekki að 
syngja vögguvísur fyrir foreldra 
okkar. Maður verður að hafa trú á 
að yngri kynslóðir geti fylgt eigin 
sannfæringu.“
Það heyrast skothvellir í enda 
lagsins; er bófastef í tónlistinni? 
„Nei, það er engin falin meining 
þar á bak við. Skothvellirnir pöss-
uðu bara vel inn.“
Hvernig finnst þér að vera kominn 

í sviðsljósið og hvernig hafa við-
tökurnar verið? „Ég vissi ekkert 
hvernig mér liði með að fara á 
svið í fyrsta sinn með eigið efni 
en ég varð alls ekki stressaður. 
Mér fannst það bara gaman og æ 
skemmtilegra. Viðtökurnar hafa 
verið æðislegar og virðast margir 
fíla þetta lag, sem er geðveikur 
bónus.“
Ertu góður strákur? „Já, ég myndi 
segja að ég væri góður strákur og 
held að mamma mín væri sam-

mála ef ég tæki til í herberginu 
mínu.“
Þú ert húsasmiður og nýstúdent. 
Hvernig er dæmigerður dagur í lífi 
ungs húsasmiðs? „Ég á bágt með 
að svara því vegna þess að ég hef 
ekki enn unnið við húsasmíðarnar. 
Ég fór aðallega í smíði vegna þess 
að ég átti erfitt með að sitja kyrr en 
hver veit nema ég taki til við húsa-
smíðar í framtíðinni.“
Hver eru önnur áhugamál? „Ég 
fylgist mjög mikið með fótbolta, 

og er það eiginlega fótboltinn 
og tónlist sem eiga hug minn 
allan. Ég spilaði mikið á yngri og 
unglingsárum, með Fjölni, Fram og 
Skallagrími og er alltaf á leiðinni í 
spriklið aftur.“
Hvernig hugsarðu um sjálfan þig? 
„Nokkuð vel og er mjög duglegur 
að verðlauna sjálfan mig.“
Áttu þér leyndan hæfileika sem 
fáum er kunnur? „Það gæti komið 
mörgum á óvart að ég tala reip-
rennandi dönsku eftir að hafa búið 
þar í sex ár.“
Hvað finnst þér best að gera 
um helgar? „Það fer allt eftir 
stemningu. Ég fer bara þangað sem 
straumarnir taka mig, hvort sem 
það er að kíkja í bæinn, stúdíóið 
eða hvað annað sem fyrir liggur.“
Hvað er það sem þú stenst ekki? 
„Beikon-lasanjað hennar mömmu 
veldur mér sjaldan vonbrigðum.“
Hvað er fram undan? Hvað 
stendur til í sumar? „Ég verð bara 
í hörkunni í sumar því iðnaðurinn 
sefur aldrei. Svo mun ég auðvitað 
gefa út meiri tónlist og vonandi 
spila af og til. Í kvöld stíg ég á svið 
Húrra með strákunum í Úlfur Úlfur 
og næsta föstudagskvöld (9. júní) 
tek ég þátt í hljómleikaröðinni 
Stage Dive Fest, líka á Húrra.“
Hvernig er annars unga fólkið 
í dag, sem erfir Ísland? „Ungir 
Íslendingar eru algjör snilld; kraft-
mikið fólk sem þorir og fram-
kvæmir.“

Huginn Frár óttast ekki að hafa slæm áhrif á óharnaða unglinga með tvíræðri 
textasmíð sinni. Hann spilar með Úlfi Úlfi á Húrra í kvöld.  MYND/ERNIR

Ungir Íslendingar eru snilld
Húsasmiðurinn Huginn Frár ber nafn annars hrafna Óðins og krunkar nú 
eyrnakonfekti í hlustir landsmanna með frumraun sinni í tónlistarsköpun.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is 

Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.isLaugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Opnum í dag kl. 13 
nýja og glæsilega verslun í 

Skipholti 29b
Bernharð Laxdal er umboðsaðili 
GERRY WEBER á Íslandi 
(sama verð og á hinum norðurlöndunum) 
ásamt mörgum öðrum þekktum 
vörumerkjum s.s. BETTY BARCLAY, 
CREENSTONE, CINZIA-ROCCA og JUNGE.

GERRY WEBER 
20-25% afsláttur
Ýmis önnur opnunartilboð

Glæsileg 
opnunar-

tilboð

Verið velkomin

SUMARMARKAÐUR  
Í FULLUM GANGI  

HJÁ LAXDAL LAUGAVEGI 

50%-60%-70% afslættir
NÝ GLÆSILEG VERSLUN 

SKIPHOLTI 29B 

GLÆSILEGAR SUMARYFIRHAFNIR        
NÝTT FRÁ GERRY WEBER - RÓMANTÍSKT OG TÖFRANDI 

SUMARYFIRHAFNIR 20% AFSLÁTTUR

GERRY WEBER
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    Vörurnar 
            sem þig 
dreymir um
       að eignast

Fatboy Original Nælon-púði (60x60x110sm)

The Lamzac
Original púði
(200x90sm) Elskar útiveru

Edison
The Petit
lampi Verð 7.580 kr.

Edison The medium
lampi Verð 28.838 kr.

Edison
The Grand

lampi
Verð 49.929 kr.

Cappie-On Deluxe-lampi

Cappie-On lampi

Doggielounge púði

Verð 100.858 kr.

Verð 47.886 kr.

YFIR

30
LITIR

20
LITIR

16
LITIR

2
LITIR

4
LITIR

Fatboy Junior púði (60x60x72sm)

Verð 17.727 kr.

Verð 8.694 kr.

Verð 10.650 kr.

Verð 7.580 kr.

CopperCappie
skermar 1.745 kr.

CopperCappie
skermar 1.745 kr.

Verð 23.650 kr.

Metahlowski
púði 32.645 kr.

Lítill nælon 9.331 kr. (47x47x52sm)

Lítill steinþveginn 10.477 kr. 

Stór Nælon 12.833 kr. (60x60x72sm)

Stór steinþveginn 13.989 kr.

Einnig til úr 100% steinþvegnum bómul. Verð 23.650 kr.

Camouflage
púði 26.838 kr.

Buggle-Up
púði 32.645 kr.

Fatboy á íslandi
á horni Ármúla og Grensásvegar

Facebook.com/fatboyisland
Sími 588 1955

Fatboy
Headdemock

hengirúm

Fatboy Stripesol 
sólhlíf með borði

(16x25sm)

(32x51sm)

(13x25sm)

Birtu-stillanlegur, hægt að 
hlaða og elskar útiveru

Elskar útiveru
(60x90sm)

(190x140sm)

Hlíf 350sm
Borð 76x120sm
Golfplata 74sm



Tískuhönnuðir   
     framtíðar

Parsons tískuskólinn, Parsons 
School of Design, í New York 
er einn sá virtasti í brans-

anum. Árlega sýnir úrval nem-
enda lokaverkefni sín á sérstakri 
sýningu sem blásið er til á Pier 60 í 
borginni.

Sýndar voru bæði kven- og karl-
fatalínur þó raunar hafi margar 
flíkur verið kynlausar líkt og er 
afar móðins þessa dagana í tísku-
heiminum.

Klæðilegir garðar 
og föt samsett úr 
plexíglerplötum 
var meðal þess 
sem sjá mátti á 
útskriftarsýningu 
hönnunar- og 
tískuskólans Par-
sons í New York.

Hör, bómull og 
ull einkenndu 
hönnun Sijia Wu 
sem hannaði línu 
af fljótandi, jarðar-
litum flíkum. 

Jacob Olmedo var 
með afar nýstár-
lega nálgun í sinni 
hönnun. Falleg 
breiða af hveitigrasi 
vex upp úr náttúru-
legu efninu sem 
Olmedo bjó til og 
hannaði sjálfur. 

Min Kyung Kim 
fékk innblástur frá 

Memphis-hreyf-
ingunni sem mikið 
bar á á níunda ára-
tugnum. Hún sótti 

einnig innblástur 
til líflegs hugar-

heims barna. 

Glundroðinn í kringum 
draslaraleg herbergi þar 
sem föt liggja um öll gólf 
varð hönnuðinum Myung 
Eun Cha að yrkisefni.

Alexa Chia Wan 
Yu lét eina fyrir-

sætu sína klæðast 
plexí glerplötu 

sem skreytt var til 
að líkjast galla-

jakka. Önnur efni 
sem hönnuðurinn 

notaði í sýningu 
sinni voru vínill og 

fjölliðaefni .

Jiwon Choi vildi 
hanna flíkur sem 
væri hægt að 
klæðast á marga 
vegu og stuðla 
þannig að minni 
sóun. Flíkur Choi 
voru litríkar 
og minntu um 
margt á herklæði 
samúræja.

– dásamleg deild samfélagsins
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   -  Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

Við erum á Snap chat > Curvy.is

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 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

NÝ SENDING AF 
SUMARFATNAÐI



Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

AUDI Q5 quattro pamorama. 
Árgerð 2016, ekinn 14 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.290.000. 
Rnr.103149.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

HARLEY DAVIDSON Touring flhtci 
electra glide. Árgerð 2006, ekinn 22 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.690.000. 
Rnr.270255.

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

FORD KUGA TITANIUM 
nýskr.04/2016, ekinn 20 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, dráttarkrókur ofl. Verð 
4.890.000 kr. Raðnr. 256450 á BILO.is

SUBARU FORESTER 2,0I PREMIUM 
nýskr. 05/2016, ekinn 6 Þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.390.000 
kr. Raðnr. 256460 á BILO.is

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

 Bílar til sölu

Dodge Ram 1500 Ferðabill 
með öllu, markísa ofl. Tilbuinn i 
ferðalagið. uppl. í síma 892 2662

Audi A5 Sportback 2,0 TDI Arg. 2012, 
ek.98000 km, dísel, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 3 990 000 Sími 8419760.

Til sölu Isuzu kassabíll 2009 árg. 
12 europall. Ekinn 88,500 km. 
Burðargeta 3.425 kg. L: 5,12. B: 2,51. 
H:2,35. Verð: 3.5 +vsk. S:8932012

M. Bens Sprinter árg. 2010 ekinn 
105 þús. km verð kr 2,390.- þús. 
m.vsk. Bensín / Metan Ný tímakeðja 
ofl. skipti á jeppa/ picup, ódýrari 
eða á svipuðu verði koma til greina. 
Uppl í síma 694 5525

Cerokee árg ‘02, litur grár, vél 4,7 
SS, skoðaður 17, sóllúga, ekinn 
135 þús mílur, dekk góð, lakk gott, 
aukamiðstöð, svefndýnur, 2 stólar + 
2 borð. Verð: 990. S: 8982128

 250-499 þús.

eINN ÓDYr OG GÓður - 
tIlbOð 390 ÞÚs

CITROEN C5 2,0 16V 140 hö 
STATION 11/2006 ek.165 þús, 
sjálfskiptur, góð heilsársdekk, ný 
sk.18 og í góðu standi, TILBOÐ 
390.000.- möguleiki á 100% láni 
s.841 8955

 500-999 þús.

sjÁlfskIptur - tOpplÚGa
VW PASSAT 2.0 COMFORTLINE 
6/2004 ek.144 þús, sjálfskiptur, 
topplúga, sk.18, flott eintak, 
dráttarkrókur, verð 550 þús 100% 
lán í boði s.841 8955

sjÁlfskIptur sparIbaukur 
- 100% lÁN

NISSAN NOTE 1,6 TEKNA 7/2008 
ek.130 þús, sjálfskiptur, sk.18, leður 
á slitflötum, eyðsla 5,4ltr/100 verð 
890 þús TILBOÐ 790.000.- 100% lán 
í boði S.841 8955

 Bílar óskast

staðGreIðI bíla 0-750 ÞÚs!
Óska eftir að kaupa bíla á allt að 750 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘05, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum 
strax, ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 
9374.

 Húsbílar

tIl sölu
Ford Transit Rimor húsbíll. Nýskr 
30.05.2008. Ekinn 84þús., vél 
6þús. Bakkmyndavél. Nýleg dekk. 
Svefnpláss fyrir 4. S. 896 1339

FLAIR Húsbíll til sölu. Árgerð 2008 
ekin 33þ, Km Iveco Daily 60 C 18 
undirvagn. Tilboð. Sími 897-1265.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 540 UFE hjólhýsi, 
2008 árg. Markísa m. hliðum, 
sólarsella, útvarp og TV/loftnet. 
Fallegt hús á 2.680.000 kr. 
Upplýsingar í síma 8942460.

 Fellihýsi

Aliner. Árg ‘11. Svefnpláss fyrir 5. 
ísskápur, miðstöð, vaskur, 2 hellur. 
S: 8982128

 Bátar

HeImavík
Flotnet, sökknet. Heimavík. S. 892 
8655 www.heimavik.is

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Hjólbarðar

Nýju SailuN dekkiN á 
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 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.

 Málarar
Löggiltur málari getur bætt við sig 
verkefnum inni og úti. Uppl. s. 772 
1765

Faglæðir málarar geta bætt við 
sig útiverkefnum. Mikil reynsla 
og fagmennska í fyrirrúmi. Jón og 
Marteinn S. 861 1242

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPáSíMiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái í spil og bolla, tek heim eða 
símaspá frá kl.14. Mjög góð reynsla. 
Kristin s. 897 9002

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá 
og tímapantanir í s. 844 1596

 Rafvirkjun

raflagNir, dyraSíMar. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

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

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

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Til sölu

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

365.is      Sími 1817

Tryggðu þér áskrift á aðeins 333 kr. á dag*9.990 kr. á mánuði

*9.990.- á mánuði.

Save the Children á Íslandi
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 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Námskeið

ICELANDIC & ENGLISH F. 
FOREIGNERS - ENSKA

ICELANDIC/ÍSLENSKA f. útlendinga 
I, II, III. ENGLISH/ENSKA f. fullorðna 
I, II, III: Start/Byrja: 26/6 -HOLIDAY/
FRÍ- 4/9, 2/10, 30/10, 27/11. Morn/
Aftern/Evening - Morgna/Síðd/
Kvölds - 4 weeks/vikur x 5 days/
daga. Only/Bara 2 - 5 students/nem 
per group/hóp. www.iceschool.is 
-ff@icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNStyKKI, KERRUStyKKI 
OG SKIPtItASKA

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

PVC vöðlur . Þykkar og góðar 
vöðlur fyrir erfiðar aðstæður St. 
42-48. Verð 10.950 kr Veiðiportið 
Grandagarði 3 552-9940

Húsnæði

 Húsnæði óskast

NULL
Óska eftir 50-60fm ibud á 
höfuborgarsvæðinu. 57ára kvk. 
greiðslugeta 150þ p.mán. s:8608454

 Sumarbústaðir

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHúSNæðI í 
VEStMANNAyRJUM

Til leigu 50 m2 verslunarshúsnæði 
staðsett við Strandveg í 
Vestamannaeyjum, mestu 
umferðargötu bæjarins þar sem 
gangandi fólk fer um í stórum 
hópum. Upplýsingar í síma 5 666 
590

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRæðItEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

GEyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

VANtAR
Bílamálara og Bifreiðasmið til 

starfa sem fyrst. Eingöngu vana 
vandvirka menn. Fyrirtækið 
er með hátt þjónustu stig.

Fagmennska. 5 stjörnu BGS 
verkstæði. S. 5667 660 6977 685 

Erum staðsettir í Mosfellsbæ.
vinsamlegast sendið ferilskrá á 

jonrett@internet.is

LOFtORKA REyKJAVíK
Óskar eftir vönum meiraprófs 

bílstjóra á trailer.
Upplýsingar í síma 565 0875  

eða 892 0525 eða á  
fridrik@loftorka.com

Workers needed, Starfsmenn vantar 
í sveigjanleg verkefni tengdum 
ferðamönnum, s.s. þrif, samskipti 
og útréttingar Bókhaldsreynsla 
æskileg. Enskukunnátta nauðsynleg. 
Workers needed for various 
tasks, such as cleaning and 
communication with tourists. 
Sendið ferilskrá á isleiga@isleiga.
com eða hringið í síma 7841698.

VILJUM RáðA
bílasmið og bílamálara. Uppl. í s: 
899-5424 - Bílverk B.Á. Selfossi

HáRSKERI ÓSKASt
Hárskeri óskast í sumar afleysingar í 
5 vikur. Upp. S 866 0167

Tilkynningar

 Einkamál

SíMADöMUR 908 5500
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður.

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
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Save the Children á Íslandi
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Okkur Atla langar að 
gefa lesendum upp-
skrift að egg Bene-
dict og egg Nor-
wegian, tveimur 
mismunandi rétt-

um sem innihalda nánast það sama. 
Það er ekki jafn flókið að útbúa þá 
og lítur út fyrir og tilvalið að dunda 
sér við það í morgunsárið,“ segir 
Stefán Melsted matreiðslumeistari. 
Hann minnir á að mikilvægt sé í 
allri matreiðslu að öll hráefni séu 
af bestu fáanlegu gæðum, þá verði 
útkoman alltaf betri en ella.

Uppskrift í fyrir 4
2 l vatn
2 dl lageredik
4 brauðsneiðar, ristaðar
8 vistvæn egg
200 g ferskt spínat
1 stk. skarlottulaukur
8 sneiðar lúxusskinka (reyktur lax 
eða silungur fyrir Norwegian)
2 dl hollandaise-sósa
Smátt saxaður graslaukur
Salt og pipar

Hollandaise
3 eggjarauður
1 tsk. salt
Hnífsoddur cayenne-pipar
1/2 sítróna
300 g hreinsað bráðið smjör

Setjið allt nema smjörið saman 
í skál og þeytið yfir lágum hita 
þangað til blandan fer að þykkna og 
verða froðukennd. Hellið smjörinu 
hægt og rólega saman við og hrærið 
vel allan tímann. Passið sérstak-
lega vel að sósan hitni ekki um of 
því þá getur hún skilið sig. Smakkið 
til með salti og sítrónusafa og fínt 
rifnum berki af ferskri sítrónu.

Fyrir hleyptu eggin
Setjið pott yfir hita með ríflegu 
magni af vatni blönduðu um mat-
skeið af salti og um einum desilítra 
af ediki fyrir hvern lítra af vatni. 

Gott er að vera með pott sem er vel 
víður og þykkbotna. Náið upp suðu 
og lækkið svo hitann. Vatnið á að 
vera rétt undir suðumarki 
fyrir hleyptu eggin. 
Gott er að brjóta 
eggin út í litla 
skál, gera lítinn 
hvirfil í vatnið 
í pottinum, 
h l e y p a 
eggjunum 
svo út í og 
l át a  þ a u 
liggja í um 
það bil 3 til 
4 mínútur. 
Best  er  að 
veiða eggin upp 
með gataskeið eða 
fiskispaða og leggja á 
þurrt viskastykki.

Samsetning
Steikið spínatið á vel heitri pönnu 
í olíu með fínt skornum skarlottu-
lauk og örlitlu af hvítlauk. 

Grillið skinkusneiðarnar örstutt 
á heitu grilli eða steikið á pönnu, 
ristið brauðsneiðarnar og skerið 
hverja í tvennt. Raðið brauðsneið-
unum á disk, einni á hvern, skor-
inni í tvennt, setjið skinkusneið á 
hverja sneið og deilið spínatinu þar 
ofan á. 

Komið svo hleyptu eggjunum 
fyrir ofan á spínatinu og um það 
bil matskeið af hollandaise sósu 
ofan á hvert egg. Skreytið með fínt 
söxuðum graslauk.

„Í klassískri útgáfu eru not-
aðar enskar múffur undir eggin en 
okkur finnst gott ristað brauð vera 
góður staðgengill. Á Café Paris 
notum við brioche brauð sem við 
bökum sjálf. Ef menn treysta sér 
er hægt að finna uppskrift að slíku 
brauði á netinu en annars er gott 
að kaupa til dæmis gott súrdeigs-
brauð í bakaríi og rista,“ segir Atli 
og bætir við til fróðleiks að eggja-
rétturinn heiti Benedict ef hann er 
með kanadísku beikoni (skinku í 
þessu tilfelli) en Norwegian með 
sneiddum reyktum laxi í stað skin-
kunnar.

  Hátíðlegur 
bröns 
um helgina
Veðurspáin lofar engri sérstakri blíðu um 
hvítasunnuna en langt helgarfrí býður upp 
á notalegar stundir, bústaðarferð eða bílífi 
heima. Þá er hugmynd að skella í bröns og 
upplagt að hafa hann að hætti meistaranna 
Stefáns Melsted og Atla Ottesen á Café Paris.

Rétturinn heitir egg Benedict ef hann með kanadísku beikoni (skinku í þessu tilfelli) en Norwegian með sneiddum reyktum laxi í stað skinkunnar.  FRéttaBlaðið/aNtoN BRiNk

Þeir félagarnir andri ottesen og Stefán Melsted eru nýbúnir að opna Café 
Paris við Pósthússtræti eftir gagngerar breytingar.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Gott er að brjóta eGGin 
út í litla skál, Gera 
lítinn Hvirfil í vatnið 
í pottinum, Hleypa 
eGGjunum svo út í oG 

láta þau liGGja í 
um það bil 3 

til 4 mín-
útur. 
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Vertu með!
Heimsforeldrar UNICEF eru hópur af fólki sem bætir líf barna  

á hverjum degi.

Horfðu á frábæra skemmtidagskrá á degi rauða nefsins á 
RÚV föstudaginn 9. júní kl. 19:40 og sjáðu hvernig þú getur 

gert heiminn betri.

Smelltu þér inn á unicef.is og sjáðu hvað er í gangi.

#heimsforeldri 

unicef.is



hjá sér það sem 
af er Meistara

deildinni. Það er ótrú
legt afrek. Til að komast 

í úrslitin hló Juventus að 
sóknarleik Barcelona og 

þar áður að Mónakó. Ekkert lið 
hafði vogað sér að brosa yfir því 
að þurfa að mæta þessum tveimur 
liðum. Og nú tekst þetta stórkost
lega varnarlið á við  sóknarlínu 
Real Madrid sem hefur raðað inn 
heilum 32 mörkum.

Það fór því kaldur hrollur 
um stuðningsmenn Juventus 
þegar Buffon gamli æfði ekki á 
mánudag. Buffon leið eitthvað 
illa og ákvað að fara í sjúkra
þjálfun. Hann hefur reyndar æft 
vel síðan og sagði  í vikunni að 
líkaminn og hugur væru í lagi. 
Góðvinur hans, Alessandro del 
Piero, sagði í vikunni að Buffon 
væri með þennan bikar á heil
anum. Hann væri sá eini sem vant

aði í bikarasafn 
Buffon. „Svona 

leikir vinnast á 
smáatriðum. Stór 

nöfn geta gert út um 
leiki eins og Dybala, 

Ronaldo, Higuain og 
auðvitað Buffon. Hann 

þráir ekkert heitar en að 
vinna þennan leik,“ sagði 

Del Piero við Marca. Hann 
ræddi þar einnig um samband 

sitt við Zinedine Zidane, þjálfara 
Real Madrid, sem eins og flestir 
vita var leikmaður Juventus hér í 
gamla daga.

Síðan Zidane settist í sjóðheitt 
þjálfarasæti hjá Real Madrid hefur 
hann skilað deildartitli, Meistara
deildartitli, Ofurbikar Evrópu 
og unnið HM félagsliða. Zidane 
lærði sína iðn sem aðstoðar
maður góðvinar síns Carlos Ancel
otti og auðvitað Marcelos Lippi.  
Zidane gaf sínum leikmönnum 
helgarfrí um síðustu helgi og hóf 
svo undirbúning. Hafi einhver 
efast um hversu granítharður 
þjálfari Zidane væri þá mátti glitta 
í þá hörðu hlið í vikunni. „Á mið
vikudag, bak við luktar dyr munum 
við byrja að fínpússa undirbúning 
okkar,“ sagði hann á blaðamanna
fundi. Hann var frekar þurr á 
manninn og gaf lítið upp. Bað hann 
fjölmiðlamenn svo að vera fljóta að 
ganga frá eftir sig – annars myndu 
þeir sjá eftir því.

Zidane bað leikmenn sína að tala 
aðeins um úrslitaleikinn og Juven
tus í aðdraganda leiksins. Ekkert 
annað. Samningaviðræður hafa 
verið settar á ís við allt og alla og 
bað þjálfarinn leikmenn að virða 

það. Eftir leikinn væri nægur tími 
til að hafa gaman og skvetta í síg 
ærlegum sigurlaunum og ræða um 
framtíðina.

Til að fá móralinn í lag bauð 
hann leikmönnum og fjölskyldum 
þeirra í mat á veitingastaðnum 
Mallorca þar sem kjöt og fiskur 
var í boði. Allir fóru heim með 
gjafir og börn leikmanna  fengu 
sérstakar Real Madrid treyjur. 
„Ég vil vera hér áfram og ég held að 
félagið sé sama sinnis. Ég er bara að 
einbeita mér að laugardeginum og 
engu öðru. Ég spilaði í fimm ár með 
Juventus og á dásamlegar minn
ingar þaðan en ég einbeiti mér að 
því að vinna þennan titil fyrir Real 
Madrid,“ sagði Zidane á blaða
mannafundinum. Zidane getur 

orðið fyrsti þjálfarinn sem vinnur 
Meistaradeildina tvö ár í röð.

Cardiff er ekki stór borg eða fjöl
menn. En völlurinn er glæsilegur 
og hefur áður hýst úrslitaleiki sem 
hafa heppnast mjög vel. Reyndar er 
það svo að það lið sem hefur verið 
í heimaliðsklefanum hefur alltaf 
unnið þessa úrslitaleiki eða í 11 
skipti. Þak verður sett yfir völlinn og 
er það gert vegna öryggisráðstafana. 
Það hefur aldrei áður verið gert. 

Um 170 þúsund stuðningsmenn 
eru mættir og ljóst að ekki eru allir 
með miða en völlurinn tekur 74 
þúsund manns. Eðlilega er gríðar
leg öryggisgæsla á vellinum  og í 
kringum hann og þeir sem eiga 
miða eru hvattir til að vera komnir 
inn á völlinn tveimur klukku
stundum fyrir upphafsspyrnuna. 
Öryggisleitin mun taka einhvern 
tíma sagði í tilkynningu velska 
knattspyrnusambandsins.

Reyndar hefur verið gagnrýnt 
að leikurinn fari fram í Cardiff því 
hótel eru af skornum skammti, 
almenningssamgöngur strjálar og 
flestir stuðningsmenn þurfa að 
fljúga frá Birmingham eða Bristol 
sem eins og flestir vita er töluverð
ur spotti frá Cardiff. Innanvallar er 
þó allt í blóma.

„Vörnin vinnur titla,“ segir ein
hvers staðar og vörn Juventus hefur 
verið stórkostleg allt tímabilið með 
gamla Buffon í markinu. Mögulega 
á það aldrei jafn vel við og nú. Mun 
sóknarleik Real Madrid takast að 
brjóta varnarmúrinn á bak aftur? 
Stórt er spurt og mun svarið koma 
í ljós þegar Þjóðverjinn Felix Brych 
blæs lokaflautið í Meistaradeild
inni þetta árið.

Sóknarþungi  

leikvangurinn
Meistaradeildin í tölum 

124 
leikir hafa 
verið spilaðir.

375 
mörk hafa 
verið skoruð.

32 
mörk hefur 
liðið skorað.

21 
mark hefur 
liðið skorað.

17 
mörk 
fengin á sig.

3  
mörk  
fengin á sig.

358 
þúsund

eru íbúar í  
Cardiff.

170 
þúsund 

stuðnings-
menn liðanna 
eru í borginni.

30 leiki 
þurfti Ronaldo í 
Meistaradeildinni 
áður en hann 
skoraði fyrsta 
markið sitt.

0 
úrslitaleikir hafa 
farið fram með 
lokuðu þaki.

200  
milljónir manna 
eru sagðar munu 
horfa á leikinn í 
sjónvarpinu.

mörk hefur Real Madrid 
skorað í Meistaradeildinni 

frá upphafi.

5 
úrslitaleiki hafa þessi lið leikið í 
Evrópukeppnum.

99 
leiki hefur Dani Alves spilað í 
Meistaradeildinni.

17 
sinnum hefur 
úrslitaleikur farið í 
framlengingu.

39 ára 
og 126 daga gam-
all verður Gianluca 
Buffon meistari, 
sigri Juventus.

félög hafa áður unnið þrennuna, 
þ.e.a.s. deildar- og bikartitil og 
Meistaradeildina. Juventus getur 
orðið það sjötta.

499Juventus

Real Madrid

5

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

Gi a n l u c a  B u f f o n , 
markvörður Juven
tus,  getur orðið 
elsti sigurvegari í 
Meistaradeildinni 
fagni Juventus sigri. 

Buffon hefur aðeins þurft að hirða 
boltann þrisvar sinnum úr netinu 

varnarmúr
   leggst á 

Úrslitaleiksins í Meistaradeildinni, þar sem Real 
Mad rid og Juventus mætast, er beðið með eftir-
væntingu enda einvígi og stríð út um allan völl.  
Getur sóknarleikur Real Madrid brotið á bak aftur 

varnarsnilld Juventus eða fær hinn aldni Gianluca 
Buff on loks bikarinn í hendur sem hann þráir svo mjög?

Til að komasT í 
úrsliTin hló JuvenTus 
að sóknarleik Barce-
lona og þar áður að 
mónakó. ekkerT lið 
hafði vogað sér að 
Brosa yfir því að þurfa 
mæTa þessum Tveimur 
liðum.
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No r s k i  m e t s ö l u -
höfundurinn Karl 
Ove Knausgaard er 
staddur á Íslandi í 
tilefni alþjóðlegrar 
ráðstefnu óskáld-

aðra bókmennta (NonfictioNOW 
2017). Á ráðstefnunni er fjallað 
um uppgang sannsögulegra bók-
mennta í heiminum. Sannsögum. 
Hugtak sem varð til á níunda ára-
tugnum um eins konar framhald 
af blaðamennsku. Sönnu efni er 
umbreytt í sögu með frásagnarað-
ferðum skáldskapar, til að gera efnið 
aðgengilegra. Undir þetta form geta 
til dæmis fallið ferðasögur og heim-
ildarbókmenntir.

Brot úr sex binda verki hans, 
Barátta mín, var gefið út í tengslum 
við heimsókn hans hingað til lands. 
Bókin er tvímála, bæði á norsku og 
íslensku og gefin út af Sagarana edi-
tora forlagi.

Karl Ove er sagður lítt gefinn fyrir 
að blanda geði og svara fyrirspurn-
um. Kannski er það mýta því hann 
ber það ekki með sér að honum leið-
ist mikið. Hann er mættur í spjall á 
Mímisbar á Hótel Sögu sama dag og 
hann á einnig að mæta í útgáfuhóf 
og halda fyrirlestur í Hörpu. Langur 
dagur. Hann þiggur kaffi og flösku 
af Pepsi Max. Tekur kaffið svart og 
sykurlaust. Hann lyktar af tóbaki.

Karl Ove er eitt heitasta nafnið í 
heimi bókmennta um þessar mund-
ir. Og hann er umdeildur. Sex binda 
verk hans, Barátta mín, gæti fallið 
undir eins konar tilvistarheimspeki.

Bókmenntir hans þykja vera eins 
konar svar bókmennta við bersögli 
á samfélagsmiðlum, raunveruleika-
sjónvarpi og þessum tíðaranda að 
deila öllu mögulegu og ómögulegu 
um hversdagslegt líf statt og stöðugt.

Hann skrifar um líf sitt og lýsir því 
í fínustu smáatriðum. Honum finnst 
ekki eftirsóknarvert að greina og 
lýsa verkum sínum. Hann veit ekki 
enn þá hvað hann ætlar nákvæm-
lega að tala um seinna um kvöldið í 
Hörpu. En hann segist hafa um það 
grófa hugmynd. Hann ætli að tala 
um þýðingu bókmennta.

„Ég hef reyndar komið mörgum 
sinnum til Íslands,“ segir hann 
þegar blaðamaður segir honum að 
það hafi þótt ákveðið þrekvirki að 
ná honum til landsins. Bergsveinn 
Birgisson rithöfundur fékk Karl Ove 
til að koma til Íslands stuttu fyrir 
EM í fótbolta. Karl Ove á að hafa 
svarað: „Ókei, Áfram Ísland!“

„Ég bjó á Íslandi fyrir mörgum 
árum. Í Garðastræti,“ segir hann og 
ber götunafnið fram lýtalaust. „Ég 
átti einu sinni kærustu sem var hér 
í háskólanum. Við bjuggum hér í 
um það bil hálft ár. Um vetur. Mér 
fannst frábært að vera hér,“ segir 
hann og segir veturinn reyndar 
svipaðan hér og í Noregi. „Nei, nema 
að vindurinn er svakalegur hér á 
Íslandi. Hann er stundum alveg 
láréttur og maður fær hann beint í 
andlitið,“ segir hann.

Karl Ove býr nú í Suður-Svíþjóð 
utan við Ystad. Hann á fjögur börn 
og skrifar vanalega heima hjá sér. 
„Vanalega fylgi ég börnunum í skól-
ann á morgnana. Fer svo aftur heim 
til að skrifa. Ég skrifa svo þar til ég 
þarf að sækja þau í skólann um þrjú-
leytið. Ef ég er á kafi í skrifum, eða 
upptekinn af einhverri hugmynd, 
þá vakna ég um fjögur um nóttina 
og skrifa líka þar til börnin vakna. 
Mér líkar vel þetta líf. Ég skrifa mest 
þegar ég skrifa heima. Ég hef skrifað 

á alls kyns stöðum, í vitum, sumar-
húsum og einangruðum stöðum. Ég 
skrifa samt mest heima. Og ég skrifa 
meira eftir að ég eignaðist börn, ég 
veit ekki af hverju það er,“ segir Karl 
Ove.

„Ég hef ekki mikinn áhuga á 
mörkum milli skáldskapar og 
óskáldaðra skrifa. Ég eyddi einu 
sinni miklum tíma í að skrifa skáld-
skap og svo eyddi ég miklum tíma 
í að skrifa óskáldaðar bókmenntir. 
Ég var samt að leita að því sama í 
skrifum mínum meira og minna. 
Eini munurinn er sá að ég skrifa 
um hluti sem hafa í raun og veru 
gerst. En munurinn, hann er ekki 
svo mikill.“

Hverju sækist þú eftir þegar þú 
skrifar? „Þetta er erfið spurning 
fyrir mig. Því þegar ég skrifa þá 
reyni ég að losna við sjálfsmeð-
vitund mína. Á þessum stað, þá er 
ég frjáls. Þar eru engar hömlur. Ég 
reyni að komast á þennan stað, en 
það er mjög erfitt. Það er líka erfitt 
að lýsa því hvernig mér líður þegar 
ég skrifa. Ég reyni fyrst og fremst að 
samsama mig því sem ég vil að les-
andinn skynji. Ég vil að lesandinn 
finni fyrir því sem ég skrifa um. En 
ekki fyrir mér. Þetta er mótsögn, ég 
veit það alveg.“

Hvers vegna skrifar þú svona 
mikið? Sex bindi. Þetta er sanngjörn 
spurning, þú verður að viðurkenna 
það. „Já, þetta er sanngjörn spurn-
ing. Svarið er að ég er háður því að 
skrifa. Þetta er líka lífsmáti. Bara 
mín leið til að lifa lífinu.

Ég fann þessa leið, þetta tungu-
mál mitt inn í heiminn. Ég hef síðan 
þá verið mjög forvitinn um það sem 
gerist þegar ég skrifa. Þetta ferli. Ég 

held að ég skrifi svona mikið vegna 
þess að ég hafði reynt það í öll þessi 
ár og svo tókst það. Það var léttir.“

Tengist þessi þörf því sem þú tal-
aðir um áðan, að finna fyrir þessu 
frelsi? Og að týna þér? „Já. Það er 
þess vegna sem ég skrifa. Ég þarf á 
því að halda að vera á þessum stað. 
Að vera frjáls. Það er rétt.“

Þú hefur fengið mikla umfjöllun, 

víða um heim. Og hún snýst alls ekki 
öll um bókmenntir. Ég las greinar um 
þig sem voru um að þú hefðir farið 
í klippingu. Og þegar þú keyptir 
þér hús. Hvernig fer þetta í þig? „Ég 
les þetta ekki. Ég sé þetta ekki. En 
ég veit af þessu. Að þessar greinar 
og umfjallanir eru þarna. Þegar 
kemur að bókmenntunum, þá er 
umfjöllun um bækurnar hluti af 
starfinu. Það er blessun að ég njóti 
vinsælda. Að bækurnar séu lesnar. 
Að lesendur tengi við þær. En ég vil 
ekki vera meðvitaður um þetta. Ég 
vil vera aftengdur. Ég ímynda mér 
stundum þegar ég kem heim til 
barnanna minna að ekkert af þessu 
sé til. Ég vil ekki að athyglin trufli 
skriftirnar. Ég vil heldur ekki finna 
fyrir væntingum fólks. Ég vil ekki 
uppfylla þær. Þess vegna er mikil-
vægt fyrir mig að búa til þennan 
aðskilnað.

Hvað varðar greinarnar um mig, 
þessa til dæmis um hárklippinguna 
og svipaðar greinar. Mér fannst það 
alveg ofboðslega skrýtið og í raun 
mjög óvanalegt fyrir rithöfund að 
vera í þessum aðstæðum. Að vera 
svona eins og stjarna. Eiginlega 
fáránlegt,“ segir hann.

„Þetta er að minnsta kosti ekki 
stærðfræði,“ segir hann spurður 
um kjarna verka sinna. Hann and-
varpar þungt. Vonast til að blaða-
maður hætti við að spyrja. Spyrji að 
einhverju öðru. En honum mætir 
bara staðföst þögn.

„Þetta snýst að einhverju leyti 
um sannleika. Við erum öll hér. 
Á einum stað á sama tíma. Ef þú 
nærð djúpri tengingu við sjálfan 
þig, miðlar henni til fólks. Og fólk 
kannast við hana. Þá verður það 

þakklátt. Það er gefandi samband. 
Það eru töfrar bókmenntanna. 
Þetta samband lesanda og rithöf-
undar það er teygjanlegt. Það er 
samt náið. Það þarf að vera náið.“

Ertu að takast á við lífið í gegnum 
skriftir? „Já, svo sannarlega. Ég get 
ekki hugsað. Get ekki reiknað. Get 
ekki skilið eða séð án þess að skrifa 
um það. Ég er ekki mjög athugull 
svona þegar ég er á ferðinni. Ég er 
alltaf svolítið fastur í hausnum á 
mér. Í gegnum skriftirnar, þá er ég 
að reyna að skilja hluti. Kannski 
bara eins og málari sem málar epli 
sem hann sér. Hann veltir því fyrir 
sér. En það er kannski ekkert svo 
djúpstætt á bak við það af hverju 
hann velur að mála það. En hann 
veltir öllu varðandi eplið vandlega 
fyrir sér. Reyndar hef ég skrifað um 
það sem við erum að tala um núna. 
Ef ég hefði ekki gert það þá gæti ég 
ekki einu sinni átt þetta samtal við 
þig.

Þetta er mín leið til að hugsa og 
skilja hluti. Tilveruna. Ég fæ aðgang 
að einhverju sem ég hef ekki aðgang 
að annars. Konan mín, sem er núna 
fyrrverandi konan mín, sagði að ég 
skildi aldrei neitt nema að ég skrif-
aði um það. Við rifumst kannski. 
Síðan kannski kom ég viku seinna 
til hennar vegna rifrildisins. Fullur 
skilnings. Því ég hafði skrifað um 
það.“

En fáum eitt á hreint. Þú skrifar 
ekki um líf þitt bókstaflega. Þótt 
það sé yfirborðið? „Já, rétt. Skrifin 
eru tilvistarleg leit. Ég veit ekki af 
hverju ég skrifa og vel ekki fyrir-
fram um hvað. Ég er bara að reyna 
að finna leið inn í þennan heim og 
lýsa honum.“

Skrifar til að skilja tilvistina
„Ef þú nærð djúpri tengingu við sjálfan þig, miðlar þú henni til fólks. Og fólk kannast við hana. Þá verður það þakk-
látt,“ segir norski metsöluhöfundurinn Karl Ove Knausgaard um verk sín. Brot úr sex binda verki hans, Barátta 
mín, var gefin út í tengslum við heimsókn hans hingað til lands á alþjóðlega ráðstefnu óskáldaðra bókmennta. 

Karl Ove Knauusgard er eitt heitasta nafnið í heimi bókmennta um þessar mundir og er staddur hér á landi. Fréttablaðið/Eyþór

Ég get eKKi hugsað. 
get eKKi reiKnað. get 
eKKi sKilið eða sÉð án 
þess að sKrifa um það. 
Ég er eKKi mjög at-
hugull svOna þegar 
Ég er á ferðinni. Ég er 
alltaf svOlítið fastur 
í hausnum á mÉr. í 
gegnum sKriftirnar, þá
er Ég að reyna að 
sKilja hluti.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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VERÐ ÁÐUR ...16.995 
TILBOÐ .........13.595

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

PHILIPS
RYKSUGA

50%

VERÐ ÁÐUR ...4.495
TILBOÐ .........3.145

VERÐ ÁÐUR ...3.995
TILBOÐ .........1.995

GRILLÁHÖLD

VERÐ ÁÐUR ... 6.995 
TILBOÐ ......... 4.895

VERÐ ÁÐUR ... 6.995 
TILBOÐ ......... 4.895

KUCHENPROFI 
KJÖTHITAMÆLIR 
ÞRÁÐLAUS DIGITAL

Scou KJÖTHITAMÆLIR DIGITAL

KUCHENPROFI 
KJÚKLINGA
STANDUR

30%30%

30%

30%

KUCHENPROFI
GRILLÁHÖLD

3STK

PIZZASTEINN Í GRIND 
30sm

30% - 50%

HAMBORGARAPRESSA

VERÐ ÁÐUR ...1.295
TILBOÐ ............645

VERÐ ÁÐUR ...4.995
TILBOÐ .........3.495

HELGARSPRENGJA

AFSL.

TRU-Infrared er byltingarkennd nýjung sem tryggir jafnari hitadreifingu, 
útilokar að eldur logi upp yfir grindurnar og notar minna gas.

Frí heimsending
á höfuðborgarsvæðinu!

2ja brennara:
• 2 brennarar 6,2kw/klst
• Grillflötur: 47x47 cm
• HxBxD: 113x118x55

3ja brennara:
• 3 brennarar 8,8kw/klst
• Hliðarbrennari: 3,8kw
• Grillflötur: 67x47 cm
• HxBxD:  116x139x55

4ja brennara:
• 4 brennarar 11,7kw/klst
• Hliðarbrennari: 3,8kw
• Grillflötur: 79x47 cm
• HxBxD:  120x150x55

FULLT VERÐ ... 109.995 
TILBOÐ ........... 94.995

FULLT VERÐ ..... 79.995 
TILBOÐ ........... 59.995

FULLT VERÐ ... 139.995 
TILBOÐ ......... 119.995

50%

50%

VERÐ ÁÐUR ...1.995
TILBOÐ ............995

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILLIN

Með 
losanlegum 
plötum

COMPACT
38sm2 grillflötur 35%

ENTERTAINMENT
64sm2 grillflötur

FAMILY
51sm2 grillflötur

BOHEMIA BJÓRGLÖS

2 STK 550 ML

BORÐ- OG GÓLFVIFTUR

20-50%

GRILLSUMARIÐ 
ER HAFIÐ

BORÐVIFTA 
30cm

BORÐVIFTA 
40cm

VERÐ ÁÐUR ... 5.995
TILBOÐ ......... 4.195

GÓLFVIFTA
40cm

30%

VERÐ ÁÐUR ... 4.995
TILBOÐ ......... 3.495

VERÐ FRÁ 3.495

VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ .........15.995

20%
OBH KAFFIVÉL 

GRAVITY

Sýður vatnið

FULLT VERÐ .....13.995 
KRINGLUKAST ...8.995

FULLT VERÐ .......18.995 
KRINGLUKAST ...12.345

FULLT VERÐ .......16.995 
KRINGLUKAST ...10.995

20%
PowerLife 

Eco 
Range

VERÐ ÁÐUR ...29.995 
TILBOÐ .........19.995

WUSTHOF 
HNÍFASETT

7 STK SETT

33%

OBH 
SMOOTHIE 
TWISTER

VERÐ ÁÐUR ...7.995 
TILBOÐ .........5.995

25%
2 glös fylgja! BPA frítt.

• Titanium húð • Engin skaðleg efni
• Virkar á allar hellur - einnig Span

TALENT POTTAR OG PÖNNUR 

20%
ÖLL LÍNAN



Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Sigríður Erla Magnúsdóttir 

frá Hafnarfirði, 
lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi 

25. maí síðastliðinn.   
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðar- 

         kirkju, miðvikudaginn 7. júní kl. 13.00.

Jón Helgi Pálmason
Magnús Jónsson Ásthildur M. Kristjánsdóttir
Unnur Jónsdóttir  Karl Albert Manuelsson
Pálmi Jónsson Margrét Jóhannsdóttir

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 undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og  
umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Lára Árnadóttir,
skrifstofustjóri

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

Nýræktarstyrkir eru ætl-
aðir til útgáfu á fyrstu 
skáldverkum höfunda 
sem eru að stíga frum-
skrefin á ritvellinum og 
til að hvetja þá til dáða 

á þeirri braut. Miðstöð íslenskra bók-
mennta veitir þau árlega og á fimmtu-
daginn tóku Fríða Ísberg og Pedro 
Gunnlaugur Garcia við þeim úr hendi 
Kristjáns Þórs Júlíussonar, menningar-
og menntamálaráðherra. Fríða fyrir 
handritið Slitförin – Safn ljóða og Pedro 
Gunnlaugur fyrir skáldsöguna Ráðstefna 
talandi dýra.

Pedro Gunnlaugur er hálfur Portúgali 
en hefur átt heima á Íslandi frá fjögurra 
ára aldri. Ráðstefna talandi dýra er frum-
raun hans í skáldsagnaskrifum. „Ég hafði 
áður prófað að skrifa leikrit sem loka-
verkefni í hagnýtri menningarmiðlun 
en fannst eftir það að skáldsögur væru 
heppilegri miðill fyrir mig.“

Í umsögn bókmenntaráðgjafa stendur 
að Ráðstefna talandi dýra sé ekkert 
venjulegt byrjendaverk  heldur viða-
mikil, þroskuð og heillandi skáldsaga. 
Var hann búinn að gera margar atrenn-
ur? „Nei, í rauninni ekki. Það er kannski 
helst því að þakka að ég tók mér ár til að 
safna saman hugmyndum, melta þær og 

leyfa þeim að taka á sig form, þá loksins 
settist ég niður til að setja eitthvað á 
blað. Eftir það tóku skriftirnar eitt og 
hálft ár með vinnu í einhverfudeild í 
grunnskóla. Eftir vinnu settist ég niður 
hvern einasta dag og skrifaði í tvo til þrjá 
tíma,“ segir hann.

Bók Fríðu, Slitförin, er sextíu ljóða 
skáldverk og meistaraverkefni hennar í 
ritlist við Háskóla Íslands undir hand-
leiðslu Sigurðar Pálssonar skálds. „Mér 
finnst dásamlegt að fá meðbyr og hvatn-
ingu og að einhver vilji sjá efnið útgefið. 
Fréttin um það kom á hárréttum tíma 
– tveimur dögum áður var ég að hugsa 
um að henda öllu draslinu,“ segir hún 
glaðlega.

Fríða kveðst hafa ort ljóð frá því hún 
var fjögurra ára og í umsögn bókmennta-
ráðgjafa segir meðal annars að ljóð Fríðu 
taki pláss, sýni afstöðu og grípi lesendur 
föstum tökum. „Það var alltaf planið að 
verða rithöfundur,“ segir hún. „Ég fór í 
heimspeki í háskólanum, og svo ritlist. 
Það er mikið af leir og unglingsljóðum 
í skúffunni og ég hef alltaf stefnt að því 
að gefa út en er ánægð núna með að 
það gerðist ekki fyrr. Bókin kemur út í 
október og þá get ég meira talað um efni 
hennar. Ég þarf að fá aðeins fjarlægð á 
efnið.“ gun@frettabladid.is

Nýir höfundar stíga fram
Þau Fríða Ísberg og Pedro Gunnlaugur Garcia hlutu nýræktarstyrki Miðstöðvar íslenskra 
bókmennta 2017 til útgáfu á ritverkum, Fríða ljóðabók og Pedro Gunnlaugur skáldsögu.

1844 Síðustu tveir geirfuglarnir sem vitað er um eru veiddir 
í Eldey.

1889 Austur- og vesturströnd Kanada eru tengdar saman 
með lestarteinum.

1926 Fílharmoníuhljómsveit Hamborgar, undir stjórn Jóns 
Leifs tónskálds, heldur tónleika í Iðnó.

1946 Fimm farast og fimmtíu manns missa heimili sín í 
miklum eldsvoða á Ísafirði.

1951 Fyrsta óperan er færð upp í Þjóðleikhúsinu: Rigoletto 
eftir Verdi.

1974 Menntaskólinn á Ísafirði útskrifar fyrstu stúdentana.

1983 Víkingasveit lögreglunnar í Reykjavík er komið á fót 
með tólf sérþjálfuðum mönnum.

1989 Jóhannes Páll 2. páfi kemur til Íslands.

Merkisatburðir

Mér finnst dásamlegt 
að fá meðbyr og hvatn-

ingu og að einhver vilji sjá efnið 
útgefið. Fréttin um það kom á 
hárréttum tíma – tveimur 
dögum áður var ég að hugsa um 
að henda öllu draslinu. 
Fríða Ísberg

Metfjöldi styrkumsókna
Í ár bárust 57 umsóknir um Nýræktar-
styrki og er það metumsóknarfjöldi 
á þeim tíu árum sem styrkirnir hafa 
verið veittir. Verkin sem sótt var um 
fyrir eru af ýmsum toga, s.s. skáldsög-
ur, leikrit, ljóð, barna- og ungmenna-
bækur, smásögur og glæpasögur og 
eru höfundar á öllum aldri.

Fríða, Kristján Þór og Pedro Gunnlaugur í Gunnarshúsi, húsi Rithöfundasambandsins, þar sem afhending styrkjanna fór fram. 
FRéttablaðið/ERniR

Pétur Jóhann Sigfússon leikari, handritshöfundur og 
grínisti, hefur verið valinn bæjarlistamaður Garðabæjar 
árið 2017. Hann hefur leikið á sviði í einleiknum Sann-
leikanum (2008) og verið í uppistandssýningum, nú 
síðast í vor þar sem hann hefur ferðast víða um land 
með grínsýninguna Pétur Jóhann óheflaður.

Af kvikmyndum sem hann hefur leikið í má nefna 
Bjarnfreðarson þar sem hann var líka einn af hand-
ritshöfundum. Einnig var hann aukaleikari í Astrópíu 
og aðalleikari í Stóra planinu. Nýjasta sjónvarpsþátta-
verkefni Péturs Jóhanns er Asíski draumurinn, en frá 
fyrri árum má nefna Spilakvöld, Evrópska drauminn, 
Heimsendi, Hlemmavideo og Svínasúpuna. Hann sló 
í gegn í hinum vinsælu sjónvarpsseríum Næturvakt-
inni, Fangavaktinni og Dagvaktinni sem einn af aðal-
leikurum og meðhöfundum. Í vor var hann tilnefndur 
til Eddu-verðlaunanna sem aukaleikari í þáttaröðinni 
Borgarstjórinn og árið 2008 hlaut hann Eddu-verð-
launin sem sjónvarpsmaður ársins. – gun

Pétur Jóhann bæjarlistamaður Garðabæjar

Pétur Jóhann glaðbeittur með bæjarstjóra Garðabæjar, Gunnari  Einarssyni. 
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Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Vilborg Friðjónsdóttir
 Arnarvatni, Mývatnssveit,

lést á Hvammi, heimili aldraðra 
Húsavík, 31. maí síðastliðinn. Útförin  

fer fram frá Skútustaðakirkju  
                                             laugardaginn 10. júní kl. 14.

Örlygur Arnljótsson Anna Ólafsdóttir
Ingigerður Arnljótsdóttir Jóhann Böðvarsson
Kolbjörn Arnljótsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Jóhannes Guðmundsson

verkfræðingur, 
Dalbraut 14, Reykjavík, 

áður til heimilis að Laugalæk 48,
 lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni, 

fimmtudaginn 1. júní. Útförin verður auglýst síðar.

Guðrún María Tómasdóttir
Tómas Jóhannesson Pálína Héðinsdóttir
Helgi Jóhannesson Gunnlaug Helga Einarsdóttir
Sigríður Jóhannesdóttir Skarphéðinn Berg Steinarss.
Guðmundur Þorri Jóhannesson
Laufey Ása Bjarnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg systir okkar,
Jóhanna Bárðardóttir Burrill

læknir,
lést umvafin fjölskyldu sinni á 

líknardeild sjúkrahússins í Ystad  
þann 24. maí.

F.h. fjölskyldna okkar,
         Guðmundur Bárðarson

         Margrét Bárðardóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sigurveig Þórarinsdóttir 
Gógó  

Hófgerði 18, Kópavogi, 
verður jarðsungin frá Kópavogskirkju 

miðvikudaginn 7. júní kl. 13.

Þórarinn Baldursson Birta Einarsdóttir 
Jóhanna Ingvarsdóttir 
Gunnar Baldursson Guðrún Reynisdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Dóra Ottesen Jósafatsdóttir
áður til heimilis að  

Ljósheimum 6 í Reykjavík,
verður jarðsungin frá Bústaðakirkju 

þriðjudaginn 6. júní kl. 11.

Erla Haraldsdóttir Sigurður Einarsson
Jóna Haraldsdóttir
Thelma Sigurðardóttir Jón Otti Jónsson
Hrönn Sigurðardóttir Haraldur V. Haraldsson
Margrét Gunnlaugsdóttir Sigurhans Vignir
Halldór Gunnlaugsson Hildur Sveinsdóttir

og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Auður Gunnur 
Halldórsdóttir

Grundargötu 28, Grundarfirði, 
lést á Landspítalanum við Hringbraut 
29. maí síðastliðinn. Útförin fer fram 

frá Fella- og Hólakirkju fimmtudaginn 8. júní kl. 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Halldór Guðmundsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Hallfríður Bryndís 
Magnúsdóttir

Kjarrlundi 2, Akureyri,
 lést föstudaginn 26. maí. Útför hennar fer 

fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 9. júní kl. 13.30.

Arnar Daníelsson
Magnús Viðar Arnarsson Sólveig Björk Skjaldardóttir
Ingibjörg Arnarsdóttir Einar Ólafsson
Gunnhildur Arnarsdóttir Jóhann Ólafur Ingvason
Bryndís Arnarsdóttir Kristinn Hreinsson

ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Rut Sigurðardóttir
Hrafnistu, Reykjavík, 

(áður Árskógum 8)
andaðist fimmtudaginn 1. júní.  

Útför hennar verður auglýst síðar.

Birna Ágústsdóttir Júlíus Sigmundsson
Guðlaugur Ágústsson Sigríður Ósk Pálmadóttir
Ævar Ágústsson Ragnheiður Júníusdóttir
Ína Björg Ágústsdóttir Haraldur Hansson
Magnús Ágústsson Reynee Rose Agustsson
Berglind Ágústsdóttir Hjálmar Hjálmarsson 
  Linda Sjöfn Sigurðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir og hlýhugur til allra 
sem sýndu okkur samúð, vináttu 
og hlýju vegna andláts ástkærrar 

eiginkonu minnar, móður,
ömmu og langömmu,

Jónu Geirnýjar Jónsdóttur
sjúkraliða, 

Sóleyjarima 9, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 12G og 

gjörgæsludeildar Landspítalans, fyrir umönnun og hlýju. 
Einnig þökkum við öllu tónlistarfólki kærlega fyrir þess 

þátt við kistulagningu og útför.

Már E. M. Halldórsson
Jóhann Másson Margrét Geirsdóttir
Birgir Másson Ríkey Mortensen Pétursdóttir
Arnór Már Másson Arnrún Sæby Þórarinsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Bergsveinn G. Guðmundsson
flugvirki,

er látinn. Jarðarförin hefur farið fram  
í kyrrþey að ósk hins látna. 

Fyrir hönd fjölskyldu og annarra 
aðstandenda,  

börn og barnabörn.

Mér finnst gott að 
verða fertug, það 
eru ekki allir sem 
ná því og ég fagna 
bara hverjum degi. 
Ég man vel eftir fer-

tugsafmæli mömmu og finnst stutt síðan 
enda er hún enn þá ung. Eldra fólk segir 
að lífið byrji um fertugt og ég trúi því 
að allt sé bara fallegt fram undan,“ segir 
Rakel Garðarsdóttir, framleiðandi og 
frumkvöðull, sem er fertug í dag. Spurð 
hvort hún ætli ekki að halda upp á dag-
inn svarar hún: „Fyrst afmælið ber upp 
á laugardag þá skála ég kannski aðeins 
en svo ætla ég með sex æskuvinkonum 
mínum til Belfast í haust. Það verður 
spennandi. Við erum allar fertugar á 
árinu og ætlum heldur betur að halda 
upp á það.“

Æskuvinkonur segirðu, hvaðan? 
„Við erum margar úr Hlíðunum, svo 
blandast vinirnir á leiðinni, sérstak-
lega þegar maður fer í menntó. Ég sótti 
skóla í hverfinu. Byrjaði í Ísaksskóla, var 
í Æfingadeild Kennaraskólans og svo 
Menntaskólanum við Hamrahlíð. Var 
meðalnámsmaður og fór bara þangað 
sem mér var sagt að fara sem var frá-
bært.“

Rakel var framkvæmdastjóri leikhóps-
ins Vesturports til að byrja með og er nú 
framleiðandi þar. Hún segir Vesturport 
frábæran hóp að vinna með. Svo er hún 

stofnandi Vakandi, fyrirtækis sem berst 
gegn matarsóun og líka Verandi, ásamt 
Elvu Björk Barkardóttur. „Við Elva Björk 
búum til hár- og húðvörur úr hráefni 
sem fellur til við aðra framleiðslu, þar er 
kaffikorgur í stóru hlutverki,“ segir Rakel 
og upplýsir að vörur Verandi fáist víða 
í verslunum, í Leifsstöð og í flugvélum.

Síðast er Rakel yfirheyrð um einka-
málin. „Ég á eiginmanninn Björn Hlyn 
Haraldsson leikara og við áttum brúð-
kaupsafmæli í fyrradag. Giftum okkur 
á Suðureyri 1. júní 2013. Við eigum 
eitt barn saman sem heitir Jón Marlon 
Björnsson, hann verður eins árs í júlí. Ég 
á líka strák frá fyrra sambandi sem heitir 
Emil og Hlynur á stelpu úr fyrra sam-
bandi sem heitir Hlín. Þau eru unglingar 
og alveg frábær bæði tvö.“ 
gun@frettabladid.is

Fagna bara hverjum degi
Rakel Garðarsdóttir, framleiðandi og frumkvöðull, er fertug. Hún skálar kannski í tilefni 
þess en írska borgin Belfast bíður, þangað stefna æskuvinkonur með haustinu.

Ég man vel eftir fertugs
afmæli mömmu og 

finnst stutt síðan enda er hún 
enn þá ung.

„Eldra fólk segir að lífið byrji um fertugt og ég trúi því að allt sé bara fallegt fram undan,“ segir  Rakel. FRéttablaðið/VilhElm
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Krossgáta  Þrautir

Vegleg Verðlaun

lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist varasamt ljúfmeti (11). 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 9. júní næstkomandi á 
krossgata@fretta bladid.is merkt „3. júní“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn í 
þetta skipti eintak af bókinni spegla-
bókin eftir e. o. Chirovici frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var Kolbrún 
Þorsteinsdóttir, Kópavogi.

Lausnarorð síðustu viku var
s p j a l d t ö l V a

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,  
tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
ÁG1092
-
D83
ÁG742

Vestur
73
K10876432
Á52
-

Austur
5
ÁDG9
974
KD653

Suður
KD864
5
KG106
1098

SUMARBRIDGE
Sumarbridge Bridgesambands Íslands hófst miðvikudaginn 24. maí. Spilað er á öllum mánu-
dögum og miðvikudögum í sumar að Síðumúla 34. Spilamennska hefst klukkan 19:00 og 
keppnisstjóri er Sveinn Rúnar Eiríksson, sem hefur verið vinsæll keppnisstjóri undanfarin ár. 
Svo sérkennilega vildi til að Gunnar Björn Helgason vann fyrstu tvö kvöldin í sumarbridge, 
með tveimur spilafélögum. Oft koma fyrir mikil skiptingarspil í tölvugjöfinni og þetta spil 
kom fyrir á fyrsta spilakvöldinu í sumarbridge. Lokasamningurinn var annaðhvort spaða-
samningur í NS eða hjartasamningur í AV, yfirleitt á fimmta eða sjötta sagnstigi. Suður var 
gjafari og enginn á hættu.  

Toppinn í AV fékk það par sem 
spilaði 6 , dobluð á AV hend-
urnar. Spilarinn í norður var svo 
óheppinn að spila út laufás í 
upphafi. Það útspil var trompað 
og tapslagirnir í tígli hurfu ofan 
í laufkóng og drottningu. Besta 
skorið í NS voru 5  spilaðir og 
staðnir (4 aðilar). Gunnar Björn 
var meðal þeirra. Átta skortölur 
voru í NS og 7 í AV. 
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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
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4 7 5 1 3 8 6 2 9

8 1 7 3 2 9 4 5 6

5 2 3 4 6 7 1 9 8

6 4 9 5 8 1 2 3 7

4 5 1 6 7 9 2 8 3

6 2 3 8 1 4 7 9 5

7 8 9 5 2 3 1 6 4

3 6 7 4 9 2 5 1 8

8 4 2 1 5 6 3 7 9

9 1 5 3 8 7 4 2 6

1 3 4 7 6 8 9 5 2

5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

Lárétt 
1 Útjaskaðar mokkasínur eru málið ef 

vaða skal í Markarsjó (9)
11 Leita að töfraslóðum á reglulóðum 

(12)
12 Lóð allra landsmanna (9)
13 Er Komódó-eðlan þá stríðstól? (12)
14 Mætt, mökkölvuð og ekkert út á hana 

að setja (9)
15 Moldríkur bölvaður fantur (12)
16 Fyrir nú utan að þessi hnoðri var 

sendur á spítala (9)
17 Grófir ofbeldismannavessar (10)
20 Eiga sér hvergi neinar stað í ruglinu 

miðju? (10)
22 Heimta innst inni að þetta muni fást 

greitt þrátt fyrir ringulreið (11)
24 Þraut I: Frásögnin. Sú er nokkuð 

átakanleg (10)
29 Segir þá rukka mest sem stunda 

hrossalækningar (11)
30 Æ, Sammi sundurlausi varð mér að 

falli (10)
31 Ætli þau þrauki á himnafæðu nautna-

seggja? (9)
34 Í bjórbelgjum er von á pungum (10) 
35 Segir boðað heit frá því fyrir hrun 

aldrei verða strengt g(7)
36 Glitti í tröll mun það gerast að slöpp 

verður ofvaxin brynjan (10)
37 Gullþræll býr við bágan kost (5)
38 Sný mæni til áður óþekkts fyrirbæris 

(7)
39 Flækja súnginna viðvika (8)
40 Bókaútgáfa með skrifstofu í æfinga-

rými KA-manna? (5)
41 Leiðbeiningar fyrir hamslausa og 

ringlaða þjóð (9)

Lóðrétt 
1 Flestir finnskir rithöfundar eru emb-

ættismenn (11)
2 Bið jörð drauma minna alls hins besta 

(11)
3 Rugla og rausa um skalla fullkomlega 

heiðarlegra manna (11)
4 Finnum kvikindin sem einokunarkaup-

menn settu í hveitið (11)
5 Plata þær til nefndarstarfa snjallra 

kvenna (9)
6 Ránarkrossar koma sér vel ef leggja skal 

í sjóferð (8)
7 Fangavist breyttist í stoð mína og styttu 

(8)
8 Þessi votlendisknapi er hálfgerður þorsk-

ur (10) 
9 Valhopp viðbrigða og annarra brigða (14)
10 Gef þöglum nöfn sem enginn þekkir (8)
18 Ljúf sem dröfn lagði hún ást á alla í góða 

veðrinu (13)
19 Bók Línunnar var síðasta bók ákveðinn-

ar syrpu (13)
21 Finn músarbróður, festi og afkvæmi 

fyrir tyrðiltappann (12)
23 Fantar verða alltaf til, ræðum frekar 

lífið, dauðann og veðrið (11)
25 Ræðst af áfergjunni í brauðið (10)
26 Nýráðin hyggst skoða aðbúnað hinna 

yngstu reglubræðra (10)
27 Segir maður ekki bara gimbur um svona 

hnátu? (10)
28 Hið gyllta grænmetisspor og minnst tvö 

skurðgoð (10)
32 Sandbakka-Erna vill síróp (7)
33 Það sem hún segir um tangamát er bara 

í nösunum á henni (7) 

Indverski undradrengurinn 
Praggnanandhaa (2.452) átti 
leik gegn Allan Stig Rasmussen 
(2.502) á Hastings-mótinu fyrir 
skemmstu. 
Hvítur á leik
42. Be7!! Bf3 43. Bf6+ Kg6 44. 
Bxf3! 1-0.  Sá indverski sló í 
gegn á mótinu og var í hópi 
efstu manna.  Hann er aðeins 
11 ára og er af mörgum talinn 
líklegur til að verða yngsti stór-
meistari allra tíma. Hann tekur 
þátt í GAMMA Reykjavíkur-
skákmótinu í apríl.
www.skak.is:  Guðmundur 
á EM.    
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www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

m
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f

ÁLPAPPÍR
FRÁ HYTOP. 7.6 M X 30 CM

259 KR
STK

ÁLPAPPÍR HEAVY DUTY
FRÁ HYTOP. 11.4 M X 45 CM

389 KR
STK

GRILLKOL 3,9 KG
FRÁ HYTOP

598 KR
PK

FERÐAGASGRILL
FRÁ MUSTANG

19.998 KR
STK

ROCKET GREEN KOLAGRILL
FRÁ MUSTANG

2.998 KR
STK

ROCKET ORANGE KOLAGRILL
FRÁ MUSTANG

2.998 KR
STK

GRILLVERKFÆRI
FRÁ MUSTANG. 5 HLUTIR

2.498 KR
STK

GRILLBAKKAR 4 STK
FRÁ MUSTANG.

259 KR
PK

USA TRAMPOLIN
HÁGÆÐA. 4,5 METRAR.

49.900
ÁÐUR:  69.900 KR

EINNOTA GRILL
FRÁ MUSTANG. 500 GR.

398 KR
STK

20.00 KR.
VERÐLÆKKUN

REYKBOX FYRIR 
GASGRILL
FRÁ MUSTANG

998 KR
STK

OFNLEPPUR SILICON
FRÁ MUSTANG

498 KR
STK

VIÐARSPÆNIR 
HICKORY 3L
FRÁ MUSTANG

898 KR
PK



Bragi Halldórsson

252

„Heyrðu, heyrðu,“ sagði Kata. „Þessar myndir eru ekki eins!“

Það er rétt, á neðri myndina vantar fimm hluti. Getur þú séð 
hvaða hlutir það eru?

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

893-0098

HÁRÆÐASLIT Í ANDLITINU ?
ÞAÐ ER TIL LAUSN - VIÐ FJARLÆGJUM 
HÁRÆÐASLIT ENDANLEGA Í ANDLITI

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

Snyrtistofan Hafblik

Fyrir Eftir

Óskar Aron Stefáns-
son og Indriði Ægir 
Þórarinsson eru 13 
ára Skagfirðingar og 
tilheyra báðir Lýtings-

staðahreppi.  
Óskar á heima í Álfheimum og 

Indriði á Stórhól. Þeir fengu 1. verð-
laun í nýsköpunarkeppni grunn-
skólanna fyrir að finna upp einfalda 
markatöng til að marka lömb með. 
Í þeirri töng er hægt að skipta um 
plötur eftir því hvaða fjármark á 
að setja á lambið. Þeir útskýra það 
nánar. 
Óskar: „Fjármörk eru mörg og 
mismunandi og heita öll sínum 
nöfnum, til dæmis hvatt og biti. 
Sum mörk eru samsett úr nokkrum 
mörkum. Bóndinn þarf því að 
beita nokkrum hnífs- eða tangar-
brögðum við að marka hvert lamb. 
Einfalda markatöngin á að einfalda 
málið þannig að aðeins eitt tangar-
bragð þurfi til að marka hvort eyra. 
Bóndinn gæti þá valið hvort hann 
mundi vilja eiga tvær tangir fyrir 
hvort eyra.“  
Indriði: „Annars mun verða hægt 

að skipta um markaplöturnar því 
á flestum bæjum eru notuð fleiri en 
eitt mark.“

Útbjugguð þið gripina eða á 
hvaða formi skiluðuð þið af 
ykkur hugmyndunum?

Óskar: „Við gerðum líkan af 
tönginni og plakat til að skila í 
keppnina.“

Hvað fengu þið svo í verðlaun?

Indriði: „Verðlaunin voru Lenovo 
Yoga fartölva og tveir dagar í Fab 
Lab smiðju í Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands í Vestmannaeyjum, ferð 
með Herjólfi, kennsla, efni, matur 
og gisting.“

Hafið þið tekið þátt í svipuðum 
keppnum áður?

Óskar: „Já, ég hef tekið þátt í 
nýsköpunarkeppninni þrisvar 
áður.“ 

Indriði: „Og ég tvisvar.“

Spáið þið mikið í að búa til eitt-
hvað nýtt?

Óskar: „Já, markmið okkar er að 
halda áfram að finna upp eitthvað 
nýtt.“
Indriði: „Við viljum gera öðrum 
lífið auðveldara.“

Þykir ykkur gaman að eiga heima 
í sveit? 

Óskar: „Já, mér finnst mjög gaman 
að eiga heima á sveitabæ.“
Indriði:  „Við ætlum örugglega að 
halda áfram að búa í sveit í fram-
tíðinni.“ 

Eruð þið komnir með einhver 
framtíðaráform?

Indriði: „Við ætlum örugglega að 
mennta okkur eitthvað.“
Óskar: „En vitum ekki ennþá 
hvert hugurinn stefnir.“

Unnu keppni með 
einfaldri markatöng
Þeir Óskar Aron Stefánsson og Indriði Ægir Þórarinsson 
hrepptu 1. sætið í nýsköpunarkeppni grunnskólanna.

Indriði heldur á golóttu lambi og Óskar bregður tönginni á vinstra eyra þess en engin plata var í henni í þetta sinn svo 
ekki varð úr mark.  Mynd/Páll FrIðrIksson/FeykIr

Maðurinn: Af hverju ertu að skæla 
drengur minn?
Drengurinn: Mamma ætlaði að 
baka pönnukökur fyrir kaffi-
tímann.
Maðurinn: Þú ert þó ekki að skæla 
út af því?
Drengurinn: Jú, því ég rata ekki 
heim.

Mamma: Af hverju setur þú bangs-
ann þinn inn í frysti?
Halli: Af því mig langar í ísbjörn.

Mamma, litli bróðir er með ofsa-
lega viðkvæm eyru!
Af hverju segirðu það?
Hann fer að hágráta í hvert sinn 
sem ég toga í þau.

Ari kallar til mömmu sinnar:
Mamma það er maður hérna 
frammi að safna fyrir elliheimili. Á 
ég að gefa honum ömmu?

Brandarar
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Nánari upplýsingar á motettukor.is og listvinafelag.is

 Í HALLGRÍMSKIRKJU 10. og 11. júní 2017 kl. 17

MESTA TÓNVERK ALLRA TÍMA OG ÞJÓÐA
Með þessum tónleikum fagnar hinn margverðlaunaði Mótettukór Hallgrímskirkju 35 ára afmæli sínu 

ásamt Alþjóðlegu barokksveitinni og afburðaeinsöngvurum.  Skosk-íslenska sópransöngkonan Hannah 

Morrison og enski kontratenórinn Alex Potter eru í fremstu röð barokksöngvara um þessar mundir. 

Þau koma reglulega fram með virtustu barokksveitum og -stjórnendum heims og hafa sungið inn á 

fjölda hljómdiska, en syngja nú bæði í fyrsta sinn í Hallgrímskirkju. Oddur Jónsson bassi og Elmar 

Gilbertsson tenór eiga mikilli velgengni að fagna hérlendis sem erlendis, en Elmar hlaut m.a. Íslensku 

tónlistarverðlaunin sem “Söngvari ársins” sl. 3 ár. Alþjóðlega barokkhljómsveitin í Hallgrímskirkju er 

skipuð einvala liði hljóðfæraleikara víða að úr heiminum og hefur ætíð hlotið afburðadóma fyrir leik sinn 

undir stjórn Harðar. Einstakur tónlistarviðburður!

FLYTJENDUR:
Mótettukór Hallgrímskirkju
Hannah Morrison sópran
Alex Potter kontratenór
Elmar Gilbertsson tenór
Oddur Arnþór Jónsson baríton
Alþjóðlega barokkhljómsveitin í Hallgrímskirkju
Stjórnandi: Hörður Áskelsson

MESSA 
  Í H-MOLL

J.S. BACH

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 35. STARFSÁR

Úrvalssæti 9.500,- (enginn afsláttur) 
Almenn sæti 5.900,- (afsláttur fyrir eldri borgara, öryrkja og námsmenn)Miðasala í Hallgrímskirkju sími 510 1000 og á midi.is Miðaverð:



veður   myndasögur

Í dag er útlit fyrir suðaustlæga átt á austanverðu landinu, en norðaustan 
8-15 á Vestfjörðum og við Breiðafjörð. Það er enn vætusamt sunnan til á 
landinu en líkur á bæði sólarglennum og síðdegisskúrum norðan til. Hiti 5 
til 15 stig, hlýjast inn til landsins á Vestur og Norðvesturlandi.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

...og ég hef alltaf skamm-
ast mín yfir öllum vört-

unum mínum, sérstaklega 
á bakinu þar sem þær eru 

eins og skógur.

...Totti frændi var líka með 
helling af vörtum, þetta er 

eitthvað sem ég hef frá honum, 
nefið á honum var fullt og þær 
voru jafn stórar og appelsínur.

...eftir að ég 
byrjaði að nota 
klóróhexaplír-
ófín er ég hætt 
að naga þær á 

nóttunni.

Bla!
Bra-
vó...

Ég meina 
bravó!

Góðan 
daginn, Palli!

Bíddu... ekki sagði ég 
þetta upphátt??

...og einnig ber þér 
skylda til að...

Bííííúúúp

Ég náði þér með Lokaðu-
honum geislanum. Nú verður 

þú að hætta að tala.
Úps. Ég gleymdi að 

setja á stóru-
systur-stillinguna.

!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!

FM95BLÖ
ALLA FÖSTUDAGA KL. 16-18

Topp tónlistarstöðin
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Þegar mjólkin er búin 
er best að brjóta 

fernuna saman og 
skila henni í pappírs-
gám/-tunnu svo hún 
öðlist framhaldslíf

Fernan gæti í
framhaldinu orðið 

morgunkorns- 
eða pitsakassi

Tappinn er 
unninn úr 
plöntum

Pappinn er 
unninn úr 

trjám

Nýju mjólkurfernur MS eru framleiddar úr endurnýjanlegu hráefni úr plönturíkinu. Umbúðirnar eru 
þær umhverfisvænstu sem völ er á fyrir drykkjarmjólk en pappinn kemur úr ábyrgri skógrækt og 
plastið er unnið úr plöntum í stað olíu. Með þessari nýju aðferð er ekki gengið á takmarkaðar 

auðlindir jarðar við framleiðsluna og á sama tíma er dregið úr losun koltvísýrings út í andrúmsloftið.

Fernur eiga
framhaldslíf

Umhverfisvænni umbúðir

Sjá nánar á ms.is



Mér skilst að  
sveinn hafi verið 

dálítið núMer hér á Patró, 
oft hafi verið tekinn 
rúntur í sjoPPuna til hans.Það er alltaf gaman á 

Skjaldborg. Fyrir utan 
að kynnast merkum 
heiðursgestum og sjá 
fullt af nýjum og fersk-
um myndum er andinn 

sem ríkir hér stór hluti hátíðarinnar. 
Því tek ég alltaf frá þessa helgi ef það 
er mögulegt en ég hef aldrei verið í 
verkefnastjórn fyrr en núna,“ segir 
Kristín Andrea Þórðardóttir kvik-
myndagerðarkona. Allar myndirnar 
eru íslenskar eða með íslenska teng-
ingu.

Heiðursgestir á Skjaldborg nú 
eru myndlistarfólkið Steina og 
Woody Vasulka sem verða þar með 
námskeið. Nýtt myndlistarrými, 
skammt frá bíóinu á Patreksfirði, 
skartar verkum eftir þau sem fengin 
eru að láni hjá Listasafni Íslands. 

Auk þess er mynd um þau, eftir 
Hrafnhildi Gunnarsdóttur, sýnd 
á hátíðinni undir liðnum Verk í 
vinnslu. Kristín Andrea segir þar 
um spennandi efni að ræða. „Það er 
gaman fyrir alla að kynnast þessum 
hjónum sem eru þvílíkir frum-
kvöðlar í vídeólist og voru líka í 
heimildarmyndagerð.“

Annað myndlistartengt atriði í 
dagskrá Skjaldborgar er heimildar-
mynd um Birgi Andrésson mynd-
listarmann (1955-2007) sem Krist-
ján Loðmfjörð er að gera. Kristín 
Andrea nefnir einnig íþróttaþema. 
„Ein mynd er um körfuboltaþjálfara, 
önnur um frjálsíþróttakonu, þriðja 
um hjólaskautamót, Blóð, sviti og 
derby nefnist hún og lengsta mynd 
hátíðarinnar snýst um mýrarbolta-
mót á Ísafirði.“

Fleiri myndir tengjast Vestfjörð-
um en sú um mýrarboltamótið. Ein 
er um Svein á Múla á Barðaströnd 
sem hefur rekið bensínstöð í um 

Andinn á Skjaldborg stór hluti hátíðarinnar
hálfur fjórði tugur íslenskra heimildarmynda er frumsýndur á skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði  
um helgina, sumar fullbúnar, aðrar í vinnslu og kristín andrea Þórðardóttir er í verkefnastjórn. 

„Fólki finnst gaman að tala um myndirnar sínar og fá viðbrögð frá áhorfendum,“ segir Kristín Andrea verkefnastjóri.

Úr 690 Vopnafjörður. Skjól og skart – handverk og saga íslensku búninganna eftir Ásdísi Thoroddsen.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

fjóra áratugi. Hún heitir Íslend-
ingurinn sem varð bensínlaus og 
er eftir franska konu, Marine Otto-
galli. „Mér skilst að Sveinn hafi verið 
dálítið númer hér á Patró, oft hafi 
verið tekinn rúntur í sjoppuna til 
hans,“ segir Kristín Andrea. 

Ýtt úr vör snýst um Önundar-
fjörð, það er eitt af verkum í vinnslu. 
„Fólk er búið að hreinsa upp gamalt 
filmuefni úr Önundarfirði frá 1983. 
Einn aðstandandi þess verkefnis, 
Þórir Ingvarsson, er lærður forvörð-
ur í filmuvinnslu og starfar við það 
í Gautaborg,“ lýsir Kristín Andrea. 

„Svo fjöllum við líka um Austfirð-
ina, Árstíð á Seyðisfirði 1964 er eftir 
Woody Vasulka og aðstandendur 
myndarinnar 690 Vopnafjörður, 
hafa dvalið á Vopnafirði löngum 
stundum, kynnst mannlífinu og 
hvaða ógnir steðja að því.“

Alls eru 35 myndir frumsýndar á 
hátíðinni og Patreksfjörður iðar af 
lífi að sögn Kristínar Andreu. „Kvik-
myndagerðarfólki finnst gaman að 
tala um myndirnar sínar og fá við-
brögð frá áhorfendum. Við erum öll 
komin til að vera hér alla helgina, 
spá í verkin, borða saman, fara í 
partí og á ball og upplifa einstaka 
stemningu.“

Allt um dagskrá Skjaldborgar er á 
www.skjaldborg.com.

Tvær ljósmyndasýningar verða 
opnaðar í dag, 3. júní, í Þjóð-
minjasafninu. Sýningin Fuglarnir, 
fjörðurinn og landið – Ljósmyndir 
Björns Björnssonar er í stóra saln-
um og sýningin Hugsað heim með 
þrykkjum eftir Ingu Lísu Middleton 
er á veggnum fyrir framan.

Kristín Halla Baldvinsdóttir, 
sérfræðingur á Ljósmyndasafni 
Íslands, er höfundur sýningar 
Björns. En hver var hann?

„Björn Björnsson sem fæddist 
1885 og lést 1977 var mestalla ævi 
kaupmaður í Neskaupstað. Hann 
var sá fyrsti hér á landi sem lagði sig 
eftir fuglaljósmyndun og náði, held 
ég, að mynda alla varpfugla Íslands. 
Örninn var hans fugl því Björn lá úti 
til að ná myndum af honum og var 
harður talsmaður þess að örninn 
yrði friðaður, meðan ýmsir bændur 
vildu hann feigan því hann lagðist 
á búfé.“ 

  Björn var hálfgerður bæjarljós-
myndari í Neskaupstað, að sögn 
Kristínar, myndaði viðburði, fólk, 
hús og staði. „Við erum með dálítið 
af myndum sem hann framkallaði 
og fjölfaldaði og seldi í búðinni 
sinni. Margir fengu slíkar myndir 
í gjafir.“

Á sýningunni í salnum eru sýndar 
gamlar prentanir frá Birni, sumar 

Fuglarnir, fjörðurinn og landið og Hugsað heim í Þjóðminjasafninu

Inga Lísa og Kristín Halla við vegginn með myndum þeirrar fyrrnefndu.  FréTTAbLAðIð/AnTon brInK

Myndir björns eru margar sögulegar og þar          eiga fuglarnir líka sinn sess. 

handlitaðar og svo nýjar stækkanir 
eftir filmum hans sem ljósmyndari 
safnsins hefur framkallað. Kristín 
segir í raun fjögur þemu í sýning-
unni, ferðalangurinn og náttúru-
unnandinn Björn, fuglarnir sjálfir, 
Norðfjörður og nágrenni hans og 
Reykjavíkurmyndir. Hann hafi búið 
í Reykjavík síðustu 30 ár ævi sinnar. 
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Arnhildur Valgarðsdóttir 
organisti fær til sín gesti í 
Fella-og Hólakirkju í dag til 

að flytja þar söngdagskrá klukkan 
17. Það eru þau Marta Kristín Frið-
riksdóttir sópran og Einar Dagur 
Jónsson tenór. Á dagskránni verða 
ýmsar frægar óperuaríur, meðal 
annars eftir Puccini og Donizetti, 
sóló og dúettar og einnig nokkrar af 
perlum íslenskra sönglaga.

„Marta Kristín og Einar Dagur eru 
einstaklega efnileg ungmenni,“ segir 
Arnhildur. „Nefna má að þau sungu 

Pamínu og Tamínó í Töfraflautunni 
í uppsetningu Söngskólans í vor og 
þau syngja að sjálfsögðu aríur úr 
Töfraflautunni á tónleikunum.“

Þetta verða síðustu tónleikar 
vorsins undir yfirskriftinni Frjáls 
eins og fuglinn sem Arnhildur kom 
á laggirnar í janúar 2016. Gestum er 
boðinn kaffisopi og konfektmolar í 
hléinu.

Aðgangseyrir er 2.500 krónur en 
1.500 fyrir eldri borgara og öryrkja 
og ókeypis fyrir börn 12 ára og yngri. 
Ekki verður posi á staðnum. – gun

Pamína og Tamínó í Fella- og Hólakirkju

Organistinn Arnhildur milli söngvaranna Mörtu Kristínar og Einars Dags. MynD/BjArni HAllgríMur BjArnAsOn

Myndlistarmaðurinn Georg 
Óskar Giannakoudakis er 
eini Íslendingurinn í hópi 

þrettán listamanna sem Rebecca 
Wilson, forstjóri bandarísku list-
síðunnar Saatchi art, mælti nýlega 
með að listsafnarar fjárfesti í verkum 
eftir. Flestir hinna eru frá Bretlandi, 
Bandaríkjunum og Hollandi.

Saatchi art er meðal stærstu 
alþjóðlegu listasafna heimsins á 
netinu og Rebecca Wilson er forseti 
listráðgjafar hennar.

Georg Óskar er hálfgrískur en ólst 
upp á Akureyri og lærði við Mynd-
listarskólann þar. – gun

Listsöfnurum bent á 
Georg Óskar

georg Óskar er spennandi listamaður.

GONZO-MEISTARAVERK
                   „Sérsmíðuð stúdía á ofsóknaræði, spýja frá  
               sjöunda áratugnum . . .  örvæntingarfull og mikilvæg bók,  
                           víruð martröð, drepfyndinn amerískur prósi . . .“                         

     T H E  N E W  Y O R K  T I M E S

Uggur og andstyggð í Las Vegas er eitt af lykilverkum  
hippatímans og höfundur þess, Hunter S. Thompson,  
ein af helstu táknmyndum þess skeiðs í Bandaríkjunum.
 
Bókin er skrifuð 1971 en árið 1998 var gerð eftir henni  
vinsæl kvikmynd með Johnny Depp í aðalhlutverki.
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Fuglarnir, fjörðurinn og landið og Hugsað heim í Þjóðminjasafninu

Myndir Björns eru margar sögulegar og þar          eiga fuglarnir líka sinn sess. 

Átti hann góðar myndarvélar. „Já, 
hann eyddi miklu í góðan vélbúnað 
og ferðalög, þó hann væri áhuga-
ljósmyndari. Var kominn með bíl 
áður en Norðfjörður komst í vega-
samband og geymdi hann á Eski-
firði, fór þangað á hesti eða bát og 
keyrði þaðan.
gun@frettabladid.is 
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3. júní 2017
Tónlist
Hvað?  Greifaball
Hvenær?  22.00
Hvar?  Spot, Kópavogi
Unglinghljómsveitin Greifarnir 
frá Húsavík mun leika fyrir dansi 
og söng á Skemmtistaðnum Spot 
í Kópavogi laugardagskvöldið 
3. júní. Þar munu drengirnir 
leika öll sín bestu lög í bland við 
annað sígilt góðgæti. Snyrtilegs 
klæðnaðar krafist.

Hvað?  Héðan og þaðan – píanó og 
fiðla
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hannesarholti, Grundarstíg
Hulda Jónsdóttir fiðluleikari og 

Mathias Halvorsen píanóleikari 
halda tónleika í Hannesarholti 3. 
júní 2017 kl. 17. Á efnisskránni 
verða verk úr ýmsum áttum og 
stefnum sem eiga það sameigin
legt að hafa verið samin á seinni 
hluta 20. aldarinnar. Þau munu 
m.a. flytja verk eftir John Adams, 
Miklós Rózsa og Dimitri Sjosta
kovitsj.

Hvað?  Tónleikar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Fella – og Hólakirkja
Arnhildur Valgarðsdóttir píanó
leikari og Marta Kristín Friðriks
dóttir, sópran og Einar Dagur 
Jónsson, tenór. Á dagskránni 
verða ýmsar frægar óperuaríur, 
sóló og dúettar, t.d. úr Töfraflaut
unni og einnig eftir t.d. Puccini 
og Donizetti og að auki nokkrar 
perlur íslenskra sönglaga. Gest
um er boðinn kaffisopi og kon
fektmolar í hléinu. Aðgangseyrir 
2.500 krónur.

Hvað?  Bubamara: Mandólín í Mengi
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Seiðandi músík úr smiðjum Sjos
takovitsj, Kurts Weill og Astor 
Piazzolla í bland við sprellfjöruga 
klezmertónlist, finnska tangóa, 
ameríska angurværð og balkanst

uð eins og það gerist best. Fyrir 
utan allt hitt.

Hvað?  Úlfur Úlfur
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Þeir Arnar Freyr og Helgi 
Sæmundur eru frá Sauðárkróki 
og eru líka mennirnir bak við 
hljómsveitina Úlfur Úlfur. Þeir 
fara alltaf snemma að sofa og eru 
bæði duglegir í skóla og vinnu. 
Vegna þessa, og líka út af öðru, 
ætla þeir að spila á tónleikum á 
skemmtistaðnum Húrra þetta 
blessaða laugardagskvöld. Það 
verður vafalaust stuð, bara svona 
eins og venjulega. Með þeim 
verða rapparinn Huginn og ein
hver annar – þegar þessi orð eru 
páruð niður á blað er ekki komið 
á hreint hver það verður.

Viðburðir
Hvað?  Íslenska kvennalandsliðið í 
knattspyrnu mætir Knattspyrnufélag-
inu Mjöðm í fúsball
Hvenær?  14.00

Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Íslenska kvennalandsliðið í 
knattspyrnu mætir Knattspyrnu
félaginu Mjöðm í æsispennandi 
viðureign á fúsballmóti Kex
Lands og Vodafone fyrir UNICEF 
laugardaginn 3. júní á Kexi Hos
teli kl. 14. Þetta verður sannkall
aður stórleikur – upphitun fyrir 
dag rauða nefsins hjá UNICEF 
og að sjálfsögðu kærkomin upp
hitun fyrir EM hjá stelpunum 
okkar.

Hvað?  Sýningaropnun á Guð, hvað 
mér líður illa eftir Ragnar Kjartansson
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hafnarhúsinu
Sýningin er fyrsta safnsýning 
Ragnars Kjartanssonar á heima
velli eftir sigurför á erlendri 
grund á undanförnum árum. 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
opnar sýninguna. Hafnarhúsið 
verður undirlagt af verkum Ragn
ars (f. 1976) og sýningin endur
speglar óð hans til listarinnar 
í allri sinni dýrð – til tónlistar, 
leikhúss, kvikmynda, bókmennta 
og, að sjálfsögðu, myndlistar. 

Hylling listamannsins birtist í 
völdum verkum, frá árinu 2004 til 
dagsins í dag; lifandi gjörningum, 
stórum myndbandsinnsetning
um, ljósmyndum, höggmyndum, 
málverkum og teikningum.

4 júní 2017
Tónlist
Hvað?  Tim McMillan
Hvenær?  21.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Ástralski gítarsnillingurinn, 

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

Stelpurnar okkar ætla að taka einhverja hipstera í bakaríið í fúsball á Kex hosteli á laugardaginn. Fréttablaðið/Ernir

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

SÝND KL. 2
SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Miðasala og nánari upplýsingar

Ísl. tal Ísl. tal

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Everybody Wants Some!!  17:45
Genius   17:30
Hjartasteinn  17:30
Knights Of Cups  20:00
Hidden Figures   20:00
Mýrin   20:00
Lion  22:30
Embrace Of The Serpent 22:30
Hrútar   22:00  

SÝND KL. 8, 10.20

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 2, 4, 6

SÝND KL. 8, 10.30

SÝND KL. 4.30

 ÍSL. TAL

 ÍSL. TAL

SÝND KL. 2
 ÍSL. TAL

SÝND KL. 2, 5, 8, 10.40

ÁLFABAKKA
WONDER WOMAN 2D KL. 2 - 5 - 8 - 10:55
WONDER WOMAN 2D VIP KL. 8 - 10:55
BAYWATCH KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 3D KL. 2:30 - 5:15 - 8 - 10:45
PIRATES 2D VIP KL. 2 - 5
KING ARTHUR 2D KL. 8 - 10:45
SPARK ÍSL TAL KL. 1 - 2 - 4 - 6
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 2 - 5 - 8 - 10:55

WONDER WOMAN 3D KL. 7:50
WONDER WOMAN 2D KL. 2 - 5 - 10:40
BAYWATCH KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 2D KL. 2 - 5 - 7:50 - 10:30
KING ARTHUR 2D KL. 10:30
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 2 - 5 - 7:50

EGILSHÖLL

WONDER WOMAN 3D           KL. 1:20 - 4:20 - 7:20 - 10:15
BAYWATCH KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 2D KL. 1:45 - 4:30 - 7:15 - 10
SPARK ÍSL TAL KL. 1

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI WONDER WOMAN 3D KL. 8 - 10:55
BAYWATCH KL. 5:30 - 8
PIRATES 3D KL. 2:30 - 5:15
PIRATES 2D KL. 10:30
SPARK ÍSL TAL KL. 3

AKUREYRI

WONDER WOMAN 3D KL. 8 - 10:55
BAYWATCH KL. 5:30 - 8
PIRATES 3D KL. 2:30 - 5:15
PIRATES 2D KL. 10:30
SPARK ÍSL TAL KL. 2:30

KEFLAVÍK

����
TOTAL FILM

����
DIGITAL SPY

��

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

����
TIME OUT N.Y.

����
L.A. TIMES

����
EMPIRE

����
VARIETY

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
USA TODAY

����
INDIEWIRE

����
THE WRAP

����
USA TODAY

93%

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950
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Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Mánudagur
hvar@frettabladid.is

söngvaskáldið og skemmtilegi 
furðufuglinn Tim McMillan er á 
leiðinni til Íslands ásamt fiðlu-
leikaranum Rachel Snow, sem 
leikur og syngur með honum á 
tónleikum. Tim, sem er þekktur 
fyrir frábæran og frumlegan 
gítarleik, lagasmíðar og útsetn-
ingar á þekktum lögum, er einnig 
afskaplega skemmtilegur á sviði 
og segir margar furðusögur á 
milli þess sem hann gerir áhorf-
endur gáttaða með tilþrifum 
sínum.

Hvað?  Pastel útgáfuhóf
Hvenær?  14.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Útgáfuhóf í Safnbúð Listasafns 
Íslands. Tilefnið er að fagna 
útgáfu fyrstu fimm rita í ritröð-
inni Pastel.

5. júní 2017
Viðburðir
Hvað?  SCANDEM 2017 í Reykjavík
Hvenær?  08.15
Hvar?  Háskólatorg, Háskóla Íslands
Norrænu smásjártæknisamtökin 
(SCANDEM) halda ársfund og 
ráðstefnu á Íslandi í júní. Sam-
tökin voru stofnuð árið 1948 og 
hafa alla tíð síðan verið virk í að 
efla þekkingu á smásjártækni á 
Norðurlöndum, skipuleggja ráð-
stefnur, vinnustofur og námskeið. 
Ársfundur SCANDEM er jafnframt 
veglegasta ráðstefna félagsins og 
sækja hana að jafnaði allt að 200 
gestir frá öllum Norðurlöndunum. 
Í ár er Háskóli Íslands gestgjafi ráð-
stefnunnar en hún er skipulögð í 
samstarfi verkfræði- og náttúru-
vísindasviðs HÍ, heilbrigðisvísinda-
sviðs HÍ og Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands.

www.velasalan.is
S. 520 0000,  Dugguvogi 4  

104 Reykjavík

Utanborðsmótorar

Fyrirliggjandi á lager, skrúfur á 
flestar gerðir utanborðsmótora

Verkstæði Vélasölunnar hefur á að skipa 
sérhæfum starfsmönnum til viðgerða 
og viðhalds á Mercruiser bátavélum 
og Mercury utanborðsmótorum. Merkjavörur frá:

60%

F A T Ó - ÚTSÖLUMARKAÐUR í kjallara evu laugavegi 26

MERKI FYRIR MINNA!

F A T Ó

AFSLÁTTUR AF
ÖLLUM VÖRUM

&  ALLTAF EITTHVAÐ NÝTT

OPIÐ Í DAG

OPIÐ MÁNUD.

13-18

11-18

2. Í HVÍTASUNNU

... í kjallara EVU
Laugavegi

DÖMU & HERRAVÖRUR | FATNAÐUR & SKÓR

Um er að ræða tveggja 
kvölda tónlistarhátíð þar 
sem kemur fram ein-
valalið íslenskra tón-
listarmanna. Sá hópur 
inniheldur meðal ann-
ars Jónas Sigurðsson og 
Ritvélar framtíðarinnar, 
Helga Björns og hljómsveit, 
Júníus Meyvant, Valdimar, 
Snorra Helgason, Ylju, Tilbury og 
svo Eurovision-stjörnurnar Hildi 
og Daða Frey Pétursson. The Voice 
verður líka með fulltrúa á svæðinu 
en sigurvegarinn og nýstirnið Kar-

ítas Harpa ætlar einnig 
að spila. Eitthvað mun 
svo bætast við listann á 

næstu dögum.
Hátíðin verður haldin 

innandyra í íþróttahúsinu 
á Laugarvatni svo að hér er ekki 

um útihátíð að ræða. Tónleikarnir 
verða föstudags- og laugardags-
kvöld, 14. og 15. júní og aðeins eru 
800 miðar í boði. Miðasalan hefst 
á þriðjudaginn 6. júní á tix.is. – sþh

Tónlistarhátíð á Laugarvatni í júlí

Daði Freyr, Helgi Björns, Júníus Meyvant og miklu fleiri mæta á Laugarvatn.

Snorri Helgason er einn 
þeirra sem taka lagið.
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Doddi 
litli og 
Eyrnastór 
kl. 10.47, 
14.47 og 
18.47

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Mæja býfluga 
08.10 Elías 
08.20 Með afa 
08.30 Nilli Hólmgeirsson 
08.45 K3 
08.55 Tindur 
09.05 Pingu 
09.10 Stóri og litli 
09.25 Víkingurinn Viggó 
09.40 Tommi og Jenni 
10.05 Loonatics Unleashed 
10.25 Ævintýri Tinna 
10.50 Beware the Batman 
11.15 Ninja-skjaldbökurnar 
11.40 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 Friends 
15.15 Roadies 
16.15 Britain's Got Talent 
17.25 Út um víðan völl 
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest 
19.55 Learning To Drive 
21.25 Warcraft 
23.30 Dirty Weeekend 
01.00 Black Mass 
03.00 Mistress America Gaman-
mynd frá 2015 sem fjallar um 
Tracy sem er nýflutt til New York 
og veit lítið um lífið í stórborginni 
en til bjargar kemur stjúpsystir 
hennar væntanleg Brooke, sem 
er ævintýragjörn og finnst gaman 
að skemmta sér. 
04.25 Scary Movie 5 Gamansöm 
hrollvekja frá 2013. Þau Dan og 
Jodie eru ung hjón sem hafa 
nýverið fest kaup á íbúð í þokka-
legu standi austarlega í bænum. 
Þau eru full tilhlökkunar að takast 
á við lífið og framtíðina og ekki 
minnkar ánægja þeirra þegar þau 
eignast skyndilega soninn Aiden 
sem þau ákveða að taka með sér 
heim. En sonurinn er ekki fyrr 
kominn í íbúðina en vægast sagt 
undarlegir atburðir fara að gerast. 
Það er eins og einhver draugur 
hafi gert sig heimakominn með 
syninum. Þetta er auðvitað alls 
ekki nógu gott og þótt þau Dan 
og Jodie reyni í fyrstu að leiða 
þessi leiðindi hjá sér neyðast þau 
til að grípa til ráðstafana þegar 
draugurinn, eða réttara sagt 
draugagangurinn, fer að gera 
þeim lífið leitt í vinnunni líka. 
Þau ákveða því að fá sérfræðing 
í málið.
05.50 Friends

16.20 Who Do You Think You Are? 
17.00 Baby Daddy 
17.25 New Girl 
17.50 2 Broke Girls 
18.15 Mindy Project 
18.40 Modern Family 
19.05 Fóstbræður 
19.40 The Amazing Race. All Stars 
20.25 Baby Daddy 
20.50 Fresh Off The Boat 
21.15 Banshee 
22.10 Enlisted 
22.35 Fóstbræður 
23.05 Bob's Burgers 
23.30 American Dad 
23.50 The Mentalist 
00.35 The Amazing Race. All Stars 
01.20 Baby Daddy 
01.40 Fresh Off The Boat 
02.05 Banshee 
02.55 Tónlist

08.55 Mr. Holmes 
10.40 The Choice 
12.30 Reach Me Dramatísk mynd 
frá 2014 með Sylvester Stallone, 
Kyra Sedgwick og Kevin Conn-
olly svo fáeinir séu nefndir. Í 
myndinni eru sagðar nokkrar 
sögur af ólíkum einstaklingum 
sem þekkjast lítið eða ekkert 
innbyrðis við upphaf myndar-
innar en eiga það sameiginlegt 
að verða fyrir miklum áhrifum af 
boðskap dularfullrar bókar sem 
enginn veit þó hver skrifaði. 
14.00 Absolutely Anything 
15.25 Mr. Holmes 
17.10 The Choice Rómantísk 
mynd frá 2016. Strax við fyrstu 
kynni átta þau Gabby og Travis 
sig á því að þau eru sem sköpuð 
fyrir hvort annað þótt hvorugt 
vilji viðurkenna það. 
19.00 Reach Me 
20.30 Absolutely Anything 
22.00 Money Monster 
23.40 The Visit 
01.15 The Immigrant 
03.15 Money Monster

07.00 KrakkaRÚV 
10.08 Vísindahorn Ævars III 
10.15 Best í flestu 
11.00 Fjölbraut 
11.30 Áfram konur 
12.00 Sjöundi áratugurinn – 
Heimur á heljarþröm 
12.45 (T)error 
14.10 Veröld Ginu 
14.40 Kjarnorkuslysið í Fukus-
hima 
15.35 Vinur í raun 
16.00 Það er gott að vera hér. 
Leonard Cohen á Íslandi 
17.10 Landakort 
17.20 Mótorsport 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Krakkafréttir vikunnar 
18.15 Reikningur 
18.30 Saga af strák 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Eskil og Trinídad 
21.25 School Of Rock 
23.10 Ray 
01.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
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 Parks & Recreation 
10.35 Black-ish 
11.00 The Voice USA 
12.30 The Biggest Loser 
14.00 The Bachelor 
15.45 Rules of Engagement 
16.10 The Odd Couple 
16.35 King of Queens 
17.00 The Millers 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 The Voice Ísland 
19.05 Friends With Better Lives 
19.30 Glee 
20.15 Judy Moody and the Not 
Bummer Summer 
21.50 Mad Dog and Glory 
23.30 Billions 
00.15 Billions 
01.00 Billions 
01.45 Billions 
02.30 Billions 
03.15 Billions 
04.00 Harry Brown 
05.45 Síminn + Spotify

08.00 BMW PGA Championship 
10.00 ShopRite LPGA Classic 
12.00 Inside the PGA Tour  
12.30 The Memorial Tournament 
16.30 The Memorial Tournament 
22.00 Golfing World 2017 
22.50 Champions Tour Highlights 
23.45 ShopRite LPGA Classic

07.20 Inkasso deildin  
09.00 1 á 1 
09.15 Borgunarbikar karla  
11.10 Borgunarbikar karla  
13.40 Borgunarbikarmörkin  
15.05 Teigurinn 
16.05 1 á 1 
16.20 Inkasso deildin  
18.00 Meistaradeildarmörkin 
18.30 UEFA Champions League 
23.10 Búrið 
23.45 UEFA Champions League 
01.30 UFC Countdown  
02.00 UFC Live Events 

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 Le 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir  
09.00 Víkingurinn Viggó  
09.11 Zigby  
09.25 Stóri og litli  
09.38 Ljóti andarunginn og ég  
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 Víkingurinn Viggó  
13.11 Zigby  
13.25 Stóri og litli  
13.38 Ljóti andarunginn og ég  
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 Le 
15.55 Rasmus Klumpur  
16.00 Strumparnir  
16.25 Hvellur keppnisbíll  
16.37 Ævintýraferðin  
16.49 Gulla og grænjaxlarnir  
17.00 Víkingurinn Viggó  
17.11 Zigby  
17.25 Stóri og litli Leng 
17.38 Ljóti andarunginn og ég  
18.00 Dóra könnuður  
18.24 Mörgæsirnar  
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Angry Birds

Síðast seldist
upp á ferna

tónleika!

LEXUS OG EGILS APPELSÍN 
             kynna með stolti

ELDBORG HÖRPU
20. DESEMBER KL. 18 OG 20.30

HARPA.IS/SISSEL · SENA.IS/SISSEL
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Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Mörgæsirnar 
kl. 8.24, 12.24 
og 16.24

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Ævintýraferðin 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.05 Mæja býfluga 
08.20 Zigby 
08.30 Gulla og grænjaxlarnir 
08.45 Kormákur 
08.55 Blíða og Blær 
09.20 Tommi og Jenni 
09.45 Lukku láki 
10.05 Ninja-skjaldbökurnar 
10.30 Kalli kanína og félagar 
10.55 Lína langsokkur 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Friends 
14.10 Friends 
14.35 The Middle 
15.00 Mom 
15.35 Ísskápastríð 
16.15 Brother vs. Brother 
17.00 Í eldhúsi Evu 
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Britain's Got Talent 
20.15 Broadchurch 
21.05 The Son 
21.50 Warning. This Drug May Kill 
You 
22.50 60 Minutes
23.35 Cardinal  Dramatísk þátta-
röð í sex hlutum sem byggð 
er á metsölubók Giles Blunt. 
Sögusviðið er smábær í Alqon-
quin-flóa í Kanada þar sem rann-
sóknarlögreglumennirnir John 
Cardinal og Lise Delorme freista 
þess að leysa sérlega flókið og 
ofbeldisfullt sakamál. Hins vegar 
gætu leyndarmál Cardinals úr for-
tíðinni stofnað rannsókninni og 
um leið ferli hans í hættu. Ljóst 
er að málið teygir arma sína víða 
og ef það leysist ekki hið snarasta 
eykst hættan á nýju fórnarlambi. 
Því er pressan á Cardinal gríðarleg 
þar sem svo mikið er í húfi á 
öllum vígstöðvum.
00.20 The Path
01.10 Rapp í Reykjavík  Hér er 
fjallað um ferskustu straumana 
í tónlistarmenningu Íslendinga. 
Dóri DNA ræðir við Reykjavíkur-
dætur, Blaz Roca, Úlf Úlf, Shades 
of Reykjavík, Tiny, Gísla Pálma, 
Cell7, Bent, Emmsjé Gauta, Kött 
Grá Pjé, Herrra Hnetusmjör auk 
ótal annarra og reynir að kryfja 
þessa endurlífgun rappsenunnar 
á Íslandi.
01.45 Outlander 
02.45 Outlander 
03.45 Person of Interest 
04.30 Rizzoli & Isles 
05.15 Friends 
05.40 Friends

16.20 Mayday 
17.05 Last Man Standing 
17.25 Ground Floor 
17.50 The Goldbergs 
18.15 New Girl 
18.40 Mindy Project 
19.05 Fóstbræður 
19.35 2 Broke Girls 
20.00 Modern Family 
20.25 Bob's Burgers 
20.50 American Dad 
21.15 South Park 
21.40 The Mentalist 
22.25 Pretty Little Liars 
23.10 Fóstbræður 
23.35 2 Broke Girls 
00.00 Modern Family 
00.25 Bob's Burgers 
00.45 American Dad 
01.10 South Park 
01.35 Tónlist

07.40 Make Your Move 
09.30 The Trials of Cate McCall
11.05 The Walk  Mögnuð mynd frá 
2015 sem byggð er á sönnum at-
burðum. Jafnvægislistamaðurinn 
Phil ippe Petit fær hóp af fólki til 
að aðstoða sig við að láta draum 
sinn rætast en það er að ganga 
á línu á milli Tvíburaturnanna í 
World Trade Center árið 1974. 
13.10 Nancy Drew 
14.50 Make Your Move 
16.40 The Trials of Cate McCall 
18.15 The Walk
20.20 Nancy Drew  Skemmtileg 
mynd frá 2007 með Emmu Ro-
berts í aðalhlutverki og fjallar um 
leynispæjarann og táningsstúlk-
una Nancy Drew sem fer með 
föður sínum í viðskiptaferð til Los 
Angeles. Þar rekst hún á mikil-
vægar vísbendingar sem tengjast 
morði á frægri leikkonu. 
22.00 Ex Machina 
23.50 Bessie 
01.45 Wedding Ringer 
03.25 Ex Machina

07.00 KrakkaRÚV 
09.52 Undraveröld Gúnda 
10.04 Letibjörn og læmingjarnir 
10.11 Franklín og vinir hans 
10.55 Griðastaður 
12.15 Framapot 
12.40 Venjulegt brjálæði – Máttur 
andanna 
13.20 Blindsker 
15.00 Otello 
17.30 Saga af strák 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Matur með Kiru 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Brautryðjendur 
20.10 Fjallabræður í Englandi 
21.00 Kærleikskveðja frá Manc-
hester 
00.00 The French Connection 
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
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 Difficult People 
10.15 Speechless 
10.35 The Office 
11.00 The Voice USA 
11.45 The Voice USA 
12.30 Survivor 
13.45 Top Gear - Best of British 
14.40 Superstore 
15.05 Top Chef 
15.50 Rules of Engagement 
16.15 The Odd Couple 
16.40 King of Queens 
17.05 The Millers 
17.30 How I Met Your Mother 
17.55 The Biggest Loser - Ísland 
19.05 Friends with Benefits 
19.30 This is Us 
20.15 Psych 
21.00 Twin Peaks 
21.45 Mr. Robot 
22.30 House of Lies 
23.00 Penny Dreadful 
23.45 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story 
00.30 The Walking Dead 
01.15 APB 
02.00 Shades of Blue 
02.45 Nurse Jackie 
03.15 Twin Peaks 
04.00 Mr. Robot 
04.45 House of Lies 
05.15 Síminn + Spotify

07.30 The Memorial Tournament 
13.00 ShopRite LPGA Classic 
16.00 The Memorial Tournament 
22.00 Golfing World 2017 
22.50 PGA Highlights 2017 
23.45 ShopRite LPGA Classic

07.00 UEFA Champions League 
08.45 UEFA Europa League 
10.50 Premier League World 
11.20 Season Highlights 
13.55 UEFA Champions League 
15.45 Teigurinn 
16.45 Pepsí deild karla  
19.00 3. liðið 
19.30 1 á 1 
19.45 Pepsí deild karla  
22.00 NBA - Final Game 
00.00 NBA - Final Game

07.00 Víkingurinn Viggó 
07.11 Zigby 
07.25 Stóri og litli 
07.38 Ljóti andarunginn og ég 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Víkingurinn Viggó 
11.11 Zigby 
11.25 Stóri og litli 
11.38 Ljóti andarunginn og ég 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Víkingurinn Viggó 
15.11 Zigby 
15.25 Stóri og litli L 
15.38 Ljóti andarunginn og ég 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Flóttinn frá jörðu

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Vönduð og áhrifamikil heimildarmynd úr smiðju HBO sem segir 
frá gegnumgangandi fíkn í fjórum fjölskyldum og allt byrjaði það 
með lyfseðilsskyldum verkjalyfjum.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
SUNNUDAGUR

Stórskemmtilegt vísindadrama 
sem fjallar um ungan og 
öflugan forritara sem býðst 
mjög sérstakt verkefni sem 
hann getur ekki hafnað.

EX MACHINA

Frábær þáttur í vinsælustu 
fréttaskýringaþáttaröð í heimi 
þar sem fréttaskýrendur fjalla 
um mikilvægustu málefni 
líðandi stundar.

60 MINUTES

Vandaðir og stórkostlegir 
þættir sem fjalla um blóðugt 
upphaf ofurveldisins sem 
Ameríka varð. Aðalhlutverk 
leikur Pierce Brosnan.

THE SON 

Bráðfjörug sería af einum 
vinsælasta skemmtiþætti 
heims í dag. Eins og fyrri 
daginn fer Simon Cowell 
fremstur í flokki ásamt úrvals 
dómurum og kynnum sem fara 
algerlega á kostum.

BRITAIN´S 
GOT TALENT

THE MENTALIST
Hörkuspennandi og skemmti-
legur þáttur um Patrick Jane 
sem er sjálfstætt starfandi 
ráðgjafi rannsóknar-
lögreglunnar í Kaliforníu.

Magnþrungnir spennuþættir 
þar sem Ellie Miller og Alec 
Hardy rannsaka alvarlegt og 
óhugnanlegt sakamál sem er 
ekki auðvelt viðureignar.

BROADCHURCH

Heimildarmynd frá
Vönduð
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Mánudagur

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

krakkaStöðin

Dagskrá

Mörgæsirnar 
kl. 9.24, 13.24 
og 17.24

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Pósturinn Páll. Bíómyndin 
09.10 Book of Life 
10.45 Kalli kanína og félagar 
11.10 The Simpsons 
11.35 The Middle
12.00 The Comeback  Önnur 
gamanþáttaröðin með Lisu Ku-
drow, betur þekktri sem Phoebe 
úr Vinum, í aðalhlutverki. Segja 
má að þessir bráðfyndnu þættir 
séu sumpartinn byggðir á hennar 
eigin lífi því hún leikur fyrr-
verandi gamanþáttastjörnu sem 
gerir örvæntingarfulla og hálf 
pínlega tilraun til að slá í gegn á 
ný. Kudrow leikur Valerie, góð-
hjartaða leikkonu sem er með 
stjörnuveiki á háu stigi. Hún er 
samviska leikhópsins í þættinum, 
vill öllum vel en er samt til í að 
gera hvað sem er fyrir frægðina.
12.30 Britain's Got Talent 
13.40 Britain's Got Talent 
14.05 Britain's Got Talent 
16.05 Grown Ups 
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Íþróttir 
19.10 Property Brothers at Home 
19.55 Roadies
20.45 Cardinal  Dramatísk þátta-
röð í sex hlutum sem byggð 
er á metsölubók Giles Blunt. 
Sögusviðið er smábær í Alqon-
quin-flóa í Kanada þar sem rann-
sóknarlögreglumennirnir John 
Cardinal og Lise Delorme freista 
þess að leysa sérlega flókið og 
ofbeldisfullt sakamál. Hins vegar 
gætu leyndarmál Cardinals úr for-
tíðinni stofnað rannsókninni og 
um leið ferli hans í hættu. Ljóst 
er að málið teygir arma sína víða 
og ef það leysist ekki hið snarasta 
eykst hættan á nýju fórnarlambi. 
Því er pressan á Cardinal gríðarleg 
þar sem svo mikið er í húfi á 
öllum vígstöðvum.
21.30 The Path 
22.25 Vice
22.55 Better Call Saul  Þriðja syrpa 
þessara fersku og spennandi 
þátta um Saul Goodman sem er 
best þekktur sem lögfræðingur 
Walters White í þáttaröðinni 
Breaking Bad. Í þessum þáttum 
fáum við að kynnast Saul betur, 
uppvexti hans og hvaða aðstæð-
ur urðu til þess að hann endaði 
sem verjandi glæpamanna eins 
og Walters.
23.45 The Leftovers 
00.45 Outsiders 
01.30 For Those in Peril 
03.00 The Mentalist 
03.45 The Young Pope 
04.45 Battle Creek 
05.30 The Middle

17.30 New Girl 
17.50 2 Broke Girls 
18.15 Mindy Project 
18.40 Modern Family 
19.05 Fóstbræður 
19.35 Stelpurnar 
20.00 Who Do You Think You Are? 
20.45 Pretty Little Liars 
21.30 Legit 
21.55 Game Of Thrones 
22.55 The Brink 
23.20 The Americans 
00.10 Fóstbræður 
00.35 Stelpurnar 
01.00 Who Do You Think You Are? 
01.40 Pretty Little Liars 
02.25 Tónlist

10.00 American Graffiti 
11.55 Wedding Crashers 
13.55 Woodlawn 
16.00 American Graffiti
17.55 Wedding Crashers  Drep-
fyndin mynd um félagana John 
og Jeremy sem finnst ekkert 
skemmtilegra en að mæta 
óboðnir í brúðkaupsveislur. Þar 
eru þeir alltaf hrókur alls fagn-
aðar og enda kvöldið sífellt í 
félagsskap fallegra kvenna. 
19.55 Woodlawn 
22.00 The Fast and the Furious 
23.50 The Maze Runner
01.45 Lily & Kat  Gamanmynd frá 
2015. Þegar Kat segir bestu vin-
konu sinni Lily að hún sé að fara 
að flytja til Englands eftir eina 
viku ákveða þær að nota þann 
tíma sem eftir er til að skemmta 
sér ærlega.
03.15 The Fast and the Furious 
 Spennumynd um leynilögreglu-
mann sem þarf að komast inn í 
klíku ólöglegra kappakstursmanna.

08.00 KrakkaRÚV 
11.15 Það kom söngfugl að 
sunnan 
12.25 Það kom söngfugl að 
sunnan 
13.40 Bandaríski ballettdans-
flokkurinn 75 ára 
15.30 Before the Flood 
17.10 Bítlarnir að eilífu – Lucy in 
the Sky with Diamonds 
17.20 Menningin 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.12 Hundalíf 
18.14 Róbert bangsi 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.50 Vísindahorn Ævars III 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 060616 - Bubbi Morthens 
22.10 Dicte 
22.55 Ástarkveðja, Marilyn 
00.40 Mótorsport 
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 Chasing Life 
09.50 Jane the Virgin 
10.35 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.50 Top Gear. The Races 
14.40 Psych 
15.25 Black-ish 
15.50 Jane the Virgin 
16.35 King of Queens 
17.00 The Millers 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show 
19.10 The Late Late Show 
19.50 Superstore 
20.15 Top Chef 
21.00 APB 
21.45 Shades of Blue 
22.30 Nurse Jackie 
23.00 The Tonight Show 
23.40 The Late Late Show 
00.20 CSI 
01.05 Hawaii Five-0 
01.50 Scorpion 
02.35 Scream Queens 
04.00 Casual 
04.30 APB 
05.15 Shades of Blue

08.00 ShopRite LPGA Classic 
11.30 Golfing World  
12.20 Inside the PGA Tour  
12.45 The Memorial Tournament 
18.50 PGA Highlights 
19.45 ShopRite LPGA Classic 
23.15 PGA Highlights  
00.10 Champions Tour Highlights

08.20 Pepsí deild karla  
10.00 Pepsí deild karla  
11.40 NBA - Final Game 
13.30 Pepsí deild karla  
15.10 Pepsí deild karla  
16.50 Pepsí deild karla  
19.00 Goðsagnir efstu deildar 
19.45 Pepsí deild karla 
22.00 Pepsímörkin  
23.25 Síðustu 20 
23.45 UFC Live Events 

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Víkingurinn Viggó 
08.11 Zigby 
08.25 Stóri og litli 
08.38 Ljóti andarunginn og ég 
09.00 Dóra könnuður 
09.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Víkingurinn Viggó 
12.11 Zigby 
12.25 Stóri og litli 
12.38 Ljóti andarunginn og ég 
13.00 Dóra könnuður 
13.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Víkingurinn Viggó 
16.11 Zigby 
16.25 Stóri og litli 
16.38 Ljóti andarunginn og ég 
17.00 Dóra könnuður 
17.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
19.00 Hetjur Valhallar - Þór

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MÁNUDAGSKVÖLD

THE PATH
Stórgóðir þættir um Eddie 
Lane sem hrífst af kenningum 
sértrúarsafnaðar en það er 
ekki alltaf einfalt að fylgja 
sannfæringu sinni.

Líf rótaranna í hljómsveitarbransanum getur verið ansi 
skrautlegt og skemmtilegt. Glænýir og hressilegir þættir sem 
hafa vakið athygli fyrir skemmtilega innsýn í lífið á bak við 
tjöldin í tónlistarbransanum.

CARDINAL
Magnaðir spennuþættir þar 
sem rannsóknarlögreglu-
mennirnir John Cardinal og 
Lise Delorme freista þess að 
leysa sérlega flókið og 
ofbeldisfullt sakamál. Hins 
vegar gætu leyndarmál 
Cardinals úr fortíðinni stofnað 
rannsókninni og um leið ferli 
hans í hættu. 

GAME OF THRONES
Fjórða serían um hið magnaða 
valdatafl og blóðuga 
valdabaráttu sjö konungs-
fjölskyldna í Westeros en allar 
vilja þær ná yfirráðum.

VICE
          Ferskir og vandaðir 
fréttaþættir frá HBO þar sem 
rýnt er ofan í kjölinn á ýmsum 
hitamálum um víða veröld.

BROTHER´S BIG RENO
Bræðurnir Jonathan og Drew 
Scott eru mættir hér í glænýrri 
seríu þar sem fasteignir eru 
teknar í gegn að innan sem 
utan.

Nýtt!
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Blaðið er ekki bara fag-
urt á að líta heldur líka 
vandað, fræðandi og 
skemmtilegt en það 
var mál manna að þetta 
væri flottasta útgáfan 

til þessa. Fyndnast var þó að fylgjast 
með grafísku hönnuðunum sem 
struku og þefuðu af blaðinu á nánast 
pervertískan hátt,“ segir Ólöf Rut 
Stefánsdóttir, verkefnastjóri hjá 
Hönnunarmiðstöð Íslands.

Ólöf segir mikið stuð hafa verið í 
opnunarhófinu í seinustu viku. „Það 
er alltaf mikill fögnuður að koma 
HA blaðinu út, því var mikil gleði í 
loftinu enda gífurleg vinna sem býr 
að baki útgáfunni.“

„Til gamans má nefna að túristar 
klæddir gore-tex frá toppi til táar 
römbuðu inn í partíið í leit að upp-
lýsingamiðstöð ferðamanna, sáu 
blaðið, keyptu það og spurðu svo 
eftir á hvað þetta væri nú eiginlega. 
Má þar af leiðandi álykta að forsíðan 
hafi verið það aðlaðandi að þau hafi 
hugsað bara: „Shut up and take my 
money!“,“ segir Ólöf að lokum.
gudnyhronn@365.is

   Allir ofurspenntir  
 fyrir nýjasta tölublaði HA
Í síðustu viku var vorútgáfu tímaritsins HA fagnað í Hönnunar-
miðstöð Íslands. Fullt var út úr dyrum og glatt á hjalla enda fólk 
búið að bíða spennt eftir þessu nýjasta tölublaði.

Til gAmAns má 
nefnA Að TúrisTAr 

klæddir gore-Tex frá Toppi 
Til TáAr römbuðu inn í 
pArTíið.

HA er tímarit sem fjallar um íslenska hönnun og arkitektúr. Tímaritið er gefið 
út tvisvar á ári á íslensku og ensku. 

Kristján Eldjárn, Loji og Helga Páley. Myndir/rAgnA MArgréT guðMundsdóTTir

Auður ómarsdóttir og sigrún Ásta voru hressar. 

Helga  
Páley, Tanja Huld 

og Júlía.

Lífið

Kitty  
Von-sometime 

lét sig ekki vanta. 
stefán  

svan var glaður 
með sitt eintak 

af HA. 

Ási Már  
og Eygló Margrét 
fögnuðu nýjustu 

útgáfu HA.

GEYMSLUSVÆÐI /BÍLAPLAN

Nánari upplýsingar: Sími 892-1542 — borkur@landberg.is

Afgirt svæði með eftirlitsmynda vélum miðsvæðis 
á Grandanum. Við Fiskislóð 16–26.
Laust frá 1. júlí. 
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4.990 KR. 7.190 KR. 9.890 KR.

2.990 KR. 9.890 KR. 3.190 KR.

3.790 KR.

6.390 KR.

GELERT KVENNA REGNJAKKI

KARRIMOR HERRA STUTTERMABOLUR

KARRIMOR DUMA HLAUPASKOR

KARRIMOR BARNASANDALAR

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

KARRIMOR PANTHER KVENNABUXUR

KARRIMOR SIERRA REGNJAKKI

BARNA FÍGÚRU LJÓSASKÓR

SKECHERS BARNASKÓR

MISO SANDALAR

11.890 KR.4.390 KR.

NIKE ARROWS STRIGSKÓR

4.990 KR.

NIKE HERRA STUTTERMABOLIR

6.390 KR.

ADIDAS BÓMULLAR STUTTBUXUR

10.690 KR.
2 FYRIR

4.590 KR.
2 FYRIR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU

TIL Í STÆRÐUM 37-41 TIL Í STÆRÐUM 40-47,5

EINNIG TIL FYRIR HERRA OG BÖRN
HÆGT AÐ PAKKA SAMAN TIL Í STÆRÐUM 20-34TIL Í STÆRÐUM 41-46EINNIG TIL FYRIR HERRA

TIL Í STÆRÐUM XS-4XL TIL Í STÆRÐUM 20-27 TIL Í STÆRÐUM 28-35

9.890 KR.
2 FYRIR



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
28.05.17 – 
03.06.17

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

90 x 200 cm  74.990 kr.
120 x 200 cm  89.990 kr.
140 x 200 cm  99.900 kr.
160 x 200 cm  114.990 kr.
180 x 200 cm 129.900 kr.

Simba dýnurnar eru fáan
legar í eftirtöldum stærðum

Komdu og  
kynntu þér Simba  

í næstu Dormaverslun eða á 

www.simbasleep.is

DORMA KYNNIR

EINA ÞRÓUÐUSTU  
HEILSUDÝNU HEIMS

Jóhannes í góðum 
féLagsskap á setti

Jóhannes Haukur Jóhannesson 
heldur áfram að gera það gott 
í heimi kvikmyndanna en nú 
er hann að fara að leika í kvik
myndinni The Sisters Broth

ers. Leikarahópurinn sem 
kemur að þeirri mynd er 

ágætur en þar verður 
Jóhannes Haukur 
með Jake Gyllen

haal, Joaquin 
Phoenix, John 
C. Reilly og Riz 
Ahmed á setti.

Ragga gísLa semuR og 
fLytuR ÞJóðhátíðaR-
Lagið fyRst kvenna
Lagið byggði 
Ragga á stemm
ingunni í 
brekkunni á 
Þjóðhátið, en 
þar hefur hún 
verið í fjölda
mörg skipti 
bæði sem flytjandi 
og sem gestur. Hún fékk Braga 
Valdimar til að semja texta og svo 
þá Loga Pedro og Unnstein Manuel 
til að taka upp og græja lagið.

kóteLettan ReyniR að 
fá stJöRnukokka
Fjölskylduhátíðin 
Kótelettan fer 
fram á Selfossi 
á ári hverju og 
er einn af þeim 
viðburðum þar 
sem alltaf er til 
staðar er góð
gerðargrillið – en þar hafa margir 
frægir matreiðslumenn staðið 
og grillað ofan í lýðinn. Nú reyna 
aðstandendur hátíðarinnar að fá 
þá Gordon Ramsey, Guy Fiery og 
Jamie Oliver til að standa vaktina.

eLLi gRiLL pantaði 
guLLtennuR beint fRá 
texas
Rapparinn Elli Grill skrifaði nú á 
dögunum undir plötusamning og 
fékk í kjölfarið greidda óupp
gefna fjárhæð sem hann lagði alla 
í glænýjar gulltennur, eða grillz.

Hefur þú áður sótt Ísland heim? „Nei, 
þetta verður mitt fyrsta sinn!“

Hvað veistu um land og þjóð? „Ég 
veit að þar er fallegt og hrjóstrugt 
landslag. Ég er líka meðvituð um 
það að Ísland er þekkt sem land 
elds og íss vegna mikils fjölda jökla 
og eldfjalla sem þar eru.“

Eins og þú segir er Ísland þekkt 
fyrir öfgafullt landslag sem og eld
fjöll og jökla. Secret Solstice hátíðin 
stendur fyrir veisluhöldum inni í 
hraungöngum og jökli þetta árið 
– hefur þú spilað í slíku umhverfi 
áður? „Nei, en það er hins vegar 
staður í Colorado sem heitir Red 
Rocks sem mér dettur í hug. Hljóm-
burðurinn og landslagið gera upplif-
unina alltaf frekar dularfulla þegar 
ég er utandyra.“

Íslenska sumarið felur í sér að það 
er bjart allan sólarhringinn. Getur 
þú sagt frá því hvernig dagurinn 
þinn yrði ef þú þyrftir að búa við 
slíkar aðstæður? „Ég myndi reyna 
eftir öllum mætti að skapa dimmu í 
kringum mig! (hlær) Ég myndi reyna 
af öllum mætti að halda mér góðri 
svo ég yrði ekki alveg biluð og ég 
myndi líklega gera þá hluti sem ég 
geri venjulega nema ég myndi eyða 
verulegum tíma í að búa til dimmu 
í umhverfi mínu. Ég hef áður spilað 
mjög norðarlega í heiminum, ég 
held að það hafi verið í Svíþjóð – 
þar settist sólin aldrei og það gerði 
mig smá bilaða. Ég þarf að fá mér 
myrkratjöld!“

Á Íslandi búa um það bil 300.000 
manns, þannig að þú getur ímyndað 
þér hversu samþjöppuð tónlistar
senan er. Hvað myndir þú segja, sem 
reynslubolti, að væru mikilvægustu 
hlutirnir til að halda tónlistarsenum 
heilbrigðum og góðum? „Það er frá-
bært þegar listamenn styðja hver 
annan en það gerist ekki alltaf. Það 
er mikil öfundsýki og keppnisskap í 
þessum bransa, því miður. Mörgum 
líður reyndar ekki þannig en þetta 
er mín reynsla. Þú þarft að vera 
góður, vel rúnnaður listamaður sem 
notar og fullkomnar heilunarmátt 
tónlistarinnar.“

Íslendingar leggja sér ýmislegt til 
munns sem er ekki hægt að finna 
í öðrum löndum – hvað eru exó
tískustu eða skrítnustu réttir sem 
þú hefur smakkað? „Í Suður-Afríku 

borðaði ég sturlaða hluti eins og til 
dæmis skordýr og ég borðaði það 
allt og líkaði vel. Ég er mjög spennt 
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inni? „Ég er mjög spennt fyrir því að 
mæta til Íslands á mjög öflugum og 
andlegum tíma í náttúrunni og að 
tengja við fólk á andlegu nótunum.“
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listarfólk? „Nei, því miður!“

En Björk, þekkirðu hana? „Ó, já 
ég þekki hana! Ég vissi ekki að hún 
væri íslensk, ég elska hana! Hún er 
algjörlega frábær.“

      ekki spennt fyrir 
miðnætursólinni
Söngkonan Chaka khan hefur átt viðburðaríkan feril. Nú kemur 
hún loksins til Íslands þar sem hún mun spila á Secret Solstice 
hátíðinni. Chaka Khan leggur mikið upp úr því að sofa í myrkri og 
hún þekkir, og elskar, Björk – sem hún vissi ekki að væri íslensk.

Chaka Khan hlakkar til að tengjast fólki hér á landi andlega og að smakka há
karl – en það er ekki víst að hún verði svo spennt fyrir honum eftir smakkið.

ég hef áðuR spiLað 
mJög noRðaRLega í 

heiminum, ég heLd að Það 
hafi veRið í svíÞJóð – ÞaR 
settist sóLin aLdRei og Það 
geRði mig smá biLaða. ég 
ÞaRf að fá méR myRkRa-
tJöLd!

Stefán þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is
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Háskólabrú Keilis 
Umsóknarfrestur til 12. júní

Staðnám í Reykjanesbæ
Staðnám á Akureyri
Fjarnám með eða án vinnu

Flugakademía Keilis

Einkaflugmannsnám
Atvinnuflugmannsnám
Flugvirkjanám

Íþróttaakademía Keilis  
Umsóknarfrestur til 12. júní

Fótaaðgerðafræði

ÍAK Einkaþjálfaranám
ÍAK Styrktarþjálfaranám
Leiðsögunám í ævintýraferðamennsku

Iðntæknifræði fyrir efna- og líftækniiðnað
Mekatróník hátæknifræði með áherslu 
á tölvu- og véltækni

Tæknifræðinám Háskóla Íslands og Keilis 
Umsóknarfrestur til 5. júní

Fjölbreytt nám í framsæknum skóla



Q3200 steingrátt, létt og meðfærilegt gasgrill, 6,35 
kW/h, 21.700 BTU, stór grillflötur, postulín-glerungshúðaðar 
grillgrindur úr pottjárni, hitamælir í loki, 63 x 45 cm grillflötur, 
efri grind: 40 x 11 cm, grill fast á hjólavagni, niðurfellanleg 
hliðarborð, kryddskúffa í hliðarborði, rafstýrður uppkveikjurofi, 
ljós í handfangi, álbakki fyrir fitu, gaskútagrind (hámark 5kg)                                     

69.995kr.
50650023    

FRÁBÆRT 
VERÐ!

6,35 
kw

2 brennarar

CROWN CART 410 gasgrill 11,4 kW, eldunarsvæði:  
4.155 cm2. Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. Ryðfrítt Flave-
R-WaveTM eldunarkerfi. Fjórir ryðfríir Dual-TubeTM brennarar. 
Linear-FlowTM stillanlegir gaskranar. Sure-LiteTM elektrónískt 
kveikikerfi. Accu-TempTM hitamælir í loki.

55.995kr.
50657514 
Almennt verð: 69.995kr.

TILBOÐSVERÐ

11,4 
kw

4 brennarar

ÞÚ SPARAR 
14.000kr.

MIKIÐ ÚRVAL GRILLFYLGIHLUTA

Tilboðsverð Tilboðsverð

KARLHJÓL 28”, 6 gíra með 
brettum og bögglabera.

24.995kr.
49620200 
Almennt verð: 28.995kr.

SUPER EÐA ROCK 
CANDY reiðhjól 20", 7 gíra

29.995kr.
49620111-2 
Almennt verð: 35.995kr.

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Tilboðsverð

SHOGUN 26” kvenmanns 
reiðhjól, 21 gíra Shimano.

33.995kr.
49620078-9 
Almennt verð: 39.995kr.

Tilboðsverð

TRAIL BLASER  
reiðhjól 24", grænt eða fjólublátt

32.295kr.
49620076-7 
Almennt verð: 37.995kr.

Tilboðsverð
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AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Lokað í verslunum 
hvítasunnudag.

Sjá opnun annan í 
hvítasunnu á byko.is

KVENHJÓL 26” - 6 gíra  
með brettum,bögglabera og körfu.

24.995kr.
49620201 
Almennt verð: 28.995kr.

STJÚPUR - 10stk í bakka.

985kr.
55092000 
Almennt verð: 1.295kr. 

ÞÚ SPARAR 
20.000kr.

ROGUE R425 gasgrill, 10,6 kW 3 aðalbrennarar, 
grillgrind 60 x 45 cm Dual-Level ryðfríar hitadreifigrindur, 
JETFIRE™ kveikju-kerfi, WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, 
ACCU PROBE™ hitamælir.                      

79.995kr.
506600036  
Almennt verð: 99.995kr.  

Tilboðsverð

10,6 
kw

3 

br
en

na
rar

Tilboðsverð
JADE ANGEL 26”, 6 gíra  
með körfu, brettum og bögglabera.

41.995kr.
49620232 
Almennt verð: 49.995kr.

JOURNEY reiðhjól 26", 21 gíra 
Shimano diskabremsur.

33.995kr.
49620235 
Almennt verð: 39.995kr.

FRÁBÆR KAUP!

INNIMÁLNING 
& VIÐARVÖRN

25%
AFSLÁTTUR

til 7. júní

VINSÆLASTA 
HJÓLIÐ Í 

BYKO

#1

SPRING 300 gasgrill, 11,4 kW. Grillflötur er 3x(21 x 43) 
cm, emileraðar grillgrindur, krómuð efri grind, 3 brennarar, 
hitamælir í loki. Svart eða kremað.

34.995kr.
50686930/1 
Almennt verð: 49.995kr.    

3 

br
en

na
rar

11,4 
kw

Tilboðsverð

ÞÚ SPARAR 
15.000kr.

20%
AFSLÁTTUR  

AF ÖLLUM  
REGNFATNAÐI

25%
AFSLÁTTUR  
AF ÖLLUM  

LJÓSUM  
OG PERUM

PALLA- 
LEIKUR  
BYKO

Vertu með!
1. ÞÚ KAUPIR GAGNVARIÐ PALLAEFNI 
 FYRIR 50.000 KR. EÐA MEIRA 
 Á TÍMABILINU 1. MAÍ - 17. ÁGÚST 2017.
2.  ÞÚ SKRÁIR NÓTUNÚMER OG AÐRAR 

NAUÐSYNLEGAR UPPLÝSINGAR Á 
 www.byko.is/pallaleikur

3.  ÞÚ ERT KOMINN Í POTTINN OG 
 GÆTIR UNNIÐ VEGLEGA VINNINGA!

Vinningshafar eru kynntir á Facebooksíðu BYKO á hverjum föstudegi frá 14. júlí.

ÞÚ SPARAR 
10.000kr.

Tilboðsverð

MONARCH 320 8,8 kW, eldunarsvæði: 3350 cm2. 
Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. Ryðfrítt Flave-R-WaveTM 
eldunarkerfi. Þrír ryðfríir Dual-TubeTM brennarar. Linear-FlowTM 
stillanlegir gaskranar. Sure-LiteTM elektrónískt kveikikerfi. Deluxe 
Accu-TempTM hitamælir í loki.

52.895kr.
50657510 
Almennt verð: 62.895kr.

3 

br
en

na
rar

8,8 
kw

GRILL PRO gasgrill, 7,3 kW, eldunarsvæði: 
2550 cm2. Postulínhúðaðar grillgrindur. Álhúðað 
stál eldunarkerfi. Tveir ryðfríir brennarar. Accu-flow 
gaskranar. Sure-LiteTM elektrónískt kveikikerfi. 

23.995kr.
50657522 
Almennt verð: 29.995kr.

2 

br
en

na
rar

7,3 
kw

Tilboðsverð

ÞÚ SPARAR 
6.000kr.

BLÁKORN 5 kg.       

1.295kr.
55095007   

GRÓÐURMOLD 40 l.

985kr.
55097032

BARA Í  
BREIDD

-20% 
AFSLÁTTUR AF

ÖLLUM  
PLÖNTUM 

til 7. júní
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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.

hjá Olís og ÓB alla hvítasunnu-
helgina, 2.–5. júní

FJÓRFALDIR
VILDARPUNKTAR
ICELANDAIR

Vinur við veginn

PI
PA

R\
TB

W
A

 · 
SÍ

A
 

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Skrautleg 
sumarævintýri

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

Bakþankar

Klukkan er 10.30. Starfsmaður 
á mannréttindasviði Reykja-
víkurborgar hallar sér fram, 

horfir út um gluggann og hugsar: 
„Ætli það verði framin einhver 
mannréttindabrot í dag?“ Hallar sér 
aftur, segir stundarhátt: „Það gerist 
nú ekkert fyrir hádegi, óhætt að 
drífa sig í mat.“ Hann er ekki einn 
á sviðinu, með honum vinna ellefu 
aðrir að því að tryggja mannréttindi 
Reykvíkinga.

Munið þið hvernig þetta var áður 
en mannréttindasviðið var stofnað, 
hvernig komið var fyrir mannrétt-
indum í Reykjavík? Þau voru jafn 
illa stödd og mannréttindin í Kópa-
vogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Egils-
stöðum, uppsveitum Árnessýslu, 
á Ísafirði og Höfn í Hornafirði. Á 
engum þessara staða, og reyndar í 
engu sveitarfélagi á Íslandi, er rekið 
sérstakt mannréttindasvið. Aðrir 
íbúar landsins verða að láta sér 
nægja þau mannréttindi sem tryggð 
eru í stjórnarskránni og varin eru 
af dómstólum. Það er ótrúlegt að 
önnur sveitarfélög í landinu skuli 
bjóða íbúunum upp á þessi skertu 
mannréttindi.

Auðvitað þarf ekkert mann-
réttindasvið hjá Reykjavíkurborg, 
enda alkunna að sviðið varð til í 
stjórnarmyndunarviðræðum Dags 
og félaga. En það kostar um 160 
milljónir á ári.

Á sama tíma eru yfir 600 börn 
á biðlista til að fá þjónustu frá 
borginni vegna greininga. Velferð 
þeirra veltur á því að þau þurfi 
ekki að bíða heldur fái þjónustu 
strax. Leggjum mannréttindasviðið 
niður og notum 160 milljónirnar 
til að stytta biðlistana fyrir börnin. 
Við fullorðna fólkið í Reykjavík 
byggjum þá við sömu mannréttindi 
og aðrir Íslendingar, en börnin í 
Reykjavík þyrftu ekki að bíða svona 
lengi eftir þjónustu sem getur skipt 
öllu fyrir þroska þeirra og velferð.

Engin 
mannréttindi? 
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