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Uppseldar! 
Elon selur 
eldvörpur. 

➛28
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Mótstaða og  
kvenfyrirlitning

Alda Hrönn Jóhanns-
dóttir gerir upp störf 
sín í lögreglunni og 
LÖKE-málið svokall-
aða. Málsmeðferðin 
gekk nærri henni.  
➛24, 26

Blóð, sviti, tár og milljarður 
Árni Ólafur 
Ásgeirsson 
leikstjóri.  
➛30

Milljón  
dollara leikur 
Super Bowl er á 
sunnudag. ➛36

Ú T S Ö L U L O K
SUNNUDAGUR

1 3 – 1 81 0 – 1 8
LAUGARDAGUR   ÚTSÖLU LÝKUR 

5. FEBRÚAR



sem kæmu til að fá sprautur og nálar 
myndu sjálfkrafa afhjúpa að þeir 
væru með fíkniefni á sér til neyslu.

„Það gæti verið snúið. Hugsan-
lega gætu þeir leitað til heilbrigðis-
starfsfólks, eða hægt væri að koma 
upp aðstöðu í fangelsunum, ég veit 
það ekki. Þetta er ekki alveg ein-
falt. Neyslunni fylgir oft ofbeldi og 
vandamál í fangelsum þannig að 

það er snúið að gefa eftir í því alveg.“
Bendir Páll á að svona nokkuð sé 

augljóslega auðveldara úti í sam-
félaginu þar sem bíl er komið fyrir 
á hlutlausu svæði og fólk fær hreinar 
sprautur og nálar. Í ýmis horn sé því 
að líta.

Annað sem lagt er til er að 
föngum á Íslandi verði boðið upp 
á skimun fyrir kynsjúkdómum. 
Verði sóttvarnalækni falið að gefa 
út leiðbeiningar um skimunina og 
hún verði hluti af viðurkenndri heil-
brigðisþjónustu fanga. Páll kveðst 
mjög hlynntur því en fangar hafa nú 
þegar aðgang að ókeypis smokkum. 
mikael@frettabladid.is

Veður

Suðvestan strekkingur og él en bjart 
austantil á landinu. Frost um allt 
land, jafnvel talsvert í innsveitum 
fyrir norðan. SJÁ SÍÐU 46

Veður Stuðmaður kvaddur

Kista Tómasar Magnúsar Tómassonar, sem borinn var til grafar í gær, var sveipuð regnbogafánanum. Tómas var jarðsunginn frá Hallgrímskirkju og 
voru félagar hans úr Stuðmönnum kistuberar. Tómas var örlagavaldur í íslensku tónlistarlífi og einn afkastamesti tónlistarmaður landsins en hann 
var meðal annars bassaleikari í Stuðmönnum. Tómas lést í lok síðasta mánaðar eftir stutt en erfið veikindi, 63 ára að aldri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

DÝRALÍF Kvartað hefur verið til Heil-
brigðiseftirlits Austurlands undan 
því að fólk fóðri hrafna í útjaðri 
Egilsstaða.

Í tilkynningu á vef Fljótsdalshér-
aðs kemur fram að gögn sem heil-
brigðiseftirlitið hafi sýni að mikið af 
matarúrgangi sé borið út og að allt 
að tugur hrafna hópist þar að.

„Hrafnarnir halda sig í trjám 
og á ljósastaurum í norðurhluta 
bæjarins og bíða næstu fóðrunar, 
en krunka mikið fyrir birtingu og 
halda jafnvel vöku fyrir íbúum,“ 
segir í tilkynningunni. „Hér með er 
eindregið farið fram á að hrafnar séu 
ekki fóðraðir, a.m.k. ekki svo nálægt 
byggð. Villtum dýrum er eðlilegt að 
afla sér fæðu af eigin rammleik.“ – gar

Ofaldir hrafnar 
valda andvöku

Kunna gott að meta. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Sala á nýjum bílum í 
janúar jókst um 31 prósent borið 
saman við sama mánuð árið 2017. 
Nýskráðir fólksbílar á tímabilinu 
voru 1.622 á móti 1.233 í fyrra.

Samkvæmt upplýsingum frá Bíl-
greinasambandinu hefur árið farið 
vel af stað og gefi ákveðnar vís-
bendingar um framhaldið. Bílasala 
til einstaklinga og fyrirtækja hafi 
tekið við sér og loks farið af stað í 
fyrra að einhverju marki. Undan-
farin ár hafa bílaleigubílar verið 
um 40 prósent af öllum nýskráðum 
fólksbílum. – smj

Bílar rokseldust 
í janúarmánuði

LÖGREGLUMÁL Maðurinn sem hand-
tekinn var við komuna til landsins 
frá Spáni í síðustu viku vegna fíkni-
efnamáls hefur verið úrskurðaður í 
fimm daga gæsluvarðhald til viðbót-
ar. Þetta staðfestir Margeir Sveins-
son, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 
Maðurinn er ásamt þremur öðrum 
grunaður um aðild að fíkniefna-
innflutningi frá Spáni. Manninum 
sem var handtekinn um sama leyti 
vegna málsins hefur verið sleppt 
úr haldi. Tveir sitja því enn í haldi 
en tveimur hefur verið sleppt. Allir 
hafa þeir stöðu sakbornings í mál-
inu. Rannsókn miðar vel. – aá

Þeim fjórða 
sleppt úr haldi 

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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HEILBRIGÐISMÁL „Þetta kann að vera 
snúið í framkvæmd inni í fangels-
unum en við erum opin fyrir öllum 
tillögum,“ segir Páll Winkel fang-
elsismálastjóri um tillögur sem 
starfshópur um aðgerðir gegn kyn-
sjúkdómum hefur skilað af sér.

Þar er meðal annars lagt til að 
tekin verði upp skaðaminnkandi 
nálgun í fangelsum í samvinnu við 
fangelsisyfirvöld þar sem fangar 
hafi aðgang að nálum, sprautum og 
smokkum sér að kostnaðarlausu. 
Fangar eru áhættuhópur hvað 
varðar kynsjúkdóma og sýkingar 
sem berast milli einstaklinga með 
blóðblöndun. Ekkert nálaskipta-
prógramm er rekið í fangelsum á 
Íslandi.

Páll segir að Fangelsismála-
stofnun sé opin fyrir öllum til-
lögum sérfróðra aðila um að draga 
úr útbreiðslu hættulegra sjúk-
dóma. Hvað framkvæmdina sjálfa 
varðar verði þó að huga að öryggi 
starfsmanna með tilliti til notaðra 
sprautunála.

„Fangaverðir hafa það verkefni, 
meðal annars, að leita í fötum fanga 
og klefum. Þetta eru hvort tveggja 
mjög mikilvægir hagsmunir sem 
þarf að huga að en við erum opin 
fyrir öllum tillögum í þessu.“

Spurning sé líka hvort nálaskipta-
prógramm, þar sem fangar geti 
nálgast hreinar sprautur og nálar 
sér að kostnaðarlausu, muni ganga 
upp innan veggja fangelsa. Ljóst 
er að fangar eiga hvorki né mega 
vera með fíkniefni í fangelsum og 
neyslan því falin. Páll tekur undir 
að það kunni að vera snúið og velta 
megi fyrir sér hvort markmiðin með 
framtakinu næðust þar sem fangar 

Nálaskiptaprógamm  
fanga gæti reynst snúið
Starfshópur um aðgerðir gegn kynsjúkdómum leggur til að fangar fái aðgang 
að nálum, sprautum og smokkum sér að kostnaðarlausu. Fangelsismálastjóri 
kveðst opinn fyrir öllum tillögum þó sumar geti reynst snúnar í framkvæmd. 

Lagt er til að fangar fái aðgang að sprautum, nálum, smokkum og skimun 
gegn kynsjúkdómum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Páll 
Winkel 

Tveir menn sitja í haldi 
vegna gruns um aðild að 
fíkniefnainnflutningi hingað 
til lands frá Spáni. 
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DAGAR
VERKFÆRA

30%
afsláttur
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Byggjum á betra verði
Á husa.is

skoðaðu tilboðin

Mött málningKalkmálning Veggmálning

LakkmálningLoftamálning VotrýmismálningVotrýmismálningVotrýmismálningVotrýmismálning

Fellistigi 4x3 þrep
Pallur, trappa (1,65 m) og stigi (3,4 m). 
Plötur fylgja, burðarþol 150 kg.
5078878 30%

afsláttur
Af öllum 

Black + Decker
rafmagns-
verkfærum

VotrýmismálningVotrýmismálningVotrýmismálning

VEGGUR: LADY PURE COLOR
6352 EVENING GREEN

20%
afsláttur

Af öllum 
DeWALT

rafmagns-
verkfærum

30%
Byggjum á betra 

Lýkur 
um 

helgina

11.745kr
16.785kr

Lady litur
mánaðarins

20%
afsláttur
Allar áltröppur 

og stigar

Borvél + 100 fylgihlutir
12V, 2 rafhlöður 1.5Ah, Li-ion, 
hersla 25Nm.
5245566

12.995kr
18.995kr

32%
afsláttur

30%
afsláttur

SÚPER TILBOÐ

Borvélasett 10,8V DS10DAL
4 rafhlöður, ljós og útvarp. Hersla 35Nm.
5246791

21.445kr
32.99532.99532.99532.99532.99532.99532.995krkrkr

4 rafhlöður Útvarp Ljós

DAGAR

20%
afsláttur

Af öllum Hitachi
rafmagns-
verkfærum



Ísold Uggadóttir 
kvikmyndaleikstjóri 
var valin besti 
leikstjórinn í 
flokki alþjóð-
legra kvikmynda 
á lokahátíð 
Sundance-kvik-Sundance-kvik-Sundance-kvik
myndahátíðar-
innar um liðna helgi. 
Verðlaunin hlaut hún fyrir kvik-Verðlaunin hlaut hún fyrir kvik-Verðlaunin hlaut hún fyrir kvik
mynd sína Andið eðlilega. Ísold 
sagði það hafa verið svo mikla 
upphefð að komast á kvikmynda-
hátíðina að það hefði ekki hvarflað 
að henni að hún yrði valin besti 
leikstjórinn.

Hilmar Malmquist 
líffræðingur
greindi frá því að 
efstu lög Þing-
vallavatns hefðu 
hlýnað vegna 
veðurfarsbreyt-veðurfarsbreyt-veðurfarsbreyt
inga. Fordæmalaus 
breyting hefði orðið 
2016 þegar stofnar tveggja helstu 
kísilþörunga í vatninu hurfu. Ef 
þeir hryndu og aðrir tækju við 
mætti búast við að það gæti haft 
áhrif upp í gegn um fæðukeðjuna. 
Fiskistofnar gætu hrunið.

Þorgerður Ingólfsdóttir
tónlistarkennari og kórstjóri 
var sæmd heiðurs-
borgaratitli 
Reykjavíkur-
borgar. Þorgerð-
ur stofnaði Kór 
Menntaskólans 
við Hamrahlíð 
1967 og framhalds-
kór hans, Hamrahlíðarkórinn, 
1982. Hún kvaðst snortin yfir 
því að öguðu uppeldisstarfi með 
listrænu ívafi væri gefinn gaumur. 
Jafnframt væri hún þakklát þeim 
sem unnið hefðu með henni í 
fimmtíu ár.

Þrjú í fréttum 
Verðlaun, 
ógn og 
heiðursborgari

24.895
KINDLE
PAPERWHITE 
LESBRETTI
KINDLEPW15

14.990BEURER
DAGSBIRTULJÓS
BEURWL75

baklýstur
skjár

LÍKIR EFTIR
SÓLARUPPRÁS

12.995
NESPRESSO
ESSENZA MINI
KAFFIVÉL
D30GREEN

14.895PHILIPS HUE
GO LJÓS
HUEGO

DÓMSMÁL Magnús Ólafur Garðars-
son, fyrrverandi forstjóri United 
Silicon, var í gær dæmdur í fjögurra 
mánaða fangelsi, skilorðsbundið 
til tveggja ára. Hann var jafnframt 
sviptur ökuréttindum í tólf mánuði 
fyrir umferðalagabrot og að hafa 
stofnað lífi annarra í umferðinni í 
hættu. Hann var ákærður fyrir að 
hafa ekið á allt að 183 kílómetra 
hraða á Tesla-bifreið sinni á Reykja-
nesbraut í ágúst 2016 en hámarks-
hraði þar er 90 kílómetrar. Dómur-
inn hafnaði kröfu ákæruvaldsins 
um að bifreiðin yrði gerð upptæk.

Á meðan á hraðakstrinum stóð 
keyrði Magnús á vinstra afturhorn 
bíls sem ekið var í sömu aksturs-
stefnu, með þeim afleiðingum að 
bíllinn kastaðist út í vegkant og 
ökumaðurinn slasaðist. Ökumaður-

inn fór fram á eina milljón króna í 
skaðabætur en Magnúsi var gert að 
greiða honum 600 þúsund krónur. 
Magnús þvertók fyrir að hafa ekið 
á rúmlega 180 kílómetra hraða, en 
þær upplýsingar komu fram í gögn-
um Tesla. Sagði hann í skýrslutöku 
að hann hefði hnerrað skömmu 

áður og bifreiðin því tekið við sér. 
Magnús játaði hins vegar vægari 
hraðakstur. Haukur Örn Birgisson, 
verjandi Magnúsar, segist telja dóm-
inn full þungan þó það sé vissulega 
fagnaðarefni að Tesla-bifreiðin, sem 
metin er á um 20 milljónir, skuli 
ekki hafa verið gerð upptæk.

„Ég held að dómari finni ákærða 
ranglega sekan um brot gegn 219. 
grein almennra hegningarlaga því 
afleiðingar fyrir þann sem var í 
hinni bifreiðinni voru ekki með 
þeim hætti að það réttlæti þessa 
heimfærslu. Ökumaðurinn hlaut 
engan varanlegan skaða og engin 
beinbrot, eins og gert er að skil-
yrði fyrir beitingu þessa ákvæðis,“ 
segir Haukur. Ekki sé búið að taka 
ákvörðun um hvort málinu verði 
áfrýjað. danielfreyr@frettabladid.is

Fjögurra mánaða 
fangelsi í Tesla-málinu
Stofnandi og fyrrverandi forstjóri United Silicon hefur verið dæmdur í skilorðs-
bundið fangelsi til tveggja ára fyrir að hafa ekið á rúmlega 183 kílómetra hraða á 
Reykjanesbraut í ágúst 2016. Hann var sviptur ökuréttindum í tólf mánuði. 

LÖGREGLUMÁL Ríkisstjórnin hefur 
samþykkt að verja 237 milljónum 
til eflingar löggæslunnar á næstu 
árum. Við ráðstöfun fjárins verður 
höfuðáhersla lögð á kynferðisbrota-
mál og kynnti dómsmálaráðherra 
aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í 
málaflokknum á blaðamannafundi 
í gær.

Mestu af fjármununum verður 
varið til aukins mannafla og verður 
fjórum stöðugildum bætt við hjá 
lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu, auk eins stöðugildis ákæranda. 
Þá verður einnig fjölgað í lögreglu-
liðum um allt land.

Ráðherra lagði áherslu á að það 
dygði ekki að fjölga bara hjá lögregl-
unni enda viðbúið að málafjöldinn 
aukist og verður 50 milljónum varið 
til fjölgunar stöðugilda hjá héraðs-
saksóknara.

Ekki er hins vegar gert ráð fyrir 
auknu fé til fangelsismála í fjár-
lögum þessa árs. „Með því að leggja 
aukna vigt í málaflokkinn og fjölga 
hjá lögreglunni og hjá héraðs-
saksóknara þá væntanlega skilar 
það sér í fleiri dómþolum,“ segir
Páll Winkel, forstjóri Fangelsis-
málastofnunar, og undirstrikar að 
dómþolar sem dæmdir eru fyrir
kynferðisbrot þurfi nauðsynlega 
öfluga meðferð sálfræðinga til þess 
að draga úr líkum á endurteknum 
brotum að lokinni afplánun.

Eins og Fréttablaðið hefur áður 
greint frá vantar fjögur stöðugildi 
til að unnt sé að taka fangelsið á 
Hólmsheiði í fulla notkun. Tæplega 
600 manns eru á boðunarlista Fang-
elsismálastofnunar og bíða eftir að 
geta hafið afplánun. – aá

Fleiri ráðnir í 
löggæslustörf

Magnús Ólafur Garðarsson segir hnerra hafa valdið hraðakstrinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ég held að dómari 
finni ákærða 

ranglega sekan um brot gegn 
219. grein laga. 
Haukur Örn Birgis-
son, Hæstarétt-
arlögmaður á 
Íslensku lögfræði-
stofunni 

Ekki er gert ráð fyrir 
auknu fé til fangelsismála í 
fjárlögum þessa árs. Fjögur 
stöðugildi vantar til að unnt 
sé að taka fangelsið að 
Hólmsheiði í fulla notkun. 

TÖLUR VIKUNNAR 28.01.2018 – 03.02.2018

43 km 
af malbiki 

verða lagðir í 
Reykjavík næsta 
sumar. Malbiks-
framkvæmdir á 
þessu ári hljóða 
upp á tæpa tvo 
milljarða króna.

570
einstaklingar 
eru á biðlista 
fyrir innlögn 
í meðferð á 
sjúkrahúsinu 
Vogi núna og 
hefur bið-
listinn aldrei 
áður verið svo 
fjölmennur 
í sögu meðferðar SÁÁ. Í ágúst í 
fyrra biðu 445 eftir því að komast í 
meðferð á Vogi.

70 ný skip
hafa bæst við fiskveiðiflotann á 
síðstu fimm árum. Átta skuttogarar, 
37 vélskip og 25 opnir bátar. Alls 
voru 53 þessara skipa smíðuð á 
Íslandi og eru þau öll úr trefjaplasti 
og undir 30 brúttótonnum. Alls var 
1.621 fiskiskip á skrá hjá Samgöngu-
stofu í lok árs 2017 og hafði þeim 
fækkað um 26 frá árinu áður.

42% 
af heildarkostnaðinum við frí á Íslandi 
verja ferðamenn í samgöngur og gistingu. 
Verslun nemur 12,5% af útgjöldum ferða-
manna á Íslandi. Neysla á börum, veitinga-
húsum og skyndibitastöðum nam um 
10,6% af verslun erlendra ferðamanna.

nýjar íbúðir þarf að 
byggja á ári að meðal-

tali til ársins 2040 
miðað við uppsafn-

aðan skort síðan 2012.

2.200 

38 
þúsund erlend-
ir ríkisborgarar 

bjuggu á Íslandi 
á síðasta árs-

fjórðungi. 
Hafði 
þeim 

fjölgað 
um 16 

þúsund 
á fjórum 

árum.
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VELJUM HYBRID
50% RAFDRIFINN

VIÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið 
samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Vertu Hybrid megin í umferðinni ásamt 11 milljónum ökumanna um heim allan. 
Hybrid bílarnir frá Toyota eru einstaklega áreiðanlegir og liprir í akstri. Þeir eru búnir hátæknilegum  
búnaði þar sem kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu á orkusparandi hátt. 
Rafhlaðan er hönnuð til að endast líftíma bílsins og þú þarft aldrei að stinga í samband!

Veldu kraft, fegurð og framfarir, og færðu þig yfir á Hybrid í dag.

· 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

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Hart tekist á

Það minnti á söguna af Davíð og Golíat þegar þessi palestínski mótmælandi kastaði steini í átt að ísraelskum hermönnum með valslöngvu nærri 
borginni Khan Yunis á Gazasvæðinu. Átökin á milli Palestínumanna og Ísraela eru langvarandi og hafa verið mikil undanfarið eftir að Bandaríkja-
stjórn viðurkenndi Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels. Þeirri ákvörðun lýsti til að mynda Allsherjarþing SÞ óánægju sinni með. NORDICPHOTOS/AFP

VERKALÝÐSMÁL „Það hefur alltaf 
verið þannig að slagkraftur okkar 
gagnvart atvinnurekendum og 
stjórnvöldum ræðst af samstöðu á 
vettvangi launafólks en ekki sundr-
ungu,“ segir Gylfi Arnbjörnsson, for-
seti Alþýðusambands Íslands. 

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður 
VR, segir sterklega koma til greina 
að félagið segi sig úr ASÍ. Gylfi segir 
það gefa augaleið að slík ákvörðun 
myndi hafa mikil áhrif á stöðu 
félagsmanna Alþýðusambandsins 
og þar með VR.

„Það hefur verið innri umræða 
árum saman um baráttuaðferðir. 
Það er ekkert nýtt og það er ekkert 

að því. Þetta er hreyfing sem nærist 
á hugsjónum og hjartalagi. En það 
sem ræður úrslitum er geta hreyf-
ingarinnar og aðildarfélaganna til 
að sameinast um áherslur og fara 
saman fram með þær,“ segir Gylfi. 
Hann segist ekki gagnrýna það 
þegar menn tali af hugsjón.

„En ég hef ekki enn orðið var við 
það með hvaða hætti þessir ein-
staklingar ætla að tala okkur inn í 
samstöðu. Þeir eru mjög iðnir við 
það að tala okkur inn í sérstöðu. 
En það er ekki í sérstöðunni sem 
við náum árangri. Það er í sam-
stöðunni.“

Fréttablaðið sagði frá því í gær 
að til skoðunar væri hvort hægt sé 
að taka ákvörðun um úrsögn VR úr 
ASÍ án undangenginnar atkvæða-
greiðslu á meðal félaga. 

Formaðurinn Ragnar Þór sagði 
að VR myndi þá segja sig úr Lands-
sambandi verslunarmanna og VR 
sé aðili að ASÍ í gegnum Landssam-
bandið. Þá yrði látið reyna á málið 
fyrir félagsdómi

„Það er auðvitað bara sjálf-
stæð ákvörðun hvort VR vill vera í 
Landssambandi verslunarmanna 
eða ekki. En ákvörðun um það er 
í höndum félagsmanna VR. Að 

sama skapi er ákvörðun um það 
að vera í Alþýðusambandinu sjálf-
stæð ákvörðun og það fer líka eftir 
afstöðu félagsmanna VR. 

Þessar reglur eru algjörlega klárar 
og um þetta fjallað í 17. grein laga 
ASÍ,“ segir Gylfi. Þetta séu skýr 
ákvæði og þau séu aldargömul.

Eftir að frétt Fréttablaðsins birtist 
í gær hafði Ragnar Þór samband við 
blaðið með tölvupósti. Sagði hann 
að hugsunin með því að láta reyna 
á málið fyrir félagsdómi væri alls 
ekki að sniðganga lýðræðið innan 
VR, heldur láta reyna á reglur ASÍ 
um úrsögn.

„Við ræddum einungis þennan 
möguleika til að láta reyna á það 
fyrir dómi hvort lög ASÍ geti verið 
æðri okkar lögum en að sjálfsögðu 
verður svona ákvörðun aldrei tekin 
nema með meirihluta stuðnings 
okkar félaga. 

Þannig að engar líkur eru á að 
endanleg ákvörðun um úrsögn 
verði tekin án lýðræðislegrar niður-
stöðu um málið,“ sagði Ragnar síðan 
á Facebook. 

Ítarlegri umfjöllun um verka-
lýðshreyfinguna er  í helgarkafla 
blaðsins.
jonhakon@frettabladid.is

Árangurinn felst í samstöðu
En ég hef ekki enn 
orðið var við það 

með hvaða hætti þessir 
einstaklingar ætla að tala 
okkur inn í samstöðu. Þeir 
eru mjög iðnir við það að 
tala okkur inn í sérstöðu. En 
það er ekki í sérstöðunni 
sem við náum árangri. Það 
er í samstöð-
unni.
Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ

Við ræddum ein-
ungis þennan 

möguleika til að láta reyna á 
það fyrir dómi hvort lög ASÍ 
geti verið æðri 
okkar lögum.
Ragnar Þór  
Ingólfsson,  
formaður VR

Það getur falist í því 
nokkur styrkleiki 

að vera með fámennan skóla.

Guðrún Björg  
Aðalsteinsdóttir,  
skólameistari MB

LÖGREGLUMÁL Fyrrverandi starfs-
maður Barnaverndar sem handtek-
inn var 19. janúar síðastliðinn vegna 
gruns um alvarleg kynferðisbrot 
gegn pilti og fleiri börnum hefur 
verið úrskurðaður í áframhaldandi 
gæsluvarðhald til 9. febrúar á grund-
velli rannsóknarhagsmuna.

Búast má við að rannsókn máls-
ins verði mjög umfangsmikil, meðal 
annars vegna þess hve lengi maður-
inn hefur starfað með börnum og 
ungmennum.

Þá er hafin sérstök rannsókn á því 
hvers vegna sex mánuðir liðu frá því 
að kæra var lögð fram gegn mann-
inum og þar til rannsókn lögreglu 
hófst í byrjun janúar. – aá

Starfsmaður 
Barnaverndar 
áfram í gæslu

SAMGÖNGUR Stjórn Strætó bs. 
ákvað á fundi sínum í gær að færa 
aldursmörk fyrir eldriborgaraafslátt 
fyrirtækisins aftur niður í 67 ár úr 
70 árum. Heiða Björg Hilmisdóttir, 
stjórnarformaður Strætó bs., segir 
að stjórnin hafi verið sammála um 
að breytingin væri sanngjörn og 
hún mun koma til framkvæmda 
strax.

Fréttablaðið fjallaði um mis-
ræmið í aldursmörkum í vikunni 
en það var árið 2011 sem viðmiðið 

fyrir eldriborgaraafslátt var hækkað 
úr 67 árum í 70. Þannig hefur það 
verið síðan í strætó á meðan aðrar 
aldurshækkanir hafa gengið til 
baka. Fólk á aldrinum 67-69 ára 
hefur því talist til eldri borgara 
víðast hvar annars staðar í þjóð-
félaginu nema í strætó. Þá hefur 
misræmið skapað vandamál fyrir 
öryrkja sem teljast til eldri borgara 
við 67 ára aldur og hefðu því tækni-
lega séð átt að greiða fullt fargjald í 
þrjú ár til sjötugs.

Stjórn Strætó skoðaði að lækka 
aldursmörkin aftur í 67 ár áður en 
gjaldskrá ársins 2018 var samþykkt 
en ákveðið var að fresta því þar sem 
stjórnin vildi vita hvað slík aðgerð 
myndi kosta.

„Mér finnst alveg sjálfsagt að fólk 
verði eldri borgarar á sama aldri alls 
staðar og okkur fannst sjálfsagt að 
kippa þessu í lag og vonum að þetta 
verði til að fleiri nýti sér strætó.“

Heiða segir breytinguna ein-
falda allt og loka á þær glufur sem 

hækkunin myndaði á sínum tíma. 
Aðspurð hvort stjórnin hafi fengið 
upplýsingar um kostnaðinn við 
þessar breytingar segir Heiða að 
þær upplýsingar hafi fengist að ekki 
væri hægt að áætla það.

„Við vitum ekki hvað fólk er gam-
alt sem kaupir fullorðinsmiða og 
það er ekki hægt að áætla kostnað-
inn, að sama skapi eru engar tölur 
um hvað þessi breyting sparaði á 
sínum tíma. En við erum á því að 
þetta sé sanngjarnt.“ – smj

Strætó lækkar aldursmörk fyrir eldriborgaraafslátt aftur í 67 ár

Forseti ASÍ segir það 
alveg klárt mál að það sé 
í höndum félagsmanna 
VR að taka ákvörðun 
um úrsögn úr ASÍ. Sam-
staða stéttarfélaganna sé 
lykilatriði til þess að ná 
árangri í hagsmunabar-
áttu fyrir félagsmenn. 

Okkur fannst 
sjálfsagt að kippa 

þessu í lag og vonum að 
þetta verði til að fleiri nýti 
sér strætó. 
Heiða Björg  
Hilmisdóttir,  
stjórnarformaður 
Strætó bs.

Héraðsdómur Reykjaness

SKÓLAMÁL „Það getur falist í því 
nokkur styrkleiki að vera með 
fámennan skóla því við höfum 
gott tækifæri á að fylgjast náið með 
okkar nemendum og veita þeim 
gott aðhald,“ segir Guðrún Björg 
Aðalsteinsdóttir, skólameistari 
Menntaskóla Borgarfjarðar.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í gær hafa aldrei verið færri nem-
endur í tíu ára sögu Menntaskóla 
Borgarfjarðar en nú. Fyrstu árin eftir 
að skólinn tók til starfa 2007 voru 
nemendurnir um 160. Síðan hafa 
þeir yfirleitt verið um 130 en eru 
116 í dag að sögn Guðrúnar. Strax 
haustið 2019 muni staðan hins 
vegar breytast mikið.

„Þetta er ekki langtímafækkun,“ 
undirstrikar skólameistarinn. Skýr-
ingin á fækkuninni sé einfaldlega 
fjöldi barna í tilteknum árgöngum 
á upptökusvæði skólans. „Miðað 
við árganginn 2003 má búast við að 
nemendum fjölgi töluvert haustið 
2019.“ – gar

Fækkun í 
Borgarfirði er 
tímabundin

3 .  F E B R Ú A R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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ÞÓRSHÖFN „Maður er orðinn lang-
þreyttur á þessu ófremdarástandi 
sem verið hefur svo lengi,“ segir Elías 
Pétursson, sveitarstjóri í Langanes-
byggð, um stórt hús á Þórshöfn sem 
stendur autt og er heimamönnum 
þyrnir í augum.

Elíasi var á síðasta fundi sveitar-
stjórnar Langanesbyggðar falið að 
ræða við eigendur Langanesvegar 2 
um framtíðarnotkun hússins þar sem 
upphaflega var byggingavöruverslun 
Kaupfélags Langnesinga en hefur hýst 
ýmsa aðra starfsemi í gegn um tíðina, 
meðal annars fánaverksmiðju. Það er 
byggt 1980, er alls 543 fermetrar og 
hefur verið ónotað um árabil.

Félagið Lónshöfn ehf., sem eignað-
ist húsið 2003, var selt til nýrra aðila 
sem árið 2013 fengu leyfi til að inn-

rétta þar sex íbúðir auk þjónustu-
rýmis. Framkvæmdir hófust undir 
verkstjórn Gunnólfs Lárussonar sem 
verið hafði sveitarstjóri er leyfi fékkst 
fyrir breytingunni. Lónshöfn fór hins 

vegar á höfuðið á árinu 2016 án þess 
að verkinu væri lokið. Þá yfirtóku 
Landsbankinn og Byggðastofnun, 
húsið og hafa síðan reynt árangurs-
laust að koma því í verð.

Fram kemur í fundargerð að lagðar 
hafi verið dagsektir á eigendur hússins 
vegna ástandsins en að þeir hafi and-
mælt sektunum. Elías segir eigend-
urna ekki hafa greitt sektirnar til þessa 
en að þeir hafi reyndar lagað nokkuð 
til í kring um húsið. Fram undan sé að 
ræða við þá um framtíðina.

„Við viljum einfaldlega að húsið sé 
ekki svona ljótt,“ segir Elías. „Húsið 

er algjörlega í miðbænum miðjum 
og það þýðir að við viljum helst fá 
einhverja starfsemi í það sem fylgir 
eitthvert líf. Þannig að húsið líti vel 
út og að í því sé starfsemi sem nýtist 
sveitarfélaginu eða samfélaginu. Það 
getur verið blanda af íbúðum og skrif-
stofuhúsnæði,“ segir Elías. „Það gæti 
verið að sveitarfélagið komi einhvern 
veginn þannig að málum að það sé 
hægt að koma þessu á hreyfingu en 
það verður þó aldrei gert þannig að 
skattfé verði notað til að leysa ein-
hvern úr snörunni,“ undirstrikar 
sveitarstjórinn.  gar@frettabladid.is

Langþreytt á draugahúsi í eigu 
banka á Þórshöfn á Langanesi

Húsið sem Landsbankinn og Byggðastofnun eignuðust hvor sinn hlut í er eigandinn varð gjaldþrota. MYND/ELÍAS PÉTURSSON

Við viljum einfald-
lega að húsið sé ekki 

svona ljótt.
Elías Pétursson, 
sveitarstjóri í 
Langanesbyggð

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

www.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.

Volkswagen Golf Metan sparar þér bæði peninga og kolefnisspor svo að þú og umhverfið njótið góðs af. 
Nú færðu Golf Metan á vistvænu tilboði. Gríptu tækifærið og skiptu yfir í vistvænan bíl. Hlökkum til að sjá þig!
Volkswagen Golf Metan sparar þér bæði peninga og kolefnisspor svo að þú og umhverfið njótið góðs af. 
Nú færðu Golf Metan á vistvænu tilboði. Gríptu tækifærið og skiptu yfir í vistvænan bíl. Hlökkum til að sjá þig!

Golf Metan á
vistvænu tilboði!

2.990.000 kr.

Vistvænt tilboð:

Verðlistaverð 3.250.000 kr.

Kynntu þér vistvænt tilboð 
á metanútfærslu Golf á 
volkswagen.is/vistvaent

Þú finnur fjórar metanstöðvar
á höfuðborgarsvæðinu og eina 
á Akureyri.

Til afhendingar strax!

DÝRAVE RN D  Matvælastofnum 
(MAST) þurfti í tvígang að fjar-
lægja dýr úr vörslu eigenda sinna 
á höfuðborgarsvæðinu í vikunni. 
Í fyrra málinu var gripið til tafar-
lausrar vörslusviptingar á hvolpi við 
eftirlit stofnunarinnar vegna alvar-
legrar vanhirðu og vanfóðrunar. 
Samkvæmt upplýsingum frá MAST 
er óljóst hvort hvolpurinn nái sér.

Í hinu málinu átti að taka hund 
og kött af eiganda vegna vanhirðu 
og slæms aðbúnaðar, en hvorugt 
dýrið var á heimilinu þegar full-
trúar MAST komu á staðinn. Haft 
var uppi á hundinum en kötturinn 
er ófundinn. – smj

Vanrækt 
gæludýr tekin  
af eigendunum

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur sýknaði Stundina og Reykjavík 
Media í gær af kröfu um staðfestingu 
lögbanns sem lagt var á fréttaflutn-
ing þeirra að beiðni Glitnis HoldCo 
í október síðastliðnum.

Var það mat dómsins að í umfjöll-
un miðlanna hefði ekki verið gengið 
nær einkalífi þeirra sem um ræddi 
en óhjákvæmilegt hefði verið í 
opinberri umræðu sem átti erindi 
við almenning.

Lögbannið verður þó enn í gildi 
þar til áfrýjunarfrestur rennur 
út eftir þrjár vikur. Áfrýi Glitnir 
HoldCo-málinu til Landsréttar 
verður lögbann í gildi allt þar til 
niðurstaða Landsréttar liggur fyrir 
í málinu. – aá

Stundarsigur

Bygging sem Landsbank-
inn og Byggðastofnun 
eiga á Þórshöfn á Langa-
nesi hefur staðið auð í 
áraraðir. Fyrri eigendur 
fóru í þrot við að breyta 
húsinu í íbúðir. Sveitar-
stjórnin segir það ekki í 
ásættanlegu ástandi og 
fól sveitarstjóranum að 
ganga í málið.
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lAugArDag oG sUnNudAg miLlI 13 Til 17  
» Veisluskreytingar að hætti blómaskreyta og stílista Garðheima

» Pantanir á áletrunum fyrir servíettur, kerti, sálmabækur ofl

» Tískusýning á glæsilegum fermingarfatnaði frá Cosmo kl 14:00

» Fermingarfatnaður fyrir drengi frá Suit Up

» Heida HB ljósmyndari kynnir fermingarmyndatökur

» Samskipti kynnir fermingarboðskort ofl

» Glæsilegar fermingartertur frá Sætum Syndum

» Veislan kynnir veitingar fyrir fermingarveisluna

» Snyrtistofan Heilsa og Útlit kynnir þjónustu sína

» Dóttir kynnir nýja skartgripalínu

» Nítró sýnir flottar vespur og motorcross hjól

» Photobooth.is sýnir myndavalmöguleika fyrir fermingarveisluna

» Lukkupottur fyrir fermingarbarnið með glæsilegum vinningum

fOrEldRagLaðnIngUr!
Skilið inn afrifu af fermingarbréfinu í 
lukkupott foreldra og eigið möguleika á 
að vinna foreldra-dekur:

Fermingarsýning Garðheima
               3. og 4. febrúar

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

Gisting fyrir tvo á Fosshótel 
Reykjavík með morgunverði

»  

»  Úttekt í Garðheimum að 
upphæð 25.000

»  Gjafabréf frá Cosmo

gEgn fRamVísUn FeRmiNgArbRéfSinS DagAnA 3. oG 4. FebRúaR
20% AfsLátTur aðrA dAgA fRam að FerMinGu.30% AfsLátTur



STJÓRNSÝSLA Ekkert hefur gengið 
að fá gögn frá kirkjuráði varðandi 
margvísleg mál þrátt fyrir marg-
ítrekaðar óskir Fréttablaðsins síð-
ustu þrjá og hálfan mánuð. Engar 
skýringar hafa fengist frá þjóð-
kirkjunni vegna þessa.

Upphaflegt erindi var sent 19. 
október síðastliðinn á póstfang 
þjóðkirkjunnar og til Odds Einars-
sonar, framkvæmdastjóra kirkju-
ráðs. Þar var óskað eftir afriti 
ýmissa gagna sem lögð höfðu verið 
fram á fundi kirkjuráðs rúmum 
mánuði fyrr, þann 12. september.

Meðal skjalanna sem óskað var 
eftir aðgangi að var erindi frá félagi 
sem heitir AS Hótel og er í fundar-
gerð kirkjuráðs sagt varða kaup á 
lóðum úr landi kirkjujarðarinnar 
Heydala á Austurlandi. Kemur fram 
að kirkjuráð fól framkvæmdastjór-
anum að svara erindinu. Einnig var 
um að ræða erindi frá ónefndum 
aðila um ósk um viðræður um kaup 
á landspildu á Valþjófstað. Sömu-
leiðis var bréf frá Lögmönnum 
Höfðabakka sem óskuðu liðveislu 
í dómsmáli varðandi Kálfafellsstað.

Þá óskaði Fréttablaðið eftir 
ýmsum erindum sem varða veiði-
réttarmál í Affallinu annars vegar 
og Miðfjarðará hins vegar. Eitt 
málið snýst um kunnuglegt atriði 
úr nútíma fasteignasögu þjóðkirkj-
unnar og er um niðurstöðu myglu-
rannsóknar Náttúrufræðistofnunar 
Íslands í prestbústaðnum á Reyk-Íslands í prestbústaðnum á Reyk-Íslands í prestbústaðnum á Reyk
hólum.

Þegar þessari beiðni hafði ekki 
verið svarað 1. nóvember var hún 
ítrekuð og í leiðinni óskað eftir 
gögnum af næsta fundi kirkjuráðs 
þar á eftir sem fram hafði farið 10. 
október. Þar var til dæmis um að 
ræða greinargerð framkvæmda-
stjóra vegna stöðu Skálholts og 
erindi sóknarnefndar í Breiðholts-
sókn og Fella- og Hólasókn um sam-
einingu sóknanna.

Skjalastjóri biskupsstofu, Ragn-
hildur Bragadóttir, afsakaði tafir á 
afgreiðslu málsins með tölvupósti 
9. nóvember. Skýringin væri meðal 
annars miklar annir vegna kirkju-
þings sem þá var fram undan. „Skal 
pressa á viðkomandi og fylgja mál-
inu fast eftir,“ sagði í skeyti skjala-
stjórans. Annað skeyti barst 14. 
nóvember. „Hef sent biskupsritara 
orðsendingu um að hann svari þér 
hið snarasta.“

Síðast heyrðist frá þjóðkirkjunni 
varðandi þessi mál 8. desember síð-
astliðinn. „Það er á mínu borði að

svara þér en vandamál mitt er að 
fljótlega hættir að sjást í borðið 
mitt fyrir málum. Síðasti kirkju-
ráðsfundur ársins verður á þriðju-
daginn og ég lofa að eftir hann skuli 

ég sinna þér,“ segir í tölvuskeyti 
sem barst þann dag frá Oddi Einars-
syni, framkvæmdastjóra kirkjuráðs. 
Ítrekuðum óskum um afgreiðslu 
málsins, síðast fyrir átta dögum, 

hefur síðan í engu verið svarað.
Beiðnum um afrit af gögnum 

sem lögð hafa verið fyrir kirkjuráð 
hefur fram að þessu jafnan verið 
svarað. Oft hafa umbeðin gögn 

verið afhent en stundum ekki á 
þeim grundvelli að um trúnaðar-
gögn sé að ræða. Agnes M. Sigurðar-
dóttir biskup er forseti kirkjuráðs. 
gar@frettabladid.is

Hvorki fást svör né gögn frá kirkjuráði
Fréttablaðið hefur nú beðið í fimmtán vikur eftir gögnum af fundum kirkjuráðs í haust sem leið. Í fyrstu var sagt að erindin yrðu af-Fréttablaðið hefur nú beðið í fimmtán vikur eftir gögnum af fundum kirkjuráðs í haust sem leið. Í fyrstu var sagt að erindin yrðu af-Fréttablaðið hefur nú beðið í fimmtán vikur eftir gögnum af fundum kirkjuráðs í haust sem leið. Í fyrstu var sagt að erindin yrðu af
greidd en í tæpa tvo mánuði hafa engin svör fengist frá biskupi og framkvæmdastjóra kirkjuráðs þrátt fyrir margítrekaðar beiðnir.

Oddur Einarsson, framkvæmdastjóri kirkjuráðs, í miðið og Agnes M. Sigurðardóttir, biskup og forseti kirkjuráðs, á göngum biskupsstofu ásamt Magnúsi E. 
Kristjánssyni, forseta kirkjuþings sem velur í kirkjuráð. Undir kirkjuráð heyra kirkjustaðir og ýmsar stofnanir.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Staða kirkjuráðs

Kirkjuráð starfar á grundvelli laga 
um stöðu, stjórn og starfshætti 
þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, auk 
fyrirmæla í öðrum lögum. Þá 
starfar ráðið einnig samkvæmt 
starfsreglum settum af kirkju-
þingi.

Kirkjuráð er kosið af kirkjuþingi 

og heyrir undir þingið.
Kirkjuráð hefur tiltölulega 

sjálfstæða stöðu í stjórnkerfi 
kirkjunnar og telst til æðstu 
framkvæmdarvaldshafa þar, með 
kirkjuþingi, biskupi Íslands og 
dóms- og kirkjumálaráðherra.

Undir kirkjuráð heyra kirkju-

staðir og ýmsar stofnanir 
kirkjunnar, auk þess sem ráðið 
tekur þátt í samstarfi við embætti 
biskups Íslands og fleiri aðila og 
veitir fé til margvíslegra verkefna 
á sviði kirkjumála.

Heimild: kirkjan.iseimild: kirkjan.iseimild: kirk

Síðasti kirkjuráðs-
fundur ársins 

verður á þriðjudaginn og ég 
lofa að eftir hann skuli ég 
sinna þér.
Oddur Einarsson, framkvæmdastjóri 
kirkjuráðs, í tölvupósti 8. desember

Leitað er eftir dagforeldrum til starfa í Reykjavík.  
Nánari upplýsingar fást hjá daggæsluráðgjöfum í 
þjónustumiðstöðvum borgarinnar í síma 411 1111. 

Réttindanámskeið fyrir verðandi dagforeldra verður haldið  
hjá Námsflokkum Hafnarfjarðar 10. mars — 11. apríl n.k.   
Nánari upplýsingar í síma 664-5510/ 585-5860.  

Reykjavíkurborg niðurgreiðir hluta af námsgjaldi. 

Til að stuðla að nýliðun meðal dagforeldra áformar  Reykjavíkurborg að auka framboð á 
leiguhúsnæði fyrir starfsemi þar sem tveir dagforeldrar vinna saman.    

Viltu vinna með börnum? 
STJÓRNMÁL „Ekki er búið að skipa 
nefndina en annars vegar verða 
þetta fulltrúar ráðuneyta og hins 
vegar aðilar sem þekkja vel til 
málefna tjáningarfrelsis og upp-
lýsingarfrelsis,“ segir Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra í samtali við 
Fréttablaðið en hún greindi frá því 
á ríkisstjórnarfundi í gær að skipuð 
yrði sjö manna nefnd vegna endur-
bóta löggjafar á sviði tjáningar-, fjöl-
miðla- og upplýsingafrelsis.

Hún segir verkefnið tvískipt. 
Leitast verði við að halda áfram með 
vinnu sem hófst árið 2010 um að 
fara yfir löggjöf á sviði upplýsinga-
mála og tjáningarfrelsis. Þá verði 
farið yfir gildandi upplýsingalög 
í ljósi þróunar á alþjóðavettvangi 
og það metið hvort þörf sé á breyt-og það metið hvort þörf sé á breyt-og það metið hvort þörf sé á breyt
ingum. – dfb

Ný nefnd fer yfir 
upplýsingalögin

NÝSKÖPUN Hafnarstjórn Hafnar-
fjarðar mun ekki ráðstafa lóð sem 
sprotafyrirtækið Spretta hefur óskað 
eftir við Strandgötu 86, undir gáma-
þorp fyrir ræktun spretta (e. micro-
greens) og salats, fyrr en frekari 
ákvörðun liggur fyrir um framtíðar-
skipan á svæðinu. Telur stjórnin að 
um áhugavert verkefni sé að ræða 
en bendir á að samkeppni standi nú 
yfir um skipulag Flensborgarhafnar/
Óseyrarsvæðisins.

Fréttablaðið greindi um miðjan 
nóvember frá bréfi forsvarsmanna 
Sprettu, þeirra Stefáns Karls Stefáns-
sonar leikara og Soffíu Steingríms-
dóttur, til bæjaryfirvalda þar sem 
þau óskuðu eftir samstarfi vegna 
tímabundins tilraunaverkefnis. – hg

Bíða með lóðina 
sem Spretta vill

Sjö manna nefnd mun 
endurskoða upplýsingalög-
gjöfina.

Stefán Karl 
Stefánsson 
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sjá nánar á utmessan.is

Þar sem allt tengist

UTmessan í dag
Hörpu kl. 10 - 17

Aðgangur ókeypis

Opið 10 – 17

Ókeypis í bílastæðahús Hörpu

Eigðu skemmtilegan dag 

í heimi tækninnar

12:00 SILFURBERG 
Hönnunarkeppni HÍ. Fylgstu með 
heimasmíðuðum róbotum keyra í gegnum 
þrautabraut.

12:00  ELBORG 
Sýnd upptaka af fyrirlestri 14 ára 
undrabarnsins Tanmay Bakshi frá ráðstefnu 
UTmessunnar

13:00 ELDBORG 
Vísinda-Villi gerir tilraunir og spjallar við krakka um 
þetta merkilega kraftaverk sem heimurinn okkar og 
við sjálf erum

14:00  ELBORG 
Sýnd upptaka af fyrirlestri 14 ára 
undrabarnsins Tanmay Bakshi frá ráðstefnu 
UTmessunnar

15:00 ELDBORG 
Vísinda-Villi gerir tilraunir og spjallar við krakka um 
þetta merkilega kraftaverk sem heimurinn okkar 
og við sjálf erum

10:00 – 17:00 NORÐURLJÓS 
Háskólinn í Reykjavík leyfir gestum og 
gangandi að prófa Makey Makey, Kano tölvur og 
Minecraft ásamt tölvutæting. 
Mynstraleikur, mælingar á hnébeygjum, 
þrívíddar, Prímtöluteljari og DeCP-
myndleitarkerfi. Nýji formúlubíllinn verður 
á svæðinu og einnig verður mælingar-og 
endurhæfingarkerfi við meðferð á sjúklingum 
með hálsskaða til sýnis.

10:00 – 17:00 NORÐURLJÓS 
Tækniskólinn leyfir gestum að sjá og prófa ýmis 
nemendaverkefni svo sem spegil sem breytir andliti 
þínu á skemmtilegan hátt, ljósmyndavegg og HDC 
sýndarveruleikatölvuleik.

10:00 – 17:00 SILFURBERG
Háskóli Íslands gefur gestum færi á að ferðast um 
fjalllendi í sýndarveruleika, skapa tónlist með Wave 
tónlistarhringnum, sjá hvernig matur úr 
þrívíddarprentara verður til, ferðast um heiminn á 
höndunum, taka þátt í getraun sem reynir á
skynfærin, sjá hvernig jarðskjálftar hafa áhrif á 
heimili okkar, upplifa fróðleik með Vísindasmiðjunni 
og skoða rafknúna kappaksturbílinn frá Team Spark

Dagskrá í 
ráðstefnusölum

• Prófaðu að skora mark hjá gervigreindu markmannsvélmenni

• Heilsaðu upp á Titan risavélmennið og krúttvélmennið Pepper

• Hægt verður að upplifa og prófa sýndarveruleika í sýningarbásum víðsvegar um svæðið

• Þola netþjónar að liggja í vatni?

• Reyndu að stýra fjarstýrðum snjall-vöruflutningabíl í gegnum þrautabraut

• Fáðu innsýn í hvernig heimurinn lítur út í viðbættum veruleika

• Prófaðu að teikna beint á skjái

• Hentu rusli í snjallruslatunnu!



á tímabilinu 3. ágúst 2018 til 27. júlí 2019
Kjarvalsstofa er stúdíóíbúð/vinnuaðstaða, sem ætluð er til dvalar fyrir 
listamenn í miðborg Parísar, skammt frá Notre Dame dómkirkjunni. 

Þeir sem í stofunni dvelja greiða dvalargjöld sem ákveðin eru af stjórn 
Cité Internationale des Arts sem rekur stofuna. Á árinu 2018 verða þau  
1.104 evrur fyrir tveggja mánaða dvöl fyrir einstakling. Úthlutað er að 
lágmarki í tvo mánuði í senn, en vegna fjölda umsókna undanfarin ár 
hefur dvalartími að jafnaði ekki verið lengri en 2 mánuðir. Dvalargestir 
skuldbinda sig til að hlíta reglum Cité Internationale des Arts varð-
andi afnot af húsnæði og vinnuaðstöðu, þ.á.m. er ætlast til að þeir nýti 
stofuna allan úthlutunartíma sinn. Stjórn Cité Internationale des Arts 
leggur áherslu á að dvalartíminn sé vel nýttur í vinnu umsækjanda að 
list sinni. Nánari upplýsingar um Kjarvalsstofu er að finna á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar.

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018 kl. 16.00.  
Sækja skal um á Rafrænni Reykjavík, rafraen.reykjavik.is.

Frekari upplýsingar veitir skrifstofa Menningar- og ferðamálasviðs í  
s. 411-6020 eða á netfanginu menning@reykjavik.is.

Stjórn Kjarvalsstofu í París

AFNOT AF KJARVALSSTOFU Í PARÍS 

CMYKPantone 287

TYRKLAND Yfirvöld í Tyrklandi fyrir-
skipuðu í gær handtöku þrettán ein-
staklinga sem lýstu yfir stuðningi 
við málstað samtaka tyrkneskra 
lækna (TTB) en samtökin birtu fyrr 
um daginn grein þar sem aðgerðir 
Tyrkjahers í Afrin-héraði Sýrlands 
voru harðlega gagnrýndar.

Dagblaðið Hurriyet greindi frá 
handtökunum en þær koma í kjöl-
far fyrirskipunar ríkissaksóknara 
um að handtaka skyldi ellefu hátt-
setta meðlimi TTB, meðal annars 
formanninn. „Nei við stríði, friður 
strax!“ var heróp samtakanna sem 
birtist í greininni. Recep Tayyip 
Erdogan, forseti Tyrklands, var 
harðorður í garð þeirra sem stóðu 
að yfirlýsingunni og sakaði viðkom-
andi um landráð.

Þau þrettán sem handtekin voru 
í gær lýstu yfir stuðningi við TTB á 
samfélagsmiðlum. „Stríð er dauði, 
eyðilegging, blóð og tár. Nei við 
stríði,“ sagði í einu tístinu sem Reu-
ters vísaði í.

Fyrrnefnd 24 eru þó langt frá því 
að vera ein á báti. Alls hafa rúmlega 
300 verið handtekin vegna færslna á 
samfélagsmiðlum sem „gagnrýndu, 
voru í andstöðu við eða rangtúlk-
uðu“ aðgerðir hersins í Afrin, að því 
er ríkisstjórnin greindi frá.

Aðgerðirnar í Afrin snúast um að 
reka YPG, hersveitir Kúrda, í burtu 
frá héraðinu sem á landamæri að 

Tyrklandi. Telja Tyrkir YPG vera 
hernaðararm Verkamannaflokks 
Kúrda (PKK) en flokkurinn er álit-
inn hryðjuverkasamtök af Atlants-
hafsbandalaginu og Evrópusam-
bandinu.

Þessu mati Tyrkja eru flestir 
aðilar hernaðarbandalagsins gegn 
Íslamska ríkinu, sem Bandaríkja-
menn eru í forsvari fyrir og YPG og 
Tyrkir tilheyra, ósammála.

Óháð félagasamtök hafa gagn-
rýnt handtökur forsprakka TTB 
harðlega. Til að mynda hafa bæði 
Amnesty International og Alþjóða-
læknasamtökin kallað eftir því að 
réttindi lækna séu virt og öll mál 
gegn þeim verði felld niður.

„Þessar handtökur eru varhuga-
verð þróun sem grefur undan lögum 
og reglu sem og sjálfstæði og hlut-
leysi tyrkneskra dómstóla,“ sagði í 
sameiginlegri yfirlýsingu Johann-

esar Hahn, stækkunarstjóra ESB, og 
Federicu Mogherini, utanríkismála-
stjóra ESB.

Þá greinir Reuters frá því að 
bandamenn Tyrkja í vestri óttist 
nú mjög að Erdogan sé að nýta sér 
aðgerðir hersins til þess að kæfa 
raddir stjórnarandstæðinga.

Þetta er þó ekki í fyrsta skipti 
sem Erdogan-stjórnin fyrirskipar 
fjöldahandtökur. Eftir misheppnaða 
valdaránstilraun árið 2016 voru um 
fimmtíu þúsund handtekin fyrir 
meintan stuðning við útlæga klerk-
inn Fethullah Gulen og um 150.000 
opinberir starfsmenn misstu 
vinnuna. thorgnyr@frettabladid.is

Fleiri handtekin fyrir andstöðu 
við aðgerðir Tyrkjahers í Afrin

MJANMAR Mannréttindastofnun 
Sameinuðu þjóðanna kallaði í gær 
eftir því að Wa Lone og Kyaw Soe 
Oo, blaðamenn Reuters, yrðu leystir 
úr haldi. Þeir Lone og Oo hafa verið í 
fangelsi í Mjanmar frá því þeir voru 
handteknir þann 12. desember, 
grunaðir um að hafa brotið upp-
lýsingalög ríkisins þegar þeir 
leituðu að upplýsingum um þjóð-
ernishreinsanir ríkisstjórnarinnar 
á Róhingjum í Rakhine-héraði.

„Við köllum eftir því að þeir 
verði tafarlaust leystir úr haldi og 
að ákærurnar á hendur þeim verði 
felldar niður. Alvarleg aðför ríkis-
stjórnar Mjanmar að tjáningarfrels-
inu er okkur mikið áhyggjuefni,“ 
sagði Rupert Colville, talsmaður 
stofnunarinnar, á blaðamannafundi 
í Genf í gær.

Beiðni þeirra Oo og Lone um 
lausn gegn tryggingu var hafnað 
á fimmtudaginn. Ye Lwin dómari 
sagði að brotið sem um ræðir væri 
þess eðlis að lausn gegn tryggingu 
væri ekki í boði.

Stephen J. Adler, ritstjóri Reu-
ters, lýsti vonbrigðum sínum með 
ákvörðunina. „Þeir hafa nú verið í 
fangelsi í fimmtíu daga. Þeir ættu að 
fá að vera með fjölskyldum sínum 
á meðan réttarhöldin standa yfir.“

Than Zaw Aung, lögmaður blaða-
mannanna, sagði eftir höfnun dóm-

ara að upplýsingarnar sem málið 
snerist um hefðu nú þegar verið 
aðgengilegar almenningi. Lögreglu-
maður hafi greint frá því er hann bar 
vitni að þær hefðu þá þegar birst í 
dagblöðum.

Alls hefur meira en hálf milljón 
fólks af þjóðflokki Róhingja flúið 
heimkynni sín í Rakhine-héraði 
og haldið til Bangladess eftir að 
ofbeldi braust þar út í ágúst í fyrra. 
Þáverandi mannréttindastjóri Sam-
einuðu þjóðanna lýsti því yfir að um 

þjóðernishreinsanir væri að ræða 
og síðar sagði hann möguleika á að 
framið væri þjóðarmorð á Róhingj-
um. Sagðist hann hafa heyrt sögur 
af því að Róhingjar væru skotnir til 
bana án dóms og laga og að bæir 
þeirra væru brenndir.

Nú stendur til að flytja flótta-
mennina heim aftur og á þeim flutn-
ingum að vera lokið árið 2019. Óháð 
félagasamtök hafa lýst áhyggjum af 
flutningunum og telja óvíst að Róh-
ingjum verði vel tekið. – þea

Sameinuðu þjóðirnar vilja blaðamenn 
Reuters í Mjanmar tafarlaust úr fangelsi

Aðgerðum lögreglunnar í Mjanmar hefur verið mótmælt. NORDICPHOTOS/AFP

Sýrlenskur uppreisnarmaður og tyrkneskur hermaður, samherjar gegn Kúrdum, veifa fánum sínum. NORDICPHOTOS/AFP

LÍBÍA Talið er að níutíu flóttamenn á 
leið frá Líbíu til Evrópu hafi drukkn-
að þegar bát þeirra hvolfdi í gær. Frá 
þessu greindi Flóttamannastofnun 
Sameinuðu þjóðanna. 

Þrír lifðu slysið af og sögðu þeir 
frá því að stærstur hluti þeirra sem 
er saknað hafi verið Pakistanar auk 
nokkurra Líbíumanna. Tíu líkum 
skolaði á land í Líbíu í gær. – þea

Níutíu fórust á 
leið frá Líbíu

BANDARÍKIN Faðir tveggja af þol-
endum Larrys Nassar, kynferðis-
brotamannsins og fyrrverandi læknis 
fimleikaliðs Bandaríkjanna á Ólymp-
íuleikunum, reyndi í gær að ráðast á 
Nassar í dómsal í Michigan þar sem 
kveða átti upp úrskurð um refsingu 
Nassars.

Faðirinn, Randall Margraves, var 
stöðvaður af þremur öryggisvörðum 
en áður en hann stökk að borðinu 
sem Nassar sat við bað hann um 
„fimm mínútur í klefa með þessum 
djöfli“. Þeirri bón hafnaði Janice 
Cunningham dómari.

Dætur Margraves, þær Madison og 
Lauren, höfðu skömmu áður greint 
frá ofbeldinu sem Nassar beitti þær. 
Þær eru í fjölmennum hópi 265 þol-
enda Nassars sem var í síðustu viku 
dæmdur í fjörutíu til 175 ára fangelsi 
eftir að dómari heyrði vitnisburð 160 
þolenda. – þea

Faðir reyndi að 
ráðast á Nassar

Larry 
Nassar

Bannað er að tala gegn 
aðgerðum Tyrkja í Afrin-
héraði Sýrlands. Forysta 
tyrknesku læknasamtak-
anna handtekin sem og 
andstæðingar Erdogan-
stjórnarinnar sem lýstu 
vanþóknun sinni á 
samfélagsmiðlum. Alls 
hafa rúmlega 300 verið 
handtekin frá því að að-
gerðirnar í Afrin hófust. 

13
voru handtekin í gær fyrir að 
lýsa andstöðu sinni á sam-
félagsmiðlum.Í Fréttablaðinu í gær kom fram 

að pólska þingið hefði samþykkt 
frumvarp sem gerir refsivert að 
segja pólska einstaklinga gerendur 
í helförinni. Hið rétta er að enginn 
verður sóttur til saka fyrir að tala 
um glæpi einstaklinga, eingöngu 
fyrir að segja pólsku þjóðina 
meðseka. Beðist er velvirðingar á 
mistökunum.

LEIÐRÉTTING
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LAUGARDAG FRÁ 12-16

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 brimborg.is

CITROËN C3
MEIRA EN 25 ALÞJÓÐLEG VERÐLAUN 
OG CITROËN ÞÆGINDI

PEUGEOT 3008
BÍLL ÁRSINS
Á ÍSLANDI 2018

VOLVO XC60
JEPPI ÁRSINS Á ÍSLANDI 2018
VALINN ÖRUGGASTI BÍLL Í HEIMI!

MAZDA CX-5
TILNEFNDUR TIL TITILSINS
BESTI BÍLL Í HEIMI!

FORD FIESTA
MEST SELDI SMÁBÍLL
Í EVRÓPU Í MÖRG ÁR!

Verð frá: 6.790.000 kr. Verð frá: 5.190.000 kr. Verð frá: 2.250.000 kr.Verð frá: 1.970.000 kr.

Verð frá: 3.740.000 kr.

ÚRVAL! ÚRVAL! ÚRVAL!

Komdu í Bíla�ör Brimborgar í dag.
Brimborg býður upp á yfir 500 gerðir bíla, 
frábært verð og framúrskarandi þjónustu.
 – við eigum rétta bílinn fyrir þig! 

Ekki missa af �örinu!
 – Komdu í Brimborg í dag

GLÆSILEGIR

NÝIR BÍLAR!GLÆSILEGIR

NÝIR BÍLAR!

NÝR!NÝR!

BEST OVERALL PERFORMER 2017

T I L N E F N I N G

MEST SELDI

SMÁBÍLL 

Í EVRÓPU
MEST SELDI

SMÁBÍLL 

Í EVRÓPU

CITROËN ÞÆGINDI

Verð frá: 2.990.000 kr.

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ FRÁ 
FORD, VOLVO, MAZDA, CITROËN OG PEUGEOT HJÁ BRIMBORG

   ÚRVAL! 
 ÚRVAL! 
ÚRVAL!

CITROËN C3 AIRCROSS SUV
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Sjónum er 
mjög beint 
að sykri, sem 
lævíslega 
hefur verið 
bætt í mat-
vörur 
á undan-
förnum 
árum. Ekki 
síst mjólkur-
afurðir, sem 
oft innihalda 
meiri sykur 
en súkku-
laði.

Mín skoðun  
Guðmundur Steingrímsson

Áttatíu prósent offeitra barna á grunnskólaaldri 
glíma við offitu fyrir lífstíð samkvæmt nýrri 
skýrslu bresku Barnalæknasamtakanna. Líkur 
eru á að ævi offeitra barna verði áratug styttri 
en jafnaldra þeirra, sem ekki glíma við offitu.

Síðustu æviárin eru þessu fólki oft erfið. Mikil þyngd 
dregur úr getu fólks til að hreyfa sig, stunda útivist og hollt 
líferni. Það kemur í bakið á fólki. Við verðum berskjölduð 
fyrir kvillum, sem fylgja kyrrsetu. Þyngdin veldur álagi 
á líkamann, sem fer illa með stoðkerfið. Þannig skerðast 
lífsgæðin.

Lærdómurinn er að fyrstu árin séu mikilvægust. Þá 
strax þarf að taka vandann föstum tökum. Á unglings- og 
fullorðinsárum er gjarnan erfitt fyrir einstaklinga að rjúfa 
vítahring óhollustu og hreyfingarleysis. Lengi býr að fyrstu 
gerð.

Barnalæknasamtökin telja brýnt að löggjafinn og hið 
opinbera grípi inn í þessa atburðarás með almennum 
aðgerðum. Þeir mæla með vitundarvakningu, líkri þeirri 
sem næstum hefur náð að útrýma reykingum í okkar 
heimshluta.

Fyrir örfáum árum var reykingafólk alls staðar – í 
bílnum, strætó, í flugvélum, heima við og á vinnustað þótti 
sjálfsagt að spúa óhollustunni yfir alla, líka þá sem ekki 
reyktu. Þessu var breytt með samstilltu átaki. Sambærilegar 
herferðir gegn offitu eru þegar farnar af stað í Bretlandi. 
Auglýsingar birtast á ljósvakanum, sem hvetja til hollra 
hátta og neyslu betri matar.

Sjónum er mjög beint að sykri, sem lævíslega hefur verið 
bætt í matvörur á undanförnum árum. Ekki síst mjólkur-
afurðir, sem oft innihalda meiri sykur en súkkulaði. Eru svo 
seldar sem heilnæmar afurðir. Þannig er komið í bakið á 
grandalausu fólki.

Barnalæknasamtökin vilja ganga langt. Þau vilja leggja 
blátt bann við auglýsingum á ruslfæði, einkum í tengslum 
við efni sem ætlað er börnum og unglingum. Þau vilja að 
búllum sem halda skyndibita að börnum í námunda við 
skóla verði lokað. Þau tala fyrir sykurskatti, ekki síst á gos-
drykki.

Við ættum að fylgjast grannt með þessari umræðu. Við 
erum meðal feitustu þjóða í Evrópu ef marka má mælingar, 
þrátt fyrir að við búum við ákjósanlegar aðstæður til heil-
brigðs lífernis. Hér er nóg athafnasvæði, tært og heilnæmt 
loft, hreint vatn og víðast hvar prýðilegar aðstæður til 
íþróttaiðkunar og afþreyingar, ekki bara fyrir afreksfólk 
heldur flestalla sem vilja stunda holla hreyfingu.

En einhvers staðar strandar boðskapurinn. Hann nær 
ekki til allra. Offita og tilheyrandi vanheilsa kosta okkur 
stórfé í heilbrigðiskerfinu. Líklega fela forvarnir og góð 
leiðsögn í sér meiri sparnað en nokkuð annað í kerfinu. 
Ríkið hefur skattlagningarvaldið og á að beita því til neyslu-
stýringar. Gjöld á óhollustu eiga að vera há. Æ augljósari 
rök eru fyrir því að flokka sykur með tóbaki og áfengi.

Hið opinbera á að leitast við að gera öllum kleift að 
stunda heilbrigða hreyfingu. Einnig hvetja til lífsmynsturs, 
sem felur í sér aukna hreyfingu. Góðar almenningssam-
göngur gera það. Borgarlínan er grein á þeim meiði.

Íþróttalíf á Íslandi er til fyrirmyndar. Nú er kominn tími 
til að taka næsta skref. Hið opinbera getur ýtt við fólki og 
hjálpað því að taka ábyrgð á sjálfu sér.

Ekki bíða

– Tengir þig við framtíðina!

Sjónvarpsdreifikerfi 
fyrir hótel, gistiheimili og skip.

Auðbrekku 3 • Kópavogur • s. 564 1660
oreind@oreind.is • www.oreind.is

Einhverra hluta vegna ákvað ég að meistara-
mánuður væri í janúar en ekki febrúar. Ég er 
því búinn að vera afskaplega duglegur undan-

farið. Ég hef synt og farið í Mjölni, út að skokka, 
fastað í 16 tíma á sólarhring, hugleitt og sleppt öllu 
áfengi. Ég gerði auðvitað ráð fyrir því að í lok þessa 
mánaðar yrði ég eins og grískt goð. Maginn yrði 
sléttur, ég stæltari, sálin í góðu jafnvægi og allt á 
tandurhreinu.

En það er öðru nær. Ég sit hérna með nefrennsli 
og hósta, fölur í framan og með bauga undir augum. 
Eitthvert fjárans bráðaofnæmi er að ergja mig eða 
snertur af flensu. Það ýlir í stífluðu nefinu. Kallinn 
er pirraður. Fátt er að ganga upp. Maginn er langt 
því frá sléttur. Konan mín sagði hlæjandi að hún 
hefði aldrei séð mig líta svona illa út. Ég held að 
það sé óhætt að segja að áður en ég fór í klippingu á 
mánudaginn hafi ég litið út eins og Saddam Hussein 
þegar Bandaríkjaher fann hann ofan í holunni.

Vonbrigði tilvistarinnar
Svona er lífið. Í vikunni rak ég augun í Ted-fyrirlestur. 
Hann var fluttur af bandaríska sálfræðingnum Susan 
David. Hún segir að það sé orðið landlægt í menning-
unni að fólk reyni að útrýma vonbrigðum og slæmum 
tilfinningum. Fólk skammast sín fyrir að líða illa. Fólki 
á að líða vel. Annað er misheppnað.

Susan vill meina að þetta sé hin mesta villa og ég er 
sammála henni. Lífið er fullt af vonbrigðum. Markmið 
nást ekki fyrr en seint og um síðir eða jafnvel aldrei. 
Manni getur liðið eins og skít. Þessar tilfinningar eru 
líka mikilvægar og þær verða að sjást. Að öðrum kosti 
skapast blekkingarheimur glansmyndar þar sem 
allir halda að öllum líði rosalega vel nema þeim, sem 
aftur getur skapað meiri óhamingju allra. Að mínu 

viti kallast þessi heimur, þegar verst lætur, Facebook. 
Stundum Ísland.

Einmana Musk
Ég las um daginn sallafínt viðtal við Elon Musk, 
eiganda Teslu. Musk er að gera spennandi hluti. Allt 
að gerast. En viti menn. Hann er ekki hamingju-
samur. Engin kona tollir í sambandi með honum. 
Hann vaknar einn á morgnana. Þetta var frábært 
viðtal vegna þess hversu einlægur Musk var. Ég finn 
raunverulega til með honum. Hann er líka mann-
eskja.

Hinn sammannlegi díll
Mótlæti er órjúfanlegur hluti þess að lifa. Þótt maður 
næði einhvern tímann því fáheyrða markmiði að 
upplifa að allt væri fullkomið, maður sæti með fólkinu 
sem maður elskar uppi á fjallstindi í logni, í hvítum 
kufli, sandölum, með vel snyrt skegg, hvítar tennur, 
sléttan maga, fullt af tekjum af nýju appi sem bjargar 
veröldinni frá tortímingu, búinn að smíða geimskutlu 
og hlaupa 35 maraþon, þá er allt eins víst að maður 
væri með magapínu, andstyggilegt kýli á nefinu eða 
fullur kvíða út af lífinu fram undan.

Í upphafi meistaramánaðar er eins gott að átta sig 
á þessu. Lífið er erfitt. Engin manneskja er laus við 
erfiðleika. Lífið snýst um að kljást við þá og reyna að 
hafa gaman af því. Það er enginn annar díll í boði. Hið 
skemmtilega er að við erum saman í þessari súpu. 
Öll. Og ég segi það ekki: Stundum nást markmiðin. 
Í fyrradag kláraði ég að taka til í kjallaranum og búa 
mér til aðstöðu fyrir smíðatólin mín með vinnuborði 
og hvaðeina. Mér leið býsna vel á eftir, þangað til ég 
fékk brjálað hóstakast út af rykinu sem ég þyrlaði upp 
með sópnum.

Meistaramánuður og lífið
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UTmessan 2018
Laugardaginn 3. febrúar kl. 10-17 í Hörpu

ORIGO FÆRIR ÞÉR  
FRAMTÍÐINA Á UTMESSUNNI
Kíktu í stuðið á Origobásnum á UTmessunni þar sem 
risavélmennið Titan tekur á móti þeim sem þora.

SKORAR ÞÚ  
EINS OG MESSI?  
VÍTAKEPPNI VIÐ ROBOKEEPER

HEILSAÐU UPP Á  

KRÚTTVÉLMENNIÐ  
PEPPER
 
KLAPPAÐU  

RISAEÐLUM MEÐ 
GERVIGREIND
 
UPPLIFÐU 360 GRÁÐU  

UNDRAHEIM



Virgil van Dijk er bæði dýrasti leikmaður í sögu Liverpool og dýrasti varnarmaður allra tíma. NORDICPHOTOS/GETTY

Félag Leikmaður Verð (pund) Frá Tímasetning

Arsenal
Pierre-Emerick  
Aubameyang 56 milljónir Dortmund 31. janúar 2018Dortmund 31. janúar 2018

Bournemouth Nathan Aké 20 milljónir Chelsea sumar 2017milljónir Chelsea sumar 2017milljónir Chelsea sumar 2017milljónir Chelsea sumar 2017

Brighton Jürgen Locadia 14 milljónir PSV janúar 2018

Burnley Chris Wood 15 milljónir Leeds sumar 2017milljónir Leeds sumar 2017milljónir Leeds sumar 2017milljónir Leeds sumar 2017

Chelsea Álvaro Morata 58 milljónir Real Madrid sumar 2017milljónir Real Madrid sumar 2017milljónir Real Madrid sumar 2017milljónir Real Madrid sumar 2017

Crystal Palace Christian Benteke 32 milljónir Liverpool sumar 2016milljónir Liverpool sumar 2016milljónir Liverpool sumar 2016milljónir Liverpool sumar 2016

EvEvE erton Gylfi Þór Sigurðsson 45 milljónir Swansea sumar 2017

Huddersfield Steve Mounié 11,4 milljónir Montpellier sumar 2017milljónir Montpellier sumar 2017milljónir Montpellier sumar 2017milljónir Montpellier sumar 2017

Leicester Islam Slimani 29 milljónir Sporting sumar 2016milljónir Sporting sumar 2016milljónir Sporting sumar 2016milljónir Sporting sumar 2016

Liverpool Virgil van Dijk 75 milljónir Southampton janúar 2018Southampton janúar 2018

Man City Aymeric Laporte 57 milljónir Athletic Bilbao 31. janúar 2018Athletic Bilbao 31. janúar 2018

Man Utd Paul Pogba 89 milljónir Juventus sumar 2016

Newcastle Michael Owen 16 milljónir Real Madrid sumar 2005milljónir Real Madrid sumar 2005milljónir Real Madrid sumar 2005milljónir Real Madrid sumar 2005

Southampton Guido Carrillo 19 milljónir Monaco janúar 2018Monaco janúar 2018

Stoke Giannelli Imbula 18,3 milljónir Porto janúar 2016

Swansea André Ayew 18 milljónir West Ham 31. janúar 2018West Ham 31. janúar 2018

ToToT ttenham Davinson Sánchez 42 milljónir Ajax sumar 2017

Watford Andre Gray 18,5 milljónir Burnley sumar 2017milljónir Burnley sumar 2017milljónir Burnley sumar 2017milljónir Burnley sumar 2017

West Brom Salomón Rondón 12 milljónir Zenitmilljónir Zenitmilljónir Zenit sumar 2015

West Ham Marko Arnautovic 20 milljónir Stoke sumar 2017

Dýrustu leikmenn liðanna í ensku úrvalsdeildinni

Sex lið slógu félagaskiptametið í janúar
Tæpur þriðjungur liðanna í ensku úrvalsdeildinni sló félagaskiptametið í fjörugum janúarglugga sem var lokað á miðvikudaginn. Öll 
stærstu liðin í deildinni fengu til sín stór nöfn og liðin í botnbaráttunni tóku einnig þátt í eyðslunni sem hefur aldrei verið meiri.

FÓTBOLTI Félagaskiptaglugganum 
svokallaða var lokað á miðviku-
daginn. Liðin í ensku úrvalsdeild-
inni eyddu samtals 150 milljónum 
punda í leikmenn á gluggadeginum 
sem var afar fjörugur. Met var slegið 
í janúarglugganum en alls keyptu 
liðin í ensku úrvalsdeildinni leik-liðin í ensku úrvalsdeildinni leik-liðin í ensku úrvalsdeildinni leik
menn fyrir 430 milljónir punda. 
Gamla metið frá 2011 var 225 millj-
ónir punda samkvæmt úttekt Delo-
itte’s Sports Business Group. 

Liðin í ensku úrvalsdeildinni 
eyddu langmest í leikmenn ef litið 
er á fimm stærstu deildir Evrópu.  
Spænska úrvalsdeildin kom næst 
með 250 milljónir punda. Liðin í 
þýsku, frönsku og ítölsku úrvals-
deildunum eyddu samtals 135 millj-
ónum punda í leikmenn í síðasta 
mánuði.

Tíðindi frá Bítlaborginni
Janúarglugginn opnaðist og lokaðist 
með hvelli. Liverpool stal fyrirsögn-
unum framan af mánuði, fyrst með 
kaupunum á Virgil van Dijk og svo 
með sölunni á Philippe Coutinho til 
Barcelona.

Það vakti einnig mikla athygli 
þegar Manchester United og Arse-
nal skiptu á Henrikh Mkhitaryan 
og Alexis Sánchez. Everton styrkti 
sóknarlínuna með Theo Walcott og 
Cenk Tosun en seldi Ross Barkley til 
Chelsea. 

Það var svo nóg um að vera á loka-
degi félagaskiptagluggans. Arsenal 
keypti Pierre-Emerick Aubameyang 
frá Borussia Dortmund fyrir met-
verð, seldi Oliver Giroud til Chelsea 
sem lánaði svo Michy Batshuayi til 
Dortmund. Manchester City gerði 
Aymeric Laporte að dýrasta leik-Aymeric Laporte að dýrasta leik-Aymeric Laporte að dýrasta leik
manni í sögu félagsins, Tottenham 
keypti Lucas Moura frá Paris Saint-
Germain og Swansea City og Stoke 
City opnuðu veskið upp á gátt. Og 
annan gluggadaginn í röð gerði 
Riyad Mahrez örvæntingafulla til-
raun til að komast frá Leicester City 
en án árangurs.

Tæpur þriðTæpur þriðT jungur sló metið
Alls bættu sex af 20 liðum ensku 
úrvalsdeildarinnar félagaskipta-
metið sitt í janúarglugganum í ár, 
þ.e. keyptu leikmann fyrir metverð. 
Liverpool reið á vaðið þegar félagið 
keypti Van Dijk frá Southampton 
fyrir 75 milljónir punda. Hann er 
ekki bara dýrasti leikmaður í sögu 
Liverpool heldur einnig dýrasti 
varnarmaður allra tíma.

Annan félagaskiptagluggann í röð 
keypti Arsenal framherja fyrir met-keypti Arsenal framherja fyrir met-keypti Arsenal framherja fyrir met
verð. Síðasta sumar borgaði félagið 
46,5 milljónir punda fyrir Alexandre 
Lacazette og á miðvikudaginn 
keyptu Skytturnar Aubameyang frá 
Dortmund fyrir 56 milljónir punda.

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri 
Manchester City, fékk ósk sína upp-
fyllta þegar félagið keypti Laporte 
frá Athletic Bilbao. Kaupverðið 
nam 57 milljónum punda sem 
gerði hann að næstdýrasta varnar-
manni sögunnar. City hefur alls eytt 
272 milljónum punda í leikmenn 
á þessu tímabili, mest allra liða í 
ensku úrvalsdeildinni. Og síðan 
Guardiola tók við sumarið 2016 
hefur City keypt leikmenn fyrir 418 
milljónir punda.

Liðin í fallbaráttunni létu einn-
ig til sín taka í janúarglugganum. 
Southampton fékk sand af seðlum 

fyrir Van Dijk og nýtti tækifærið til 
að kaupa argentínska framherjann 
Guido Carrillo fyrir metverð (19 
milljónir punda). Nýliðar Brighton 
keyptu hollenska framherjann 
Jürgen Locadia frá PSV Eindhoven 
fyrir 14 milljónir punda sem er það 
mesta sem félagið hefur greitt fyrir 
leikmann.

Þá keypti Swansea City André 
Ayew frá West Ham fyrir metverð 
(18 milljónir). Swansea fékk Ayew 
á frjálsri sölu sumarið 2015 og seldi 
hann svo fyrir metverð til West Ham 
ári seinna. Ayew er nú kominn aftur 
til Swansea þar sem hann hittir fyrir 
bróður sinn, Jordan Ayew.

Risa sjónvarpssamningur
Fjárhagslegt bolmagn liðanna í 
ensku úrvalsdeildinni jókst gríðar-
lega þegar nýr sjónvarpssamningur 
tók gildi sumarið 2016. Verðmæti  
hans er rúmlega fimm milljarðar 
punda, sem er 71% hækkun frá síð-
asta sjónvarpssamningi sem gilti frá 
2013 til 2016. 

Liðin í ensku úrvalsdeildinni hafa 
mikið fé milli handanna og tækifæri 
til að láta til sín taka á félagaskipta-
markaðinum. Líka „litlu“ liðin sem 
hafa efni á því að taka áhættu og 
gera mistök í leikmannakaupum.

Síðan nýi sjónvarpssamningurinn 
tók gildi hafa 18 af þeim 20 liðum 
sem leika nú í ensku úrvalsdeildinni 
slegið félagaskiptamet sitt. Annað af 
þeim tveimur liðum sem hefur  ekki 
gert það, West Brom, sló það sum-
arið 2015 þegar það keypti Salomón 
Rondón frá Zenit fyrir 12 milljónir 
punda.

Newcastle situr eftir
Hitt liðið er Newcastle United 
en félagaskiptamet þess frá 2005 
stendur enn. Þá keypti Newcastle 
Michael Owen frá Real Madrid 
fyrir 16 milljónir punda. Það er því 
ekki að furða þótt stuðningsmenn 
Newcastle séu orðnir langþreyttir 
á ástandinu og vilji að Mike Ashley 
selji félagið.

Newcastle gerði Alan Shearer að 
dýrasta leikmanni heims þegar það 
keypti hann frá Blackburn fyrir 15 
milljónir punda 1996. Nú er öldin 
önnur og svo virðist sem Newcastle 
hafi setið eftir í baráttunni á félaga-
skiptamarkaðnum.

Liðin í ensku úrvalsdeild-
inni keyptu leikmenn fyrir 
430 milljónir punda í janúar-
glugganum. Gamla metið var 
225 milljónir.

Michael Owen er enn 
dýrasti leikmaður í sögu 
Newcastle. Hann var keyptur 
á 16 milljónir punda frá Real 
Madrid sumarið 2005.

272
milljónir punda hefur Man-
chester City borgað fyrir 
leikmenn á þessu tímabili, 
mest allra í ensku úrvals-
deildinni.

Ingvi Þór  
Sæmundsson
ingvithor@frettabladid.is

18 S P O R T   ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð 3 .  3 .  3 .  FFF EEE B R Ú A R  2 0 1 8   B R Ú A R  2 0 1 8   B R Ú A R  2 0 1 8   LLL AAA UUU GGG AAA RRR DDD AAA GGG UUU RRR

SPORT



ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 I

C
E

 8
7

38
5 

01
/1

8

Styrkir verða veittir til barna á aldrinum 6–16 ára
Úthlutað verður úr sjóðnum á sumardaginn fyrsta, 19. apríl 2018. 
 Umsækjendur sem hafa ekki fengið úthlutað úr sjóðnum áður ganga fyrir. 

Leggðu þitt af mörkum til Vildarbarna með Icelandair
Farðu á www.vildarborn.is og sjáðu hvernig þú getur hjálpað börnum sem eru 
langveik eða búa við sérstakar aðstæður að komast í draumaferðina sína.

+ Umsóknareyðublöð eru á www.vildarborn.is

VILDARBÖRN ICELANDAIR
FERÐASTYRKIR VILDARBARNA ICELANDAIR:
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 1. MARS
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Vetrarveðrið í janúar árið 1971 setti strik í reikninginn. Strætisvagn lenti í erfiðleikum á leiðinni niður Bankastræti, 
rann til í hálkunni og endaði á umferðarljósastaur á gatnamótunum við Lækjargötu. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Á GÖNGUSKÍÐUM  
FYRIR VESTAN
„Ég er að fara í gönguskíðaæfinga-
búðir með góðum kvennahópi 
um helgina,“ segir Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir sem fagnaði nýverið 
fertugsafmæli.

Friðrika Hjördís Geirsdóttir.

LESA
Haust í Skíris-
skógi, þriðju 
skáldsögu 
Þorsteins 
heitins frá 
Hamri. Fjörug 
og óvenjuleg 
ævintýrasaga 
sem Forlagið 
gaf nýverið 
út á kilju-
formi.

Um helgina, af hverju ekki að…Einu sinni var Óhapp í Bankastræti 

HORFA
á stærstu stríðsmynd sem gerð 
hefur verið á Norðurlöndum. Kvik-
myndin Óþekkti hermaðurinn er 
eftir Väinö Linna og gerist á tímum 
seinni heimsstyrjaldarinnar. Sögu-
sviðið er stríðið milli Finnlands og 
Sovétríkjanna 1941-1944. Myndin 
er sýnd í Bíói Paradís.

Vetrarhátíð setur svip 
sinn á lífið í landinu 
og fer fram i öllum 
sex sveitarfélögum 
h ö f u ð b o r g a r -
svæðisins.  Ýmsir 

viðburðir tengdir menningu, listum, 
íþróttum og útiveru verða í boði 
með sérstakri áherslu á unga fólkið. 
Þá verða byggingar lýstar upp í ein-
kennislitum hátíðarinnar, grænum 
og fjólubláum, og að sögn aðstand-
enda hátíðarinnar hafa aldrei fleiri 
tekið þátt í þessu samspili ljóss og 
myrkurs. Sundlauganótt verður 
haldin í kvöld og verður frítt í sund 
frá klukkan 18.00 til 22.00 í níu 
sundlaugum höfuðborgarsvæðis-
ins. Ýmsar uppákomur verða í laug-
unum, það verður dansað, sungið 
og slakað á. Í nýopnaðri Sundhöll 
Reykjavíkur bregður Götuleikhús 
Hins hússins á leik fyrir gesti. Gestir 
í laugum borgarinnar eru hvattir til 
að taka þátt í uppákomum í laug-
inni.

Barnafjölskyldur hafa úr nógu 
að moða því að Heimsdagur barna 
fer einnig fram í dag í öllum menn-
ingarhúsum Borgarbókasafnsins. 
Á Heimsdegi barna gefst börnum 
og fjölskyldum tækifæri til að taka 
þátt í fjölbreyttum smiðjum og 
ævintýrum í öllum menningar-
húsum Borgarbókasafnsins: Árbæ, 
Gerðubergi, Grófinni, Kringlunni, 
Sólheimum og Spönginni.

Í ár hafa myrkraverur tekið yfir 

 Sundlaugaleikhús,  Sundlaugaleikhús, 
Zumba og slökun
Sundlauganótt verður haldin í kvöld og þá verður frítt í 
sund frá klukkan 18.00 til 22.00 í níu sundlaugum höfuð-
borgarsvæðisins. Ýmsar skrautlegar uppákomur verða í 
sund frá klukkan 18.00 til 22.00 í níu sundlaugum höfuð
borgarsvæðisins. Ýmsar skrautlegar uppákomur verða í 
sund frá klukkan 18.00 til 22.00 í níu sundlaugum höfuð

laugunum. Þá verður fjör á bókasöfnum borgarinnar og 
haldinn Heimsdagur barna, þemað í ár er myrkraverur.

 Sundlaugaleikhús, 
Zumba og slökun

Þær Kristrún KolbrúnarKolbrúnarK dóttir 
og Sóley Anna Benónýsdóttir 
bregða á leik í Sundhöllinni. Í
kvöld verður Götuleikhópur 
Hins hússins með atriði í 
sundlauginni. MYND/ÁSA

Í DAG ER HALDINN HEIMS-
DAGUR BARNA Á SÖFNUM 
BORGARBÓKASAFNSINS
FRÁ 13.00 TIL 16.00 OG 
ÞEMAÐ Í ÁR ER: 
MYRKRAVERUR!

söfnin; draugar, nornir, beina-
grindur, skrímsli og uppvakn-
ingar. Boðið verður upp á bún-
ingasmiðjur, föndursmiðjur, 
getraunir og ýmislegt fleira sem 
er hægt að kynna sér á heima-
síðu Borgarbókasafnsins, 
borgarbokasafn.is. 
kristjanabjorg@frettabladid.is
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Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn 
með sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum 
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson - 4wd, dísil, ssk. Verð frá 4.990.000 kr.

Hyundai Tucson 2wd / Dísilvél 1,7 lítrar, 141 hestöfl, eldsneytisnotkun 4,9 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, 
eldsneytisnotkun 7,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Glæsilegur

Hyundai Tucson
Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur eða beinskiptur, bensín eða dísil 



A lda Hrönn Jóhanns-
dóttir  er  komin 
aftur til starfa til lög-
reglunnar á Suður-
nesjum. Þar starfaði 
hún áður en hún var 

lánuð yfir til lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu eftir að Sigríður 
Björk Guðjónsdóttir var skipuð lög-
reglustjóri embættisins.

Síðustu ár hennar í starfi hafa ein-
kennst af átökum í kjölfar mikilla 
breytinga sem gerðar voru á verklagi 
og skipulagi lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu. Þá sérstaklega í 
málum sem varða heimilisofbeldi, 
kynferðisbrot og mansal.

Alda Hrönn segist stolt þegar 
hún lítur yfir farinn veg. Og þótt 
hún hafi oft á ferlinum verið alveg 
að niðurlotum komin vegna álags 
og mótlætis þá sé starfið henni 
mikilvægt. Það hafi aldrei komið til 
greina að gefast upp, það brenni á 
henni að gera samfélag okkar betra, 
fyrir alla.

Grunnurinn lagður í byrjun
Alda Hrönn var laganemi við 
Háskóla Íslands þegar hún fékk starf 
í sumarafleysingum hjá lögreglunni 
í Hafnarfirði. „Eldri bróðir minn 
var sumarafleysingamaður hjá lög-
reglunni og mér fannst þetta spenn-
andi. Svo þótti þetta eftirsóknarvert 
starf með lögfræðinámi. Þetta var 
skemmtilegasta vinna sem ég hafði 
unnið,“ segir Alda Hrönn sem hóf 
störf hjá lögreglunni sumarið 1999.

„Maður fékk eiginlega að gera 
allt. Á þessum tíma var töluvert af 
ómenntuðu fólki við störf. Ég fór 
því í útköll og fékk að spreyta mig í 
aðstæðum á vettvangi.

Ég man vel eftir fyrstu útköllunum 
og þegar ég horfi til baka þá held ég 
að grunnurinn hafi verið lagður 
þarna þegar ég byrjaði. Ég þurfti 
stundum að fara inn á heimili fólks í 
erfiðar aðstæður og það snerti mig,“ 
segir hún.

Misboðið og sagði upp
Alda Hrönn hóf strax störf hjá 
sýslumanninum í Hafnarfirði eftir 
útskrift, þar starfaði hún í nokkur ár 
þar til leið hennar lá til lögreglunnar 
á höfuðborgarsvæðinu. „Það var um 
áramótin 2006-2007 en þá var sam-
eining embættanna á höfuðborgar-
svæðinu. Á þessum tíma var verið 
að stofna kynferðisbrotadeild lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu og 
ég var lögfræðingur þeirrar deildar. 
Ég hafði mikinn metnað fyrir þróun 
deildarinnar og starfaði að henni í 
níu mánuði.

Ég var hins vegar ekki ánægð með 
þær skipulagsbreytingar sem urðu 
þar, þannig að ég ákvað að hætta. Ég 
sagði bara upp,“ segir Alda Hrönn.

Hvað var það sem truflaði þig svo 
mikið að þú ákvaðst að hætta? „Við 
vorum tvær í nýrri deild, svokall-
aðri rannsóknareiningu ákærusviðs, 
sem sögðum upp því okkur var mis-
boðið. Vorum mikið búnar að vera í 
samræðum við nýjan lögreglustjóra, 
Stefán Eiríksson, um þróun deildar-
innar. Við vorum þrjár konur og 
tveir karlar sem vorum reynslumest 
í deildinni. Stefán sagði okkur að 
sennilega yrði flatt skipurit, enginn 
yfir öðrum. Ef breyting yrði á myndi 
verða auglýst í þær stöður svo allir 
hefðu möguleika á að sækja um. 
Þegar á reyndi var það ekki þann-
ig. Það var búið að ákveða að karl-
mennirnir tveir fengju stöðurnar 
sem voru í boði. Við þrjár, konurnar 
í deildinni, fengum þær ekki og ekki 
heldur möguleika á að sækja um 
þær. Stöðurnar voru ekki auglýstar. 
Við vorum tvær sem sögðum upp. Í 
framhaldinu var skipulagi á ákæru-
sviði breytt.“

Á þessum tímapunkti ætlaði Alda 
Hrönn að hætta alfarið í lögreglunni. 
„Ég hafði val. Vildi ég sætta mig við 
ákvörðun lögreglustjóra eða ekki? 
Ég ákvað að hætta og sótti um ýmsar 
stöður. Einhvern veginn heillaði 
ekkert mig nógu mikið. Þá fékk 
ég tilboð frá lögreglunni á Suður-

LÖKE-málið tók á
Öldu Hrönn Jóhannsdóttur var gefið að sök að hafa misbeitt lög-
regluvaldi við rannsókn LÖKE-málsins. Málið var fellt niður að rann-
sókn lokinni. Málsmeðferðin gekk henni nærri. Hún lýsir mótstöðu 
og kvenfyrirlitningu sem hún mætti í starfi sínu hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu. Hún starfar nú hjá lögreglunni á Suðurnesjum 

Alda Hrönn segir þörf á gagngerum breytingum á menningu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hún lýsir mótstöðu 
við innleiðingu á breyttu verklagi og megnri kvenfyrirlitningu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Dómurinn varð einn sá þyngsti sem 
féll í kynferðisbrotamáli á Íslandi 
á þessum tíma. Þessi mál eru alltaf 
erfið og reyna á,“ segir hún.

Stór og þung mál
Annað eftirminnilegt mál er stórt 
mansalsmál sem tengdist glæpa-
samtökum í Litháen og kom upp 
árið 2009. Alda Hrönn og félagar 
hennar í lögreglunni á Suðurnesj-
um unnu sleitulaust að rannsókn 
málsins. Nítján ára litháísk stúlka 
fylltist ofsahræðslu í flugvél á leið 
til Íslands. Í ljós kom að hún var 
svipt frelsi af mönnunum sem fluttu 
hana til landsins og hýstu í því skyni 
að notfæra sér hana kynferðislega 
eða að selja hana í vændi. Málið var 
gríðarlega stórt í sniðum og krafðist 
alþjóðlegs samstarfs. Á endanum 
voru fimm Litháar dæmdir, einn í 
fimm ára fangelsi og fjórir í fjögurra 
ára fangelsi, fyrir mansal. Þetta er 
fyrsti og eini dómurinn hér á landi 
þar sem sakfellt hefur verið fyrir 
mansal.

„Það var mjög mikil vinna sem fór 
í þetta mál hjá okkur öllum, skýrslur 
og upplýsingar að utan komu gjarn-
an á kvöldin og það þurfti að vinna 
úr þeim. Þarna sannaðist hversu 
góður mann aflinn var á Suður-
nesjum, samstilltur hópur. Á þessum 
tíma lærðum við mikið, Sigríður 
Björk var þá komin til Suðurnesja og 
var lögreglustjóri. Hún lagði mikið 
upp úr endurmenntun og sendi mig 
til dæmis áður en þetta mál kom 
upp á mína fyrstu ráðstefnu um 
mansal í Vín. Það kom sér vel.“

Hvað varð um stúlkuna sem var 
þolandi? „Ég veit ekki nákvæmlega 
hvar hún er í dag. Það er erfitt að 
vinda ofan af svona ofbeldi og áföll-
um. Síðast þegar ég frétti af henni, 
þá voru það góðar fréttir. En maður 
lærir líka að sleppa tökunum. Mestu 
máli skipti á þessum tíma að bjarga 
lífi hennar hreinlega, henni og fleiri 

nesjum og ég ákvað að slá til,“ segir 
Alda Hrönn frá.

Hún hafði mikinn metnað til að 
bæta verklag í kynferðisbrotamál-
um á þessum tíma sem hún vann að 
þróun deildarinnar á höfuðborgar-
svæðinu. „Ég sá tækifæri til að láta 
gott af mér leiða. Á þeim mánuðum 
sem ég hafði starfað í nýrri kyn-
ferðisbrotadeild breyttum við verk-
lagi. Til dæmis fórum við að nota 
gæsluvarðhald með virkum hætti. 
Ég hafði löngun til að halda áfram 
þessari vegferð og þess vegna fannst 
mér heillandi að fara til starfa hjá 
lögreglunni á Suðurnesjum,“ segir 
Alda Hrönn.

Góður mannafli á Suðurnesjum
Þegar Alda Hrönn fór til starfa á 

Suðurnesjum var sameining emb-
ætta nýafstaðin. „Slíkt er alltaf erfitt 
í byrjun en á Suðurnesjum græddum 
við á því. Mannaflinn þar er mjög 
góður. Það er líklega vegna þess að 
í teyminu starfar mikið af fólki sem 
býr á svæðinu. Því þykir vænt um 
Suðurnesin og er tilbúið að leggja 
mikið á sig. Þetta er ekki fjölmennt 
lögreglulið en getur flest. Það er 
öðruvísi að starfa í litlu samfélagi, 
hluttekningin er meiri. Nálægðin 
skiptir máli.“

Margt stendur upp úr frá tíma 
Öldu Hrannar á Suðurnesjum á 
þessum árum. Kreppan lék Nesin 
grátt. Félagslegur vandi varð meiri. 
Á þessum árum tókst Alda Hrönn 
á við þung og stór mál. „Mál föður 
sem braut á dóttur sinni var erfitt. 

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

ÉG BER EKKI KALA TIL 
NEINS. ÉG ÆTLA HINS 
VEGAR EKKI AÐ VERA MEÐ
VIRK MEÐ ÞEIM AÐILUM 
SEM SÝNA AF SÉR SVONA 
HEGÐUN EÐA SÝNA KONUM 
FYRIRLITNINGU.

LÖKE-málið 
Hvað er LÖKE?

LÖKE er málaskrárkerfi lög-
reglunnar. Lögreglumenn eiga að 
bera þagnarskyldu um atvik sem 
þeim verða kunn í starfi sínu eða 
vegna starfsins og leynt eiga að 
fara vegna lögmætra almanna- 
eða einkahagsmuna. Leki úr 
LÖKE-málaskrárkerfinu er litinn 
alvarlegum augum.
Um hvað snerist málið?

LÖKE-málið varðaði meint 
brot lögreglumanns vegna 
uppflettingar og meðferðar á 
upplýsingum úr upplýsingakerfi 
lögreglunnar, LÖKE. Í upphafi 
var lögreglumaðurinn ákærður 
fyrir að hafa flett upp nöfnum 
kvenna og deilt í lokuðum hópi á 
Facebook og einnig fyrir að hafa 
deilt upplýsingum um þrettán 
ára dreng.

Saksóknari hjá embætti ríkis-
saksóknara greindi frá því að ekki 
hefði verið hægt að útiloka að 
í meirihluta tilvika hafi upp-
flettingar tengst starfi lögreglu-
mannsins. Því var fallið frá hluta 
ákæruliða. Verjandi lögreglu-
mannsins sakaði Öldu Hrönn um 
rangar sakargiftir í málinu.

Lögreglumaðurinn var sak-
felldur fyrir þann ákærulið sem 
varðaði uppflettingu á deilingu á 
upplýsingum úr LÖKE um ungl-
ingsdrenginn. Hann hafði haft 
afskipti af honum í starfi og sendi 
tölvupóst til annars manns með 
nafni og lýsingu á drengnum. 
Honum var ekki gerð refsing.

Öldu Hrönn var gert að stíga til 
hliðar á meðan héraðssaksóknari 
rannsakaði störf hennar. Henni 
var gefið að sök að hafa mis-
beitt lögregluvaldi við rannsókn 
málsins.

Málið gegn Öldu Hrönn var 
fellt niður að rannsókn lokinni. 
Garðar Steinn Ólafsson, lögmað-
ur tveggja einstaklinga í málinu, 
segir samt að úr niðurstöðunni 
megi lesa að Alda hafi verið ábyrg 
fyrir ágöllum á rannsókninni þó 
að henni hafi ekki verið refsað 
fyrir það.
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vitnum stafaði veruleg hætta af þess-
um mönnum sem voru dæmdir.“

Samhugur um breytingar
Mikill árangur varð af starfi lög-
regluliðsins á Suðurnesjum á 
þessum árum frá efnahagshruni til 
ársins 2014. „Við breyttum verk-
lagi í ofbeldismálum og frá því 
að við breyttum því fengum við 
ekki sýknu í þeim málum til ársins 
2014. Eitthvað vorum við að gera 
rétt. Ég held það hafi verið í krafti 
smæðarinnar sem breytingarnar 
gengu vel fyrir sig á Suðurnesjum. 
Allir voru með okkur í verkefninu 
og tilbúnir að leggja sitt af mörkum. 
Félagsþjónustan og barnaverndin 
til dæmis. Við vorum ekki að þróa 
byltingarkenndar aðferðir, bara 
breyta nálgun og nýta þær heim-
ildir og úrræði sem við höfðum. En 
þegar samhugur verður um að koma 
breytingum í gegn eins og gerðist á 
Suðurnesjum þá er það mjög dýr-
mætt samfélaginu.“

Mótlæti og kvenfyrirlitning
Flutningur í embætti lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu kom henni að 
óvörum. „Við vorum á fullum krafti. 
Það var enginn á leiðinni neitt þar 
til kallið kom til Sigríðar Bjarkar 
 

með engum fyrirvara árið 2014. 
Það liðu aðeins fáeinar vikur og þá 
vorum við nokkur frá Suðurnesjum 
komin til starfa í Reykjavík. Hluti af 
flutningi Sigríðar Bjarkar til Reykja-
víkur fólst í því að innleiða verklagið 
frá Suðurnesjum. Til þess að geta 
gert það tók hún mig með sér. Hún 
fékk mig lánaða til embættisins í eitt 
ár. Ég starfaði fyrst sem aðstoðar-
lögreglustjóri. Að ári liðnu var lánið 
framlengt í annarri stöðu, aðallög-
fræðingi embættisins. Lánið rann út 
1. október síðastliðinn og þá þurfti 
ég að velja hvað ég vildi gera. Ég 
valdi að fara aftur til lögreglunnar á 
Suðurnesjum og fyrir því eru margar 
ástæður,“ segir Alda Hrönn. 

Í skjóli valds og úreltra viðhorfa
Alda Hrönn lýsti einnig í langri 
færslu á Facebook í tilefni #metoo-
átaksins karllægri menningu, fyrir-
litningu og áreitni. Hún nefndi sér-
staklega eitt atvik þar sem karlkyns 
stjórnandi kallaði hana „kerlingar-
tussu“ fyrir framan marga starfs-
menn sem heyrðu undir hana. Þá 
hafi hún ítrekað verið áreitt kyn-
ferðislega. 

„Ég ber ekki kala til neins. Ég ætla 
hins vegar ekki að vera meðvirk með 
þeim aðilum sem sýna af sér svona 

hegðun eða sýna 
konum fyrirlitn-
ingu. Það verður 
að vera hægt að 
taka á þessu. Það 
verður líka að 
gera breytingar 
í lögreglunni 
rétt eins og 
annars staðar 
í samfélaginu. 
Það hefur verið 
lítið gert úr lýs-
ingum kvenna 
á kynferðis-
legri áreitni 
innan lögregl-
unnar. Bæði 

af konum og körlum. Til dæmis í 
kjölfar skýrslu sem kom út fyrir 
nokkrum árum um kynferðislega 
áreitni innan lögreglunnar. Það er 
ekki endalaust hægt að segja „þetta 
er ekki satt“. Þetta er satt. Ég var sjálf 
í lögreglunni. Ég veit hvað er verið 
að tala um.“

Alda Hrönn segir að þær breyting-
ar sem voru gerðar á áherslu og verk-
lagi hafi líka mætt mótstöðu. „Auð-
vitað er þetta að sumu leyti eðlilegt. 
Fólk er hrætt við breytingar. En þetta 
er líka menning sem hefur myndast á 
vinnustaðnum. Það er til dæmis ekki 
sama menning á Suðurnesjum.

Sigríður Björk var fyrsti kven-
lögreglustjórinn í Reykjavík. Ég var 
fyrsti kvenaðstoðarlögreglustjórinn. 
Sumir vildu kalla áherslur okkar 
„mjúk mál“. Það er fjarstæða. Þetta 
eru hörðu málin, varða fólkið og 
börnin sem eru framtíðin.“

Alda Hrönn segir mótlætið hafa 
reynt á. „Mótlætið sem við mættum 
var stundum fyrirstaða,“ segir hún. 
Ekki hafi alltaf verið farið eftir nýju 
verklagi. Þá hafi einnig verið deilt á 
nýjar áherslur. Nú geri það fáir. Enda 
hafi árangurinn verið góður. „Rann-
sóknir sýna það að breytingarnar 
voru til góðs. Þolendur benda sjálfir 
á þetta. Loksins hafi þeir fengið 
hjálp.“

Kom ekki til greina að gefast upp
Alda Hrönn segir aldrei hafa komið 
til greina að gefast upp.

„Áreitnin og mótlætið, karla-
menningin. Landssamband lög-
reglumanna vann gegn okkur. Það 
var við afl að etja. Þetta er mjög 
lýjandi til lengdar. Ég hefði aldr-
ei nennt þessu ef starfið væri ekki 
svona gefandi. Það kom aldrei til 
greina að gefast upp og árangurinn 
talar sínu máli. Ég er stolt af honum. 
Þetta var mjög „töff“ tími og mótaði 
mig. Sem manneskju og starfsmann. 
Ég er mjög einbeitt í því hvað ég vil 
gera, hvað ekki. Ég er líka gersam-
lega óhrædd við að tjá mig um þessi 
málefni.“

Það sem reyndi mest á Öldu 
Hrönn var hins vegar svokallað 
LÖKE-mál. Hún var send í leyfi 
frá störfum í október 2016 eftir að 
settur héraðssaksóknari hóf rann-
sókn á störfum hennar. Öldu Hrönn 
var gefið að sök að hafa misbeitt lög-
regluvaldi við rannsókn á gagnaleka 
lögreglumanns úr upplýsingakerfi 
lögreglunnar, LÖKE. Sá lögreglu-
maður var sakfelldur í Hæstarétti 
Íslands fyrir að hafa greint vini 
sínum frá því á Facebook að hann 
hefði verið skallaður af ungum dreng 
við skyldustörf. Áður var lögreglu-
maðurinn ákærður fyrir að fletta 
upp konum í LÖKE, frá árinu 2007 til 
2013, og deila upplýsingum um þær í 
lokuðum Facebook-hópi með starfs-
manni símafyrirtækis og lögmanni. 
Sá hluti ákærunnar var felldur niður 
og þótti ekki studdur gögnum.

Nýverið staðfesti Bogi Nilsson, 
settur ríkissaksóknari, ákvörðun 
héraðssaksóknara um að fella niður 
mál gegn Öldu Hrönn. Í niðurstöðu 
Boga kemur fram að hvorki lögreglu-
stjórinn á Suðurnesjum né embætti 
ríkissaksóknara, sem Alda Hrönn 
hafði leitað samráðs við í málinu, 

hafi beint málinu í farveg til sam-
ræmis við ákvæði lögreglulaga. Þá 
hafi rannsókn málsins ekki verið 
óeðlileg eða í andstöðu við laga-
fyrirmæli, enda í samráði við emb-
ætti ríkissaksóknara eða samkvæmt 
fyrir mælum embættisins. Bogi 
bendir á að annmarkar hafi verið í 
upphafi rannsóknar í framhaldi af 
móttöku ábendingar og móttöku 
rannsóknargagna um háttsemi lög-
reglumanna. Þeir annmarkar hafi þó 
ekki varðað við almenn hegningar-
lög.

Málið byrjaði hjá Stígamótum
Alda Hrönn hefur frá upphafi vísað á 
bug þeim ásökunum sem voru tilefni 
rannsóknarinnar. Aðkoma hennar 
hafi einfaldlega fallið undir starfs-
skyldur hennar sem löglærður full-
trúi hjá lögreglunni á Suðurnesjum.

„Ég þekki ekki þá manneskju sem 
upphaf málsins er rakið til. En sú 
hin sama treysti ekki lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu. Hún leitaði til 
Guðrúnar Jónsdóttur hjá Stígamót-
um. Guðrún hafði svo samband við 
mig og bað mig um að hitta sig. Hún 
væri með mál sem hún þyrfti að ráð-
færa sig við mig um. Þetta var stuttur 
fundur. Ég hitti hana og segi við hana 
að við getum ekkert gert nema hafa 
gögn í höndunum. Guðrún greinir 
mér frá því hvað skjólstæðingur 
hennar sýndi henni,“ segir Alda 
Hrönn og bætir við að skjólstæð-
ingurinn hafi síðan tekið ákvörðun 
um að afhenda lögreglunni gögnin. 
Stígamót hafi verið milliliður.

„Þegar ég er búin að hitta Guð-
rúnu læt ég ríkissaksóknara vita. Segi 
frá efni fundarins og hvort það sé 
vilji til þess hjá embættinu að ég nái 

í gögnin. Það er vilji til þess hjá ríkis-
saksóknara. Ég fer því og sæki þau 
og fer með á Suðurnes. Þangað skila 
ég þeim. Í framhaldinu er haldinn 
fundur yfirmanna og ákveðið í sam-
ráði við ríkissaksóknara að greina 
málið frekar. Ég hafði engin afskipti 
af málinu á meðan það var í grein-
ingu. Og sá reyndar aldrei gögnin 
þótt ég hefði komið þeim til skila.“

Þarf að taka hart á leka
Alda Hrönn bendir á að ábendingar 
almennra borgara um leka úr LÖKE 
eigi að taka alvarlega. Lögreglumenn 
eiga að bera við þagnarskyldu um 
þau atvik sem þeim verða kunn í 
starfi sínu eða vegna starfsins og 
leynt eiga að fara vegna lögmætra 
almanna- eða einkahagsmuna. Hún 
hefur lengi verið talsmaður þess að 
breyta umgjörð kerfisins. „Ég veit að 
það er mikill vilji hjá ríkislögreglu-
stjóra til að gera það. Þetta er alltaf 
spurning um að hverju lögreglu-
menn þurfa að hafa aðgang, vinnu 
sinnar vegna, og hvaða upplýsingar 
þurfi að vernda. Við þurfum að gæta 
þagmælsku. Það þarf auðvitað að 
taka hart á því ef upplýsingar eru 
misnotaðar, þeim lekið eða eitthvað 
slíkt,“ segir Alda Hrönn.

Hún segist furða sig á því hvers 
vegna hún hafi verið tekin fyrir í 
málinu. Rannsókn setts héraðssak-
sóknara stóð í fyrstu í fjóra mánuði 
og á meðan var Alda Hrönn í leyfi. 

Rannsóknin var tekin upp aftur 
vegna vanhæfis lögreglumanns sem 
rannsakaði málið. Hann tjáði sig um 
þær sakir sem bornar voru á Öldu 
Hrönn á Facebook-síðu hennar og 
sagði að honum hefði verið „fljótt 
ljóst, að kærur þessar varðandi 
ætluð brot af hálfu Öldu Hrannar, 
voru með öllu tilhæfulausar og hefði 
þessum málum átt að ljúka mun fyrr 
en raunin varð“. 

Hófst þá önnur rannsókn sem 
stóð í um 12 mánuði. Óvissan hefur 
því varað lengi. „Þetta reyndi á mig 
og alla í kringum mig líka. Ég held að 
þetta sé fyrsta mál sinnar tegundar 
þar sem persóna er tekin fyrir með 
þessum hætti. Ég veit að ég gerði 
ekkert rangt. Þó að við getum alltaf 
farið yfir verkferlana og gert betur. 
Þetta var fyrir margra hluta sakir 
ótrúlega erfitt, og ég velti því oft fyrir 
mér af hverju ég væri í lögreglunni. 
Hvort það væri virkilega þess virði. 
Maður stendur einn þegar svona 
kemur upp, en lærir af því. Ég hef 
samt skilning á að fólk leiti réttar 
síns, finnist því á sér brotið. 

En ég var kærð fyrir brot gegn 
nærri því öllum lagabálki íslenska 
lýðveldisins. Niðurstaðan varð sú að 
engin sérrefsilagaákvæði né heldur 
refsiákvæði almennra hegningarlaga 
hafi komið til álita önnur en ákvæði 
132. gr. sem rannsóknin leiddi í ljós 
að ég hefði ekki brotið gegn.“

Þekkir umkomuleysið
Alda Hrönn ætlar að reyna að nýta 
sér reynsluna af LÖKE-málinu. „Ég 
veit núna hvernig er að vera í þess-
ari stöðu. Að vera sakborningur. Ég 
þekki umkomuleysið og veit hvað 
það skiptir miklu máli að óviss-
an vari sem styst. Nú eru liðin tvö 
ár síðan ég var kærð. Þessi tími var 
erfiður og það hefði verið heppi-
legra fyrir alla að rannsóknin hefði 
tekið styttri tíma. Ég hef ekki getað 
tjáð mig um málsástæður og geri það 
reyndar ekki að fullu enn,“ segir hún. 

„Ég er opinber starfsmaður sem er 
bundinn þagnarskyldu og get því illa 
svarað fyrir þær ásakanir sem ég hef 
ítrekað orðið fyrir í þessu máli nema 
að verulega litlu leyti opinberlega. 
Niðurstaðan er hins vegar skýr, ég 
braut ekki af mér. Ég tel mig samt 
ekki vera neitt fórnarlamb í þessu 
máli. Lífið er ekkert alltaf auðvelt, 
það lofaði því enginn. Ég vil samt 
geta rætt málin og er ekki smeyk við 
það. Svona er þetta bara. Mín störf 
eru ekkert hafin yfir gagnrýni en ég 
geri ávallt mitt besta. Störf mín fyrir 
lögregluna á Suðurnesjum eiga hug 
minn allan núna. Það er gott að vera 
hluti af því að breyta kerfinu og bæta 
það.“

Blaðamannafundur vegna man-
salsmálsins árið 2009. Jóhannes 
Jensson aðstoðaryfirlögregluþjónn, 
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, þá stað-
gengill lögreglustjóra, Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, þá lögreglustjóri á 
Suðurnesjum, og Arnar Jensson, sem 
þá var aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá 
EUROPOL. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hegðun eða sýna 
konum fyrirlitn
ingu. Það verður 
að vera hægt að 
taka á þessu. Það 
verður líka að 
gera breytingar 
í lögreglunni 
rétt eins og 
annars staðar 
í samfélaginu. 
Það hefur verið 
lítið gert úr lýs
ingum kvenna 
á kynferðis

af konum og körlum. Til dæmis í 

Alda Hrönn var fyrsti aðstoðarlögreglustjóri Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞETTA REYNDI Á MIG OG
ALLA Í KRINGUM MIG
LÍKA. ÉG HELD AÐ ÞETTA
SÉ FYRSTA MÁL SINNAR
TEGUNDAR ÞAR SEM PER-
SÓNA ER TEKIN FYRIR
MEÐ ÞESSUM HÆTTI. 

visir.is Lengri útgáfa af greininni 
er á Vísi.
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Sögusagnir um að ég sé í 
laumi að skipuleggja upp-
vakningaragnarök til þess 
að auka eftirspurn eftir 
eldvörpum eru með öllu 
ósannar.“

Þessu tísti Elon Musk, tugmillj-
arðamæringur og tæknijöfur, í 
vikunni. Þótt ótrúlegt megi virðast 
koma þessi orð nefnilega hvorki úr 
kvikmynd né tölvuleik. Eitt fyrir-
tækja Musks, The Boring Comp-
any,  hefur nefnilega selt almenn-
ingi eldvörpur fyrir tíu milljónir 
dala, andvirði um milljarðs króna, 
á fjórum dögum. Geri aðrir betur.

Musk og milljarðarnir tuttugu
Maður þarf að vera ansi ríkur til 
þess að geta selt almenningi eld-
vörpur fyrir milljarð í gríni. Og 
það er Musk svo sannarlega. Eignir 
hans eru metnar á tuttugu milljarða 
Bandaríkjadala, andvirði tveggja 
billjóna króna.

En hvernig hefur Musk auðgast 
svona mikið og hvaðan kom þessi 
maður?

Þegar hann flutti frá heimalandi 
sínu, Suður-Afríku, árið 1988 settist 
hann að í Kanada. Í þá daga hlúði 
hann að grænmeti á búgarði frænda 
síns í Waldeck auk þess að starfa við 
ræstingar í timburverksmiðju. En 
ævintýrið hófst ekki fyrir alvöru 
fyrr en eftir að hann hætti námi við 
Stanford.

Þá stofnaði hann með bróður 
sínum sprotafyrirtækið Zip2 sem 
sá vefmiðlum fyrir landakortum 
og öðrum upplýsingum. Ágætlega 
gekk hjá Zip2 og keypti tækniris-
inn Compaq fyrirtækið árið 1999. 
Musk græddi 22 milljónir dala á 
sölunni.

Tólf þeirra milljóna nýtti Musk 
til að stofna nýtt fyrirtæki, X.com, 
sem hann taldi framtíð fjármála-
þjónustu. Ári seinna, árið 2000, 
rann X.com saman við höfuðand-
stæðing sinn, Confinity, og úr varð 
greiðsluþjónustufyrirtækið PayPal 
sem margir nota enn í dag. Þegar 
eBay keypti PayPal árið 2002 runnu 
nærri 200 milljónir dala í vasa 
Musks eftir skatt.

Musk varð hins vegar ekki millj-
arðamæringur fyrr en árið 2012. 
Einhvern veginn tókst honum að 
mokgræða í geirum þar sem frekar 
er búist við tapi, að því er kemur 
fram í umfjöllun Forbes frá sama 
ári. Hefur hann auðgast einna mest 
á rafbílafyrirtæki sínu, Tesla, og 
þá er ótalið geimferðafyrirtækið   

SpaceX. Auk 
þess á Musk hluta í sólarorku-
fyrirtækinu SolarCity og svo 
hið fyrrnefnda Boring Comp-
any.

Göng, ekki leiðindi
Öfugt við það sem nafnið 
gefur til kynna er viðfangs-
efni Boring Company ekki 
leiðindi. Fyrirtækið starfar 
nefnilega á sviði gangagerðar. 
„Til að leysa vandamál sálar-
tortímandi umferðarteppa 
verða vegir að vera í þrívídd. 
Það krefst annaðhvort fljúg-
andi bíla eða jarðganga,“ 
segir á vefsíðu fyrirtækis-
ins.

Hugmyndin gengur út á 
að þéttriðið net jarðganga 
undir stórborgum geti 
leyst umferðarvandann. 
Segir í lýsingunni að 
lykil atriði til að þetta 
gangi upp sé að grafa 
hraðar og ódýrar. Það 
sé markmiðið með 
stofnun fyrirtækisins.

Þá verði einnig 
hægt að nýta göngin 
til þess að koma upp 
svokölluðu Hyperloop-
samgöngukerfi sem tækni-
áhugamenn hafa lengi rætt 
um. Slíkt kerfi myndi bjóða 
upp á almenningssamgöngur 
á leifturhraða og segir á síðu 
Boring Company að hægt 
yrði að ferðast frá New York 
til Washington DC á tæpum 
hálftíma. Sambærileg vega-
lengd er á milli Reykjavíkur 
og Akureyrar.

Til að auka hraðann í ganga-
gerð ætlar fyrirtækið að fram-
leiða aflmeiri borvélar, breyta 
aðferðafræðinni og gera 
vélarnar sjálfvirkar. Auk þess 
er áformað að fjárfesta meira 
í rannsóknum og þróun í 
geiranum en á vefsíðu fyrir-
tækisins segir að engin alvöru 
framþróun hafi orðið á þessu 
sviði í hálfa öld.

Húfur, ekki göng
Hins vegar virðist ekki hafa 
verið nóg fyrir þetta nýja 
krúnudjásn Musks að 
bora göng.  Í nóvem-
ber  á síðasta ári setti 
Boring Company í 
sölu á vefsíðu sinni 
derhúfur með merki 
fyrirtækisins á tutt-

Musk áformar engin 
uppvakningaragnarök

ugu dali 
stykkið, 
e ð a  u m 
2.000 krónur.

Salan gekk  vonum framar 
og var upplagið einungis 50.000 
húfur. Breytti Musk lýsingunni 
á Twitter-síðu sinni í „hattasölu-
maður“ og lofaði því að tíu heppnir 
kaupendur fengju að skoða starf-
semi fyrirtækisins í Los Angeles.

Musk stakk upp á því  í byrjun 
desember, þegar 30.000 húfur 

höfðu selst, að ef húf-
urnar seldust 

upp gæti 
h a n n 
byrjað að selja eld-
vörpur. Skiljanlega 
héldu þó margir að 
um grín væri að 
ræða.

En maður sem 
ætlar að byggja 
upp samfélag á 
Mars og fullyrðir 
að mannkynið búi 
í sýndarveruleika 
grínast ekki með 
eldvörpur.  „Ég 
veit að þetta er 
ekki alveg í sam-
ræmi við vöru-
merkið okkar en 
krakkarnir elska 
þetta,“ tísti Musk 
þann 11. desem-
ber.

Eldvörpur, ekki 
húfur

Það var svo þann 
28. janúar sem 
eldvörpurnar fóru 

í forsölu á vefsíðu 
Boring Company. 
„Eldvörpur Boring 
Company eru vel til 
þess fallnar að rista 

jarðhnetur,“ tísti Musk 
þá og birti mynd af 

tveimur starfsmönnum 
að munda eldvörpurnar.

Hann tísti jafnframt öðru 
myndbandi sama dag þar sem 
hann sást hlaupa í átt að mynda-
tökumanninum með eldspúandi 

byssuna á lofti, áður en hann 
stoppaði og sprakk úr hlátri. „Ekki 
leika þetta eftir.“

Og Musk var ekki hættur. Síðar 
um daginn tísti hann: „Þegar upp-
vakningarnir rísa upp munuð þið 
verða fegin því að þið keyptuð eld-
vörpur. Ég ábyrgist að þær virka 
vel á uppvakninga, annars fáið þið 
endurgreiðslu.“

„Augljóslega eru eldvörpur ótrú-
lega slæm hugmynd. Ekki kaupa 
ykkur eintak,“ tísti Musk enn frem-
ur áður en hann hélt áfram, andar-
taki síðar: „Ekki nema þið njótið 
þess að skemmta ykkur.“

Nokkrum tístum og fjórum 
dögum síðar voru allar 20.000 eld-
vörpurnar uppseldar. Samkvæmt 
vefsíðunni verða þær komnar til 
neytenda í vor en stykkið kostaði 
litlar 50.000 krónur.

Eldvörpunum fylgja slökkvi-
tæki, merkt fyrirtækinu, og þurftu 
kaupendur að samþykkja skilmála 
fyrirtækisins áður en gengið var frá 
greiðslu.

Það er þó ekki alltaf tekið út 
með sældinni að selja eldvörpur 
og heyrðust efasemdaraddir strax í 
upphafi. Musk sagði hins vegar að 
þar sem eldurinn skytist ekki lengra 
en þrjá metra úr byssunni væri hún í 

lagi samkvæmt reglum Skotvopna-
eftirlits Bandaríkjanna.

Í samtali við tæknifréttasíðuna 
CNET sagði talsmaður fyrirtækis-
ins að eldvörpurnar væru „örugg-
ari en vörur sem þú getur keypt 
úti í búð til þess að útrýma illgresi. 
Eldvörpurnar eru eins og rússí-
banar sem hannaðir eru til þess að 
vera skemmtilegir án þess að vera 
hættulegir. Hættulegar eldvörpur 
eru nú þegar undir ströngu reglu-
verki og er eignarhald á þeim þeirra 
leyfisskylt í Kaliforníu.“

Miguel Santiago, þingmaður 
Demókrata í fulltrúadeild Kali-
forníu þings, reyndi að koma í veg 
fyrir sölu eldvörpunnar. Sagði hann 
á Twitter að hann væri hneykslaður 
á framferði Musks. „Ef þetta er grín 
þá er þetta ákaflega ósmekklegt 
í ljósi þess að verstu skógareldar 
í sögu ríkisins eru nýslokknaðir. 
ÞETTA ER EKKI FYNDIÐ OG ÞETTA 
MUN EKKI GERAST.“

En hvers vegna í ósköpunum er 
einn ríkasti maður heims að selja 
eldvörpur og grínast með upp-
vakninga? Ef marka má umfjöllun 
Reuters gæti einfaldlega verið um 
fjáröflunarherferð að ræða. „Þessi 
nýjasta fjáröflunarherferð fer í gang 
þegar fjármálagreinendur og fjár-
festar í Tesla velta vöngum yfir því 
hvort Musk þurfi að afla milljarða 
í viðbót fyrir fyrirtækið sem nær 
engan veginn að anna eftirspurn.“

Einn ríkasti maður heims lætur rafbílaveldi sitt og 
áform um að byggja upp samfélag á Mars ekki duga 

sér. Í vikunni seldi hann almenningi eld-
vörpur fyrir milljarð króna. Óvíst er 
hvort um grín sé að ræða eða hvort 
einhver ástæða liggi að baki þessu 
nýjasta ævintýri Elons Musk.

AUGLJÓSLEGA ERU ELD-
VÖRPUR ÓTRÚLEGA SLÆM
HUGMYND. EKKI KAUPA
YKKUR EINTAK. EKKI
NEMA ÞIÐ NJÓTIÐ ÞESS 
AÐ SKEMMTA YKKUR.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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Dag einn fékk ég sím-
tal og hef aldrei áður 
verið svona mála-
liði ef svo má segja. 
Friðrik Erlingsson á 
handritið og fór með 

það til Gunnars Karlssonar teiknara 
og Hilmars Sigurðssonar fram-
leiðanda en þeir gerðu saman Þór á 
sínum tíma. Gunni og Hilmar voru þá 
nýbúnir að stofna fyrirtækið Gunhill 
sem var til húsa í kjallaranum heima 
hjá Gunna, þannig að þetta byrjar 
smátt en draumarnir eru stórir,“ segir 
Árni Ólafur Ásgeirsson, kvikmynda-
leikstjóri og leikstjóri teiknimyndar-
innar Lói – þú flýgur aldrei einn sem 
var frumsýnd nú í lok vikunnar.

Árni Ólafur segir að hann hafi 
fengið þetta símtal fyrir einum fimm 
árum. „Ég hitti þá á fundi og þeir buðu 
mér að taka að mér að leikstýra verk-mér að taka að mér að leikstýra verk-mér að taka að mér að leikstýra verk
efninu. Ég horfði á þá í dálitla stund 
og spurði þá svo bara hvort það væri 
ekki allt í lagi með þá. Ég hef aldrei 
komið nálægt vinnu við teiknimynd 
og að auki get ég ekki einu sinni 
teiknað egg til þess að bjarga líf mínu. 
En auðvitað varð ég spenntur svo ég 
fékk að lesa handritið og þá féll ég 
kylliflatur fyrir þessari sögu því hún 
er falleg.“

Fyrst útvarpsleikrit
Árni Ólafur er lærður kvikmynda-
leikstjóri frá virtum skóla í Póllandi 
en þar var ekki hugað að því sérstak-en þar var ekki hugað að því sérstak-en þar var ekki hugað að því sérstak
lega hvernig maður leikstýrir teikni-
myndum. En hvernig leikstýrir maður 
teiknimynd? 

„Ég áttaði mig fljótlega á því að 
þetta er ekkert svo ólíkt því að leik-þetta er ekkert svo ólíkt því að leik-þetta er ekkert svo ólíkt því að leik
stýra hverri annarri kvikmynd. Ef þú 
ímyndar þér senu og í henni eru tvær 
manneskjur sem sitja við borð og 
eru að tala saman eins og við núna, 
þá þarf myndavélin að vera einhvers 
staðar. Síðan þarf á ákveðnum tíma-
punkti að ákveða hvenær við klippum 
úr víða skotinu og yfir í nærmyndina 
og hina nærmyndina og svo framveg-
is. Það þarf að útfæra þessa senu list-is. Það þarf að útfæra þessa senu list-is. Það þarf að útfæra þessa senu list
rænt og það er hlutverk leikstjórans.

En auðvitað eru þetta mjög mörg 
þrep. Við handteiknum hvern ein-
asta ramma áður en við förum með 
þetta í tölvurnar en áður en að því 
kemur tökum við upp allar radd-
irnar og gerum bara útvarpsleikrit. 
Við gerðum það fyrir tveimur árum 
úti í London með breskum leikurum 
vegna þess að frumútgáfan er á ensku. 
Þetta er gert svona vegna þess að talið 
og hreyfingarnar á munnunum, eða 
öllu heldur goggunum í þessu tilviki, 
þurfa að passa saman. Hreyfast í takt 
við orðin.

Tvær sekúndur á dag
Þannig að mjög stór hluti af minni 

Geimskipið sem opnar 
   fyrir sköpunarkraftinn

Árni Ólafur segir að það sé svona gottvont að láta frá sér þessa mynd eftir svona langa meðgöngu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Lói lendir í ýmsum ævintýrum sem fylgir bæði dramatík og syngjandi gleði.

Teiknimyndin Lói – 
þú flýgur aldrei einn, 
var frumsýnd í vik-var frumsýnd í vik-var frumsýnd í vik
unni, en Árni Ólafur 
Ásgeirsson leikstjóri 
segist vonast til þess 
að myndin eigi eftir 
að bera hróður ís-
lenskrar kvikmynda-
gerðar víða um lönd.

teiknimynd og það er búið að selja 
hana til 55 landa í kvikmyndahús og 
það áður en hún kemur út. Hún verð-
ur sýnd í bíó í öllum þessum löndum 
en kaupendurnir hafa ekki einu sinni 
séð hana, eftirspurnin er svo gríðar-
leg. Í kjölfar frumsýningar hérna 
heima sýnum við hana fullkláraða í 
Berlín eftir mánuð og hver veit hvað 
gerist þá? En þetta segir okkur hversu 
stórt tækifæri er í þessum bransa.“

Blóð, sviti og milljarður
Árni Ólafur segir að sagan sem Frið-
rik hafi skrifað sé tímalaust ævin-
týri sem geti líka farið auðveldlega 
á milli ólíkra menningarheima. „Við 
myndfærum það á nútímalegan hátt 
en hann er samt að vinna með þessi 
klassísku minni. Þetta er mynd um 
vináttu, ástina, það að missa trúna á 
sjálfum sér og öðlast hana aftur – allt 
svona klassísk falleg þemu sem eiga 
alltaf erindi og þá sérstaklega við 
svona ungar sálir. Þetta er alþjóðlegt. 

En síðan gerist það að myndin er 
talsett á 55 tungumál og þannig að 
hún er óháð tungumálinu. Ef þú nærð 
þessu, að vera með góða sögu sem er 
ekki gísl tungumálsins, þá opnast ein-
hverjar dyr, einhver markaður sem ég 
hef aldrei kynnst áður. Það var meiri-
háttar mál að selja mínar fyrri myndir 
eins og Brim eða Blóðbönd í sjónvarp 
í útlöndum en þetta er eitthvað allt 
annað. Eitthvað sem er alveg meira 
en þess virði að rækta.“

Þegar Árni Ólafur byrjaði að vinna 
að þessu verkefni kom honum á óvart 
hversu margir Íslendingar hafa lært 
teiknimyndagerð og búa yfir mikilli 
þekkingu á því sviði. 

„Þarna er reyndar mjög mikil sér-
hæfing og við erum kannski ekki 
með nægilega þekkingu til þess að 
fylla upp í allar stöður og ekki með 
fjármagn til að klára svona stór verk-fjármagn til að klára svona stór verk-fjármagn til að klára svona stór verk
efni enda erum við að framleiða 
þessa mynd fyrir fjármagn frá Belgíu 
að miklu leyti. Þeir eiga alveg fullt í 
þessari mynd enda kostar milljarð 
að búa hana til að ógleymdu því að 
hún kostar blóð svita og tár sem er 
ekki síður mikils virði. 

En fyrst og fremst er þetta íslensk 
mynd, íslensk saga um íslenska lóu í 
íslensku umhverfi og þess vegna ber 
hún vonandi hróður íslenskrar kvik-hún vonandi hróður íslenskrar kvik-hún vonandi hróður íslenskrar kvik
myndagerðar víða um heim.“

Eðlisfræði og geimskip
En hvernig er að koma svona barni í 
heiminn eftir margra ára meðgöngu? 
„Já, það er nú svona gottvont,“ segir 
Árni Ólafur og glottir. „Það er að 
sjálfsögðu rosalegur léttir en það er 
kannski vond samlíking en þetta 
er samt dálítið eins og að vakna á 
sunnudegi eftir gott djamm og hugsa 
með sér: Ég ætla aldrei, aldrei aftur að 
fá mér í glas. En svo kemur fimmtu-
dagur,“ segir Árni Ólafur og skellihlær. 
„Ætli það verði ekki svoleiðis með 
næstu mynd.“

Sérðu þá fyrir þér að halda áfram 
að leikstýra teiknimyndum? „Ég 
vona að í framtíðinni haldi ég áfram 
að gera leikið efni en það þýðir ekki að 
ég vilji ekki gera teiknimyndir, langt 
frá því. Það er eitt við það að gera 
teiknimyndir sem er þau lögmál sem 
þær myndir lúta. Geimskipið og allt 
verður að vera þannig í bíómyndum 
að þú verður að trúa því að það geti 
flogið en í teiknimyndum á það ekk-flogið en í teiknimyndum á það ekk-flogið en í teiknimyndum á það ekk
ert við. Að því leyti er þetta dálítið 
eins og að vera í leikhúsi þar sem má 
allt, alveg sama hversu abstrakt það 
er. Öll þessi lögmál eðlisfræðinnar 
eiga ekki við í teiknimyndum og 
það opnar fyrir skapandi kanala 

sem maður nánast vissi ekki að 
væru til. Þess vegna finnst 

mér þetta spennandi 
vettvangur.

Hin stóra áskorunin er 
svo að finna barnið í sér. Setja 

sig í spor þess. Þessi mynd er 
skemmtileg og dramatísk og Lói 

lendir í alls konar ævintýrum og 
við vildum ekki gefa krökk-við vildum ekki gefa krökk-við vildum ekki gefa krökk

unum einhvern afslátt af 
dramanu heldur treysta 
þeim og bera virðingu 
fyrir þeim. Hvernig það á 
svo eftir að ganga verður 
bara að koma í ljós en 
ég hef engar áhyggjur,“ 
segir Árni Óli og brosir.

Gríðarleg tækifæri
Þó að hér sé unnið með erlendum 
framleiðendum þá er þetta gríðarlega 
stórt verkefni hvernig sem á það er 
litið. En skyldi Árni Ólafur hallast að 
því að það felist tækifæri í alþjóðlega 
teiknimyndageiranum fyrir íslenska 
kvikmyndagerð? „Málið er að þetta er 
fyrst og fremst fjölskylduskemmtun. 
Myndin sem slík er fyrst og fremst 
fyrir börn en vonandi geta foreldr-
arnir komið með og skemmt sér 
ágætlega. En ef við hugsum aðeins 
um hvað það eru mörg börn í 
heiminum sem eru bara að 
bíða eftir næstu teiknimynd 
hvort sem hún er í sjónvarpi 
eða kvikmyndahúsi, þá 
kemur í ljós 
að það er í 
raun ekki 
búið að rækta 
þennan markað 
ýkja mikið og að 
þarna er fullt af tæki-
færum.

Það sýnir sig vel 
á því að þetta 
er í fyrsta 
skipti sem 
ég geri 

vinnu fór fram á fyrstu stigum 
vinnslunnar. Að leggja alla myndina 
og taka ákvarðanir sem átti síðan 
eftir að teikna. Þegar þetta er komið í 
tölvuna sit ég með kvikurunum, eins 
og animators eru kallaðir á íslensku, 
og við setjum tilfinningarnar í and-
litsdrættina og hreyfingarnar og í 
raun tala ég við kvikarana eins og ég 
sé að tala við leikara. Þessir teiknarar 
eru ótrúlega hæfileikaríkir og magnað 
að sjá hvernig þeir ná að fanga tilfinn-
ingar. Ég veit ekki hvort fólk gerir sér 
grein fyrir því hvað það er mikil vinna 
á bak við þetta vegna þess að með full-

komnasta tölvubúnaði og bestu for-
ritum sem er hægt að fá, svona eins 
og við erum að vinna þetta í, þá er 
góður kvikari að skila af sér tveimur 
sekúndum á dag. 

Góð vika er 10 sekúndur og við 
vorum að gera 90 mínútna mynd,“ 
segir Árni Ólafur og getur ekki annað 
en hlegið við tilhugsunina áður 
en hann bætir við: „Þess vegna fær 
maður bara eitt tækifæri og enga aðra 
töku og verður að sjá þetta fyrir sér og 
það ferli felur í sér heilmikla listræna 
ákvörðun. Þannig að maður verður 
bara að rækta búddamunkinn í sér.“

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Ferskur ananas

Hefur þú séð ananasvélina í 
Kringlunni?

399 kr/kg

sérlega gómsætar sem fylling, til dæmis í grillaðan kjúkling eða kalkún. Blóðappelsínur 
eru auk þess mikið notaðar í skreytingar enda flottar með flestum mat.

549 kr/kg

Bláber

500 g

1.499 kr/pk

Vatnsmelóna

Safaríkar og bragðgóðar

349 kr/kg

Me�a
ferskt

Blóðappelsínur

Ávöxtur mánaðarins. Blóðappelsínur eru safaríkar og mjög auðugar af C-vítamíni. 
Blóðappelsínur eru frábærar í safapressuna og gefa morgundjúsnum gott bragð og 

fallegan lit. Þær eru góðar út á salatið og frískandi að kreista þær yfir fisk. Þá eru þær 

ferskt



Ég veit ekkert hversu traustum fótum Ragnar stendur 
innan VR. Það hefur eiginlega verið skipt um formann 
þar í næstum hverri einustu kosningu undanfarin ár,“ 
segir Sumarliði R. Ísleifsson, lektor í sagnfræði. Hann 
ritaði 100 ára sögu ASÍ sem kom út árið 2016. Sumarliði 
segir að komandi kosningar í Eflingu og næstu kosningar 

í VR geti skorið úr um það hvort breytingar séu að verða innan verka-
lýðshreyfingarinnar.

Eins og staðan er nú virðast blikur vera á lofti innan verkalýðs-
hreyfingarinnar. Ný kynslóð með róttækari áherslur sækist eftir 
forystuhlutverkum í stórum stéttarfélögum. Viðmælendur Frétta-
blaðsins, sem eru að hasla sér völl á þessu sviði, tala um uppreisn 
grasrótarinnar.

Ragnar Þór Ingólfsson, sölumaður í Útilegumanninum, var kjörinn 
formaður VR, stærsta félagsins innan Alþýðusambands Íslands, í 

mars 2017. Hann hafði setið í stjórn félagsins allt frá árinu 
2009.

Nafni hans, Ragnar Þór Pétursson kennari, var svo 
kjörinn formaður Kennarasambands Íslands í nóvember. 
Hann tekur við embættinu í apríl. Þau Guðríður Arnar-
dóttir, formaður Félags framhaldsskólakennara, og Ólafur 
Loftsson, formaður Félags grunnskólakennara, buðu sig 
bæði fram í sömu kosningum. Í skrifum sínum fyrir kosn-
ingarnar vakti Ragnar Þór gjarnan athygli á því að hann 
væri starfandi kennari, ólíkt mótframbjóðendum hans 
sem störfuðu báðir í Kennarahúsinu. Eftir kosningarnar 
fóru fram kosningar í Félagi grunnskólakennara þar sem 
nýr formaður var kjörinn í stað Ólafs.

Síðustu daga hefur svo verið greint frá framboði Sólveig-
ar Önnu Jónsdóttur til formennsku í Eflingu, næststærsta 
aðildarfélagi ASÍ. Hún býður sig fram gegn frambjóðanda 
uppstillingarnefndar félagsins, Ingvari Vigur Halldórssyni. 
Sigurður Bessason bauð sig ekki fram til endurkjörs eftir 
átján ár í formennsku.

Sumarliði tekur undir þá skoðun að það sé undiralda 
að rísa innan verkalýðshreyfingarinnar sem hugsanlega 
megi rekja til fyrstu áranna eftir hrun.

„Þetta er náttúrlega að einhverju leyti sama fólkið sem 
þarna lætur til sín taka. Bæði Sólveig Anna og Ragnar,“ 
segir Sumarliði. En Sólveig Anna er einn hinna svoköll-
uðu nímenninga sem ákærðir voru vegna mótmæla í 
Alþingishúsinu 8. desember 2008 í tengslum við búsá-
haldabyltinguna. Ragnar Þór tók þátt í stofnun Borgara-
hreyfingarinnar, stjórnmálaflokks sem fékk menn kjörna hreyfingarinnar, stjórnmálaflokks sem fékk menn kjörna 

á þing í alþingiskosningunum 2009. Hann kom líka að stofnun Hags-
munasamtaka heimilanna.

Sumarliði telur hugsanlegt að erfið staða í húsnæðismálum kunni 
að valda því að þau Ragnar og Sólveig hafi náð eyrum fólks að undan-
förnu. „Þetta hefur bara varla verið svona slæmt. Ungt fólk sem er að 
reyna að koma sér fyrir og með þetta 300 þúsund kall í laun. Þetta 
er bara vonlaust.“

Þau Ragnar og Sólveig segja bæði að líkja megi atburðarásinni 
við uppreisn grasrótarinnar. Þau segja líka að breytingar í forystu 
tveggja stærstu aðildarfélaga ASÍ gætu leitt til breytinga á forystu 
samtakanna. „Auðvitað er þetta uppreisnarframboð,“ segir Sólveig. 
„Stemningin í grasrótinni er þannig að þetta er hægt og fólk getur 
haft raunveruleg áhrif ef það nennir þessu,“ segir Ragnar Þór Ing-
ólfsson.

Sólveig Anna segist knúin áfram í framboð til formanns Eflingar 
vegna óboðlegrar stöðu láglaunafólks. „Tekjur sem ekki er hægt að 
lifa af, sérstaklega eftir að húsnæðismarkaðurinn sprakk í loft upp. Þá 
hafa aðstæður okkar versnað til muna. Á einhverjum tíma upplifum 
við sem tilheyrum þessum láglaunastéttum þetta eins og við séum 

Sólveig Anna Jónsdóttir býður sig fram til formanns Eflingar.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

grasrótarinnar
Sagnfræðingur telur að staðan á húsnæðismarkaðnum 

kunni að vera ástæða þess að undiralda er að rísa innan 
verkalýðshreyfingarinnar. Uppreisn grasrótarinnar á 

hugsanlega rætur sínar að rekja allt til efnahagshrunsins.

Uppreisn 

óvelkomin í samfélaginu. Sem er náttúrlega þversögn, vegna 
þess að annars vegar vinnum við vinnu sem er lífsnauðsynleg 
til þess að samfélagið haldi áfram að ganga. En á sama tíma er 
ekki gert ráð fyrir að við getum átt mannsæmandi líf,“ segir 
Sólveig Anna. Hún segir félagið geta beitt sér betur með því að 
krefjast betri kjara fyrir félagsmenn, hugsanlega ráðast sjálft 
í byggingu húsnæðis fyrir fé úr eigin sjóðum og setja meiri 
þrýsting á stjórnvöld um aðgerðir. „Þetta snýst ekki bara um 
það að skipta um formann eða stjórn heldur að virkja fólk til 
þátttöku í baráttunni.“

Ragnar Þór Ingólfsson segist geta hugsað sér að beita sér 
fyrir hallarbyltingu í ASÍ. „Fyrir mér eru tveir vegir færir til 
að tengja sig betur við fólkið. „Annaðhvort verður það gert í 
gegnum ASÍ-þingið eða þá að við segjum okkur úr ASÍ, sem 
ég tel meiri líkur en minni á að við gerum.“ Hvernig sem fari 
þá sé staða Gylfa Arnbjörnssonar, forseta ASÍ, orðin afskap-
lega veik. Málið snúist hins vegar ekki bara um Gylfa. „Þetta 
er stefna hreyfingarinnar, taktleysi og sambandsleysi við gras-
rótina. Á því ber öll miðstjórnin ábyrgð. En þessir menn og 
konur sem sitja í miðstjórn ASÍ hafa misst öll tengsl við fólkið. 
Og þetta hefur gerst á lengri tíma. Núna finnst mér á gras-
rótinni og fólkinu almennt að það sé búið að fá nóg af þessu 
og nú sé kominn tími breytinga.“

„Þú þarft ekki annað en að horfa á skiltið niðri í Guðrúnar-
túni. Þá sérðu hverjir eru í sama húsinu. Starfsgreinasamband-
ið, Landssamband lífeyrissjóða, Efling, Gildi lífeyrissjóður. 
Þetta er eins og einn stór kjarni af lobbíistum fyrir sömu 
stefnuna sem er að verja sjóðakerfið, auka sjóðssöfnunina. 
Það er eins og að það tali allir sama tungumálið sem eru inni 
í þessu húsi,“ segir Ragnar.

Sólveig segir ótímabært að segja hvort hún eða hennar fólk 
muni sækjast eftir forystu í ASÍ þegar þing sambandsins fer muni sækjast eftir forystu í ASÍ þegar þing sambandsins fer 
fram í haust. „En ég get samt svarað því að ef við náum kjöri þá 
ætlum við okkur stóra hluti í verkalýðsbaráttunni. Við ætlum 
okkur stóra hluti og meinum það sem við erum að segja. Við okkur stóra hluti og meinum það sem við erum að segja. Við 
ætlum ekki að mæta á einhver ASÍ-þing og halda okkur til hlés.“

Núverandi forseti, Gylfi Arnbjörnsson, segist ekki hafa tekið 
afstöðu til þess hvort hann gefi kost á sér til áframhaldandi afstöðu til þess hvort hann gefi kost á sér til áframhaldandi 
setu sem forseti á þingi ASÍ í haust. „Ég hef gert það vanalega setu sem forseti á þingi ASÍ í haust. „Ég hef gert það vanalega 
fyrir sumarleyfi,“ segir Gylfi, sem situr nú sitt tíunda ár sem fyrir sumarleyfi,“ segir Gylfi, sem situr nú sitt tíunda ár sem 
forseti.

STEMNINGIN Í
GRASRÓTINNI ER 
ÞANNIG AÐ ÞETTA 
ER HÆGT OG FÓLK 
GETUR HAFT RAUN-
VERULEG ÁHRIF EF 
ÞAÐ NENNIR ÞESSU.

Ragnar Þór Ingólfsson,  
formaður VR

Á EINHVERJUM TÍMA 
UPPLIFUM VIÐ SEM TIL-
HEYRUM ÞESSUM LÁG-
LAUNASTÉTTUM ÞETTA 
EINS OG VIÐ SÉUM ÓVEL-
KOMIN Í SAMFÉLAGINU. 

Sólveig Anna Jónsdóttir,  
frambjóðandi til formans Eflingar

Styttist í fyrstu  
skóflustunguna
Vonast er til þess að hægt verði 
að taka skóflustungu að fyrstu 
150 íbúðum íbúðafélagsins Bjargs 
í þessum mánuði, segir Gylfi Arn-
björnsson, forseti ASÍ. Félagið er í 
eigu ASÍ og BSRB. Íbúðirnar verða 
byggðar í Spönginni í Grafarvogi. 
Gylfi segir að fasteignafélagið sé 
með 600 íbúðir á teikniborðinu. 
„Við erum auðvitað að glíma við 
skipulagsyfirvöld en ég reikna 
með því að við getum farið að 
byrja framkvæmdir í þessum 
mánuði. En við erum með áform 
og samkomulag við borgina um 
að byggja 1.450 íbúðir á næstu 
árum. Ég skil vel að menn séu 
óþreyjufullir eftir því að þetta 
kerfi fari að komast í gang og 
skila íbúðum. Það hefur verið 
áhersluatriði okkar,“ segir hann. 
Hann segir verkefnið silast 
áfram, „því miður að mínu mati 
allt of hægt en það þarf að klára 
hönnun og það tekur tíma að 
teikna 150 íbúðir.“ Gylfi reiknar 
með því að það verði regluleg 
tíðindi af þessu verkefni næstu 
misserin.

Jón Hákon  
Halldórsson
jonhakon@
frettabladid.is
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KYNNINGARBLAÐ

Yesmine Olsson mun 
heiðra minningu 
Michaels Jackson með 
stórsýningu í Hörpu. Þar 
kemur fram fjöldi söngv-
ara og dansara.  ➛4
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„Árangur okkar má rekja til góðs orðspors meðal stjórnenda í atvinnulífinu en fyrirtæki leita til okkar af því að stjórnendur mæla með okkur og treysta okkur,“ 
segir Arthúr Vilhelm Jóhannesson, framkvæmdastjóri Elju starfsmannaþjónustu. MYNDIR/EYÞÓR

Láttu okkur ráða
Elja starfsmannaþjónusta var stofnuð haustið 2016 og er 
í dag stærsta starfsmannaþjónusta landsins. Um tvö þús-
und starfsmenn hafa fyrir milligöngu Elju starfað hjá um 

170 fyrirtækjum við fjölbreytt störf um allt land. ➛2
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„Allir okkar starfsmenn eru í stéttarfélögum og starfa samkvæmt þeim lögum og kjarasamningum sem eru í gildi á hverjum tíma,“ segir Arthúr Vilhelm Jóhannesson. 

Arthúr Vilhelm Jóhannesson, 
framkvæmdastjóri Elju 
starfsmannaþjónustu, rekur 

aukin umsvif til vaxtar í efnahags-
lífinu og að í sumum faggreinum 
sé ekki nægileg nýliðun hér á landi 
til að mæta aukinni eftirspurn eftir 
starfskröftum. Fjölmörg fyrirtæki 
nýta þjónustu Elju til þess að mæta 
aukinni eftirspurn með fjölgun 
starfsmanna.

Gott orðspor meðal stjórn-
enda í atvinnulífinu
„Árangur okkar má rekja til góðs 
orðspors meðal stjórnenda í 
atvinnulífinu en fyrirtæki leita til 
okkar af því að stjórnendur mæla 
með okkur og treysta okkur,“ segir 
Arthúr Vilhelm.

„Við mætum þörf fyrirtækja 
sem þurfa að ráða til sín starfsfólk, 
hvort sem er tímabundið eða til 
lengri tíma og við lítum á okkur 
sem mikilvægt hreyfiafl fram-
kvæmda, þjónustu og uppbygg-
ingar á innviðum samfélagsins. 
Ef ekki væri fyrir okkar þjónustu 
myndu fyrirtæki neyðast til að 
draga úr þjónustu við viðskipta-
vini eða biðja núverandi starfsfólk 
að vinna mikla yfirvinnu sem felur 
í sér mikinn kostnað og dregur úr 
starfsánægju til lengri tíma.“

Arthúr Vilhelm segir að starfs-
fólk Elju sinni fjölbreyttum 
störfum. „Við höfum ráðið í fjöl-
breytt störf hjá mörgum aðilum. 
Má þar nefna rútu- og strætóbíl-
stjóra, tækjastjórnendur, bifvéla-
virkja, rafvirkja, pípara, málara, 
almenna verkamenn, starfsmenn 
í vöruhús ásamt starfsmönnum í 
afgreiðslu og sölustörf svo dæmi 
séu tekin.“

Vandað ráðningarferli
Arthúr Vilhelm segir ráðningar-
ferli Elju afar vandað og að starfs-
mannaþjónustan afli allra þeirra 
gagna sem nauðsynleg eru. „Við 
tökum viðtal við alla starfsmenn 
til að ganga úr skugga um að við-
komandi sé rétti aðilinn í starfið. 
Gangi það eftir sjáum við um alla 
skjalagerð, skráum starfsmann inn 
í landið, sækjum um kennitölu 
og aðstoðum við stofnun banka-
reikninga. Við erum í samstarfi við 
erlendar ráðningarstofur en auk 
þess sækja margir einstaklingar 
beint um hjá okkur þar sem starfs-
menn okkar mæla með okkur við 
vini og ættingja.“

Ánægðir starfsmenn
Íslensk fyrirtæki eiga í samkeppni 
við önnur lönd um gott vinnuafl 
og starfsmenn gera miklar kröfur. 
Því skiptir móttaka og þjónusta 
við starfsfólk miklu máli að mati 
Arthúrs Vilhelms. „Allir okkar 
starfsmenn eru í stéttarfélögum 
og starfa samkvæmt þeim lögum 

og kjarasamningum sem eru í 
gildi á hverjum tíma,“ segir Arthúr 
Vilhelm. „Starfsmönnum eru 
kynnt vel réttindi sín. Þá er rétt 
að taka fram að starfsmennirnir 
greiða skatta og gjöld hér á landi. 
Skattspor Elju, sem eru skattar og 
gjöld sem greidd eru í tengslum við 
umsvif fyrirtækisins, er í dag rúmar 
1.650 milljónir króna.“

Elja útvegar starfsmönnum einn-
ig húsnæði en félagið er með hús-
næði í Reykjanesbæ og á höfuð-
borgarsvæðinu. „Það þarf að hlúa 
vel að starfsfólki í nýju landi og 
sem fyrr segir aðstoðum við þá við 
alla praktíska hluti við að koma 
sér fyrir í landinu,“ segir Arthúr 
Vilhelm en þar leika starfsmenn 
á skrifstofu Elju lykilhlutverk í 
þjónustu við starfsfólk.

Framhald af forsíðu ➛ Við mætum þörf 
fyrirtækja sem 

þurfa að ráða til sín 
starfsfólk, hvort sem er 
tímabundið eða til lengri 
tíma og við lítum á okkur 
sem mikilvægt hreyfiafl 
framkvæmda, þjónustu 
og uppbyggingar á inn-
viðum samfélagsins.

Þá er rétt að taka 
fram að starfs-

mennirnir greiða skatta 
og gjöld hér á landi. 
Skattspor Elju, sem eru 
skattar og gjöld sem 
greidd eru í tengslum við 
umsvif fyrirtækisins, er í 
dag rúmar 1.650 milljónir 
króna.

Á skrifstofu Elju starfa um 20 
starfsmenn, þar af átta starfsmenn 
af erlendum uppruna sem sumir 
hafa starfað hjá Elju frá upphafi. 
Þeir tala móðurmál starfsmanna 
og eru þeim til halds og trausts. 
„Við metum starfsmenn okkar 
mikils. Til að viðhalda sem bestum 
starfsanda og ánægju leigjum við 
m.a. íþróttasali í Reykjanesbæ og 
á höfuðborgarsvæðinu þeim að 
kostnaðarlausu og höldum reglu-
lega skemmtikvöld fyrir starfs-
fólk,“ segir Arthúr að lokum

Elja starfsmannaþjónusta er til húsa 
að Hátúni 2B og er opið alla virka 
daga frá kl. 9-17. Hægt er að hafa 
samband við Elju í síma 4 150 140 
og á heimasíðu Elju,  elja.is. 

Elja starfs-
mannaþjónusta 
er til húsa í rúm-
góðu húsnæði 
að Hátúni 2B í 
Reykjavík.
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Ég tek tvær töflur 
fyrir svefninn og 

innan hálftíma er öll 
fótaóeirð farin og ég fæ 
góðan nætursvefn.

Soffía Káradóttir

Svefninn er okkur gríðarlega 
mikilvægur til þess að við 
getum tekist á við eril dagsins 

og staðist þá streitu sem fylgir dag-
lega lífinu. Svefninn er að stærstum 
hluta eins uppbyggður og á sama 
formi hjá öllum sem sofa eðlilega 
og ótruflað. Álitið er að REM-svefn 
og djúpsvefn séu mikilvægustu 
svefnstigin en þau ættu að ná yfir 
u.þ.b. 45-50% af öllum nætursvefni. 
Fullorðinn einstaklingur þarf að 
meðaltali 7-8 klst. svefn og ef það 
gengur ekki eftir getur það haft 
neikvæð áhrif á almenna líðan, 
fjölskyldu-, félags- og atvinnulíf.

Orsakir svefnleysis
Af hverju sofnum við ekki, erum 
andvaka eða vöknum upp um 
miðjar nætur og getum ekki 
sofnað aftur? Það eru fjölmargar 
ástæður fyrir því að við getum ekki 
sofnað eða sofið þannig að við 
hvílumst og vöknum endurnærð. 
Vaktavinna, ferðalög, kvíði og 
áhyggjur er algeng orsök svefn-
leysis en ýmsir sjúkdómar geta 
einnig haft mikil áhrif á svefninn. 
Streita er mjög algeng orsök en 
það er allt of algengt að fólk vinni 
of mikið, sé með fjárhagsáhyggjur, 
vanti hreyfingu og/eða eigi í erf-vanti hreyfingu og/eða eigi í erf-vanti hreyfingu og/eða eigi í erf
iðum samböndum, hvort sem er 
við maka, vini eða aðra. Mataræði, 
upptaka næringarefna og venjur 
geta líka átt stóran þátt í svefnleysi.

Einbeitingarskortur og offita
Langvarandi röskun á svefni og 
svefnmynstri getur haft mjög 
alvarlegar heilsufarslegar afleið-
ingar. Einkenni svefnleysis eru m.a. 
þreyta yfir daginn, skapsveiflur 
og jafnvel þunglyndi og kvíði. 
Einbeiting minnkar, slysahætta 
eykst og ýmis andleg og líkamleg 
vandamál, eins og t.d. offita, verða 
algengari. Sum einkenni geta líka 
dregið þann dilk á eftir sér að þau 
ýti undir frekara svefnleysi sem 
þýðir að við erum komin í víta-
hring sem þarf einhvern veginn að 
rjúfa.

Loksins góður nætursvefn
Soffía Káradóttir þekkir Melissa 
Dream og ber því vel söguna:

„Ég hef lengi verið með fótaóeirð 
sem hefur aukist með árunum 
og mér hefur reynst erfitt að sofa 
nógu vel vegna þess. Eftir að ég 
byrjaði að taka Melissa Dream 
hefur þetta algjörlega breyst. Ég tek 
tvær töflur fyrir svefninn og innan 
hálftíma er öll óeirð farin og ég fæ 
góðan nætursvefn. Að mínu mati 
eru þetta töfratöflur sem ég gæti 
ekki verið án og hef ég nú tekið 
Melissa Dream reglulega í þrjú ár.“

Vilt þú sofa betur?
Það er ýmislegt sem hægt er að 
gera til að vinna bug á svefnleysi 

og gott að byrja á því að breyta 
einföldum hlutum í nærumhverfi 
okkar ef það á við. Við eigum ekki 
að borða á kvöldin og passa okkur 
á því að drekka ekki of mikið, bæði 
til að gefa meltingarfærunum pásu 
og að losna við klósettferðir. Ekki 
taka tölvur eða síma með í rúmið 
og lágmarka alla notkun rafmagns-
tækja í svefnherberginu sem á að 
vera vel loftað, myrkvað og hljóð-
látt. Náttúruleg bætiefni reynast 
mörgum vel og hefur Melissa 
Dream alveg slegið í gegn. Þetta 
bætiefni fékk um daginn viður-
kenningu frá National Nutrition í 

Kanada í flokki bestu fæðubótar-
efna gegn streitu.

Amínósýra sem stuðlar að 
slökun
Melissa Dream inniheldur 
sítrónumelissu sem hefur verið 
notuð í aldaraðir m.a. til að bæta 
svefn og draga úr kvíða. Þar er 
einnig að finna L-theanine, amínó-
sýru sem finnst í svörtu og grænu 
tei og hafa rannsóknir sýnt að hún 
hefur bein áhrif á heilann þar sem 
hún stuðlar að slökun án þess að 
hafa sljóvgandi áhrif. Að lokum 
innheldur Melissa Dream B víta-

mín sem er gott fyrir taugakerfið 
og nægilegt magn af magnesíum
sem er vöðvaslakandi og getur 
dregið úr óþægindum í hand- og 
fótleggjum.

HAM
Svefnleysi getur þó verið alvar-
legra vandamál en svo að einföld 
ráð dugi. Þá er best að ráðfæra sig 
við lækni. Þess ber þó einnig að 
geta að rannsóknir hafa sýnt að 
bestur árangur næst með hug-
rænni atferlismeðferð (HAM) sem 
er nokkurra vikna námskeið sem er nokkurra vikna námskeið sem er nokk
fólk getur sótt.

Fótaóeirð horfin og ég fæ 
góðan nætursvefn
Melissa Dream er vísindalega samsett náttúrulyf, hannað til að stuðla að djúpri slökun 
og værum svefni. Þessi blanda inniheldur ekki efni sem hafa sljóvgandi áhrif.

Soffía Káradóttir. 

Góðgerlar sem styrkja meltinguna og vinna gegn 
fjölgun Candida sveppsins í meltingarvegi. 

Bio-Kult Candéa

Bio-Kult góðgerlar styrkja meltinguna!
Hágæða góðgerlar, heilbrigð bakteríuflóra.

Fæst í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

Bio-Kult Original
Bio-Kult Pro-Cyan Bio-Kult Infantis

Öflug blanda góðgerla sem byggir upp 
þarmaflóruna og styrkir varnir líkamans. 

Styrkir þvagrásina og virkar sem öflug vörn 
gegn þvagrásarvandræðum. 

Góðgerlar fyrir börn á öllum aldri. Eflir 
þarmaflóruna, án allra aukaefna og er bragðlaust. 

Bio-Kult góðgerlar styrkja meltinguna!
Hágæða góðgerlar, heilbrigð bakteríuflóra.

Bio-Kult Pro-CyanBio-Kult Pro-Cyan
Styrkir þvagrásina og virkar sem öflug vörn Styrkir þvagrásina og virkar sem öflug vörn 

Bio-Kult góðgerlar styrkja meltinguna!

Bio-Kult InfantisBio-Kult Infantis
Góðgerlar fyrir börn á öllum aldri. Eflir Góðgerlar fyrir börn á öllum aldri. Eflir 
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Yesmine ætlar að flyja inn heila Michael Jackson sýningu frá New York. 
 MYND/MUMMI LÚ

Yesmine í hlutverki Michaels Jackson með verðlaunin fyrir sigur í hæfileika-
keppninni.  Hún segir að poppstjarnan hafi haft mikil áhrif á líf sitt. 

Yesmine Olsson er vön að láta 
verkin tala. Þegar hún áttaði sig á 
að uppáhaldstónlistarmaðurinn 
hennar, Michael Jackson, hefði 
átt stórafmæli í ár ákvað hún 
að heiðra minningu hans með 
eftirminnilegum hætti. „Ef ég fæ 
hugmynd sem ég hef trú á verð ég 
að hrinda henni í framkvæmd. Ég 
fór af stað að leita að einhverjum 
til að leika Michael Jackson og 
eftir mikla leit fann ég frábæra 
listamenn í heimsklassa sem hafa 
sett upp Michael Jackson sýningu 
í New York. Ég sá einn þeirra 
syngja og dansa í spjallþættinum 
hjá Ellen og vissi þá að þetta væri 
málið. Aðaldanshöfundurinn 
vann mikið með Michael Jackson 
sjálfum. 

Síðustu mánuðina hef ég verið 
í viðræðum við framleiðendur 
sýningarinnar og samningar voru 
undirritaðir í vikunni,“ segir 
Yesmine spennt og nú er því ljóst 
að hugmyndin verður að veru-
leika. Átján manna hópur kemur 
frá New York og verður Michael 
Jackson í aðalhlutverki í Hörpu 
þann 8. september.

Dansaði í gervi Michaels 
Jackson á Strikinu
„Ég er ekki bara hrifin af Michael  
Jackson sem tónlistarmanni 
heldur hafði hann mikil áhrif á líf 
mitt. Þegar ég var að alast upp í 
Svíþjóð var ekki margt dökkt fólk í 
kringum mig en svo kom Michael  

Flytur inn Michael Jackson 
sýningu frá New York

Jackson fram á sjónarsviðið með 
Billie Jean og þá vissi ég hvað ég 
ætlaði að gera í lífinu. Ég vildi 
verða dansari og danshöfundur 
og eftir það varð ekki aftur snúið,“ 
segir Yesmine hlæjandi. 

Yesmine var á kafi í fótbolta og 
stundaði æfingar á trampólíni 
og var að eigin sögn mikil stráka-
stelpa. „Eftir að ég sá Jackson tók 
dansinn yfir en ég æfði dansana 
hans í laumi inni í herberginu 
mínu því mér fannst dansskól-
arnir ekki nógu töff. Vikulega var 
tón listarþáttur í sjónvarpinu og 
ég missti ekki af neinum þeirra 
til að sjá nýjustu danssporin með 
honum,“ segir Yesmine en hún 
var fljót að ná rétta taktinum í 
dansinum og ekki leið á löngu 
þar til hún fékk áhuga á að taka 
þátt í hæfileikakeppni. „Foreldrar 
mínir voru ekki hrifnir af því en 

ég fékk það í gegn. Þeir höfðu ekki 
hugmynd um að ég kynni að dansa 
og vissu ekkert hvað ég ætlaði að 
sýna en þeim til mikillar undrunar 
bar ég sigur úr býtum með því að 
sýna Michael Jackson dans,“ rifjar 
Yesmine upp.

Með sigrinum öðlaðist hún rétt 
til að taka þátt í aðalhæfileika-
keppni Svíþjóðar og vann hana 
líka. „Sumarvinnan mín það árið 
var að dansa í gervi Michaels 
Jackson á Strikinu í Kaupmanna-
höfn og þannig byrjaði ferill minn 
í dansheiminum,“ segir Yesmine 
en síðan þá hefur líf hennar meira 
og minna snúist um dans.

Fékk Zöru Larsson til Íslands
Þetta er í annað sinn sem hún 
kemur að stóru verkefni á borð 
við þetta. „Ég sit í stjórn sænsk-
íslenska verslunarráðsins. Fyrir 
rúmum tveimur árum skipu-
lögðum við sænska daga og þá 
datt mér í hug að fá Zöru Larsson 
til landsins en hún er lítt þekkt 
utan Svíþjóðar. Ég hafði samband 
við umboðsmanninn hennar og 
boltinn byrjaði að rúlla. Svo sló 
hún í gegn og ég áttaði mig strax á 
því að best væri að fá reyndara fólk 
að borðinu og Sena Live kom inn í 
samstarfið sem heppnaðist vel.“

Yesmine segir Jackson hafa áhrif 
á fjölda manns um heim allan. „Ég 
leitaði að réttu Michael Jackson 
týpunni í marga mánuði og var 
því mjög ánægð þegar ég fann þá 
réttu. Það eru tveir sem deila með 
sér hlutverkinu í þessari sýningu, 
enda enginn eins og hinn eini 
sanni Michael Jackson. Annar 
dansar eins og Jackson og hinn 
syngur eins og hann. Þetta er 
alvörusýning,“ segir Yesmine.

Yesmine Olsson 
mun heiðra 
minningu 
Michaels Jackson 
með stórsýningu 
í Hörpu þann 8. 
september nk. 
Átján söngvarar 
og dansarar koma 
fram og tveir 
skipta með sér 
hlutverki Jack-
sons.

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

Tilboð gildir til sunnudags 

20%
ALLAR VÖRUR

70%
ÚTSALA
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Ótrúleg 
verð!  

Stórsýning á húsbílum 
í Reykjanesbæ um helgina

20 bílar í sýningarsal – 12 mismunandi útfærslur 
Frábærir bílar á ótrúlegum verðum – dæmi:  

- Sunlight T 60, 2016 árgerð, verð frá 6.990.000,-
- Sunlight T 58, 2016 árgerð, verð frá: 7.450.000,-

Frumsýnum 2018 árgerðir af 
Dethleffs Trend T 7057 DBM og Sunlight T 65.

Opnunartímar 
laugardaginn 3. febrúar frá kl. 12-16. 
sunnudaginn 4. febrúar frá kl. 12-16.  

Opið verður 
vikuna 5.-9. febrúar frá kl.: 10-18:00.



Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Nýjasta vara húsgagnahönn-
unar- og framleiðslufyrir-
tækisins AGUSTAV er fal-

legur trébekkur úr gegnheilum viði 
með svörtum stálfótum. Gústav 
Jóhannsson, annar helmingur 
fyrirtækisins, segir að hugmyndin 
að honum hafa verið lengi að 
mótast hjá þeim. „Við sýndum hug-
myndina að honum fyrst á sýningu 
síðasta sumar en náðum svo loks 
að klára útfærsluna og bjóða upp 
á hana sem part af vöruúrvalinu 
okkar um miðjan október. Við 
höfum prófað okkur áfram með 
ýmsar viðartýpur og bjóðum nú 
upp á bekkinn í eik, hnotu og 
mahóní. Engar skrúfur eða naglar 
eru í bekknum heldur stendur 
hann á spennunni einni saman.“

Hinn helmingur fyrirtækisins, 
Ágústa Magnúsdóttir, segir bekk-
inn tilvalinn á ganginn, við enda 
rúmsins, við borðstofuborðið eða 
hvar sem vantar bekk á heimilið. 
„Undirstuðningurinn nýtist svo 
einnig vel sem hilla fyrir skó, box, 
körfur eða annað. Viðtökurnar á 
bekknum hafa verið framar öllum 
vonum og það er gaman að sjá 
hvað fólki dettur í hug að nota 
hann á marga mismunandi vegu.“

Ágústa og Gústav eru hjón og 
hafa rekið fyrirtækið saman frá 
árinu 2011 en þau fluttu heim árið 
2014 eftir margra ára dvöl í Dan-
mörku og á Ítalíu.

Mikilvægur vettvangur
Það styttist í HönnunarMars 
sem þau segja að hafi alltaf verið 
mikilvægur vettvangur til að vekja 
athygli á sér. „Það er gulls ígildi 
að eiga nokkra daga á ári þar sem 
stór hluti íbúa landsins og erlendir 
gestir flykkjast um bæinn með það 
að markmiði að kynna sér hvað er 
í boði.“

Í ár munu þau standa fyrir 
sýningu í nýju sýningarrými þeirra 
og Kjartans Óskarssonar á Funa-
höfða 3. „Þar ætlum við að kynna 
bæði sýningarrýmið og verkstæðið 
og kynna um leið hugmynda-
fræðina sem við vinnum út frá. 
Að sjálfsögðu munum við einn-
ig kynna nýjar vörur, m.a. nýjan 
stól sem við erum mjög spennt 
fyrir. Þessi þróunartími er einhver 
skemmtilegasti tími ársins og við 
viljum alltaf koma með fleiri vörur 
en færri en við sjáum hvernig þetta 
þróast hjá okkur í ár.“

Ný hugmynd
Fyrir utan nýjar vörur hyggjast 
þau einnig kynna nýja hugmynd 

sem leiðir af sér hálfgerða vöru-
línu. „Við höfum alltaf verið mjög 
upptekin af því að passa upp á 
umhverfið í framleiðslunni okkar 
og m.a. gróðursett tré fyrir hverja 
selda vöru. Nú viljum við taka 
þetta skrefinu lengra. Við höfum 
reynt að minnka affall frá okkur 
eins og við getum og nýtt allt efni 
eins vel og hægt er. Við köllum nýju 
hugmyndina okkar AFGANGAR og 
gengur hún út á að þaulnýta alla 
afganga sem falla til á verkstæðinu 
til framleiðslu á nýjum vörum.“

Ganga skrefinu lengra
Fallegur trébekkur úr gegnheilum viði með svörtum stálfótum er nýjasta afurð AGUSTAV. Á Hönn-
unarmars munu þau Gústav og Ágústa sýna gestum nýtt sýningarrými og kynna nýjar vörur.

Hjónin Ágústa Magnúsdóttir og Gústav Jóhannsson eru eigendur húsgagna-
hönnunar- og framleiðslufyrirtækisins AGUSTAV. MYND/ANTON BRINK

Nýi trébekkurinn er úr gegnheilum viði með svörtum stálfótum. Hann er hægt að nota víða innan veggja heimilisins. MYND/ANTON BRINK

Engar skrúfur 
eða naglar eru í 
bekknum heldur 
stendur hann á 
spennunni einni 
saman. MYND/
ANTON BRINK

Þau eru nú þegar komin með 
nokkrar litlar heimilis- og lífsstíls-
vörur, allar unnar úr afgöngum, 
sem þau ætla að kynna og bjóða til 
sölu á HönnunarMars. „Með þessu 
móti minnkum við rusl og nýtum 
afurðir til fulls og getum um leið 
framleitt smærri vörur á hagstæðu 
verði. Allir græða!“

Nánar má kynna sér hönnun þeirra 
á www.AGUSTAV.is og á Facebook 
(AGUSTAVfurniture).

Fæst í apótekum og heilsubúðum

P
R
E
N
TU
N
.IS

@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

Bestu meltingargerlar
sem ég hef prófað

”
“

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur

frá Háskóla Íslands.
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Sérfræðingur í eftirliti og uppfærslu á viðhaldsáætlunum flugvéla (Maintenance Programs Engineer)

ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR  
öflugum liðsmönnum til starfa hjá  
tækniþjónustu félagsins í Hafnarfirði  

STARFSSVIÐ:

I Umsjón og uppfærslur á viðhaldsáætlunum flugvéla

I Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla frá framleiðendum

I  Umsjón tæknigagna er snúa að viðvarandi lofthæfi flugvéla

I Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta

I Verkefnastjórnun 

HÆFNISKRÖFUR: 

I  Próf í flugvirkjun (Part 66 skírteini), verkfræði eða tæknifræði

I Týpuréttindi á 737, 757 og/eða 767 er kostur

I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur

I Mjög góð tölvukunnátta 

I Góð enskukunnátta í bæði rituðu og töluðu máli

I Öguð og vönduð vinnubrögð

I Frumkvæði og sjálfstæði 

I Öryggisvitund

Hreyflasérfræðingur (Powerplant Engineer)

STARFSSVIÐ:

I  Greining og úrvinnsla gagna sem snúa að hreyflum

I  Tæknileg ráðgjöf og aðstoð við viðgerðir og bilanaleit

I  Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla frá framleiðendum og yfirvöldum

I Eftirlit með viðgerðum hreyfla

I Verkefnastjórnun viðhaldsáætlunar á hreyflum

I  Samningagerð og kostnaðareftirlit í tengslum við viðhald og kaup  
á hreyflum og íhlutum

HÆFNISKRÖFUR:

I Próf í flugvirkjun, verkfræði eða tæknifræði

I Reynsla af viðhaldi flugvéla og/eða hreyfla er kostur

I Góð ensku- og tölvukunnátta

I Öguð og vönduð vinnubrögð

I Frumkvæði og sjálfstæði

I Öryggisvitund

Starf sérfræðings í tæknilegu eftirliti og áreiðanleikamati viðhaldsskoðana flugflota Icelandair (Reliability Engineer)

STARFSSVIÐ:

I  Greining á gögnum viðhaldsskoðana flugflota Icelandair með 
það markmið að greina virkni viðhaldsprógrammsins og leggja til 
betrumbætur

I  Rýni og mat viðhaldsgagna er snúa að viðvarandi lofthæfi flugvéla

I  Umsjón með útgáfu áreiðanleikaskýrslna flugflotans 

I  Samskipti og samvinna með fulltrúum Samgöngustofu

I  Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta

I  Leggja til breytingar á viðhaldskerfi og greina útkomu 
breytinganna

I  Kostnaðarmat varðandi hugsanlegar breytingar á viðhaldskerfi

I  Verkefnastjórnun

HÆFNISKRÖFUR:

I  Próf í verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun

I  Góð færni í öflun og greiningu gagna

I  Góð tölfræðikunnátta

I  Mjög góð enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli 

I  Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur

I  Mjög góð tölvukunnátta

I Framúrskarandi samskiptahæfileikar

I  Frumkvæði, öguð og góð vinnubrögð

I  Öryggisvitund

Um er ræða fjölbreytt og spennandi störf í góðu starfsumhverfi 
þar sem öryggi, áreiðanleiki og vönduð vinnubrögð eru höfð að 
leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í 
starfi og vinna sem hluti af liðsheild.

+  Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 11. febrúar. 
Upplýsingar um fleiri spennandi störf hjá okkur má sjá  
á www.icelandair.is/umsokn 

Nánari upplýsingar veita:
Geirfinnur Smári Sigurðsson I geirfinnur@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir I sveina@icelandair.is

Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426



Deildarstjóri notendaþjónustu

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 

meginstarfsemi í dreifingu á raforku auk 

þess að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 

er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 

dreifðar vítt og breitt um landið. 

RARIK hefur á undanförnum áratugum 

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 

60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	rafmagnsverkfræði	eða	
rafmagnstæknifræði

•	Reynsla	af	rafveitustörfum	er	æskileg

•	Stjórnunarreynsla	er	æskileg

•	Reynsla	af	gerð	verkáætlana

•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum

•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum

•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi

•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Umsjón	með	uppbyggingu	og	útgáfu	verðskráa

•	Ábyrgð	á	álestrum	og	taxtaráðgjöf

•	Verk-	og	kostnaðaráætlanir	ásamt	greiningarvinnu

•	Vinna	að	sölumælingum	og	uppgjörum

•	Umsjón	með	þróun	hugbúnaðarkerfa	deildarinnar

•	Samningagerð	við	stærri	notendur

•	Samskipti	við	starfsmenn,	viðskiptavini	og	aðra	ytri	
aðila

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	deildarstjóra	notendaþjónustu.	Leitað	er	að	öflugum	og	metnaðarfullum	einstaklingi	
til	að	leiða	deildina.	Notendaþjónustan	heyrir	undir	tæknisvið	RARIK	og	næsti	yfirmaður	deildarstjóra	er	
framkvæmdastjóri	tæknisviðs.	Starfsstöðin	er	í	Reykjavík.	

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Við	hvetjum	bæði	konur	og	karla	til	að	sækja	um.

Vinnuvélar-tækjamiðlun sérhæ�r sig í sölu, inn�utningi og miðlun stórra og smárra vinnuvéla, vörurbíla og varahluta. Fyrirtækið er systurfélag Jötunn Véla sem er leiðandi á Íslandi í sölu á vélum og búnaði 
tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Hjá fyrirtækjunum starfa samtals 50 manns.

Sölumaður vinnuvéla og tækja
Vegna ört vaxandi verkefna og nýs umboðs fyrir Doosan óska Vinnuvélar eftir að ráða öflugan 

einstakling til starfa sem fyrst. Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með  
15. febrúar nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn ásamst ítarlegri ferilskrá og 
mynd á netfangið baldur@vinnuvelar.is. 

Nánari upplýsingar veitir 
Baldur Þórarinsson í síma 480 0441

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Starfssvið:
•	 Almenn sala vinnuvéla og tækja
•	 Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
•	 Þekking á vinnuvélum og tækjum
•	 Reynsla sem nýtist í starfi
•	 Skipulagshæfni, frumkvæði,  vandvirkni og metnaður
•	 Rík þjónustulund og hæfni  í mannlegum samskiptum
•	 Geta unnið sjálfstætt

Skrifstofustjóri

Skólameistarafélag Íslands, vettvangur framhaldsskól- 
anna og stjórnenda þeirra (SMÍ) óskar að ráða skrifstofu- 
stjóra. Um er að ræða 50-100% starf. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. apríl 2018, eða samkvæmt 
samkomulagi. SMÍ þarf öflugan einstakling með þekkingu 
á framhaldsskólunum og reynslu í stjórnun. 

Starfssvið m.a:
• Ábyrgð á daglegum rekstri þjónustuskrifstofu
• Stefnumótun í samráði við stjórn og formann
• Samskipti við Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

tengdar stofnanir og skóla auk þess að sinna erlendum 
samskiptum. 

• Undirbúningur og skipulag félagsfunda og námskeiða. 
• Stuðningur við félagsmenn
• Söfnun gagna og upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg 
• Brennandi áhugi á skólastarfi og starfsreynsla úr 
 framhaldsskóla æskileg
• Þekking á námskrárgerð og kjarasamningum sem lúta 

að starfi framhaldsskóla og lagaumhverfi þeirra
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 

Launakjör verða í samræmi við kjarasamning BHM og 
ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018 

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

Nánari upplýsingar veita Olga Lísa Garðarsdóttir formaður 
SMÍ, olgalisa@fsu.is og Baldur Gíslason starfsmaður SMÍ, 
smi.skrifstofa@gmail.com. 
Umsóknir sendist á olgalisa@fsu.is.
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Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• 3-5 ára reynsla af störfum í markaðsmálum og /eða verkefnastýringu
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi færni í ensku og íslensku
• Góð tölvu- og tæknifærni

Starfssvið:
•  Umsjón með framleiðslu, skilum og uppfærslu markaðsefnis
•  Sjá um að markaðsefni sé í samræmi við hönnunarstaðla
•  Greina og meta markaðsstarf og gæðastýra
•  Gerð skýrslna um árangur og umfang verkefna
•  Samhæfing verkefna milli deilda og starfsstöðva

Við bjóðum þér starf með öflugum, skapandi og fjölhæfum vinnufélögum í frábæru starfsumhverfi.

Markaðssvið Marel leitar að skipulögðum verkefnastjóra til að sjá um áætlanagerð, samhæfingu, framkvæmd og 
eftirfylgni markaðsstarfs í alþjóðlegri deild með starfsemi í tveimur löndum.  

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5.100 starfsmenn, þar af um 600 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi 
á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun 
og framþróun í öllu okkar star�. Þess vegna viljum við ráða til okkur ö�ugt fólk, konur og karla,  sem hafa áhuga 
á að mæta nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka 
starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

ER FRAMTÍÐ ÞÍN HJÁ OKKUR?

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar. Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Marel.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á marel.com/34242

VERKEFNASTJÓRI Á MARKAÐSSVIÐI

Lögfræðingur á sviði 
skattamála

 Capacent — leiðir til árangurs

Á skrifstofu skattamála eru 14 
starfsmenn og í ráðuneytinu 
öllu eru um 85 starfsmenn. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án 
tilliti til kyns, eru hvattir til að 
sækja um.  
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
 
Nánari upplýsingar eru á 
starfatorg.is og á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6348 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögum er skilyrði.
Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
Reynsla á sviði skattamála er æskileg, einkum á sviði 
alþjóðaskattaréttar. 
Þekking á sviði viðskipta- eða hagfræði er kostur.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði. 
Kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur.
Góð samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum auk getu og vilja til að taka að sér ólík 
hlutverk í teymisvinnu.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
 
•

•

Umsóknarfrestur

19. febrúar 

Starfssvið
Skattlagning fyrirtækja, einkum á sviði alþjóðaskattaréttar. 
Undirbúningur lagasetninga og afgreiðsla 
stjórnsýsluerinda.  
Verkefni við mótun skattastefnu og tekjuöflunar ríkissjóðs 
sem felur í sér mikil samskipti innan stjórnsýslunnar og við 
aðra hagsmunaaðila.  
Vinna við gerð lagafrumvarpa um frekari aðgerðir gegn 
skattundandrætti og skattsvikum á grundvelli BEPS 
aðgerðaráætlunar OECD.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi á sviði skattamála. Meginhlutverk ráðuneytisins felst í 
yfirstjórn opinberra �ármála og efnahagsmála, þar á meðal að móta stefnu á sviði skattamála og tekjuöflunar ríkissjóðs.  
 
Í boði er áhugavert og kre�andi starf á skemmtilegum vinnustað þar sem hvatt er til nýsköpunar og framsækni meðal 
starfsfólks. Starfið hentar vel fyrir lausnamiðaðan einstakling með mikla greiningarhæfni sem er áhugasamur um 
uppbyggingu og þróun skattkerfisins.  

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Liðsauki í söludeild og útflutning

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun æskileg
• Rík skipulagshæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni

Starfssvið
• Skipulag vegna flutningsmála
• Pantana- og reikningagerð
• Skjala- og skýrslugerð
• Samskipti við fjármáladeild
• Umsjón með lager

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.

Arnarlax leitar að liðsauka í söludeild sína sem staðsett er í Hafnarfirði.  
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á útflutningsmálum og flutningum.



Læknamóttökuritari
 
 
59% staða sem getur tímabundið krafist hærra hlutfalls. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi reyki ekki, sé sjálfstæður, 
vanur tölvuvinnu, kassauppgjörsvinnu og helst bókhal-
di. Ferill sem greinir menntun, starfsreynslu og fjarvistir 
í tímaröð ásamt upplýsingum um tölvureynslu, uppg-
jörs- og/eða bókhaldsvinnu, persónu- og fjölskylduhagi, 
launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti auk valupplýs-
inga eins og um veikindi og meðmælendur óskast strax á 
starfsumsokn@gmail.com.
 Skjól hjúkrunarheimili 

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík  
Sími 522 5600

Sjúkraliðar óskast á Skjól 
hjúkrunarheimili
Óskum eftir að ráða almenna sjúkraliða og sjúkraliða með öldrunarsérnám. 
Um er að ræða fastar stöður og sumarafleysingar

Nánari upplýsingar veitir:
Guðný H. Guðmundsdóttir forstöðumaður hjúkrunar í síma: 522 5600 

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru 106 rými á fimm deildum. Skjól er stofnaðili að  hjúkrunarheimilinu Eir í 
Grafarvogi og eru hjúkrunarheimilin rekin í nánu samstarfi. Áhersla er lögð á faglega hjúkrunar– og 
læknisþjónustu auk sjúkra – og iðjuþjálfunar.

Sérfræðingur
Jafnréttisstofa auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í 75% starfshlutfall. Í boði er 
krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga á sviði jafnréttis- og mannréttindamála.

Helstu verkefni:
• Umsjón með eftirfylgni og utanumhaldi um jafnlaunavottun.
• Gerð upplýsingaefnis og ritun frétta og greina.
• Þátttaka í samstarfsverkefnum.

Sjá nánar á www.jafnretti.is www.jafnretti.is

SAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO

ANCHORAGE

TAMPA BAY

PHILADELPHIA

CHICAGO

SEATTLE

PORTLAND

VANCOUVER

GENEVA

DENVER

DALLAS
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+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 12. febrúar 2018.

FORSTÖÐUMAÐUR  
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STARFSLÝSING:

I Dagleg umsjón og stjórn sölusvæða

I Þróun og framfylgni sölustefnu Icelandair

I Yfirsýn yfir mannauð og menningu 

I Fylgja eftir kynningum, auglýsingum og öðrum markaðsaðgerðum

I Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila

I Áætlanagerð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veita:
Elísabet Helgadóttir I mannauðsstjóri I elisabeth@icelandair.is
Guðmundur Óskarsson I framkvæmdastjóri I gosk@icelandair.is

Icelandair er alþjóðlegt flugfélag sem nýtir staðsetningu landsins milli Bandaríkjanna og Evrópu sem tækifæri til að byggja upp sístækkandi 
leiðakerfi með Ísland sem viðkomustað.

Director of Global Sales 

Icelandair leitar að forstöðumanni fyrir sölusvið félagsins til að stýra sölustarfi 
á öllum markaðssvæðum. 

Viðkomandi þarf að vera drífandi, sjálfstæður og skipulagður einstaklingur 
með brennandi áhuga á sölu og þjónustu. 

Forstöðumaður sölusviðs er ábyrgur fyrir því að sölumarkmiðum og 
fjárhagsáætlun sé framfylgt á öllum markaðssvæðum. Hann hefur yfirsýn  
yfir störf allra sölufulltrúa Icelandair víðsvegar um heiminn.

Starfsstöð er á aðalskrifstofu Icelandair í Reykjavík. Forstöðumaður sölusviðs 
heyrir undir framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs.

Sölusvið Icelandair vinnur náið með öðrum sviðum fyrirtækisins með það 
fyrir augum að ná þeim markmiðum sem fyrir liggja og finna leiðir fyrir enn 
frekari vöxt og þróun.

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólagráða í markaðs- eða viðskiptafræði eða sambærileg  
menntun er skilyrði, MBA- eða mastersgráða er æskileg

I Greiningarhæfni 

I Reynsla af sölu- og stjórnunarstörfum

I Skipulags- og leiðtogahæfileikar

I Reynsla af ferðaþjónustu og störfum tengdum flugi er kostur

I Yfirburða enskukunnátta

I Jákvætt viðhorf og frábærir samskiptahæfileikar

Áhersla er lögð á nákvæm, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
Við leitum að opnum og kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í 
góðu starfsumhverfi. Hann þarf að búa yfir frábærri samskiptahæfni 
og hafa vilja til að vinna sem hluti af sterku teymi í síbreytilegu 
hnattrænu umhverfi.



Laus staða skólastjóra við  
sameinaðan leik- og grunnskóla 

á Flateyri 
Staða skólastjóra við leik- og grunnskóla á Flateyri er laus 
til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga 
til að samþætta og leiða þróttmikið skólastarf. Í Grunn-
skóla Önundarfjarðar eru 18 nemendur og í leikskólanum 
Grænagarði eru 13 börn. Skólarnir eru ekki í sama húsi 
en stutt er á milli þeirra. Með auknu samstarfi skólanna 
er hægt að skapa ný og spennandi tækifæri til að útfæra 
sameiginlega sýn fyrir bæði skólastig, byggða á styrklei-
kum hvors skóla fyrir sig. 

Í Ísafjarðarbæ búa rúmlega 3700 íbúar. Flateyri er eitt  
hinna „fögru fimm“ þorpa sem mynda sveitarfélagið en 
þar búa um 200 íbúar.  
Á Flateyri er íþróttahús, sundlaug og lítil verslun en 
svæðið einkennist af einstakri náttúru fegurð. Stutt er í alla 
þjónustu og er Ísafjörður í um 20 km fjarlægð.  
Nánari upplýsingar er að finna á www.isafjordur.is. 

Starfssvið: 
• Að veita skólunum faglega forystu á sviði kennslu og  
 þróunar í skólastarfi 
• Að leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og  
 skólasamfélagsins í heild 
• Að stýra og bera ábyrgð á rekstri skólanna og daglegri  
 starfsemi 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leyfisbréf leik- og/eða grunnskólakennara 
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á  
 leik- eða grunnskólastigi 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi 
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni  
 og leiðtogahæfileikar 

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í 
skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur. Staðan er 
laus frá 1. ágúst 2018. Launakjör eru samkvæmt samningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands 
Íslands. Umsóknafrestur til og með 23. febrúar 2018. 

Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit um nám og störf 
(ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, upplýsingar um frumkvæði 
á sviði skólamála og annað er málið varðar (kynningar-
bréf). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Við hvetjum bæði konur og 
karla til að sækja um starfið. 

Upplýsingar um starfið veitir sviðsstjóri skóla- og  
tómstundasviðs, Margrét Halldórsdóttir, í síma 450-8000  
og í gegnum tölvupóst: margreth@isafjordur.is. 

Umsóknum skal skilað til mannauðsstjóra Ísafjarðarbæjar 
í netfangið baldurjo@isafjordur.is. 

-Við þjónum með gleði til gagns-

ÍSAFJARÐARBÆR

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /
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Starfsfólk í vöruhús 
Við leitum að dugmiklu starfsfólki til þess að   
standa vaktina í vöruhúsum okkar í sumar.   

Helstu verkefni:
• Móttaka og afgreiðsla á vörum 
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Önnur tilfallandi störf sem tilheyra í   

stóru vöruhúsi

Fjölbreytt störf á gámavallarsvæði 
Við leitum að starfsfólki til að sinna störfum í 
frystivörugeymslu, á bílavelli og í skipaafgreiðslu.  

Helstu verkefni:
• Losun og lestun skipa
• Móttaka og afgreiðsla á vörum í frystivörugeymslu
• Tiltekt og afgreiðsla pantana í frystivörugeymslu
• Losun bíla úr gámum, sjónskoðun og umsýsla bíla 

Meiraprófsbílstjórar 
Við leitum að ábyrgum og traustum bílstjórum   
í akstur og dreifingu vöru.  

Helstu verkefni:
• Akstur innan höfuðborgarsvæðisins sem   

og milli landshluta
• Útkeysla á vörum til viðskiptavina
• Samskipti við viðskiptavini 

• Aldur 18+
• Hreint sakavottorð 
• Rík þjónustulund og sterk öryggisvitund
• Stundvísi, reglusemi og snyrtimennska 

 Sumarstarfsmenn Samskipa þurfa að uppfylla neðangreindar hæfnikröfur  

Starfsfólk á skrifstofur 
Við leitum að flinkum einstaklingum til þess að leysa 
af í fjölbreyttum störfum á skrifstofum fyrirtækisins. 

Hæfnikröfur:
• Stúdentspróf 
• Gott tölvulæsi og færni í Excel
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

> Kraftmikið starfsfólk í fjölbreytt sumarstörf

Tekið er á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn. 
Mikilvægt er að sumarstarfsmenn séu tilbúnir að vinna samfellt í 10 vikur. Starfsmönnum mun standa til boða 
að sitja vinnuvélanámskeið í byrjun sumars.   

Umsóknarfrestur 18. mars

Samskip bjóða upp á öflugan og fjölbreyttan vinnustað sem mun skila 
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.

Um vinnustaðinn:
Í höfuðstöðvum Samskipa við Kjalarvog er fullkominn veitingasalur þar sem framreiddar eru hollar 
og  ljúffengar máltíðir fyrir starfsmenn.  Allir starfsmenn hafa frían aðgang að fullbúnum íþróttasal.  

• Góð samskiptahæfni og framkoma
• Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur fyrir störf   

á gámavelli og í vöruhúsum

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu  
manneskjuna

www.capacent.is 

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



Verkstjóri vélaverkstæðis 

Verkstjóri leiðir teymi fagfólks á 
vélaverk stæði sem sinnir fjölbreyttum 
verkum í tengslum við rekstur virkjana 
ON, allt frá lagnakerfum til vélbúnaðar.  
Verkstjórinn undirbýr verk, skipuleggur og 
samhæfir með það að leiðarljósi að hvert 
verk sé unnið á öruggan, faglegan og 
hagkvæman hátt.

Til að sækja um þarftu að vera með próf  
í málmiðn eða hafa lokið iðnfræði og hafa 
reynslu af verkstjórn. Meistararéttindi í 
málmiðn eru æskileg. 

Vélfræðingur virkjana

Vélfræðingar okkar sinna rekstri, 
eftirliti og viðhaldi í virkjunum okkar og 
aflstöðvum í samstarfi við rafvirkja og 
gufuveitufólk. Unnið er í dagvinnu með 
bakvaktafyrirkomulagi.

Til að sækja um þarftu að vera 
vélfræðingur. Reynsla af vélgæslu er 
kostur.

Tæknimaður vélaviðhalds 

Tæknimaður hefur umsjón með 
viðgerðum og smíði á íhlutum túrbína 
og sinnir verkstjórn við vélaskoðanir og 
vélaupptektir. Hann kemur einnig að 
hönnun og teiknivinnu fyrir íhluti túrbína 
og sinnir skráningu verkferla.

Til að sækja um þarftu að vera með próf 
í véliðnfræði, vélfræði eða sambærilegu. 
Reynsla af vélaviðgerðum og teiknivinnu  
í þrívídd er æskileg. 

Rafvirkjar virkjana   

Rafvirkjar okkar sinna rekstri, eftirliti og 
viðhaldi í virkjunum og spennistöðvum 
í samstarfi við vélfræðinga og 
gufuveitufólk. Unnið er í hefðbundinni 
dagvinnu eða í dagvinnu með 
bakvaktafyrirkomulagi. 

Til að sækja um þarftu að vera með 
próf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun.
Reynsla af almennri rafvirkjun er nauð-
synleg og reynsla af smáspennu- og 
háspennurafvirkjun er kostur. 

Góður 
aðbúnaður

Fjölbreyttur og 
góður matur

Heilsueflandi 
vinnustaður

Markviss 
endurmenntun

Akstur til og 
frá virkjunum

Orlofshús og öflugt 
starfsmannafélag

Fjölskylduvænn
vinnustaður

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Við rekum virkjanir á Hellisheiði, Nesjavöllum og við Andakílsá og bjóðum upp á fyrsta flokks aðbúnað og fjölskylduvænan vinnutíma.

Umsóknum skal skilað á ráðningavef ON, starf.on.is. 
Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni.  
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2018.

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN – 2017

Í virkjunum ON eru mörg framsækin og spennandi verkefni í pípunum. Til að takast á við þau viljum við 
bæta drífandi starfsfélögum í hópinn. Starfsfólk í virkjunum gegnir mikilvægu hlutverki þar sem áhersla 
er lögð á öryggisvitund, virðingu og ábyrgð í samskiptum, frumkvæði og umbótahugsun. Ert þú ON?   

Kristín Birna, tæknistjóri rafmagns



 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 .  F E B R ÚA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R

Um er að ræða starf  hjá deild opinna svæða á skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Deild opinna svæða sér um áætlanagerð, 
hönnun, útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi opinna svæða og stofnanalóða borgarinnar. 
Meðal verkefna deildar opinna svæða eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald opinna svæða, stofnanalóða, torga, 
almenningsgarða og annara útivistarsvæða og utanhússrýma í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 
12-14 og næsti yfirmaður er deildarstjóri opinna svæða.          

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í byggingaverkfræði, byggingartæknifræði,

landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun í 
tæknigreinum á háskólastigi. 

• Starfsreynsla á sviði verkefnastjórnunar, viðhalds og
nýframkvæmda.

• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni, kostnaðarvitund og nákvæmni í

vinnubrögðum.  
• Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Færni í notkun á algengum hugbúnaði sem tengist tækni-

og skrifstofustörfum.
• Ökuréttindi.

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

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

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

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

Starfssvið 

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

Menntunar- og hæfniskröfur 

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

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

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

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

Verkefnastjóri óskast til starfa 
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
• Verkefnastjórn hönnunar, framkvæmda og eftirlits útboðs- og

samningsverka.
• Verkefnastjórn viðhalds og nýframkvæmda á stofnanalóðum

og opnum svæðum.  
• Aðstoð við mótun og gerð viðhaldsáætlunar.
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds og nýframkvæmda

verklegra framkvæmda í hverfum Reykjavíkur.
• Eftirlit með útboðs- og samningsverkum.
• Skráning viðhaldsverkefna og kostnaðarstöðu þeirra í

verkbókhald.
• Skráning í Framkvæmdasjá og á verkefna- og eignavefi

Reykjavíkurborgar.
• Yfirferð og samþykkt reikninga.
• Þátttaka í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.
• Vettvangsferðir á vinnusvæði.

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Ólafsson deildarstjóri deildar 
opinna svæða í síma  411-1111. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf www.reykjavik.is undir laus störf www.reykjavik.is
„Verkefnastjóri óskast til starfa á skrifstofu framkvæmda og viðhalds“. Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018.Öllum
umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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

S4S ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI OG 
VERSLUNARSTJÓRUM Í EFTIRFARANDI VERSLANIR 

Umsóknir berist á skecherssm@s4s.is
fyrir 12. febrúar 2018.

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

Helstu verkefni 
• Sala 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Daglegur rekstur og aðstoð við  
 verslunarstjóra

Helstu verkefni 
• Sala 
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Daglegur rekstur og aðstoð 
 við verslunarstjóra

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA Í SKECHERS SMÁRALIND OG KRINGLUNNI

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMÖNNUM Í SKECHERS SMÁRALIND

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSMÖNNUM Í TOPPSKÓRINN MARKAÐUR VIRKA DAGA FRÁ KL. 12-18

Helstu verkefni 
• Daglegur rekstur 
• Innkaup 
• Sala 
• Starfsmannahald

• Þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg. 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar og þjónustustarfi 
 er æskileg en ekki nauðsynleg. 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Fasteignasalar og nemar
Fold fasteignasala óskar eftir sölumönnum til starfa. 
Reynsla af fasteignasölu er ekki nauðsynleg, en áhugi 
á sölumennsku og mannlegum samskiptum ásamt 
faglegum metnaði er skilyrði. 

Við bjóðum upp á nútímalega, fallega vinnuaðstöðu 
miðsvæðis í Reykjavík og reynslumikið starfsfólk  
sem vinnur vel saman að úrlausn verkefna. Löggiltir 
fasteignasalar og þeir sem eru í löggildingarnámi  
geta sótt um á vidar@fold.is
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Framúrskarandi fasteignasali óskast 
Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða fasteignasala til starfa.  

Við leitum eftir einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 

samskiptum.  Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 
og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi 
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á 
finnbogi@heimili.is sem jafnramt veitir allar frekari upplýsingar

Landvarsla
sumarstörf 2018
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumar ið 2018 
á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæ fells jökul, Vesturland, 
sunnanverða Vestfirði, Horn strandafriðland, Mývatnssveit, 
Suðurland (Gullfoss og Geysissvæði og Dyrhólaey) og há-
lend is  svæðin í Kerlingar�öllum og Friðlandi að Fjallabaki.

Starfstímabil
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyti legur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í byrjun maí 
og síðustu ljúka störfum í september. 

Helstu verkefni
Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði nátt úru -
verndarlaga og sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórn unar- 
og verndaráætlana svæða séu virt. Þeir koma á framfæri 
upplýsingum og fræða gesti um nátt úru og sögu svæðanna, 
viðhald innviða og halda við merktum gönguleiðum.

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er 
að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018. Athygli er 
vakin á því að hyggist umsækjandi sækja um starf á fleiri 
en einu landssvæði þarf sérstaklega að sækja um hvert 
svæði fyrir sig.



• Flokkstjórar landgræðslu á virkjanasvæði ON  
Tilvalið fyrir fólk með leiðtogahæfileika. 

• Vinnuflokkar landgræðslu á virkjanasvæði ON 
Tilvalið fyrir nema fædda árið 2001 eða fyrr.

• Sérverkefni vegna loftslagsmála og útreikninga á 
kolefnisspori 
Tilvalið fyrir háskólanema í verk- eða umhverfis- og auðlindafræðum.

• Móttaka gesta Jarðhitasýningar ON 
Tilvalið fyrir háskólanema sem nýtur þess að miðla fróðleik.

• Skjalfesting og myndræn framsetning verkferla 
Tilvalið fyrir vélaverkfræðinema og nema í skapandi 
greinum en um samvinnuverkefni er að ræða.   

• Verkefni tengt gufuveitum á virkjanasvæði ON 
Tilvalið fyrir nema í vélfræði, vélvirkjun eða skyldum greinum.

• Sérverkefni í gerð útboðsgagna, skjalavistunar og 
skipulagsvinnu

 Tilvalið fyrir háskólanema í verk-, hag-, viðskipta-, lög- eða 
umhverfis- og auðlindafræðum.

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð. 
Hjá Orku náttúrunnar er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum.

Viltu vera ON 
í sumar?

Sótt er um störfin á ráðningavef ON, starf.on.is, þar sem nánari upplýsingar um störfin er að finna. 
Einnig er hægt að spyrjast fyrir um störfin í gegnum netfangið starf@on.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018.  
Við hvetjum jafnt stelpur og stráka til að sækja um.

Við leitum að jákvæðu  
og framtakssömu fólki  
í fjölbreytt sumarstörf á 
orkumiklum og skemmti-
legum vinnustað.  

Eftirfarandi sumarstörf eru í boði:

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

JAFNLAUNAÚTTEKT 
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS – 2016

ÍSLENSKA 
ÁNÆGJUVOGIN – 2017

Starfið felur í sér:
 › ráðgjöf og þjónustu við núverandi 

viðskiptavini vegna trygginga
 › sölu og upplýsingagjöf til núverandi  

og nýrra viðskiptavina
 › greiningu á þörfum viðskiptavina og 

þátttöku í fjölbreyttum þjónustuverkefnum

Ert þú með:
 › menntun sem nýtist við ráðgjöf og þjónustu
 › reynslu af ráðgjafa- og söluverkefnum
 › mikla færni í mannlegum samskiptum  

og góða söluhæfileika
 › framúrskarandi þjónustulund og jákvætt 

hugarfar
 › mikið frumkvæði og metnað til að ná árangri

Sjóvá sjova.is440 2000

Hjá Sjóvá starfar sterkur og skemmtilegur hópur 
fólks sem kappkostar að veita viðskiptavinum 
afburða þjónustu. Kannanir sýna að starfsánægja hjá 
Sjóvá er með því allra mesta sem mælist hérlendis.

Sjóvá er efst tryggingafélaga í Íslensku 
ánægjuvoginni. Við gleðjumst yfir því 
að viðskiptavinir okkar séu ánægðari.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk.  
Sótt er um á www.sjova.is/starfsumsoknir.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ólafsson,  
útibússtjóri á Akureyri, baldvin.olafsson@
sjova.is og í síma 440 2000.

Ráðgjafi 
Akureyri

Við leitum að metnaðarfullum og kröftugum aðila í útibú 
okkar á Akureyri. Um er að ræða fjölbreytt starf í skemmtilegu 
starfsumhverfi.



Á Sólheimum í Grímsnesi búa að jafnaði yfir eitthundrað manns og eru starfsmenn Sólheima um fimmtíu talsins. 
Hlutverk Sólheima er að skapa sjálfbært samfélag, byggt á kristnum gildum og hugmyndum mannspeki, sem 
veitir íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera virkur þátttakandi.  Starfsemi Sólheima og aðstaða er sniðin 
að því að þjóna fólki með þroskahömlun sem býr yfir starfsgetu. 
Gildi Sólheima eru; kærleikur, fagmennska, sköpunargleði og virðing.

Framkvæmdastjóri
Starfssvið
•	 Ábyrgð	á	fjármálum	og	daglegum	rekstri	
•	 Eftirfylgni	með	stefnu	og	ákvörðunum	stjórnar
•	 Stjórnun	breytinga,	samræming	verkferla	og	vinnubragða
•	 Áætlanagerð	og	kostnaðareftirlit
•	 Stjórnun	starfsmanna	og	mannauðsmála	
•	 Samskipti	við	þjónustunotendur,	eftirlitsaðila	og	hagaðila

Framkvæmdastjóri	heyrir	undir	stjórn	sem	kosin	er	af	fulltúaráði	Sólheima.	Ráðið	er	til	fimm	ára	í	senn	og	æskilegt	
er	að	viðkomandi	hafi	búsetu	á	staðnum.

Umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi sendist á radningar@solheimar.is fyrir 26. febrúar n.k.

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.
Upplýsingar	veitir	Auður	Finnbogadóttir,	audur.finnbogadottir@solheimar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi
•	 Reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	
•	 Samskipta-	og	samstarfshæfni	er	mikilvæg
•	 Þekking	á	málaflokki	fatlaðs	fólks	æskileg
•	 Frumkvæði	í	starfi	og	öguð	vinnubrögð
•	 Jákvæðni	og	áhugi	á	að	leiða	fjölbreytt	starf	í		
	 anda	gilda	Sólheima

Artasan er sérhæft fyrirtæki á sviði markaðssetningar á 
samheitaly�um, lausasöluly�um og öðrum heilsuvörum. 

Gildi Artasan eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni.

Markaðsstjóri
Óskum eftir að ráða markaðsstjóra samheitaly�a. Um er að ræða kre�andi starf fyrir 
metnaðarfullan einstakling.
 
Helstu verkefni:

• Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
• Áætlunargerð og eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum 
• Stjórnun samskipta við birgja og viðskiptavini 
• Greining á markaði og sölutækifærum 
• Seta í stjórnunarteymi Artasan og þátttaka í stefnumótandi verkefnum 

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun af heilbrigðissviði
• Reynsla af markaðs- og sölumálum á lyfjamarkaði
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Afburða tungumála- og tölvukunnátta

Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Artasan www.artasan.is og eru umsækjendur 
beðnir um að láta ferilskrá fylgja með. Óskað er eftir ítarlegri ferilskrá ásamt stuttri 
greinargerð þar sem fram kemur ástæða þess að sótt er um starfið og rökstuðningur fyrir 
því hvers vegna viðkomandi telur sig hæfan til að gegna því. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsækjendum svarað.

Nánari upplýsingar veita Brynjúlfur Guðmundsson framkvæmdastjóri Artasan s. 824 9220 
og Pétur Veigar Pétursson starfsmannastjóri s. 897 1626. 

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar næstkomandi.
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Skaftárhreppur

Skipulags- og byggingarfulltrúi í Skaftárhreppi

Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi 
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir 
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að 
byggja upp og þróa starfið. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og 
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi 
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að 
vinna náið með sveitarstjóra.

Helstu verkefni;
• móttaka skipulags- og byggingarerinda
• undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa. 
• umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa  
• yfirferð uppdrátta
• skráning fasteigna og stofnun lóða. 
• undirbúningur og áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda 
 á vegum sveitarfélagsins.
• umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og byggingarmál
 og tryggja virkni gæðakerfis stjórnkerfis byggingarfulltrúa. 

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum 
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr. 
160/2010.

Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og 
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi hafi 
iðnmenntun sem bakgrunn. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. 
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri Skaftárhrepps í síma 
487-4840 eða á netfangið sveitarstjori@klaustur.is. Umsóknir 
ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitarstjori@
klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar nk. 

Laus störf í Skaftárhreppi

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

Yfirlæknir á hjartasviði
Staða yfirlæknis á hjartasviði Reykjalundar er laus til umsóknar frá 
og með 1. ágúst 2018. Um fullt starf er að ræða.

Gerð er krafa um íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi í 
endurhæfingarlækningum eða hjartalækningum. 

Laun byggja á kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starfandi 
lækna á Reykjalundi.

Upplýsingar um starfið veita Magnús R. Jónasson, yfirlæknir hjar-
tasviðs í síma 585-2000 og Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri 
í síma 585-2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2018.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðunni www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem áhersla er 
lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 

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

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir skjalaritara.

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 24 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að öflugum samskiptafulltrúa.
Samskiptafulltrúi ber ábyrgð á gerð og eftirfylgni samskiptaáætlana við hagaðila PFS, ritstjórn á vef og ársskýrslu, uppsetningu viðburða á vegum stofnunarinnar og öðrum málum sem tengjast 
ímynd Póst- og fjarskiptastofnunar og upplýsingagjöf til almennings og fjölmiðla.

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings í netöryggissveit PFS. Netöryggissveitin hefur það hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu vegna netárása eða 
hliðstæðra öryggisatvika í þeim tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. Þá tekur netöryg-
gissveitin þátt í því að tryggja virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum fjarskiptanetum.

Póst- og fjarskiptastofnun leitar að öflugum sérfræðingi til liðs við tæknideildina.  Sérfræðingurinn verður hluti af teymi starfsmanna sem vinnur náið saman að skipulagi tíðnimála, úthlutun tíðna og 
númera, eftirliti með ljósvakanum o.fl. Þá er net- og upplýsingaöryggi fjarskiptakerfa hluti af starfsemi tæknideildar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ritstjórn og umsjón með heimasíðu PFS og aðstoð við aðra vefi stofnunarinnar
• Gerð og eftirfylgni samskiptaáætlana við hagaðila PFS
• Ritstjórn frétta og fréttatilkynninga 
• Gerð og útgáfa ársskýrslu PFS
• Skipulagning funda, ráðstefna og annarra viðburða
• Umsjón með samskiptamiðlum, þ.m.t. þátttaka á samfélagsmiðlum
• Ritrýni á útgefnu efni PFS
• Upplýsingagjöf til neytenda, aðallega á vef PFS
• Vitundarvakning almennings um net- og upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af textaskrifum og góð ritfærni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku
• Áhugi á tækninýjungum og samskiptamiðlum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Færni í tölvu- og netvinnslu
• Jákvæðni, lipurð og hæfni í samskiptum og samvinnu
• Áhugi á markaðs og kynningamálum sem og víðsýni vegna verkefna
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Metnaður til að ná árangri í starfi er skilyrði

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Greining á spilliforritum og viðbrögð við öryggisatvikum
• Atvika-, veikleika- og búnaðargreining, ásamt því að dreifa upplýsingum um atvik og  

berskjölduð tölvu- og fjarskiptakerfi
• Upplýsingaskipti við þjónustuhóp og aðra ytri aðila 
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
• Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
• Aðstoð við uppbyggingu þekkingar í meðhöndlun öryggisatvika hjá innlendum netöryggishópum
• Eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða á öðrum sviðum ef viðkomandi hefur 

haldgóða reynslu á sviði netöryggis
• Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða öryggisgreininga er æskileg
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa yfir 

þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi
• Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og skipulögð vinnubrögð
• Búa yfir skilningi á internettækni ásamt færni til að meta upplýsingar um áhættu og áhrif
• Geta til að miðla tæknilegum upplýsingum til annarra
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og rituð, er áskilin
• Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Undirbúningur, verkstýring og þátttaka í nýjum tæknilegum verkefnum sem snúa að innri  

upplýsingakerfum PFS
• Að leiða nýsköpunarverkefni í stafrænni þróun
• Þátttaka í vinnslu gagna um fjarskiptainnviði og birtingu þeirra í landupplýsingakerfum PFS

 Auk þessara verkefna er um að ræða almennt eftirlit með reglum um net- og upplýsingaöryggi, 
skipulag tíðnimála, eftirlit með ljósvakanum ásamt stuðningi við störf annarra deilda.  Þátttaka í 
innleiðingu gæðaferla tæknideildar er einnig mikilvægur  þáttur í starfinu.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verk – eða tæknifræði, upplýsingatækni eða sambærileg menntun á  

raunvísindasviði. Framhaldsnám eða starfsreynsla á sviði fjarskipta er kostur
• Góður skilningur á upplýsingatækni og þekking á helstu þáttum í  í framkvæmd UT verkefna. 

Einnig þarf viðkomandi að geta unnið skipulega í að greina og svara erindum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Ríkuleg samskiptafærni ásamt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að vinna í hópi ásamt því að búa yfir bæði sveigjanleika og 

festu sem nauðsynleg er í samstarfi við fjarskiptafélög á Íslandi   
• Reynsla af verkefnastjórn er æskileg 

 Um er að ræða krefjandi starf í síbreytilegu og spennandi umhverfi þar sem gerðar eru miklar 
fagkröfur.  Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Samskiptafulltrúi PFS

Sérfræðingur í netöryggissveit PFS (CERT-ÍS)

Sérfræðingur í tæknideild Póst- og fjarskiptastofnunar  

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk. 
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni. 

Umsjón með starfinu hefur Hrefna Ingólfsdóttir, forstöðumaður rekstrardeildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk. 
PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.  

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni. 

Umsjón með starfinu hefur Þorleifur Jónasson forstöðumaður tæknideildar. Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu PFS www.pfs.is.  
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.
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Leitað er að duglegum einstaklingi 
með frumkvæði, sem hefur gaman 
af að starfa í góðum hópi fólks 
í spennandi starfsumhverfi.

Umsóknir með ferilskrá og mynd 
berist á netfangið heida@geysir.com.

Öllum umsóknum verður svarað.

Y FIR M A ÐU R V EITINGA
GE YSI R  SHOP S  —  H AU K A DA L

HÆFNISKRÖFUR
•  Reynsla af veitingarekstri
•  Leiðtogahæfileikar
•  Góðir samskiptahæfileikar
•  Enskukunnátta

HELSTU VERKEFNI
•  Skipulagning á ferlum eldhússins
• Stjórnun starfsmanna
• Framleiðsla veitinga
• Innkaup hráefna
• Vöruþróun

Geysir Shops rekur tvo veitingastaði 
hjá Geysi í Haukadal: Kantínu og Súpu. 
Kantína er skyndibitastaður með 
hamborgara, kjötsúpu o.fl. og Súpa 
er grænmetisveitingastaður. Um 
ellefu starfsmenn sinna rekstri 
veitingastaðanna á hverjum degi.

Störf í málmiðnaði
hjá Héðni
Rennismiður
Vegna aukinna verkefna óskum við  eftir að ráða vanan rennismið til starfa. 
Um er að ræða mjög fjölbreytt verkefni við viðhald og nýsmíði.
 
Ryðfrí smíði
Einnig  leitum við eftir starfsmanni með reynslu af ryðfrírri smíði. 
Um er að ræða mjög fjölbreytt verkefni.
 
Við leitum að mönnum sem geta starfað sjálfstætt og 
af dugnaði, eiga gott með samskipti og eru stundvísir.
 
Umsóknir óskast sendar á atvinna@hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.isGjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Faglærðir píparar óskast í verkstýringu! 

Verkefnastaðan er góð framundan og þörf fyrir að bæta við 
hæfu fólki. Nánari upplýsingar veitir Kristinn Lúðvík  

Aðalbjörnsson í síma 775-5092. 

Umsóknum skal skilað inn á netfangið  
kristinn@aflmot.is fyrir 12. Febrúar 2018.

Verkefnisstjóri

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir  
eftir verkefnisstjóra vegna stofnunar þjóðgarðs á 

miðhálendinu

Í sáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram  að stofna 
eigi þjóðgarð á miðhálendinu í samráði þverpólitískrar 
þingmannanefndar, umhverfis- og auðlindaráðuneyt-
isins, sveitarfélaga, náttúruverndar- og útivistarsam-
taka og annarra hagsmunaaðila. 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir eftir verk- 
efnisstjóra til að vinna að undirbúningi og framgangi 
þessa áhersluverkefnis. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni verkefnisstjóra eru:  

•	Starfa	með	þverpólitískri	þingmannanefnd	sem	
skipuð verður af umhverfis- og auðlindaráðherra. 

•	Leiða samráð við hagaðila. 
•	Að	undirbúa,	skipuleggja	og	tryggja	framgang	

vinnu við verkefnið. 
•	Samskipti	við	samstarfsaðila,	stofnanir	og	 

almenning.
•	Kynningarmál	og	upplýsingagjöf.

Verkefnisstjóri skal hafa:

•	Háskólamenntun	á	framhaldsstigi	á	sviði	 
umhverfismála.

•	Góðan	skilning	á	málefnum	miðhálendisins	og	þeim	
sjónarmiðum sem þar eru. 

•	Þekkingu	á	málefnum	þjóðgarða.
•	Framúrskarandi	samskiptahæfni	og	lipurð	í	 

samstarfi.
•	Frumkvæði,	metnað	og	þjónustulund.

Verkefnisstjóri starfar á skrifstofu landgæða í 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Ráðningin er 
tímabundin til tveggja ára. Upphaf ráðningar er 
samkomulag en æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf	sem	fyrst	eftir	að	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	
fyrir.	Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Félags	
háskólamenntaðra	starfsmanna	Stjórnarráðsins.	
Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að sækja 
um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína 
til	umhverfis-	og	auðlindaráðuneytisins,	Skuggasundi	
1, 101 Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. Öllum 
umsóknum	 verður	 svarað	 þegar	 ákvörðun	 um	 ráðn-	
ingu hefur verið tekin.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferils-  
skrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu	 umsóknar	 og	 rökstuðningur	 fyrir	 hæfni	 við- 
komandi í starfið. Nánari upplýsingar um starfið  
veitir	Jón	Geir	Pétursson,	skrifstofustjóri	á	skrifstofu	
landgæða, netfang: jon.g.petursson@uar.is.
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GAKKTU TIL LIÐS
VIÐ KRAFTMIKINN HÓP 

KLETTAGARÐAR 8-10
104 REYKJAVÍK

590 5100
www.klettur.is
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HELSTU VERKEFNI
• Almenn bókhaldsstörf og skönnun fylgiskjala
• Lánardrottna- og viðskiptamannabókhald
• Skjalavinnsla og frágangur gagna
• Tollskýrslugerð og bókun sendinga
• Önnur almenn skrifstofustörf

 HÆFNISKRÖFUR 
• Viðurkenndur bókari og/eða góð
 haldbær reynsla á sviði bókhalds
• Reynsla af Axapta bókhaldshugbúnaði
 æskileg og færni í Excel   
• Góð greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð 
• Reynsla af innflutningi og tollskýrslugerð er kostur 
• Þjónustulund, jákvætt viðmót og lipurð
 í samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Góð íslensku- og enskukunnátta

BÓKARI
Klettur óskar eftir að ráða þjónustulipran og 
ábyrgðarfullan starfsmann á fjármálasvið 
fyrirtækisins. Um er að ræða bókhald og 
almenn skrifstofustörf.

HELSTU VERKEFNI
• Sala og söluráðgjöf á vélum
 og tækjum
• Samskipti við viðskiptavini
• Innkaup á vélum og tækjum
• Samskipti við birgja
• Þátttaka í markaðsstarfi

HÆFNISKRÖFUR
• Þekking og reynsla af sölumálum
• Reynsla af sölu véla og tækja er kostur
• Reynsla af innkaupum er kostur
• Almenn þekking á vélbúnaði og tækjum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð, drifkraftur og frumkvæði
• Þjónustulund, jákvætt viðmót og lipurð í samskiptum

SÖLUFULLTRÚI VINNUVÉLA
OG TÆKJA
Klettur óskar eftir að ráða
sölufulltrúa á sölusvið fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018. Óskað er eftir ferilskrá og kynningarbréfi, ásamt upplýsingum um meðmælendur. Nánari upplýsingar veita
Birgir Sigurðsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs (s. 590 5120), Bjarni Arnarson, framkvæmdastjóri sölusviðs (s. 590 5110) og Berglind Björk Hreinsdóttir, 
mannauðsstjóri (s. 891 6990).

Hjá Kletti vinna um 95 manns við sölu og þjónustu á meðal annars Scania vörubílum, Caterpillar
tækjum og vélum, IR loftpressum og Goodyear hjólbörðum og er ársvelta félagsins um 5,5 milljarðar.

Gildi Kletts eru heiðarleiki, fagmennska, liðsheild og staðfesta.

Vegna aukinna verkefna hjá Kletti – sölu og þjónustu ehf bætum við liðsmönnum við 
okkar góða starfsmannahóp, á fjármálasviði og á sölusviði. Við leitum að vönu og 
áhugasömu fólki sem vill takast á við fjölbreytt og áhugaverð störf hjá leiðandi 
þjónustufyrirtæki í mikilli sókn.

Öflugur sölufulltrúi 
óskast í krefjandi verkefni.

Leitum að hörkuduglegum, sjálfstæðum og traustum 
einstaklingi og er reynsla í auglýsingasölu er kostur en 

ekki skilyrði. Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð  
vinnubrögð eru einnig góðir eiginleikar.

Góð vinnuaðstaða og verulega góðir tekjumöguleikar. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is fyrir 

12. febrúar nk merkt ,,Sölufulltrúi-0302”

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.isgæði, þjónusta, þekking

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar
Þeir sem áhuga hafa á að vinna í hressum og góðum hópi starfsmanna Pmt 
sendið umsókn á vinna@pmt.is með starfsferilsskrá fyrir 12. febrúar.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Við leitum að reyndum sölumanni í sölu á umbúðum, 
límmiðum og ýmsum rekstrarvörum. Einnig seljum 
við ýmis tæki til merkinga og pökkunar. 

Við leitum að sölumanni sem er vanur útisölu
og heimsóknum til viðskiptavina.

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR?
SÖLUMAÐUR

Vegna sívaxandi umsvifa vantar okkur hjá Pmt reyndan 
og duglegan prentara í framtíðarstarf. Starfið felst
í prentun límmiða og umbúða í prentvélum Pmt.

Prentsmiðjan okkar er búin nýlegum og mjög fullkomnum 
búnaði til prentunar á umbúðum, límmiðum og aðgöngu-
miðum.  

PRENTARI

Pmt er leiðandi fyrirtæki í prentun límmiða og umbúða. Einnig býður Pmt uppá úrval véla til 
merkinga og pökkunar.

Umsækjendur þurfa að vera vandvirkir og reglusamir og að sjálfsögðu stundvísir og með hreint sakarvottorð.           

Garðaskóli
 • Skólaliði

Kirkjuból
 • Leikskólakennari
 • Starfsmaður í eldhúsi

Dagþjálfun Ísafoldar
 • Starfsmaður

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningavef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

GARÐUR
Gerðaskóli í Garði
Staða skólastjóra

Staða skólastjóra við grunnskólann Gerðaskóla í Sveitarfélaginu 
Garði er laus til umsóknar.  
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til starfa í 
góðum skóla, með góðan skólabrag og gera enn betri með metnaði, 
virðingu og leikgleði í fyrirrúmi.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2018.

Helstu verkefni:
•	 Skólastjóri	ber	faglega	og	rekstrarlega	ábyrgð	á	starfsemi		 	
 skólans, samkvæmt lögum og stefnu sveitarfélagsins hverju   
	 sinni.		Vinna	að	gerð	fjárhagsáætlana	og	ábyrgð	á	eftirfylgni		 	
 þeirra.
•	 Að	vera	faglegur	leiðtogi	og	fyrirmynd	með	umhyggju	fyrir		 	
	 nemendum	og	starfsfólki.
•	 Að	vinna	að	eflingu	mannauðs	og	annast	ráðningar	starfs	 	
 fólks skólans.
•	 Stuðla	að	framþróun	skólastarfsins	með	reynslu	og	þekkingu		 	
	 á	að	leiða	skólasamfélagið	út	frá	skólastefnu	sveitarfélagsins		 	
 og vinna að samstarfsverkefnum/samningum sem skólinn   
 hefur gert.

Menntun, geta og færni:
•	 Grunnskólakennaramenntun	og	önnur	reynsla	samkvæmt		 	
 lögum nr. 87/2008, 12. gr.
•	 Framhaldsmenntun	í	stjórnun	menntastofnana	eða	 
 sambærileg viðbótarmenntun.
•	 Menntun	og	reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	er	kostur.
•	 Áhugi	og	færni	í	samskiptum.
•	 Áhugi	og	reynsla	til	að	leiða	þróunarstarf	og	að	ná	árangri	í		 	
	 kennslu	og	námi.
•	 Leiðtogafærni	í	teymisvinnu	og	geta	til	ákvarðanatöku.

Í	Sveitarfélaginu	Garði	eru	um	1.600	íbúar.		Sveitarfélagið	er	á	nyrsta	
odda	Reykjaness.		Í	Garði	er	blómlegt	tómstunda-,	íþrótta-og	men-
ningarlíf.		Lögð	er	áhersla	á	að	allir	aldurshópar	íbúanna	fái	notið	sín	
í fjölbreyttu félagslífi.  Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar í vel búinni 
Íþróttamiðstöð.		Nánari	upplýsingar	um	sveitarfélagið	er	að	finna	á	
vefsíðunni	svgardur.is.

Um	220	nemendur	stunda	nám	við	Gerðaskóla	og	býr	skólinn	við	
mjög góðan aðbúnað og aðstöðu.  Einkunnarorð skólasamfélagsins í 
Garði	eru:		Árangur,	virðing,	gleði,	leikur,	sköpun	og	ábyrgð.

Umsókn	skal	fylgja	ferilskrá	um	menntun,	störf	og	stjórnunarreyns-
lu.		Einnig	er	óskað	eftir	hugmyndum	umsækjanda	um	starfsemi	
og	þróun	skólastarfs	undir	hans	stjórn.				Umsóknir	skulu	sendar	
bæjarstjóra	á	Sveitarfélagið	Garður,	Sunnubraut	4,	250	Garður,	eða	á	
tölvupóstfangið		magnusstefansson@svgardur.is	

Nánari	upplýsingar	veitir	Jónína	Magnúsdóttir	formaður	Skóla- 
nefndar	(jm@mss.is)

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018 

Skólameistari Tækniskólans
 
Skólameistari Tækniskólans
Starfið er laust til umsóknar - nánar á www.tskoli.is
Umsóknarfrestur til og með 9. febrúar 
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Hamrar hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ
Óskum eftir hjúkrunarfræðingum til starfa í fastar stöður og sumarafleysingar Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín Högnadóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar kristinh@eir.is  

Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri edda@eir.is í síma  522 5700

 Hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík 
 Sími: 522 5700

Fjölskyldusvið 
Akureyrarbæjar 

Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða til starfa 
lögfræðing. Um er að ræða 100% starf og er æskilegur 
ráðningartími frá 1. apríl 2018 eða eftir samkomulagi. 

Starfssvið er eftirfarandi:
•	Vinnur	að	barnavernd	í	samstarfi	við	forstöðumann	barna-		
	 verndar	m.a.	að	undirbúningi	mála	fyrir	barnaverndarnefnd		
	 og	svörun	erinda	gagnvart	málsaðilum.
•	Kemur	að	sértækum	verkefnum	í	félagsþjónustu	í	samstarfi		
	 við	forstöðumenn.	
•	Sinnir	lögfræðilegri	ráðgjöf	til	starfsmanna	fjölskyldusviðs.
•	Kemur	að	svörun	erinda	til	opinberra	aðila	s.s.	úr	 	
	 skurðarnefndar	velferðarmála	og	Umboðsmanns	Alþingis.	
•	Aðstoðar	við	setningu	reglna	um	þjónustuna	m.t.t.	laga	og		
	 reglugerða.
•	Sinnir	ýmsum	lögfræðilegum	verkefnum	í	samstarfi	við		
	 bæjarlögmann.	

Menntunar- og hæfniskröfur eru: 
•	 Embættispróf	í	lögfræði	eða	grunn	og	meistaranám	í		
	 lögfræði.	
•	Málflutningsréttindi	eru	æskileg.
•	Reynsla	á	sviði	stjórnsýsluréttar	er	skilyrði.
•	Reynsla	af	félagsþjónustu	sveitarfélaga,	einkum	barna-		
	 verndarmálum		er	æskileg.	
•	Gott	vald	á	ritun	texta	á	íslensku	er	nauðsynlegt.
•	Mikill	sveigjanleiki	og	framúrskarandi	samskiptahæfni		
	 er	nauðsynleg	svo	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt.
•	Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor		
	 og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans		
	 samrýmist	starfinu.

Nánari	upplýsingar	er	að	finna	á	heimasíðu	Akureyrarbæjar,	
www.akureyri.is	þar	sem	sótt	er	um	rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2018

Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar
- íbúðakjarni fyrir fatlað fólk
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með menntun  
  á sviði félags- heilbrigðis- og/eða mennta- 
  vísinda. Vaktavinna, 90% starfshlutfall eða  
  eftir samkomulagi.

Grunnskóli Seltjarnarness 
 • Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra   
  uppeldisfræðimenntun, fullt starf. 
 • Stuðningsfulltrúar, fullt starf og hlutastörf.

Leikskóli Seltjarnarness 
 • Leikskólakennari, fullt starf.

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

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 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

HÆFNI- OG MENNTUNARKRÖFUR: 

• Doktorspróf sem nýtist í starfi

• Reynsla og þekking á starfsemi háskóla

• Reynsla og brennandi áhugi á þróun náms 

   og kennsluhátta á háskólastigi 

• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mann-

   legum samskiptum

• Frumkvæði í starfi 

• Hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku 

   í ræðu og riti 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018.

Umsóknir skulu berast í rafrænu formi 

á starfsumsoknir@hi.is merkt HI18010133.

Umsóknargögn sem ekki eru send í rafrænu 

formi skulu berast til starfsmannasviðs 

merkt HI18010133.

  

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum 

tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 

hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði 

frá lokum umsóknarfrests. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 

fyrst. Um fullt starf er að ræða. Laun eru sam-

kvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 

hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Steinunn 

Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslu og þróunar

í síma 5254047, netfang steinuge@hi.is eða 

Guðmundur R. Jónsson, framkvæmdastjóri 

miðlægrar stjórnsýslu í síma 525 5202, 

netfang grj@hi.is.

Við ráðningu í störf við Háskóla Íslands er tekið 

mið af jafnréttisáætlun háskólans. Vakin er athygli 

á málstefnu Háskóla Íslands.

SVIÐSSTJÓRI KENNSLUSVIÐS 
HJÁ HÁSKÓLA ÍSLANDS
Háskóli Íslands leitar eftir öflugum stjórnanda í starf sviðsstjóra kennslusviðs. Kennslusvið 
er ein af stoðeiningum Háskóla Íslands og hluti af sameiginlegri stjórnsýslu skólans. Hlutverk 
kennslusviðs er að hafa umsjón með kennslumálum skólans í heild. Kennslusvið og sviðsstjóri 
vinna náið með stjórnendum skólans, aðstoðarrektor kennslu, kennslustjórum fræðasviða, 
Kennslumálanefnd HÍ, öðrum stoðeiningum í miðlægri stjórnsýslu og fimm fræðasviðum 
skólans. Sviðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra stjórnsýslu.

Sviðsstjóri ber ábyrgð á samhæfingu kennslumála á fræðasviðum og að samþætta starf þeirra eininga 

sem heyra undir sviðið. Kennslusvið hefur aðkomu að mótun kennslustefnu skólans, framkvæmd hennar 

og stuðningi við gæði og þróun náms og kennslu við skólann. Sviðið hefur einnig faglega umsjón með 

reglum og málefnum sem varða kennslu og nám, svo sem inntöku og skráningu stúdenta, mati á námi, 

kennslumálum og prófum.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- 
og vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn starfa í föstum störfum við 
skólann og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. 
Skólinn skiptist í sex grunneiningar, miðlæga stjórnsýslu og fimm fræðasvið. 
Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins 
sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.
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SVEIGJANLEIKI - FÆRNI - ÁREIÐANLEIKI
SAGlobal býður Microsoft Dynamics innleiðingarþjónustu og sérlausnir til viðskiptavina í yfir 76 löndum.
Við erum leiðandi alþjóðlegur samstarfsaðili Microsoft, daglega aðstoðum við 100.000 Dynamics notendur 
við að ná framúrskarandi árangri í rekstri á þeim fyrirtækjum sem þeir vinna fyrir. Okkar teymi hefur mikla 
reynslu af vinnu við lausnir fyrir mismunandi fyrirtæki. Okkar markmið er ávallt að vera sveigjanleg, 
fær og áreiðanleg – það geta núverandi viðskiptavinir staðfest.

Helstu verkefni
+ Undirbúningur og framkvæmd kynninga 

á söluvörum fyrirtækisins
+ Stuðningur við markaðsstarf 
+ Tilboðsgerð í samstarfi við ráðgjafa okkar
+ Umsjón með viðskipta- og tengslakerfi (CRM)

SAGlobal Iceland ehf. leitar að hæfileikaríkum einstaklingi til að leiða 
kynningar og sölu á vörum, þjónustu og nýjungum í Microsoft Dynamics 
365 Enterprise í samstarfi við teymi alþjóðlegra sérfræðinga fyrirtækisins.

Hæfniskröfur
+ Skipulagshæfni í nálgun verkefna
+ Fagmennska og færni í mannlegum samskiptum 
+ Sterk enskukunnátta í rit- og talmáli
+ Þekking á Dynamics AX og/eða Dynamics 365 

Enterprise og/eða Dynamics CRM
+ Tæknileg þekking er kostur

Tekið er á móti umsóknum á saglobal.is

SÖLURÁÐGJAFI 
Í VIÐSKIPTALAUSNUM
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Fasteignasala 
- sölumaður. 

Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar 
að ráða löggiltan fasteignasala, eða nema í lög-

gildingu, til starfa við sölumennsku og skjalagerð. 

Gott starfsumhverfi og árangurstengd laun.  

Áhugasamir sendi upplýsingar á: box@frett.is  
fyrir 10. febrúar merkt „fasteignasala“ 

Academic Director
The School for International Training is recruiting an 
Academic Director for its Iceland study abroad program 
summer program Iceland: Renewable Energy, Technology,  
and Resource Economics (http://studyabroad.sit.edu/pro-
grams/summer/summer-2018/ice/). 

The program is located in Ísafjörður at the University 
Centre of the Westfjords. The Academic Director is 
responsible for the academic content of the program, 
student safety, and general management and administra-
tion of day-to-day logistics of the program. 

The candidate should have an academic background in 
renewable energy, economics, engineering, environmental 
science or a related discipline. 

To apply, please submit a Curriculum Vitae  
and cover letter to Said Graiouid at  
Said.Graiouid@sit.edu by 19.02.2018. 

Miðstöð foreldra og barna
óskar eftir að ráða meðferðaraðila í hlutastarf.

Miðstöðin veitir sérhæfða geðheilsumeðferð (e. parent  
infant psychotherapy) fyrir foreldra á meðgöngu og  
foreldra og ungbörn.

Á miðstöðinni starfar þverfaglegur hópur með handleiðslu 
sérfræðinga í meðferð ungbarnafjölskyldna. Sjá nánar á  
www.fyrstutengsl.is

Við leitum að starfsmanni með reynslu af samtalsmeðferð 
og háskólamenntun á sviði félagsráðgjafar, hjúkrunar- 
læknis- sálfræði eða skyldum greinum.

Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um:
•	 Menntun
•	 starfsreynslu
•	 reynslu	af	eigin	meðferð	og	handleiðslu

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar og umsóknir skal senda 
til: fyrstutengsl (hjá) fyrstutengsl.is  eða til Miðstöð foreldra 
og barna, Síðumúla 6, 108 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Sæunn Kjartansdóttir í síma  
426 5200 eða saeunn (hjá) fyrstutengsl.is
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Endurskoðandi á  
endurskoðunarsviði

Ríkisendurskoðun auglýsir laust til umsóknar starf endurskoðanda 
á endurskoðunarsviði. Leitað er að löggiltum endurskoðanda sem 
getur unnið sjálfstætt og með öðrum, hefur hæfni í samskiptum, 
sýnir frumkvæði og metnað í starfi, er vel ritfær og hefur góða 
greiningar- og ályktunarhæfni. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf endurskoðanda felst í að endurskoða (árita) reikningsskil 
ríkisaðila, félaga og sjóða í meirihlutaeigu ríkisins og sam-
stæðuuppgjör ríkissjóðs. Einnig að kanna innra eftirlit stofnana 
og meta virkni þess, auk annarra úttekta á fjárhagsmálefnum 
ríkisstofnana og ríkisaðila. Endurskoðandi tekur þátt í teymis-  
vinnu og á í samstarfi við ýmsa aðila og ber ábyrgð á afmörkuðum 
verkefnum. 

Hæfnikröfur
• Löggilding í endurskoðun
• Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS/IPSAS)
• Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA/ISSAI)
• Þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra aðila er kostur
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins er kostur

Sérfræðingur á  
endurskoðunarsviði

Ríkisendurskoðun auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings 
á endurskoðunarsviði. Leitað er að einstaklingi sem getur unnið 
sjálfstætt og með öðrum, hefur hæfni í samskiptum, sýnir frum-
kvæði og metnaði í starfi, er vel ritfær og hefur góða greiningar- 
og ályktunarhæfni. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst í endurskoðun á reikningsskilum ríkisaðila, 
könnun á innra eftirliti stofnana og virkni þess og í gerð annarra 
úttekta á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana og ríkisaðila. Sér-
fræðingur tekur þátt í teymisvinnu og á í samstarfi við ýmsa 
aðila og ber ábyrgð á afmörkuðum verkefnum. 

Hæfnikröfur
• Háskólapróf, meistarapróf/cand.oecon á sviði endur-

skoðunar og reikningshalds, eða
• Umtalsverð reynsla af endurskoðunarstörfum
• Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA / 

ISSAI) er kostur
• Reynsla og/eða þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra 

aðila er kostur
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og 

mannauðskerfi ríkisins er kostur

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf, þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
störfin. Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Starfsmanna- 
félags Ríkisendurskoðunar. Um er að ræða 100% störf.
Sótt skal um störfin í gegnum starfatorg.is. Sjá Löggiltur endur-
skoðandi, auglýsing 201801/205 og Sérfræðingur, auglýsing 
201801/206. Öllum umsóknum verður svarað þegar tekin hefur 
verið ákvörðun um ráðningu. Umsókn getur gilt í sex mánuði frá 
lokum umsóknarfrests.

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018

Nánari upplýsingar veitir Ingi K. Magnússon – ingi@rikisend.is
Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á  
vegum Alþingis. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikn
inga ríkis- aðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á 
fjármálastjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein 
fyrir niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem 
sendar eru Alþingi og birtar opinberlega. Ríkisendurskoðandi 
ræður starfsfólk stofnunar innar. Ríkisendurskoðun er til húsa 
í Bríetartúni 7, 105 Reykjavík. Starfsmenn eru samtals 47.  
Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is

Lagermaður óskast
Starfssvið:
• Umsjón með lager
• Útkeyrsla á vörum
• Móttaka, talning og frágangur á vörum.
• Samantekt pantana
• Önnur tilfallandi störf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af lagerstörfum og birgðahaldi er kostur.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og vilji til að vinna sjálfstætt,  
 jákvæðni og sveigjanleiki.
• Íslenskukunnátta og bílpróf skilyrði

Umsóknir sendist á netfangið: isol@isol.is 

Ísól ehf. er framsækin heildsala sem hefur þjónustað iðnað á 
Íslandi í yfir 50 ár. Meginstarfsemi fyrirtækisins er heildsala á 
verkfærum, festingum og efnavöru á fyrirtækjamarkaði.

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk 
þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er 
í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

Rafvirki í Borgarnesi
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins í Borgarnesi. Hér er um fjölbreytt 
starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Vesturlandi. Við hvetjum bæði 
konur og karla til að sækja um.

• Viðhald á dreifikerfi RARIK
• Eftirlit með tækjum og búnaði
• Viðgerðir
• Nýframkvæmdir
• Vinna samkvæmt öryggisreglum

Helstu verkefni
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• Almenn tölvukunnátta
• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Bílpróf

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Sturla Rafn Guðmundsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs á Vesturlandi 
eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2018 og skal skila 
umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

Rafvirki í Ólafsvík
RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á starfsstöð fyrirtækisins í Ólafsvík. Hér er um fjölbreytt 
starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við dreifikerfi RARIK á Vesturlandi. Við hvetjum bæði 
konur og karla til að sækja um.

• Viðhald á dreifikerfi RARIK
• Eftirlit með tækjum og búnaði
• Viðgerðir
• Nýframkvæmdir
• Vinna samkvæmt öryggisreglum

Helstu verkefni
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Öryggisvitund
• Almenn tölvukunnátta
• Drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð
• Bílpróf

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar veitir Sturla Rafn Guðmundsson, deildarstjóri framkvæmdasviðs á Vesturlandi 
eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar 2018 og skal skila 
umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

Morgunblaðið/Fréttablaðið 
janúar 2018:
167x265 mm

 
 

Við hjá HEKLU óskum eftir að ráða í stöðu sölustjóra  
varahlutaverslunar

Starfs- og ábyrgðarsvið:
·  Ábyrgð á varahlutasölu til viðskiptavina.
·  Ábyrgð á þjónustu- og söluveri.
·  Ábyrgð á rekstri varahlutaverslunar.
·  Gerð og eftirfylgni söluáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur
·  Þekking/reynsla á varahlutageiranum.
·  Töluleg greiningarhæfni og Excel kunnátta.
·  Leiðtoga- og stjórnendahæfni.
·  Þekking á Navision forritinu er kostur.
·  Góð íslensku- og enskukunnátta.

Sölustjóri varahlutaverslunar

Yfir 130 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en 
félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og er leiðandi fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.

Höfuðstöðvar HEKLU 
hf. eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík  
og umboðsmenn eru 
um land allt.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk. Nánari upplýsingar um starfið  
veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða 
gegnum tölvupóstfangið sigridur@hekla.is 

Umsóknir berist gegnum heimasíðu HEKLU hf. http://www.hekla.is/storf



Laust er til umsóknar starf arkitekts skipulagsmála á Skipu-
lagssviði Akureyrarbæjar.

Helstu verkefni:
•	Annast	gerð	minni	háttar	deiliskipulags-	og	aðalskip-
ulagsuppdrátta.

•	Faglegt	mat	á	deiliskipulagsverkefnum	verktaka	og	 
deiliskipulagstillögum	einkaaðila.

•	Leiðbeina	ráðgjöfum	og	skipulagshönnuðum	varðandi	
málsmeðferð	og	framsetningu	á	skipulagsuppdráttum	 
hvað	varðar	húsavernd,	fornleifar	og	landslagshönnun.

•	Samantekt	og	vinnsla	á	gögnum	og	upplýsingum	fyrir	 
skipulagsráð samkvæmt beiðni yfirmanns eða  
verkefnastjóra skipulagsmála. 

•	Ráðgjöf	við	viðskiptavini	á	sviði	skipulags-	 
og	byggingarmála.	

•	Kynna	mál		á	fundum	skipulagsráðs	sem	hann/hún	 
hefur	unnið.

•	Taka	þátt	í	undirbúningi	funda	skipulagsráðs.
•	Taka	þátt	í	verkefnavinnu	innan	sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Fullgilt	embættispróf	í	arkitektúr.
•	Sérmenntun	og	starfsreynsla	á	sviði	skipulagsmála	 

er æskileg.
•	Góð	almenn	tölvukunnátta	og	þekking	á	teikniforritum	 

er nauðsynleg.
•	Sjálfstæð	vinnubrögð	og	frumkvæði	í	starfi.
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor	
og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans	 
samrýmist	starfinu.

Nánari	upplýsingar	er	að	finna	á	heimasíðu	Akureyrarbæjar,	
www.akureyri.is,	þar	sem	sótt	er	um	rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2018

Skipulagssvið 
Akureyrarbæjar 

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Læk   

· Laus staða í Kópasteini   

· Leikskólakennari í Efstahjalla   

· Leikskólakennari í Kópasteini   

· Leikskólakennari og þroskaþjálfi i Grænatúni   

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í Læk   

Grunnskólar

· Forfallakennari á miðstigi í Álfhólsskóla   

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla   

· Þroskaþjálfi í Smáraskóla   

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Álfhólsskóla   

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk   

· Félagsráðgjafi í ráðgjafa- og íbúðardeild   

· Starfsmaður á áfangaheimili fyrir fatlað fólk   

· Starfsmenn óskast við þjónustu við fatlað fólk   

Annað

· Sérfræðingur í spjaldtölvum – tæknistjórnun      

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

 
Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær leitar að 
verkefnastjóra á framkvæmdardeild Kópavogs 
 

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra á framkvæmdardeild Kópavogs. 
Framkvæmdadeild annast allan undirbúning og framkvæmdir við nýjar götur, endurgerð eldri gatna, 
veitur og húsbyggingar, svo sem skóla, leikskóla og íþróttamannvirki í eigu Kópavogsbæjar.

Helstu verkefni verkefnastjóra á framkvæmdadeild snúa að undirbúningi framkvæmda, þarfagreiningu, 
hönnun, útboðum og  samskiptum við verktaka og eftirliti. Einnig skal hann veita ráðgjöf um efisval og 
búnaðarkaup við framkvæmdir. 

Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í góðu starfsumhverfi hjá framsæknu sveitarfélagi sem 
er í mikilli uppbyggingu. Starfið býður upp á mikla möguleika og fjölbreytni fyrir öfluga verk- eða 
tæknifræðinga.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
•	 Reynsla og þekking af verkefnastjórnun
•	 Reynsla af hönnunarstjórnun bygginga, gatna og veitna æskileg
•	 IPMA vottun æskileg
•	 Góð tölvukunnátta skilyrði
•	 Góðir samskiptahæfileikrar nauðsynlegir
•	 Gott vald á íslensku rituðu og töluðu og hæfni til að tjá sig.
•	 Þekking á skjalavistunarkerfi æskileg

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2018.

Upplýsingar veitir Stefán Lofur Stefánsson, deildarstjóri framkvæmdardeildar,  í síma 441-0000 eða í 
tölvupósti stefan@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Fjölbreytt

VELFERÐARSVIÐ

sumarstörf

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir fólki í fjölbreytt störf á  
starfsstaði sem veita persónulega þjónustu á heimili, hvort sem er 
heimahjúkrun, félagsleg heimaþjónusta eða á hjúkrunarheimili.    

Um er að ræða eftirtalda vinnustaði:

• Droplaugarstaðir – hjúkrunarheimili   
• Seljahlíð – heimili aldraðra 
• Efstaleiti 1 – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta 
• Sléttuvegur 7 – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta
• Lindargata 59/Vitatorg – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta 
• Hraunbær 119 – heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta 

Hægt er að sækja um störfin  
á vef Reykjavíkurborgar:

http://reykjavik.is/sumarstorf  

Hjúkrunarfræðingar 
Sjúkraliðar
Læknanemar 
Félagsliðar 

Hjúkrunarnemar
Sjúkraliðanemar 
Almennir starfsmenn 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar í umboði velferðarráðs.  
Á velferðarsviði starfa 2.500 starfsmenn á um 100 starfseiningum. Velferðarsvið þjónustar um 20.000  
einstaklinga á ári. Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og velferð.



  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til 17. febrúar 2018.   
 

Frekari upplýsingar veitir Þórhildur Elfarsdóttir skólastýra í s:863-3297. Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sem greinir frá 
reynslu, menntun og fyrri störfum skulu berast á netfangið thorhildur@varmarskoli.is. Öllum umsóknum verður svarað. Laun 
eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til 
að sækja um starfið. 

Varmárskóli Mosfellsbæ 
 
VARMÁRSKÓLI Í MOSFELLSBÆ  LEITAR AÐ ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM 
 
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í 
þremur byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi.  
 
Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. 
Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda. 
          
Okkur vantar starfsfólk í eftirtalin störf: 
 

 Sérkennara á unglingastig  
 Grunnskólakennara v/forfalla til vors 
 Þroskaþjálfi/ sálfræðingur - 

atferlismótun 
 Umsjónarkennari í 1. bekk til vors  
 Stuðningsfulltrúa -

hlutastarf 
  
 

Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Menntun samkvæmt gildandi 
samningum, ef ekki fæst fólk með 
réttindi er annað skoðað   

 Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur 
metnaður 

 Góð færni í samvinnu og samskiptum 

Skipulagsfulltrúi 
óskast til starfa

Laus er til umsóknar staða skipulagsfulltrúa hjá Umhverfis- og tæknisviði uppsveita. Að embættinu standa sveitarfélögin 
Grímsnes og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Flóahreppur og Ása-
hreppur. Aðsetur skipulagsfulltrúa er að Dalbraut 12 á Laugarvatni.

Skipulagsfulltrúi starfar með sameiginlegri skipulagsnefnd áðurnefndra sveitarfélaga. Hann hefur umsjón með skipulagsgerð á 
svæðinu og hefur eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin leyfi. Skipulagsfulltrúi skal uppfylla kröfur 
um menntun og starfsreynslu samkvæmt 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.

Starfssvið: 
•	 Yfirumsjón skipulagsmála í sveitarfélögunum. 
•	 Útgáfa framkvæmdaleyfa.
•	 Leiðbeiningar til sveitarfélaganna um skipulagsmál.
•	 Undirbúningur funda skipulagsnefndar, lögformleg af-

greiðsla erinda og eftirfylgni mála. 

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
•	 Umsækjandi skal uppfylla menntunar og hæfniskröfur 

samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr.  123/2010 og 2.5. kafla 
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013.

•	 Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði.
•	 Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Metnaður og frumkvæði til að ná árangri í starfi.
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.
•	 Hæfni í ræðu og riti.
•	 Góð almenn tölvukunnátta.

Á starfsvæði embættisins er mikil fjölbreytni, þéttbýli, landbúnaður, sumarhús, dreifbýli og virkjanir. Íbúafjöldi svæðisins er um 
3.950. Heildar flatarmál u.þ.b. 11.000 ferkílómetrar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar og eiga umsóknir að berast á netfangið umsokn@gogg.is  

Frekari upplýsingar veitir formaður skipulagsnefndar, Gunnar Þorgeirsson í síma 892-7309 eða á netfangið gunnar@gogg.is  

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?

Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi  
sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum  
í krefjandi verkefnum?

Myndmenntarkennari óskast tímabundið  vegna veikinda-
forfalla í nokkrar vikur. Um 100% starf er ræða en möguleiki  
á lægra starfshlutfalli.

Kennara vantar á unglingastig í náttúrufræðikennslu vegna 
veikindaforfalla. Um hluta starf er að ræða.

Skólaliði óskast til starfa.  Vinnutími  07:50 – 14:00. Helstu 
verkefni eru ræsting, gæsla með nemendum og aðstoð í 
mötuneyti nemenda. 

Frekari upplýsingar um störfin má finna á www.mos.is og 
www.lagafellsskoli.is en þar eru hæfnikröfur skilgreindar 
fyrir öll störfin. 

Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og viðkomandi stét-
tarfélags. Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólast-
jóri í  síma 5259200/8968230. Umsóknir með upplýsingum um 
menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is 

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 15. febrúar 2018.   

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Skrifstofustjóri

Skólameistarafélag Íslands, vettvangur framhaldsskól- 
anna og stjórnenda þeirra (SMÍ) óskar að ráða skrifstofu- 
stjóra. Um er að ræða 50-100% starf. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. apríl 2018, eða samkvæmt 
samkomulagi. SMÍ þarf öflugan einstakling með þekkingu 
á framhaldsskólunum og reynslu í stjórnun. 

Starfssvið m.a:
• Ábyrgð á daglegum rekstri þjónustuskrifstofu
• Stefnumótun í samráði við stjórn og formann
• Samskipti við Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

tengdar stofnanir og skóla auk þess að sinna erlendum 
samskiptum. 

• Undirbúningur og skipulag félagsfunda og námskeiða. 
• Stuðningur við félagsmenn
• Söfnun gagna og upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg 
• Brennandi áhugi á skólastarfi og starfsreynsla úr 
 framhaldsskóla æskileg
• Þekking á námskrárgerð og kjarasamningum sem lúta 

að starfi framhaldsskóla og lagaumhverfi þeirra
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni 

Launakjör verða í samræmi við kjarasamning BHM og 
ríkisins. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018 

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

Nánari upplýsingar veita Olga Lísa Garðarsdóttir formaður 
SMÍ, olgalisa@fsu.is og Baldur Gíslason starfsmaður SMÍ, 
smi.skrifstofa@gmail.com. 
Umsóknir sendist á olgalisa@fsu.is.



      Ert þú
ekki gera ekki neitt

Ert þú
ekki gera ekki neitt

Ert þú

             týpa?

Þjónustustjóri óskast fyrir Suðurnes

Motus leitar að öflugum þjónustustjóra fyrir Suðurnes með aðsetur á 

skrifstofu félagsins í Reykjanesbæ. 

Starfið felst m.a. í þjónustu og samskiptum við viðskiptavini Motus á  

Suðurnesjum og er þjónustustjóri jafnframt hluti af daglegri fyrirtækjaþjónustu 

Motus á landsvísu.

Helstu verkefni:

•  Þjónusta og upplýsingagjöf.
•  Samskipti við viðskiptavini.
•  Skýrslugerð.
•  Úrvinnsla mála í fyrirtækjaþjónustu.

Hæfnisþættir:

•  Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
•  Frumkvæði og drifkraftur.
•  Jákvæðni og sjálfstæði.
•  Hæfni til að vinna í hóp og takast á við breytilegt umhverfi.
•  Háskólamenntun eða starfsreynsla sem nýtist í starfi.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar 

Motus, en innri gildi starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, 

jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, 

afburða upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmannastjóri 
Motus í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 150 

starfsmenn á 12 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Framúrskarandi fasteignasali óskast 
Heimili fasteignasala óskar eftir að ráða fasteignasala til starfa.  

Við leitum eftir einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 
með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 

samskiptum.  Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 
og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi 
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á 
finnbogi@heimili.is sem jafnramt veitir allar frekari upplýsingar

Landvarsla
sumarstörf 2018
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumar ið 2018 
á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæ fells jökul, Vesturland, 
sunnanverða Vestfirði, Horn strandafriðland, Mývatnssveit, 
Suðurland (Gullfoss og Geysissvæði og Dyrhólaey) og há-
lend is  svæðin í Kerlingar�öllum og Friðlandi að Fjallabaki.

Starfstímabil
Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími er 
breyti legur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf í byrjun maí 
og síðustu ljúka störfum í september. 

Helstu verkefni
Störf landvarða felast í að gæta þess að ákvæði nátt úru -
verndarlaga og sérlaga, friðlýsingarskilmála og stjórn unar- 
og verndaráætlana svæða séu virt. Þeir koma á framfæri 
upplýsingum og fræða gesti um nátt úru og sögu svæðanna, 
viðhald innviða og halda við merktum gönguleiðum.

Ítarlegri upplýsingar
Ítarlegri upplýsingar um störfin og hæfniskröfur til þeirra er 
að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018. Athygli er 
vakin á því að hyggist umsækjandi sækja um starf á fleiri 
en einu landssvæði þarf sérstaklega að sækja um hvert 
svæði fyrir sig.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur Matvælastofnun Akureyri 201802/287
Sumarstörf á hálendi Vatnajökulsþjóðgarður Hálendið 201802/286
Sumarstörf á Breiðamerkursandi Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201802/285
Sumarstörf, láglendi/gestastofur Vatnajökulsþjóðgarður Landið 201802/284
Sumarstörf í Skaftafelli Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201802/283
Sumarstörf í Jökulsárgljúfrum Vatnajökulsþjóðgarður Norðurland 201802/282
Lögræðingur á sviði skattamála Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201802/281
Verkefnastjóri tæknimála Háskólinn á Akureyri, Kennslumiðstöð Akureyri 201802/280
Verkefnastjóri sveigjanlegs náms Háskólinn á Akureyri, Kennslumiðstöð Akureyri 201802/279
Sérfræðingur, jarðhitaverkfræði Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201802/278
Rekstrarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201802/277
Verkefnisstjóri Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201802/276
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun Akureyri 201802/275
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun Suðurland 201802/274
Fangavörður, sumarstarf Fangelsismálastofnun Reykjavík 201802/273
Móttökuritari Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201802/272
Sálfræðingur Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201802/271
Aðstoðarmaður í mötuneyti Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201802/270
Rekstrarstjóri Landspítali Reykjavík 201802/269
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun, Vesturland Borgarnes 201802/268
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun  Hálendið 201802/267
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun Vestfirðir 201802/266
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun, Hornstrandir Vestfirðir 201802/265
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun Suðurland 201802/264
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun  Mývatnssveit 201802/263
Landvarsla , sumarstörf Umhverfisstofnun Hellissandur 201802/262
Sérfræðingur í verkefnamati Menntamálastofnun Reykjavík 201802/261
Sviðsstjóri kennslusviðs Háskóli Íslands Reykjavík 201802/260
Dósent í efnaverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201802/259
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/258
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Suðurnes 201801/257
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201801/256
Læknanemar, sumarafleysing Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201801/255
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðateymi geðsviðs Reykjavík 201801/254
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Kleppur Reykjavík 201801/253
Félagsráðgjafi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201801/252
Starfsmaður í eldhús Landspítali Reykjavík 201801/251
Aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Patreksfjörður 201801/250
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Austurlandi Seyðisfjörður 201801/249
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Austurlandi Seyðisfjörður 201801/248
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/247
Iðjuþjálfi Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/246
Sérfræðingur Jafnréttisstofa Akureyri 201801/245
Námsstöður deildarlækna Landspítali, geðlækningar Reykjavík 201801/244
Yfirlæknir svæfinga-/gjörgæslul. Landspítali, kvennasvið  Reykjavík 201801/243
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, HNE-, lýta-/æðaskurðd. Reykjavík 201801/242
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild skurðlækn. Reykjavík 201801/241
Starfsmaður í afgreiðsludeild Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201801/240
Saksóknari Ríkissaksóknari Reykjavík 201801/239

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Byggðarannsóknastyrkir
Byggðarannsóknasjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki 

til rannsókna á sviði byggðamála. 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á 
rannsókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og hvernig 
hún styður við tilgang sjóðsins. Við mat á umsóknum er meðal 
annars litið til hvernig verkefnið styður við markmið sjóðsins, 
vísindalegs- og hagnýts gildis þess og hæfni umsækjenda.  

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Sjóðurinn hefur allt að 
10 milljónir króna til úthlutunar. Samkvæmt reglum sjóðsins er 
miðað við að styrkirnir séu ekki færri en þrír og ekki fleiri en 
fimm í hvert sinn.

Rafrænt umsóknarform, reglur Byggðarannsóknasjóðs og 
starfsreglur stjórnar sjóðsins er að finna á vef  
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður K. Þorgrímsdóttir. 
Netfang: sigga@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti 
fimmtudaginn 15. mars 2018.

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

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

Yfirlæknir á hjartasviði
Staða yfirlæknis á hjartasviði Reykjalundar er laus til umsóknar frá 
og með 1. ágúst 2018. Um fullt starf er að ræða.

Gerð er krafa um íslenskt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi í 
endurhæfingarlækningum eða hjartalækningum. 

Laun byggja á kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk samkomulags milli Reykjalundar og starfandi 
lækna á Reykjalundi.

Upplýsingar um starfið veita Magnús R. Jónasson, yfirlæknir hjar-
tasviðs í síma 585-2000 og Guðbjörg Gunnarsdóttir, mannauðsstjóri 
í síma 585-2143 gudbjorg@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2018.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á heima-
síðunni www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem áhersla er 
lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna sýn. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000 – www.
reykjalundur.is
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Viltu taka þátt í uppbyggingu á  
verslunar- og þjónustusvæði í  

Mývatnssveit?
Skútustaðahreppur undirbýr uppbyggingu og vinnu við deiliskip-
ulagsbreytingu á verslunar- og þjónustusvæði 113-M í Reykjahlíð 
(við Kjörbúðina og nágrenni). Fyrirhugað er að stækka verslunina 
sem fyrir er á reitnum og skilgreina nýja byggingareiti og/eða 
stækkun þar sem horft er til þess að byggja upp frekara rými fyrir 
t.d. skrifstofur, veitingastað og/eða aðra þjónustu, annað hvort 
með því að leigja húsnæði fyrir starfsemina á byggingareitnum 
af fasteignafélagi eða byggja á eigin vegum. Heimiluð nýting og 
uppbygging verður í samræmi við nýtt deiliskipulag. Jafnframt 
verður hugað að bílastæðum og skipulagningu umferðar.

Áhugasamir aðilar, sem vilja taka þátt í uppbyggingu á þessum 
reit, þurfa að panta viðtalstíma hjá sveitarstjóra á netfangið thor-
steinn@skutustadahreppur.is,  í seinasta lagi 8. febrúar n.k., sem 
liður í þarfagreiningu og undirbúningi á vinnu við deiliskipulagið.

Sjá nánar um verslunar- og þjónustusvæðið  á aðalskipulagi: 
www.myv.is/files/Greinarger%C3%B0_699037937.pdf.www.myv.is/files/Greinarger%C3%B0_699037937.pdf.

www.skutustadahreppur.is

Skútustaðahreppur

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Biðskýli	í	Reykjavík, EES-útboð nr. 14097
•	Ljósaborð fyrir Borgarleikhúsið, útboð nr. 14146.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum		
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi 1,	2	og 3, útboð nr. 14148.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi	4	og 5, útboð nr. 14149.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum		
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi	6	og 7, útboð nr. 14150.
•	Reglubundið viðhald raflagna	í	fasteignum		
	 Reykjavíkurborgar.		Hverfi 8,	9	og 10, útboð nr. 14151. 
•	Grassláttur við þjóðvegi	í	Reykjavík 2018-2020,		

EES útboð nr. 14152.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbodwww.reykjavik.is/utbod

ÍSAFJARÐARBÆR

Óveruleg breyting á 
Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020

Íþróttasvæði á Torfnesi, Ísafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 18. janúar 2018 
tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðar-
bæjar 2008-2020 samkvæmt 2.mgr. 36.gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.

Breytingin snýr að ákvæðum á Íþróttasvæði Ú11 á Ísafirði, 
þar sem gert er ráð fyrir svigrúmi til uppbyggingar s.s. 
fjölnota íþróttahús. Markmið breytingarinnar er að skerpa 
á áherslum skipulagsins um fjölbreytta aðstöðu til íþrót-
taiðkunar og útivistar. Skipulagsuppdráttur helst óbreyttur 
og aðalskipulagið helst að öðru leyti óbreytt en greinargerð 
gildandi aðalskipulags breytist. Rökstuðningur fyrir aðal-
skipulagsbreytingunni er á breytingartillögunni.

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfest-
ingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
skipulagsfulltrúa Ísafjarðarbæjar.

Axel Rodriguez Överby
skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

Rafnar ehf. designs, builds  and sells premium, high-quality 
vessels that are built on the company‘s patented ÖK Hull 
technology.  Rafnar‘s vision is to redefine the accepted 
fundamentals of seakeeping. To uphold this ambition, 
Rafnar‘s core foundations rely on a combination of 
competence, persistence and ambition.

The company currently builds two series of vessels, the 
Leiftur 1100 and Flengur 850. Due to an increasing demand 
globally in the company‘s products, Rafnar needs to hire a 
qualified and motivated individual to join its technical and 
development team. 

The candidate must have a good set of both technical and 
social skills, along with being able to operate well within an 
energetic company culture. The main tasks will include 
preparing technical production drawings, designs and other 
technical documentation, in compliance with relevant 
standards, and support the production team in facilitating 
build processes.

education and work experience relevant to this position
skills as a craftsman or relevant hands on work experience
relevant experience in mechanical and systems design
experience in computer-aided design (CAD) in Solidworks
a careful eye for detail and design

Technical and Development 
Position at Rafnar ehf.

Please send us your CV and introduction 
letter before February 19th. to jobs@rafnar.com

We are looking for an individual that has:

Rafnar ehf.
Vesturvör 32b

Kópavogur, Iceland
+354 525 2320

www.rafnar.com
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Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Blönduhlíð 23 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 5. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00 
Rúmgóð og falleg 134,7 fm. hæð. Úr stofu er útgengi á suðursvalir. Íbúðin hefur verið mikið 
endurnýjuð síðustu ár. Stór sérgeymsla er í kjallara. Góð eign á þessum vinsæla stað.
Verð: 64,9 millj.

Hlíðarvegur 54 – 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. FEBRÚAR KL. 18:00 – 18:30
Falleg og mikið endurnýjuð 99,1 fm. 3ja herb. neðri sérhæð í tvíbýli. Sérinngangur er inn í íbúði-
na bakatil. Sólpallur í suður með heitum pott fylgir eigninni. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð 
á síðustu árum eins og baðherbergi, eldhús, neysluvatnslagnir, hluti hitaveitulagna, gólfefni og 
innréttingar að mestu nýlegar, skólplagnir myndaðar 2016 án athugasemda.
Verð: 42,9 millj.

Stuðlasel 46 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 6. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Virkilega fallegt 181 fm. einbýlishús á einni hæð með bílskúr og afgirtri lóð. Garður er skjól-
góður og gróinn, stór suðurverönd með heitum potti. Einstaklega vandað hús í grónu hverfi
Verð: 79,9 millj.

Burknavellir 1A –  221 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 7. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin er skráð 91,6 fm. og geymir 2 rúmgóð svefnherbergi, 
fallega stofu, geymslu og þvottahús.
Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIN HÚS Í VIKUNNI

Um er að ræða vel hönnuð parhús með stórbrotnu útsýni í Urriðaholti í Garðabæ.  
Húsin eru alls 224 fm. á tveimur hæðum, þar af er 40 fm. innbyggður bílskúr. Aukin lofthæð er í öllu húsinu, góðir 
útsýnisgluggar og rúmgóðar svalir. Hönnun hússins miðast við að nýta allar útsýnisáttir á sem bestan hátt með 
útsýni yfir Urriðavatn og einnig til austur og vesturs. 
Kaupandi fær húsið afhent tilbúið til innréttinga og rafmagn er fullbúið, bílastæði hellulagt með hitalögn og 
sorpskýli.
Skipulag: Bílskúr, forstofa, stofa, eldhús, sjónvarpshol, 3 baðherbergi, 3 barnaherbergi, hjónaherbergi með 
fataherbergi og sér baðherbergi.

MOSAGATA 10  MOSAGATA 8 MOSAGATA 6

MOSAGATA 4

Verð: TILBOÐ

SÖLUSÝNING

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN  
4. FEBRÚAR KL. 16:00 – 16:30 

SELD

SELD
SELD

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík
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Nýjar fallegar íbúðir á frábærum útsýnisstað í Urriðaholtinu í Garðabæ. 
Um er að ræða 22 fullbúnar 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir í fallegu lyftuhúsi. 
Stórar svalir, frábært útsýni og bílskúr fylgir um helmingi íbúðanna.

Ítalskar Innréttingar og gólfefni eru flísar og harðparket.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum í mars 2018

Mosagatan liggur hátt í Urriðaholti með glæsilegu útsýni og nálægð við 
Urriðaholtsskóla sem verður bæði leik og grunnskóli og opnar 2018. 
Urriðaholt er þéttbýli í náinni tengingu við nokkur helstu útivistarsvæði    
höfuðborgarsvæðisins, ósnortna náttúru og góðar samgönguæðar í allar 
áttir.

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL 14.00-15.00

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Árni Ólafur
Fasteignasali
893 4416

Þóra
Fasteignasali
822 2225

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Hrönn
Sölufulltrúi
692 3344

Alexander
Sölufulltrúi
695 7700

OPIÐ HÚS 
laugardaginn 3. febrúar frá kl.14.00-15.00

Íbúðir með bílskúrum

ÍBÚÐ       HERB.     STÆRÐ      BÍLSKÚR      VERÐ
101          3              113             Já                   
102          2              76,5            Nei                 
103          3              108,9          Já                   
104          3              78,7            Nei                 
201          4              119,5          Nei                 
202          4              136,8          Já                   
203          4              141,8          Já                   
204          4              114,7          Nei                 
205          3              94,3            Nei                 
206          5              135             Nei                  
301          4              144,6          Já                   
302          4              114,7          Nei                 
303          4              119,5          Nei                 
304          4              114,8          Nei               
305          3              116,5          Já                   
306          5              155,2          Já                   
401          4              147,2          Já                   
402          4              116,6          Nei                
403          4              142,7          Já                   
404          4              119             Nei                 
405          3              117,9          Já                   
406          3              155,4          Já                   

MOSAGATA 1-3
Urriðaholti - Garðabæ

FRÁBÆRT
ÚTSÝNI

49.9m
SELD
48.9m
SELD
58.5m
SELD
63.9m
SELD
SELD
64.9m
65.9m
54.9m
58.5m
SELD
SELD
68.9m
SELD
56.9m
64.9m
SELD
54.9m
SELD



Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

6 herb. 140,9 fm Björt og rúmgóð hæð

Kvisthagi 14

79.700.000

107 Reykjavík
Efri hæð

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Þóra fasteignasali  777 2882

Nýlendugata 21a

74.900.000

101 Reykjavík
Einbýlishús 5-6 herb. 163 fm Eignarlóð - byggingaréttur

Böðvar lögfræðingur  660 47777

Opið hús lau. 3. feb. kl. 16.00-16.30

Íbúð á efstu hæð

  Baldursgata 30

33.400.000

101 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 65 fm Flott útsýni

Davíð fasteignasali 897 1533

Sér inngangur

 Háteigsvegur 24

67.900.000

105 Reykjavík
Hæð 4 herb. 143 fm Stór bílskúr

Davíð fasteignasali 897 1533

Rólegt og eftirsótt hverfi

Gullteigur 29

29.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 2 herb. 61.6 fm Laus við kaupsamning

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

Góð 3ja herb.  íbúð, frábær staðsetning Tvennar svalir og útleiguherbergi 

Brávallagata 18

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 86,2 fm Laus við kaupsamning

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

SÖLUKYNNING 
Á BORG

SUNNUDAGINN 
4. FEBRÚAR 

KL. 15.00-16.00 

Velkomin á sölukynningu á 
nýbyggingarverkefnum Borgar. 

Fasteignasalar taka á móti áhugasömum 
með kaffi og veitingum 

í Síðumúla 23. 

Verið velkomin!

Opið hús mán. 5. feb. kl. 17:30 - 18:00

Opið hús  þri. 6. feb. kl. 17.00-17.30 Opið hús sun. 4. feb. kl. 14.00-15.00

FRAKKASTÍGUR 8  | HVERFISGATA 58-60 | 103 RVK

JAÐARLEITI  2-6 | 103 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRÚN 2-4  | 200 KÓPAVOGI
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Guðbrandur
Löggiltur

fasteignasali
896 3328

Rúnar
Löggiltur

fasteignasali
775 5805

Knútur
Löggiltur

fasteignasali
775 5800

Gunnar
Hdl. Löggiltur
fasteignasali
842 2217

Hólmar
Nemi til 

fasteignasala
893 3276

Rúrý
Innanhúss-
ráðgjafi

775 5808

Linda
Nemi til 

fasteignasala
868 7048

VEFARASTRÆTI 16-22  
270 Mosfellsbær

sjá nánar á www.helgafellfasteignasala.is

Afar vandaðar íbúðir

Sýnum samdægurs

Möguleiki á viðbótar-
�ármögnun hjá byggingaraðila

NOKKRAR ÍBÚÐIR EFTIR

Þorsteinsgata 7
310 Borgarnes

315,9 fm Einbýli  Tvö fastanúmer

Knútur 7755 800

Tilboð

Laxatunga 179
270 Mosfellsbær

203,4 fm Raðhús Bílskúr Glæsil. innr.

Rúnar 7755 805

79.900.000Þrastarhöfði 2
270 Mosfellsbær

Leirutangi 20
270 Mosfellsbær

Funafold 22
112 Reykjavík

291,6 fm, raðhús með bílskúr. Fallegt 
�ölskylduhús á eftirsóttum stað í Grafarvogi.

98,1 fm, þriggja herbergja íbúð á annarri hæð.
Stæði í bílageymslu, eign sem vert er að skoða.

196,3 fm, einbýli með bílskúr. Góð staðsetning.

Rúnar 7755 805

Knútur 7755 800

Rúnar 7755 805

43.900.000

70.900.000

85.000.000

Ástu-Sólliljugata 3
270 Mosfellsbær

209,6 fm Raðhús 2 hæðir Tilb. til innr.

Rúnar 7755 805

Tilboð

Barrholt 35
270 Mosfellsbær

179,6 fm Einbýli 5 herb. Bílskúr

Knútur 7755 800

71.900.000

Vefarastræti 20, íbúð:0210
60 fm 2. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 32.500.000

Vefarastræti 20, íbúð:0108
87 fm 3. herb. Jarðhæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 42.000.000

Vefarastræti 20, íbúð:0307
108,6 fm 3. herb. 3. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 47.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0213
131,9 fm 4. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 58.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0212
86,4 fm 3. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Rúnar 7755 805 42.500.000

Vefarastræti 22, íbúð:0211
128,1 fm 4. herb. 2. hæð Fullbúin íbúð

Knútur 7755 800 53.500.000

Hlíðarbyggð 11
210 Garðabæ

190 fm Raðhús 2 hæðir Bílskúr

Guðbrandur 896 3328

69.500.000

Skógarás 17
110 Reykjavík

73,3 fm 2 herb. Fyrst hæð

Rúnar 7755 805

34.900.000

Skerjabraut 1
170 Seltjarnarnes

60,8 fm 2 herb.  Jarðhæð

Knútur 7755 800

41.500.000

Lækjarvegur 3
311 Borgarbyggðar

60 fm Sumarhús  4 herb. Vandað

Knútur 7755 800

Tilboð

Berjarimi 12
112 Reykjavík

80 fm 3-4 herb.  Stæði í bílgeymslu

Knútur 7755 800

39.900.000

Mávahlíð 37
105 Reykjavík

127,7 fm 4 herb.  1. hæð Bílskúr

Linda 868 7048

58.900.000

Jörfagrund 34
162 Kjalarnes

90,4 fm 3 herb. 1. hæð

Rúnar 7755 805

32.900.000

Mávahlíð 37
105 Reykjavík

58,6 fm 4 herb. Risíbúð

Linda 868 7048

35.900.000
Hulduhlíð 1
270 Mosfellsbær

93 fm 4 herb. 2. hæð

Rúnar 7755 805

42.900.000

Laugavegur 82
101 Reykjavík

54 fm 2 herb.  

Gunnar 842 2217

34.900.000

Hólagata 35
260 Reykjanesbær

95,2 fm 4 herb. 

Hólmar 893 3276

25.900.000

OPIÐ HÚS sun. 4. feb. 
kl. 13:00 – 14:00

OPIÐ HÚS sun. 4. feb. 
kl. 15:30 – 16:00

Hörpulundur 2
210 Garðabæ

210,9 fm Einbýli 5 herb. Bílskúr

Linda 868 7048

84.900.000

Gerplustræti 12
270 Mosfellsbær

80 fm 3 herb.  Nýbygging Laus til afh.

Knútur 7755 800

41.000.000

OPIÐ HÚS þri. 6. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS þri. 6. feb. 
kl. 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS mán. 5. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

SÖLUSÝNING
Sunnudaginn 4. febrúar
milli kl. 14:00 og 15:00

OPIÐ HÚS mið. 7. feb. 
kl. 17:30 – 18:00

SUMARHÚSTILBÚIÐ TIL INNRÉTTINGA

GÓÐ TIL ÚTLEIGU

LAUS TIL AFHENDINGAR

Úlfarsbraut 96
113 Reykjavík

101,7 fm 3 herb  Góð staðsetning

Rúnar 7755 805

51.400.000

Hvammabraut 5
801 Selfoss

73,6 fm Sumarhús í 

Knútur 7755 800

Tilboð

SUMARHÚS

Vogatunga, 270 Mosfellsbær

RAÐHÚS
á einni hæð

130-160 fm 
raðhús á einni hæð 
með bílskúr.

Afhendast �jótlega,  tilbúin til innréttinga, 
spörtluð og fullmáluð að innan.

Ha�ð samband við sölumenn

AÐEINS 3 HÚS EFTIR

Verð frá 49.900.000

Verð 33-61 milljón

Verktaki, J.E. Skjanni

Framnesvegur 16
101 Reykjavík

99,3 fm Raðhús 2 hæðir

Guðbrandur 896 3328

57.900.000

TVÆR ÍBÚÐIR
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Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja – 5 herbergja! Íbúðir fyrir breiðan hóp kaupenda! 
Vandaðar innréttingar og heimilistæki. Gluggafletir í stofurými eru stórir og gólfsíðir. Mikið 
útsýni úr nær öllum íbúðum. Gólfhiti, svalalokanir og mynddyrasímar fylgja öllum íbúðum.

Bílastæði í bílakjallara fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir garðar og nútímalegt 
og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Í SÍMA

898 6106
Fyrstu íbúðir 

verða afhentar
sumarið 2018

Kynning á íbúðum verður á 
skrifstofu Fasteignasölunni TORG, 

Garðatorgi 5

LAUGARDAGINN 3. FEB. 
KL.13:00-14:00

Allir velkomnir!
Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs .

kraftur • traust • árangur

Skúlagata 20 101 Reykjavík  49.500.000

OPIÐ HÚS laugardaginn 3. feb. kl.15:00-15:30

Stærð: 78fm – Herb. 3

Björt og góð 3ja herbergja enda-íbúð tvennar svalir, aðrar með svala-
lokun, á annari hæð í lyftuhúsi fyrir 60 og eldri, með fallegu útsýni út á 
sjó og y�r Esjuna. Íbúðin er samtals 78fm og skiptist í svefnherbergi, 
baðherbergi, og sjónvarpshol, og aðalrými með eldhúsi, borðstofu og 
stofu. Geymsla í kjallara, þar af um 4,8fm fylgir.  
 
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í síma 898-6106

Lynggata 1-3
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og ÞG verk 
kynna:

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu 
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar ásamt  
innbyggðum ísskáp og  
uppþvottavél. Húsið er klætt 
að utan með vönduðum ál og 
tréklæðningum sem tryggir  
lágmarks viðhald hússins.

Mjög vandaðar innréttingar frá GKS 
sem framleiddar eru í þýskalandi.

Í húsinu eru tveggja og þriggja 
herbergja íbúðir.

Flestar íbúðir eru með stæði í 
bílastæðahúsi

  35.900.000 - 45.500.000

STÆRÐ: 60,6-133 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 15:30 – 16:00

Lynggata 1-3
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og ÞG verk 
kynna:

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu 
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar ásamt  
innbyggðum ísskáp og  
uppþvottavél. Húsið er klætt 
að utan með vönduðum ál og 
tréklæðningum sem tryggir  
lágmarks viðhald hússins.

Mjög vandaðar innréttingar frá GKS 
sem framleiddar eru í þýskalandi.

Í húsinu eru tveggja og þriggja 
herbergja íbúðir.

Flestar íbúðir eru með stæði í 
bílastæðahúsi

  35.900.000 - 45.500.000

STÆRÐ: 60,6-133 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Löggiltur fasteignasali

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 15:30 – 16:00

Öflugur sölufulltrúi  
óskast í krefjandi verkefni.

Leitum að hörkuduglegum, sjálfstæðum og traustum 
einstaklingi og er reynsla í auglýsingasölu er kostur en 

ekki skilyrði. Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð  
vinnubrögð eru einnig góðir eiginleikar.

Góð vinnuaðstaða og verulega góðir tekjumöguleikar. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is fyrir 

12. febrúar nk merkt ,,Sölufulltrúi-0302”



HLÍÐASMÁRA 2 // KÓPAVOGUR // SÍMI 512 4900 
LANDMARK@LANDMARK.IS // WWW.LANDMARK.IS

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri 
Sími 770 0309

Sveinn 
Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

• Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað.
• Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða.
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í apríl / júlí 2018
• Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
• Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum.
• Húseignir eru klæddar að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi.
• Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ.

Verð kr. 33.5 – 49.9. millj. Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

22
SELDAR

HAGAMELUR 31 – 107 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL.14:00-14:30
• 136.2 fm, sex herb.íbúð á 3ju hæð
• Íbúð er algjörlega endurnýjuð að innan
• Fjögur svefnherbergi / tvær stofur
• Endurnýjað eldhús & baðherbergi, ný gólfefni
• Öll tæki eru ný í eldhúsi og á baðherbergi
• Tvennar svalir á íbúð
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
V. 77.- millj. 
 Sveinn s. 6900.820

KROSSALIND 6 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL. 15:00 - 15:30
Einstaklega glæsilegt 227,6 fm. einbýlishús á þremur pöllum. 
Afar vandaðar innréttingar og gólfefni. 5 svefnherbergi. 
Suðurverönd með heitum potti og fallegur garður. 
Baðherbergi bæði nýlega endurnýjuð. 
Eign í algjörum sérflokki.
V. 105.- millj.

 Þórarinn s. 770-0309

LÆKJARFIT 12 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL.15:00-15:30
• Einbýlishús á einni hæð, 235.2 fm
• Fjögur svefnherb., tvær stofur
• Tvö baðherbergi / rúmgott eldhús
• Tveir bílskúrar / innréttuð íbúð í öðrum
• Mikið endurnýjuð eign með mikla möguleika
• Eignin stendur á 1265 fm eignarlóð
Stutt í skóla, leikskóla og íþróttarsvæði.
V. 80.- millj. 
 Sveinn s. 6900.820

NAUSTABRYGGJA 17 – 110 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL. 14:00 – 14:30
• Nýja 68,3 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri 
sérverönd. Afar vandaðar innréttingar og gólfefni. 
• Innbyggð uppþvottavél og ísskápur fylgja. 
• Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. 
• Rúmgott svefnherbergi og aðstaða fyrir þvottavél innan íbúðar. 
• Lyfta.
V. 37,9.- millj.
 Þórarinn s. 770-0309

LAUTASMÁRI 28 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. FEBRÚAR KL.16:00-16:30
• Um er að ræða 98.2 fm, endaíbúð á 2.hæð
• Íbúð er björt og vel skipulögð 
• Þrjú rúmgóð svefnherbergi
• Snyrtilegt eldhús / þvottaherb.innan íbúðar
• Gluggar á 3 vegu í íbúð / suður svalir
Stutt í skóla, þjónustu og íþróttasvæði
V. 49.- millj. 
 
Sveinn s. 6900.820

AUSTURKÓR 98 – 203 KÓP

Glæsilegar og nýjar íbúðir með einstöku útsýni. Íbúðirnar skilast 
fullbúnar án gólfefna. 
Jarðhæð: Tvær 134,1 fm. 3ja herbergja íbúðir, tvær sérverandir 
með báðum íbúðum. 
2. hæð: Tvær 153 fm. 4ra herbergja íbúðir, tvennar svalir með 
báðum íbúðum. 
3. hæð: Ein 153 fm. 4ra herbergja íbúð, tvennar svalir.
V. frá 59,9.- millj.
 Þórarinn s. 770-0309

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN



Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Eskihlíð 29 - 105 Reykjavík -  

Risíbúð í fjórbýlishúsi  
Opið hús laugardaginn 3. febrúar frá kl 13:30 til 14:15
Falleg og björt 3ja 
herbergja risíbúð 
í fjórbýlishúsi á 
eftirsóttum stað í 
Hlíðunum.
Íbúðin skiptist 
í forstofu/
hol, rúmgóða 
setustofu með 
útgengi á svalir, eldhús sem er opið við stofu, hjónaherbergi, 
barnaherbergi, baðherbergi með sturtuklefa. Sameiginlegt 
þvottahús og sérgeymsla í kjallara. Hús nýlega múrviðgert 
og þak endurnýjað. Verð 34,9 millj.

Nóatún 28 - 105 Reykjavík
Opið hús laugardaginn 3. febrúar frá kl 15:00 til 15:30
Falleg 4ja herberg-
ja íbúð miðsvæðis 
í Reykjavík. Íbúðin 
var nánast öll 
endurnýjuð að 
innan fyrir 5 árum, 
þ.m.t. baðher-
bergi, eldhús, 
gólfefni. Innrét-
tingar og skápar 
sérsmíðaðar og 
hannaðar af Hans Ólasyni / Tul ehf. íbúðin skiptist í forstofu/
hol, endurnýjað eldhús, uppgert baðherbergi, samliggjandi 
bjartar setustofa og borðstofa, rúmgott hjónaherbergi, bar-
naherbergi með fataskápum. Sérgeymsla og sameiginlegt 
þvottahús í kjallara. 
Verð 43,9 millj. 

Kelduland 1 - 108 Reykjavík - Endurnýjuð íbúð 
í nýlega viðgerðu húsi
Glæsileg og mikið 
endurnýjuð 4ra 
herbergja íbúð á 
eftirsóttum stað 
í Fossvoginum. 
Íbúðin skiptist 
í forstofu með 
fataskáp, setust-
ofu með útgengi 
á svalir sem er 
opin við eldhús. 
Hjónaherbergi með fataskápum, tvö barnaherbergi. Baðher-
bergi  með tengi fyrir þvottavél. Sérgeymsla í kjallara fylgir 
íbúðinni. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert og málað, 
einnig hefur þakjárn verið endurnýjað. 
Verð 52,5 millj.

Álfhólsvegur 28a - 200 Kópavogur-
Mjög gott tvílyft raðhús ásamt bílskúr í bílskúralengju. Neðri 
hæð skiptist í 
forstofu, hol, 
eldhús, samlig-
gjandi setustofu 
og arinstofu. Efri 
hæð skiptist í 
hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, 
baðherbergi og 
geymsla. Húsinu 
fylgir einnig stór 
sér geymslu í sameiginlegri viðbyggingu
Stór lóð sem snýr til suðurs. Timburpallur við húsið þar sem 
er nýlegur heitur pottur.
Frábær staðsetning miðsvæðis í Kópavogi í námunda við alla 
verslun og þjónustu í Hamraborginni, stutt í allar áttir innan 
höfuðborgarsvæðisins og helstu samgöngubrautir.
Verð 65,8 millj.

Sólvallagata 31 - 101 Reykjavík
Opið hús laugardaginn 3. febrúar frá kl 
13:00 til 13:30
Endurnýjuð hæð með útleigumöguleika 
í kjallara. 
Falleg og mikið endurnýjuð 4ja herbergja 
íbúð ásamt íbúðarherbergi í kjallara 
með sér baðherbergi. Íbúðin skiptist 
í hol/gang, samliggjandi borðstofa og 
eldhús sem er nýlega endurnýjað, björt setustofa, rúmgott hjónaherbergi með 
fataskápum, gott barnaherbergi, nýlega endurnýjað baðherbergi með stórum 
sturtuklefa. Í kjallara fylgir íbúðinni stórt íbúðarherbergi, annað minna herbergi, 
lítið salerni með sturtu, geymsla. Sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi í 
kjallara. Verð 52,5 millj.

Logaland 38 - 108 Reykjavík. Raðhús í Fossvogi
Fallegt og vel skipulegt raðhús á 
rólegum stað neðarlega í Fossvogs-
dalnum.  Eignin er samtals 243,8 fm, 
þar af bílskúr 25,6 fm. Á efri hæð er 
forstofa, gestasalerni, forstofuherber-
gi, borðstofa, eldhús, setustofa með 
útgengi á svalir og sjónvarpsherbergi. 
Á neðri hæð eru hjónaherbergi með 
útgengi í garð, tvö barnaherbergi og baðherbergi. Í innri hluta neðri hæðar er 
þvottahús og herbergi, möguleiki væri að útbúa einstaklingsíbúð með sérinngangi 
úr þessum innri hluta neðri hæðar. Frábær staðsetning á skjólsælum stað- stutt í 
skóla, leikskóla, falleg útvistarsvæði og íþróttasvæði Víkings. 
Verð 94,5 millj. 

Tómasarhagi 28 - 107 Reykjavík
Heil húseign - sjávarútsýni
Heil húseign á eftirsóttum stað í vesturbænum. Eignin er á tveimur fastanúmerum, 
þ.e. efri og neðri sérhæð. Neðri sérhæðin skiptist í forstofu, eldhús, stóra stofu 
með útgengi á svalir. Í svefnálmu er baðherbergi með glugga, hjónaherbergi 
og tvö barnaherbergi. Efri sérhæðin: Svefnherbergi á stigapalli, gestasnyrting, 
forstofa, eldhús, stofa með útgengi á svalir. Í svefnálmu er baðherbergi með 
glugga, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Kjallari er óskiptur, þar eru fjögur 
góð herbergi, inntaksrými og flísalagt baðherbergi með sturtuklefa.  Unnt væri að 
útbúa litla einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi. Bílastæði fyrir sitthvora 
hæðina eru undir svölum og hluta húss. Hægt væri að loka stæðunum þannig að 
hvor hæð um sig fengi bílskúr. Frábær staðsetning, sjávarútsýni úr stofum beggja 
hæða. Eign sem býður uppá mikla  möguleika. Verð. 160 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg fasteignasali í síma 864-8800 og Ólafur Már 
fasteignasali í síma 865-8515

Tómasarhagi 28 Logaland 38 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi 

fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging í gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú 

að góðu vaxtarsvæði til framtíðar.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.isÞú getur skoðað eignirnar nánar á kadeco.is

Viltu �árfesta
á vaxtarsvæði?

Valhallarbraut 891 Stærð: 464 m2
Tegund: Atvinnuhúsnæði

Suðurbraut 890 Stærð: 2385 m2
Tegund: Vöruhús og skrifstofur

Eignirnar verða til sýnis föstudaginn 9. febrúar næstkomandi milli kl. 13–15. 
Tilboð óskast eigi síðar en kl. 11 þriðjudaginn 13. febrúar. Nánari upplýsingar á kadeco.is



Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAGlæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 4. feb. kl. 16.30-17.00

Nánari upplýsingar um 
íbúðirnar: www.holtsvegur.is

Senter

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið í suðurhlíðum 
Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í 
suður- og vesturhlíðum Helgafells.  Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, 
í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjöl- býlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins. 

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum grunnskóla og 
tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð 
verður á svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Til sölu fullbúnar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í nútíma�ölbýli í Mosfellsbæ

Opið hús að Vefarastræti 32-38
sunnudaginn 4. feb. kl. 15.30-16.00

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólfum er 
innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 og 4 
sunnudaginn 4. feb. kl. 14.00-15.00



Álalind 14
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Fallegar og vel skipulagðar íbúðir 

í glæsilegu húsi. Íbúðir afhendast 

fullbúnar með gólfefnum, ísskáp, 

uppþvottavél, þvottavél og  

þurrkara. Stórar svalir með lokuðu 

svalaskýli. Lokuð og upphituð 

bílageymsla. 

Áætluð afhending júní – ágúst 2018.

Verð á tveggja herbergja frá 

40.900.000 kr.

Verð á fjögurra herbergja frá 

62.900.000 kr. 

  

STÆRÐ: 75-139 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Holtsvegur 15-17, íb 202
210 GARÐABÆR

Glæsileg og ný þriggja herbergja íbúð á 2. hæð 
með sérinngangi. Glæsilegt útsýni yfir Urriða-
kotsvatn. Íbúðin er fullbúin með gólfefnum, 
ísskáp og uppþvottavél. Fallegar innréttingar.

STÆRÐ: 112,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

53.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg fasteignasal

Holtsvegur 15-17, íb 206
210 GARÐABÆR

Glæsileg og ný þriggja herbergja íbúð á 2. hæð 
með sérinngangi og sérafnotareit. Íbúðin er 
fullbúin með gólfefnum, ísskáp og 
uppþvottavél.

STÆRÐ: 103,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

48.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Holtsvegur 15-17, íb 102
210 GARÐABÆR

Glæsileg og ný tveggja herbergja íbúð á 1. hæð 
með sérinngangi, sólstofu og sérafnotareit. 
Íbúðin er fullbúin með gólfefnum, ísskáp og 
uppþvottavél. Geymsla innan íbúðar.

STÆRÐ: 78,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fastseignasala

Rjúpnasalir 6
201 KÓPAVOGUR

Afar björt 3-4ra herb. íbúð á jarðhæð með 
sólarverönd í þessu góða 6býli. Skólar í næsta 
nágrenni og öll helsta þjónusta. Sér þvottahús. 
Geymsla nýtt sem herbergi í dag. 

STÆRÐ: 92 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3-4

44.700.000
Heyrumst
Helga   822 2123
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Þorsteinn Yngvason 
Löggiltur fasteignasali 
Hdl

  696 0226  
  thorsteinn@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

SÖLUSÝNINGAR    laugardaginn 3. feb 14:00 – 14:30 og sunnudaginn 4. feb 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS    5. feb 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    3. feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. feb 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    3. feb 15:00 – 15:30



Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

FULLBÚNAR ÍBÚÐIR TIL SÝNIS 

Nýjar og glæsilegar íbúðir að 
Álalind 10, 201 Kópavogi.  
Afhending við kaupsamning. Íbúðir 
skilast fullbúnar með öllum  
gólfefnum. Léttir innveggir eru 
hlaðnir með Lemga steinum frá  
Steypustöðinni. Lofthæð 2,93 
í 5 íbúðum. Húsið er 4ra hæða 
lyftuhús með 11 íbúðum og fylgir 
öllum íbúðum stæði í upphitaðri 
bílageymslu. 

204 – 3 herb. 110 fm. V.55,5 m.

203 – 3 herb. 105,8 fm. V.56,5 m.

403 – 3 herb. 110,1 fm. V. 59 m.

201 – 5 herb. 158,5 fm. V.76 m.

    Verð frá 55.000.000

STÆRÐ: 106 - 188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Hörðukór 3
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð með svölum 
og frábæru útsýni. Íbúðin er á 3.hæð í góðu og 
vel viðhöldnu klæddu fjölbýlishúsi með lyftu. 
Bílastæði í bílageymslu fylgir.

STÆRÐ: 125,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Laxatunga 82 og 88
270 MOSFELLSBÆR

Sérlega glæsileg og vönduð endaraðhús. 
Óskráð 16 fm geymsluloft yfir bílskúr. Gólfhiti er 
í húsinu fullfrágenginn með stýringum í hverju 
rými.

STÆRÐ: 160 fm RAÐHÚS      HERB: 4

74.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Ljósheimar 4
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð fjögurra 
herbergja íbúð á 3 hæð við Ljósheima 4 í 
Reykjavík.

STÆRÐ: 110,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Helluvað 9
113 REYKJAVÍK

Falleg og rúmgóð þriggja herbergja íbúð á 
fjórðu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 
bílageymslu. Fallegt útsýni úr stofu og eldhúsi.

STÆRÐ: 95,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Bæjarlind 9
201 KÓPAVOGUR

Íbúð á jarðhæð með 46,1 fm timburverönd. Sér 
8,6 fm geymsla í sameign. Eignin skilast fullbúin 
án gólfefna en votrými flísalögð. Steinplötur 
verða á eldhúsi og baðherbergi.

STÆRÐ: 104,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

49.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasal

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS    3. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    4. feb 15:30 – 16:00

OPIÐ HÚS    4. feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. feb 13:00 – 13:30

Stíflusel 3
109 REYKJAVÍK

Falleg fjögurra herbergja íbúð við Stíflusel 3 í 
Reykjavík. Sérgeymsla í sameign ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi og leikherbergi.

STÆRÐ: 113 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    3. feb 14:00 – 14:30



Holtsvegur 9-13
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala og ÞG verk 
kynna:

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu 
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar með gólfefnum,  
helluborði, háf, blástursofni,  
innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél.  
Afhent feb - mars 2018.
Húsið er klætt að utan með  
vönduðum ál og tréklæðningum 
sem tryggir lágmarks viðhald 
hússins.

Mjög vandaðar innréttingar frá GKS 
sem framleiddar eru í Þýskalandi.

Í húsinu eru tveggja, þriggja og 
fjögurra íbúðir svo allir ættu að 
finna íbúð við sitt hæfi í þessu  
vandaða húsi.

Flestar íbúðir eru með stæði í 
bílastæðahúsi, og er möguleiki á 
rafbílatengi í hvert stæði.

 37.500.000 - 65.000.000

STÆRÐ: 77,7- 149,1 fm     FJÖLBÝLI    HERB:2-4

Syðra Langholt 
845 FLÚÐIR

Glæsilegt heilsárshús á frábærum stað. 
Einstakur arkitektúr, 6,5 hektara eignaland. 
Fallegt útsýni. Mikil lofthæð, stórir gólfsíðir 
gluggar. Byggt árið 2009.

STÆRÐ: 190 fm HEILSÁRSHÚS     HERB: 6

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús við Láland 1. Húsið var tekið 
í gegn og endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar og hurðir frá Borg. Fallegur garður, 
tvær verandir.

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI             HERB: 11

220.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Efstasund 35
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og verönd. Húsið byggt árið 2006. 
Sérinngangur, suðurgarður, aukin loftkæð, 
verönd, sér bílastæði. Hiti í gólfi. 

STÆRÐ: 70 fm ÞRÍBÝLI         HERB: 2

41.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 5
210 GARÐABÆR

LAUS STRAX. Fullbúin fjögurra herbergja íbúð 
með bílastæði í bílskýli. Mjög gott skipulag, 
sér þvottahús. Þrjú stór herbergi. Laus við 
kaupsamning.

STÆRÐ: 122 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

54.400.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Kjarrhólmi 36
200 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og mikið endurnýjuð fjögurra 
herbergja íbúð á 3 hæð við Kjarrhólma 36 í 
Kópavogi.

STÆRÐ: 98,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

41.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122  
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Holtsvegur 3
210 GARÐABÆR

3 herbergja íbúð skráð á 2. hæð en er jarðhæð 
öðru megin og með útgengi á verönd ásamt 
bílastæði í bílskýli. Samtals 118,9 fm að stærð 
þar af geymsla 9,3 fm. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 119 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

53.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. feb 13:30 – 14:00OPIÐ HÚS    4. feb 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    4. feb 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    laugardaginn 3. feb 15:00 – 15:30



 

Stílhrein og björt  
153 fm íbúð á 2. hæð Efri sérhæð með bílskúr  

Glæsilegt einbýlishús Falleg og vel skipulögð 105,1 fm 
4ra herbergja í lyftuhúsi

Þrjú rúmgóð svefnherbergi
Stofa og borðstofa með svalir  
í suður og norður
Stæði í lokaðri bílgeymslu
Mikið endurnýjuð íbúð m.a. eldhús  
og baðherbergi

Samtals að stærð 184,6 fm  
Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð
Tvennar svalir 
Stórar bjartar stofur 
Endurnýjað bað og snyrting 
Húsið byggt árið 1967 
Vinsæl staðsetning í vesturbænum,  
stutt í alla þjónustu, skóla og verslun

256,4 fm á tveimur hæðum
Innst í botnlanga
Stór suðurgarður
Heitur pottur í garðinum
Fjölskylduvænt / barnvænt hverfi

Þrjú góð svefnherbergi
Stutt í alla þjónustu
Laust strax

Eiðistorg 5
170 Seltjarnarnes

Grenimelur 44
107 Reykjavík

Hverafold 112
112 Reykjavík

Lautasmári 5
201 Kópavogur

 99,5 millj.Verð :

45,9 millj.Verð :

88,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

 61,5 millj.Verð :

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 4.feb. kl.13:00-13:30

Þjónustufyrirtækið Sóltún Heima  
býður upp á heimsendingu á mat frá  
kaffiteríu Sóltúns hjúkrunarheimilis í  
hádeginu á virkum dögum.  
Hver sending kostar 450 kr.   
Maturinn 1400 kr.  Ef fólk kemst sjálft í mat, 
þá er máltíðin 1400 kr. fyrir mat sem er 
yfirleitt heitur, eftirréttur og kaffi.

Heimsendingin á mat er aðeins í boði 
fyrir íbúa Sóltúns 1-3, ekki annars staðar.   
Þeir sem hafa keypt matinn hafa lýst yfir 
ánægju með hann.  

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Aðeins 

5 
íbúðir eftir af 44 SÖLUSÝNING

sunnudaginn 4.feb. kl.14:00-15:00

Sóltún 1-3

Íbúðir fyrir +60 ára 

sem vilja búa miðsvæðis  

og aðgang að þjónustu

Öryggis- og þjónustuíbúðir

2-4 herbergja að stærð 76-140 fm

Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu

Afhending við kaupsamning, íbúðirnar fullbúnar  
með gólfefnum

Yfirbyggðar suður svalir

Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara





Slakaðu á 
með Slökun

g Lítil orka
g Þróttleysi
g Veik bein
g Hormóna ójafnvægi
g Svefntruflanir
g Vöðvakrampar, 
     kippir og spenna
g Kölkun líffæra
g Óreglulegur hjartsláttur
g Kvíði
g Streita
g Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is



Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Jim Davies, prófessor við Carle-
ton-háskólann í Ottawa í Kanada, 
rannsakar hugsun og vitsmuni 
manna. Hann skrifaði bókina 
„Riveted: The Science of Why Jokes 
Make Us Laugh, Movies Make Us 
Cry, and Religion Makes Us Feel 
One with the Universe“ þar sem 
hann reynir meðal annars að svara 
því hvers vegna mannfólkið er 
svona hrifið af því að stunda og 
horfa á íþróttir.

Íþróttir undirbúa okkar 
líkamlega
Leikgleði er forn hegðun og ekki 
eitthvað sem fylgir bara mann-
fólki. Fuglar og spendýr leika sér og 
leikur virðist þjóna því hlutverki 
að undirbúa okkur fyrir hasar 
fullorðinsáranna. Rándýr leika 
sér með því að gera árásir hvert á 
annað, elta hvert annað og glíma 
og dýr sem eru bráð annarra dýra 
leika sér með því að flýja hvert 
annað og æfa sig í að hlaupa og 
stökkva.

Við mannfólkið æfum okkur líka 
í því sem við þurfum, eða þurftum 
að minnsta kosti, til að lifa af þegar 
við leikum okkur. Þess vegna snýst 
svo mikið af íþróttum okkar um 
að hlaupa, kasta, miða og vinna 
saman. Þetta er hæfni sem kemur 
sér vel fyrir veiðimann.

Þeir sem stóðu sig vel í veiðum 
gátu skaffað nógan mat og unnu 
sér þannig aðdáun annarra. Það 
gæti verið hluti af skýringunni 
á aðdáun okkar á afreksíþrótta-
mönnum.

Íþróttir örva réttu stöðvarnar
Ástæðan fyrir því að okkur finnst 
svo áhugavert að fylgjast með 
öðrum stunda íþróttir er að það 
örvar sömu stöðvar í heilanum og 
ef maður stundar þær sjálfur. Hlut-
ar heilans sem stjórna hreyfingum 
örvast og það er til dæmis þess 
vegna sem börn fá svo sterka hvöt 
til að herma eftir hreyfingum sem 
þau sjá í íþróttum. Okkur finnst 
gaman að horfa á íþróttir af sömu 
ástæðu og okkur finnst gaman að 
stunda þær.

Við erum gefin fyrir átök
Keppnisíþróttir endurspegla átök 
og þess vegna eru vinsælar íþróttir 
yfirleitt frekar átakamiklar. Íþróttir 

Af hverju elskum við íþróttir?
Milljónir manna horfa reglulega á alls kyns íþróttaviðburði og um helgina ætla margir að bæta 
glápi á Super Bowl við hefðbundna dagskrá. En hvað heillar fólk svona mikið við íþróttir?

Íslenskir fótboltaáhugamenn styðja landsliðið af krafti. MYND/VILHELM

Margir ætla að fylgjast með Super 
Bowl leiknum milli New England 
Patriots og Philadelphia Eagles um 
helgina. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Fólk um allan 
heim fylgist 
með íþróttum af 
mikilli ástríðu. 
MYND/NORDICP-
HOTOS/GETTY

FERMINGARBLAÐIÐ
Veglegt sérblað Fréttablaðsins

um fermingar kemur út 27. febrúar nk.
Allt sem viðkemur fermingunni og miklu miklu meira.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

eru að mörgu leyti táknrænar fyrir 
átök milli fólks og jafnvel þau sem 
verða innra með okkur. Íþróttir 
auka líka samkennd á milli fólks 
sem styður sama liðið og okkur 
líður eins og við séum hluti af ein-
hverju sem er stærra en við.

Íþróttirnar vekja líka  með 

okkur tilfinningu fyrir tryggð, 
sem er grundvallaratriði í sið-
ferðisvitund okkar. Fólk skipar sér 
í fylkingar með ólíkum liðum eða 
íþróttamönnum og í gegnum þau 
upplifum við sigurtilfinningu, tap 
og aðrar sterkar tilfinningar. Karl-
menn fá líka aukið testósterónflæði 

þegar þeir sjá uppáhaldsliðið sitt 
vinna. Þess vegna heldur fólk yfir-
leitt tryggð við heimaliðið sitt.

Við kunnum að meta að 
 einhver skari fram úr
Við erum heilluð af afburðahæfni, 
hvort sem það er í íþróttum, listum 

eða öðru. En það er ekki vitað 
nákvæmlega af hverju.

Þar sem heili okkar bregst við á 
svipaðan hátt þegar við horfum á 
eitthvert atferli eins og þegar við 
stundum það gæti verið að við 
lærum að einhverju leyti að gera 
hluti þegar við horfum á aðra gera 
þá. Þetta gæti um leið útskýrt af 
hverju myndbönd af fólki að mis-
heppnast að gera ýmislegt njóta 
svo mikilla vinsælda á netinu. Við 
viljum læra hvernig á ekki að gera 
hlutina.

Íþróttir geta verið fallegar
Margir eru hrifnir af íþróttum af 
fagurfræðilegum ástæðum. Það 
er sérstaklega augljóst í íþróttum 
sem eru dæmdar eftir útlitinu, eins 
og í listdansi á skautum eða fim-
leikum. En þetta á líka við um aðrar 
íþróttir, eins og fótbolta, þar sem 
fólk nýtur þess að sjá „fallegt spil“ 
eða „stórglæsilegt mark“. Í bardaga-
íþróttum er mikil áhersla á rétta 
beitingu tækni og fólki finnst rétt 
tækni yfirleitt „falleg“ á að horfa. 
Okkur finnst gaman að sjá eitthvað 
framkvæmt rétt eða rosalega vel og 
það tengist aftur þessari aðdáun 
sem við höfum á afburðahæfni.

Það er ekkert eitt svar við spurn-
ingunni: „Af hverju elskum við 
íþróttir?“ Það eru nokkrar ólíkar 
ástæður fyrir því, sem virðast í 
mörgum tilvikum tengjast forsögu-
legri fortíð okkar og þeirri hæfni 
sem við þurftum að rækta hjá 
okkur til að lifa af sem veiðimenn 
og safnarar, sem og sálfræðinni 
á bak við samfélög og samvinnu 
manna. Það er því skiljanlegt að 
íþróttir hafi fylgt okkur í gegnum 
árþúsundin og við missum líklega 
seint ástríðuna fyrir þeim.
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KRABBAMEINSFÉLAGIÐ SKORAR Á SVEITARSTJÓRNARFÓLK AÐ GEFA LÝÐHEILSU MEIRA
VÆGI OG EFLA FORVARNIR GEGN KRABBAMEINUM, MEÐALANNARS MEÐ ÞVÍ AÐ:

- banna reykingar á opinberum svæðum sveitarfélaga
- hvetja til betri nýtingar svæða sem ætluð eru til hreyfingar og útivistar

- hvetja til frekari hreyfingar hjá börnum með því að gefa hreyfingu meira vægi í skólastarfi
- bjóða upp á hollan mat í leik- og grunnskólum

- auðvelda einstaklingum sem búa við þröngan efnahag að stunda fjölbreytta hreyfingu

KRABBAMEINSFÉLAGIÐ SKORAR EINNIG Á ÞINGMENN OG RÍKISSTJÓRN AÐ BEITA SÉR FYRIR
BÆTTRI LÝÐHEILSU MEÐALANNARS MEÐ ÞVÍ AÐ:

- halda áfram vinnu sem hafin var við krabbameinsáætlun og ljúka henni hið fyrsta
- banna reykingar á almannafæri

- setja skýra stefnu og aðgerðaáætlun í tóbaksvörnum og lög um rafrettur
- hefja skimun fyrir ristilkrabbameini

- tryggja að áfengisauglýsingar verði áfram bannaðar og koma í veg fyrir duldar áfengisauglýsingar

Krabbameinsfélag Íslands skorar á stjórnvöld að beita sér fyrir forvörnum
sem felast meðal annars í hvatningu til heilbrigðra lífshátta

MIKILVÆGT ER AÐ YFIRVÖLD SÝNI FRUMKVÆÐI OG STUÐLI ÞANNIG AÐ ÞVÍ AÐ FÆRRI GREINIST
MEÐ KRABBAMEIN - SAMFÉLAGINU ÖLLU TIL HAGSBÓTA

ÁSKORUN
KRABBAMEINSFÉLAGS ÍSLANDS

TIL STJÓRNVALDA
Í T ILEFNI ALÞJÓÐLEGA KRABBAMEINSDAGSINS 4. FEBRÚAR 2018

UNDIRSKRIFTASÖFNUN
Krabbameinsfélagið stendur fyrir undirskriftasöfnun þar sem skorað er á stjórnvöld að grípa til aðgerða og láta verkin tala.

Hægt er að skrifa undir á heimasíðu félagsins www.krabb.is.

OPIÐ HÚS
Við bjóðum almenning velkominn í húsnæði félagsins að Skógarhlíð 8 í Reykjavík í tilefni af alþjóðlega krabbameinsdeginum
sunnudaginn 4. febrúar kl. 13:00-15:00. Kynning á starfsemi í húsinu fer fram í Ráðgjafarþjónustu og á Leitarstöð þar sem

meðal annars má skoða endurnýjaðan tækjabúnað til leitar að brjóstakrabbameini. Allir velkomnir.

PERLAÐ AF KRAFTI
Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein og aðstandendur þeirra, fagnar deginum einnig með viðburði í Hörpu

kl. 13:00-17:00 þar sem almenningi er boðið að taka þátt í lokahnykk fjáröflunarátaks félagsins.



Bílar 
Farartæki

TOYOTA Land cruiser 120 vx 38” 
8 manna. Árgerð 2003, ekinn 238 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 3.980.000. Rnr.156931 Hafið 
samband varðandi hugsanleg skipti.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

FORD Transit connect Sjálfskiptur 
150HÖ . Árgerð 2015, ekinn 67 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 1.990.000. + VSK Rnr.157236 
Hafið samband varðandi hugsanleg 
skipti.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið virka daga 12-18 og 

laugard. 12-15
www.bilabankinn.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

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX 35” 
breyttur Árg. 2005, ek. 202 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur 5m, TOPPEINTAK. 
Verð 2.890.000 kr. Raðnr. 257165 
á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Suzuki Fjórhjól Fjórhjólin eru með 
power stýri, 100% driflæsingu. Létt, 
lipur, meðfærileg í notkun og eyða 
auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Nissan Double Cab 2,5 dísel, 
árg. 2003. Ek. 300 þús. km. Bíll í 
ágætu standi miðað við aldur og 
fyrri störf. Nýr knastás og legur. 
Verðtilboð 390 þús kr. Nánari uppl: 
saevar@heidmork.is Hægt að hafa 
samband virka daga frá 9 -16,í s:564-
1770/893-2655

Volvo XC60 SUMMUM árg.11/14. 
Ek.64þ. Dísel, sjálfsk., fjórhjólad., 
krókur Verð 4.9millj. Uppl. í s: 
8232314

Chevrolet Lacetti 2010,ek 122 þ.km 
sjálfsk .Snyrtilegur bíll. Tilboð Stgr. 
580.000. Uppl. í s: 891-8509

DÍSEL OG 4X4
Ford Ranger díesel 2005 double 
cab með húsi,ekinn 294þ.5 gíra.góð 
dekk, smurbók,góður vinnuþjarkur 
sem á nóg eftir.Verð 690þ.uppl. 
820-5181

Til sölu Pajero árg 2000, á nýjum 
sumardekkjum og 4 ársgömul 
nagladekk fylgja.Grindin góð 
Skoðaður 2018. Verð 400 þús. Uppl. 
í s. 454 5270 Guðlaug

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Kerrur

Til sölu splunkuný Ifor williams, 
galvaníseruð vélakerra með 
heildarburðargetu upp á 3500kg. 
Góður rampur. Verð 1.000.000 m/
vsk Uppl. í s: 893-7141

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Komdu og
prófaðu!

Malarhöfði 2

Sími 5773777

www.bill.is

FORD Fiesta eco boost 100hö. 
Árgerð 2017, ekinn 22 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. 

Verð 1.990.000. 
Rnr.260569.

VW Beetle . 
Árgerð 2012, ekinn 55 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. 

Verð 1.950.000.
Rnr.271216.

BMW X5 xdrive30d. 
Árgerð 2012, ekinn 84 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 8 gírar. 

Verð 4.990.000.
Rnr.271335.

FORD Mondeo diesel. 
Árgerð 2010, ekinn 129 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar.  

Verð 1.390.000.
Rnr.260885.

VW Tiguan. 
Árgerð 2014, ekinn 98 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 7 gírar. 

Verð 2.790.000.
Rnr.271042.

NISSAN Note. 
Árgerð 2016, ekinn 34 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. 

Verð 1.790.000.
Rnr.260726.

FORD Expedition el xlt 4wd. 
Árgerð 2014, ekinn 21 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð 7.690.000.
Rnr.260573.

BMW 520 d xdrive  m  teck. 
Árgerð 2016, ekinn 7 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 8 gírar. 

Verð 6.990.000. 
Rnr.270346.

Mercedes - Bens GLA 220 CDI 4MATIC

Ekinn 42þús. Sjálfskipting. Dísel. Fjórhjóladrif. 
Nýskráður 1/2016. Hlaðin aukabúnaði. 

Enginn skipti.
Verð: 5.550.000,- 
Uppl. í síma 
896-3950

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 699-6069

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

TRÉSMIÐUR
Þarft þú að gera endurbætur á 

eigninni þinni, fáðu tilboð í það 
sem þú þarft að framkvæma. 

Tek að mér alla almenna 
trésmíðavinnu jafnt innan sem 

utan dyra. Til dæmis uppsettning 
innréttinga, milliveggja, hurða, 
parketlögn, gler skipti, þakjárn, 
utanhúsklæðningu, sólpalla og 

margt fl.

Uppl. í s: 8931901 

Svanur Tómasson Húsasmiður

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum, 

nýsmíði, viðgerðir og viðhald. 

Uppl. í s. 858 3300

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

Húsasmiður getur bætt við sig 
verkefnum. Alhliða viðhald og 
smíði. Sími: 861-2434

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá 
og tímapantanir í s. 844 1596

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

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. 
 

Þjónusta

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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

Vírushreinsun og 
stýrikerfis- 
hreinsun

Fljót og góð þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 5/2, 5/3, 2/4, 
30/4. 28/5, 25/6: 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2-6 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds. Aukatímar: STÆ/EÐL: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

NEMI Í HÚSASMÍÐI
Heimaás óskar eftir að ráða nema 

á samning í húsasmíði. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

PROCAR BÍLALEIGA ÓSKAR 
EFTIR 

STARFSFÓLKI Í 
EFTIRFARANDI STÖRF:

 Starfstöð Reykjavík:

óskar eftir starfsmanni í 
afgreiðslu, vaktavinna (dagvakt ), 
tölvu-og enskukunnátta skilyrði. 

Starfstöð Keflavik:

óskar eftir bókara í fast starf, 
æskileg kunnátta, word, exel og 

DK.
Áhugasamir sendi umsókn á 

job@procar.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG STARFSMENN?
Erum með smiði, aðstoðarmenn 

við smiði, verkamenn, flísara, 
múrara og aðra iðnaðarmenn sem 
geta byrjað strax. Við finnum réttu 
mennina fyrir þig. Verkleigan sími: 

780-1000 vinna@verkleigan.is

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is  
Sími 551-5000  
Netfang proventus@proventus.is

Tilkynningar

 Tapað - Fundið

Stolen fat bike in Reykjavík. For 
finder award of 100k s:7882286

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.

RÁÐNINGAR

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Lára Ásgrímsdóttir, framleiðslustjóri og amma

Margrét Ásta jónsdóttir, prentsmiður og hestakona

Ingibjörg „Begga“ Jóhannsdóttir, bókbindari og göngugarpur

Hjörtur Guðnason, prentráðgjafi og Dolly fan

Marinó Önundarson, offsetprentari og Bliki

Emil Andrés Sigurðsson, bókbindari og trillukarl

Logi Knútsson, prentari og Leedsari

Ísafoldarprentsmiðja er á meðal 2% íslenskra fyrirtækja sem 
uppfylla ströng skilyrði Viðskiptablaðsins og Keldunnar og er 

Fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri árið 2017.

Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, 
norræna umhverfismerkinu.  

Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, 
veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.

Viltu vinna 
hjá umhverfisvottuðu
fyrirmyndarfyrirtæki?

Prentari
Óskum eftir að ráða offsetprentara til starfa. Hér er um 
fjölbreytt starf að ræða bæði við rúllu- og arkarprentun. 

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

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á halldor@isafold.is.
 
 

Bókbindari
Óskum eftir að ráða bókbindara til starfa. Reynsla af 

umbúðaframleiðslu og almennri bókbands- og 
vélavinnu er kostur. 

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

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á emil@isafold.is.
 
 

Aðstoðarmaður
Óskum eftir aðstoðarmanni til starfa.

Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur en ekki skilyrði.
Óskum eftir jákvæðum einstakling með ríka þjónustulund.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á halldor@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2018



Þegar best lætur 
er Facebook 
eins og risa-
stór sjálfs-
hjálparhóp-
ur. Minnir 

svolítið á fjölmennasta 
og lengsta AA-fund í heimi 
þar sem fólk úr öllum áttum 

kemur saman og samhæfir reynslu 
sína, styrk og vonir og leysir sam-
eiginleg vandamál sín sem eru þó 
alls ekki bundin við áfengi og önnur 

fíkniefni heldur til dæmis allt 
frá erfiðleikum í kanínu-

haldi til þess hvað geti 
best komið í stað rjóma 
fyrir vegan-vöfflur. 
Fréttablaðið laumaði 
sér á fundi nokkurra 

ólíkra hópa og lagði við 
hlustir og varð margs 

vísari.

Samfélagsmiðlar, með Facebook í farar-
broddi, heyja nú varnarbaráttu þar sem 
þeir eru meðal annars sagðir brengla veru-
leikaskyn fólks, spæna upp dýrmætan 
tíma sem áður var varið í samverustundir 
með maka, börnum, ættingjum og vinum. 
Vissulega má margt slæmt segja um þenn-
an mikla vágest vorra tíma en fólk kemur 
líka saman á Facebook, stofnar hópa um 
áhugamál sín og hugðarefni, styður hvert 
annað með ráðum og dáð, deilir reynslu og 
hugmyndum og er bara oft voða krúttlegt. 

sjálfshjálpargrúppa
stærsta

Heimsins

Kanínur á Íslandi 
Lokaður hópur
1.832 meðlimir

Iceland Carnivore Tribe – Kjötætur 
Lokaður hópur 
762 meðlimir

Fólk sem kýs að neyta aðeins fæðu úr dýraríkinu, að hætti 
frummanna, hefur látið töluvert í sér heyra undanfarið. 
Facebook-hópur þeirra er frekar nýr og ljóst á vangaveltum þar að 
ómengað kjötát telst til nokkurra nýmæla og fólk er að feta sig áfram.

Vegan Ísland 
Lokaður hópur 
20.844 meðlimir

Fólk sem ólíkt kjötætunum kýs að 
hafna dýraafurðum er rótgrónara. 
Meðlimir í þeirra grúppu eru miklu 
fleiri en ljóst að veganisminn 
er vandratað einstigi og gildrur 
gamallar neysluhefðar leynast við 
hvert fótmál. Og þá er nú gott að 
leita til félaganna.

n Er einhver hér sem eldar sér 
„hefðbundinn“ grjónagraut? Hvaða 
mjólk finnst ykkur virka best til að 
gera grautinn þykkan og bragð-
góðan?

n Tengist tímasetninga veganúar 
því á einhvern hátt að stór hluti 
kristinna manna heldur sig frá kjöti 
í janúar. Eða bara til-
viljun? Praktískt eða? Skutlarar! 

Lokaður hópur 
39.986 meðlimir

Skutlarar er hópur fólks sem tekur að sér „leigubílaakst-
ur“ í leyfisleysi í trássi við reglur og lög og vitaskuld þeirra 
sem kjósa að nýta sér þjónustuna. Mikill djammbragur er yfir þessum 
mannskap enda nánast stanslaust partí í gangi. Þetta skilar sér í því að um-
ræðuþræðirnir verða oft ansi skrautlegir, hið besta bíó, þar sem við sögu 
koma svik og svínarí, áfengi, stinningarlyf og fleira hressandi.

Hraðamælinga Tips 
Opinn hópur 
8.211 meðlimir

Óneitanlega nokkuð sérkennnilegur hópur ökuþóra sem deila upp-
lýsingum um hvar og hvenær lögreglan er að hraðamæla. Þótt markmiðið 
hljóti að vera frelsi til hraðaksturs er þó áréttað á síðunni að hvernig „þið 
notið upplýsingarnar sem finna má á þessari síðu er undir ykkur komið og 
á ykkar ábyrgð.“ Um gagnsemi þessa fyrirbæris má svo lengi deila.

Lokaður hópur
20.687 meðlimir

Sérkennilegt samsafn fólks sem 
keppist ýmist við að reyna að vera 
sniðugt, fyndið og gáfulegt eða 
beinlínis hundleiðinlegt og stælótt. 
Játningarnar eru þó margar hverjar 
afar áhugaverðar í þessum rafræna 
skriftastól.

Hvað ert þú ánægð/ur með í dag 
Opinn hópur 
4.837 meðlimir

Fólkið á Facebook er ekki allt að kafna úr fordómum, frekju, leiðindum 
eða áhyggjum. Í þessum fallega hópi er fólk sem á sjálfsagt lítið erindi á 
til dæmis Stjórnmálaspjallið, þar sem eitrið flæðir. Hér eru allir bara voða 
glaðir, þakklátir og senda frá sér góða strauma.

Ekki þarf að staldra lengi við hér til þess að átta sig á að kanínur eru ekki 
kettir og ekki með 10.000 ára reynslu af sambýli við mannfólkið. Þær 
virðast frekar óheppileg gæludýr en greinilega í tísku og fólk lætur ekki 
bugast enda ráð og stuðningur þeirra sem reyndari eru ómetanlegur.

n Kanínan mín er alltaf að fara 
undir sófa... hún sefur stundum 
þarna undir í einhverja klukku-
tíma. Hvernig get ég fengið hana til 
þess að hætta þessu? Eða þarf ég 
kannski bar að loka milli sófans og 
gólfsins.

n Kanínan mín vill ekki nota 
kanínuklósettið fyrir kló-
sett, hún sefur í því. Er 
einhver leið að kenna 
henni að hún eigi að gera 
þarfir sínar þar og sofa í 
húsinu sem ég gaf henni? 
Er kannski eitthvað 
sprey sem hægt er 
að nota?

n Mega þær fá 
hýðið utan af 
melónum?

n Hvaða 
verslun er með 
besta heyið í 
dag?

n Hún býr í 
eldhúsinu og 
heimtar græn-
meti úr ísskápnum verður hún 
feitabolla á því ???

n Hæ. Er einhver hér með ein-
hver ráð til þess að venja kanínur 
af slæmum vana. Eins og að naga 

snúrur (ég veit kanínur eru 
nagdýr) og pissa á allt mjúkt???

n Var að kaupa kanínu í gær, og 
hún getur ómögulega labbað á 
parketinu. Geta ykkar það? Ætli það 
venjust bara?

KANÍNAN MÍN VILL EKKI 
NOTA KANÍNUKLÓSETTIÐ 
FYRIR KLÓSETT HÚN 
SEFUR Í ÞVÍ.

HEY... HVERNIG GETIÐ ÞIÐ
SANNAÐ AÐ ÞAÐ SÉ BARA Í
LAGI AÐ VERA VEGAN?

ER EINHVER AÐ SELJA 
VODKA/STERKT? 
ERUM STAÐSETT 
Á SELTJARNARNESI.

ÓMERKTUR AÐ
MÆLA Á GULLINBRÚ
Í ÁTT AÐ ÁRBÆ.

Þórarinn  
Þórarinsson
thorarinn@frettabladid.is

n Ég er á degi 2 og er að drepast úr 
hausverk....er búin að troða salti í 
allt og drekk mikið vatn. Eitt sem 
ég tek eftir og þykir skrýtið er að ég 
hef enga lyst á kaffi, bara kem því 
ekki niður. Kannast einhver við það?

n Hádegismaturinn 2stk 250 gr 
sirloin steikur.

n Gerði tilraun þegar ég sá sparn-
aðarhakk í Bónus. Er á að vísu skil-
greint sem 80% kjöt, hrossa, svína 
og nauta. Það sem kom næst í nær-
ingagildi var vatn svo soja eitthvað. 

En langaði að prufa sparnaðartips. 
Slatti garam marsala, dash cayenne 
chilli og salt. Herramannsmatur 

n Ég er að byrja prufa og langar að 
spyrja er ekki bara í lagi að éta eins 
mikið og maður vill og oft svo lengi 
sem það er kjöt eða þarf þetta að 
vera bara 2svar á dag finnst það alls 
ekki nóg?

n Sleppur ekki bernaise-sósa með 
kjöti? Smjör, egg, nautakraftur og 
bernaisedropar.

n B-3, B-6, B-7, B-12... er eitthvað af 
þessum vítamínum ekki vegan?

n Af einskærri forvitni vildi ég 
spyrja ykkur hvað álit ykkar er af 
íslensku tóbaki, er það vegan? Og 
eru einhverjir vegan sem nota það.

n Hvað eruði að nota í staðinn fyrir 
egg? helst einhvern vökva? eða ss. 
banani og eplamauk get ég ekki 
notað. Einhverjar hugmyndir :D

n Hey... Hvernig getið þið sannað 
að það sé bara í lagi að vera vegan?

n Mig langar svo að gera vöfflur 
fljótlega. Hver er ykkar uppáhalds 
vegan vöfflu uppskrift ? Og er hægt 
að þeyta einhvern rjóma sem er 
ekki úr höfrum eða soja?

n Ég segi pulsa frekar en pylsa.

n Akrafjall er fallegasta fjallið á 
landinu.

n Fólk sem borðar ekki kjöt og fisk 
er heimskt.

n Akureyri ætti að vera bær í Fær-
eyjum. Punktur.

Það sem enginn 
viðurkennir

n Ómerktur að mæla á Gullinbrú 
í átt að Árbæ.

n Forester undir Höfðabakkabrú 
að mæla í átt að Mosó.

n Myndavélabíllinn við enda tvö-
földunar í átt að HF.

n Löggukall á SantaFe að keyra út 
brautina frá Keflavík. Akið varlega.

n Ég er ánægður með að geta 
gengist við tilfinningum mínum. 
Sárvondum eða góðum. Takk fyrir 
og gleðilegt ár :)

n Ég er ánægð að ég á fjölskyldu 
sem elskar mig eins og ég er.

n Ég er ánægð með að getað rólað 
mér út í garði þegar mér sýnist.

n Ég er ánægður með að eiga 
góðan kött!

n Ánægður að hafa Jesú með mér 
alla daga.

n Þyrst(ur)? Ég redda því. 
Kamagra. Ýmsir drykkir. Nóg af 
sætum.

n XXXXXXX er sú sem ég var 
að tala um ekki bara borgaði 
hún ekki en einnig stal hún 
símanum mínum er á leiðinni 
niður á stöð að kæra. Vill vara 
alla hér inni á henni.

n Mæli með að setja barna-
læsinguna á aftur hurðarnar ef 
þið eruð að skutla random liði 
um allar trissur.

n Er einhver að selja vodka/sterkt? 

n Hæ skutlarar mig vantar hjálp. 
Fyrr í kvöld setti stúlka inn að hana 
vantaði far frá Bríetargötu niðri í bæ 
og út í Hfj. hún fór til að ná í pening 

til að borga mér og lét sig svo 
hverfa man ekki hvað hún heitir.

n Hver nennir að sækja pítsu í 
Skeifuna og skutla í Garðabæinn?
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TÍSKA FEGURÐ GLAMOURPENNAR HEIMILI & HÖNNUN

.is

Á VEFSÍÐU GLAMOUR má finna 
fréttir úr tísku- og snyrtivöruheiminum, 
myndaþætti og áhugaverðar umfjallanir.

Vertu með 
puttann á 
púlsinum og 
fylgstu með 
Glamour á 
netinu og á 
samfélags-
miðlum. 

 Facebook – Glamour Iceland        Instagram – @glamouriceland #glamouriceland      
   Twitter – @glamouriceland #glamouriceland      Snapchat  – Glamour Iceland

FYLGSTU MEÐ OKKUR Á SAMFÉLAGSMIÐLUNUM

TÍSKU-
FRÉTTIR  
á hverjum 

degi

KOMDU Í 
ÁSKRIFT Á 
GLAMOUR.IS



Leikstjórnandi Eagles-
liðsins, Carson Wentz, 
sleit krossband undir lok 
tímabilsins en varamað-
ur hans, Nick Foles, hefur 
svarað kallinu svo eftir 

hefur verið tekið. Þessi lið mættust 
fyrir 13 árum í Super Bowl þar sem 
New England vann 24-21. Þá, eins 
og nú, var Tom Brady að kasta fyrir 
New England og hinn ótrúlegi Bill 
Belichick stóð á hliðarlínunni sem 
þjálfari. Þeir eru enn í fullu fjöri.

Þetta er í fjórða skipti af síðustu 
fimm árum þar sem bestu liðin úr 
hvorri deild mætast en bæði lið 
unnu 13 leiki 
en töpuðu 
þremur.

Þótt áhorfendatölur hafa farið 
niður á við síðustu tvö ár, eftir mikla 
fjölgun áhorfenda árin þar á undan, 
er Super Bowl eina sjónvarpsefnið 
sem yfir 100 milljónir manna sitja 
yfir í Bandaríkjunum. Í fyrra horfðu 
111 milljónir manna á leikinn, sem 
er fimmta mesta áhorf allra tíma. 
Mikið er lagt í auglýsingarnar í hálf-
leik og kosta 30 sekúndur í ár ögn 
meira en fimm milljónir dollara. Að 

sögn Dans Lovinger, yfir-
manns hjá NBC-sjón-
varpsstöðinni, er búist 
við að um 500 milljón-
um dollara verði eytt 
í auglýsingar þetta 
árið. Meira að segja 
er hægt að veðja um 

auglýsingarnar. Hversu 
oft mun orðið Dilly koma 

fyrir í auglýsingu Bud Light 
og hve oft mun Peyton 

Manning birtast á skjánum 
svo fátt eitt sé nefnt.

L e i k u r i n n 
v e r ð u r  í 

b e i n n i 
ú t s e n d -
i n g u  á 
St ö ð  2 
S p o r t 
m e ð 

s é r f r æ ð -
i n g a n a 

Andra Ólafs-
s o n ,  H e n r y 
Birgi Gunn-

arsson og 
Eirík Stefán 
Ásgeirsson í 
settinu þar 
sem  farið 
verður yfir 
hvert ein-
asta atvik 
en sjálfur 
Tómas Þór 

Þ ó r ð a r s o n 
m u n  lýs a 
herlegheit-
unum.

Stærsta veislan vestanhafs 
                 Super Bowl
Stærsti íþróttavið-
burður hvers árs 
í Bandaríkjunum 
verður á sunnudag 
þegar Super Bowl-
leikurinn fer fram 
í á U.S. Bank leik-
vanginum í 
Minneapolis. 
Þar mætast 
New Eng-
land Patr-
iots, með 
Tom 
Brady 
í broddi 
fylkingar, 
og Phila-
delphia Eagles. 
Flestir spá Brady 
og félögum sigri en 
þó hafa Ernirnir frá 
Philadelphiu komið 
mörgum á óvart 
í úrslitakeppninni 
með snilldar-
tilþrifum á köflum.

LEIKVANGURINN
 

111,2
milljónir manna horfðu á leikinn í 
Bandaríkjunum í fyrra.

277
milljónum verður eytt í 
kartöfluflögur.

1 milljón dollara fær Tom Brady  
í laun fyrir tímabilið.

2022
rennur út samningur FOX, NBC 
og CBS um að sýna Super Bowl.

139
milljóna punda af avókadó verður 
neytt, mest sem gvakamóle.

150
þúsund gestir að minnsta kosti 
munu koma til borgarinnar.

5milljónir dollara kostar  
30 sekúndna auglýsing. 67

þúsund manns komast á völlinn.

419
milljónir dollara 
fékk FOX sjón-
varpsstöðin í tekjur af 
síðasta Super Bowl.

Tölurnar á bak við leikinn

þúsund dollara fær hver og einn 
leikmaður sigurliðsins.

1 auglýsing fær ekki 
birtingu. Sú stóðst ekki lög 
NFL-deildarinnar um áróður.

2,65
milljarða dollara er 
Philadelphia metið á.

5.000
Fjölmiðlamenn 
eru mættir til að 
fjalla um leikinn.

PRESS PASS
PRESS PASS

PRESS PASS2.500 
dollara kostar  
miðinn á völlinn  
að meðaltali.

610
dollurum er spáð 
að hver gestur eyði á dag.

1 þúsund sjálfboðaliðar hafa 
fengið þjálfun frá lögreglunni 

og verða á vakt á leikdag.

48
klukkustunda lokun 
mun gilda um lestar-
kerfi nálægt vellinum.

1skýli fyrir heimilislausa  
þarf að færa því það var innan  
öryggissvæðis.

1,2
milljörðum dollara verður eytt í bjór.

3,7  milljarða 
dollara er New 
England metið á. 1,35

milljarðar kjúklingjavængja verða 
borðaðir yfir Super Bowl.

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

$

Eagles mæta Patriots í Super Bowl LII

Philadelphia 
Eagles

New England 
Patriots

4. febrúar

Sóknarleikurinn
Meðaltal í leik

Varnarleikurinn

Tom Brady gæti orðið fyrsti 
maðurinn í sögunni til að vinna sex 

Super Bowl-leiki á meðan Foles, 
sem er varaskeifa fyrir hinn meidda 
Carson Wentz, gæti skrifað sitt eigið 

 öskubuskuævintýri.

Barátta leikstjórnenda

NFC meistarar
2017 tímabilið
S13-T3-J0 13-T3-J0

AFC meistarar
2017 tímabilið

S13-T3-J0 13-T3-J0

Átta liða úrslit
Unnu Atlanta 15-10

Átta liða úrslit
Unnu Tennesee 34-15

Undanúrslit
Unnu Minnesota 38-7

Undanúrslit
Unnu Jacksonville 24-20

Liðin hafa mæst 13 sinnum
Þetta er í þriðja sinn sem 
liðið leikur í Super Bowl – það 
hefur aldrei unnið

Patriots hafa unnið fjóra 
af síðustu fimm leikjum 
liðanna, meðal annars í 

Super Bowl 2005. 
Tíunda skipti í 

Super Bowl – fimm 
titlar síðan 2001

Stig
Jardar

Hlaupakerfi
Sendingar

Eagles Patriots PatriotsEagles
28,6

365,8
132,2
233,6

18,4
306,5

79,2
227,3

28,6
394,2
118,1
276,1

18,5
366,0
114,8
251,2

þúsund dollara fær hver og einn 

112 

24 21
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Upphitun hefst

kl. 22:00

Tryggðu

þér áskrift

í síma
1817

365.is   1817

Það er komið að úrslitastund í ameríska fótboltanum - Super Bowl 52
Einn stærsti íþróttaviðburður í heimi með sína hálfleikssýningu
     þar sem Justin Timberlake er aðalnúmerið.



Enski rithöfundurinn H.G. 
Wells var kunnastur fyrir 
vísindaskáldsögur sínar, 
svo sem Innrásina frá 
Mars. Hann var þó einn-
ig afkastamikill höfundur 

alþýðlegra sagnfræðirita. Í einu slíku, 
frá árinu 1921, varpaði Wells fram til-
gátu um mestu hamfarir í sögu mann-
kyns.

Kenning hans var sú að landbrú 
hefði verið á milli Afríku og Evrópu 
allt til loka síðustu ísaldar fyrir um 
tíu til þrjátíu þúsund árum. Mið-
jarðarhaf hafi því verið lokað innhaf 
og sjávarstaða þess miklu lægri en 
Atlantshafsins. Gíbraltarsund hafi 
svo opnast og vatn streymt inn í Mið-
jarðarhafið með gríðarlegum flóðum 
og hörmungum fyrir mannfólk það 
sem áður hafði búið á svæðinu. Er 
auðvelt að gera sér í hugarlund að 
slíkar hamfarir hefðu getað orðið 
kveikja að goðsögnum á borð við 
þá af Nóaflóðinu. Aðrir höfundar 
hafa freistast til að láta þessa atburði 
gerast ennþá nær okkur í tíma og 
skýra með því sagnirnar um horfnu 
borgina Atlantis.

Skemmst er frá því að segja að til-
gáta Wells var röng. Sjór var farinn 
að streyma úr Atlantshafi í Mið-
jarðarhaf um Gíbraltarsund löngu 
áður en Homo sapiens kom fram á 
sjónarsviðið. Atburðarás á borð við 
þá sem hann lýsti hafði hins vegar átt 
sér stað miklu fyrr, eða fyrir meira en 
fimm milljónum ára. Þá hafði Mið-
jarðarhafið lokast í tugi eða hundruð 
þúsunda ára en opnast á ný með 
gríðarlegum flóðum. Eru miklar salt-
námur í Evrópu og Afríku ein helsta 
vísbendingin um þessa jarðfræðilegu 
þróun.

Það voru einmitt rannsóknir nátt-
úruvísindamanna sem urðu Wells 
innblástur í kenningasmíðinni. Með 
því að reikna út uppgufun Miðjarðar-
hafsins samanborið við það vatn sem 
í það bærist, var ljóst að ef ekki kæmi 
til sjór úr Atlantshafi myndi þetta 
sögufræga haf skreppa skjótt saman. 
Slíkar breytingar mátti svo nota til 
að skýra eitt og annað í náttúrusögu 
svæðisins.

Skrif jarðfræðinga um forna sjávar-
stöðu Miðjarðarhafsins urðu H.G. 
Wells uppspretta vangaveltna um 
fortíðina, en fyrir þýska arkitektinn 
Herman Sörgel urðu þau kveikjan að 
framtíðarsýn.

Tæknin tryggir friðinn
Sörgel fæddist í Bæjaralandi árið 
1885 og nam byggingarlist við 
Tækniháskólann í München. Hann 
tileinkaði sér hugmyndafræði Bau-
haus-hreyfingarinnar, sem var alls-
ráðandi í þýskum arkitektúr á þriðja 
áratugnum. Forsprakkar Bauhaus 
boðuðu samruna fagurfræði bygg-
ingarlistar og tæknilegrar verkkunn-
áttu. Að þeirra mati ætti hönnun fyrst 
og fremst að vera hagnýt og þannig 
gæti hún breytt samfélaginu og bætt 
það.

Sörgel þótti slyngur arkitekt, en 
það voru þó ekki einstakar bygg-
ingar sem héldu nafni hans á lofti, 
heldur stórkarlalegar skipulagshug-
myndir. Líkt og svo margir evrópskir 
menntamenn óttaðist hann að ný 
heimsstyrjöld væri yfirvofandi. Þýska 
þjóðin sleikti sárin eftir stríðið og 
hætt var við að öfgaöfl sem krefðust 
landvinninga og „lífsrýmis“ næðu 
eyrum almennings. Jafnframt þótti 
mörgum sem Evrópa mætti muna 
sinn fífil fegri. Heimsálfan væri snauð 
af náttúruauðlindum en í Ameríku og 

Asíu væru rísandi stórveldi sem væru 
hægt og bítandi að ræna Evrópubúa 
forystuhlutverki þeirra.

Niðurstaða Sörgels var sú að ríki 
Evrópu yrðu að hætta að bítast sín 
á milli um takmarkaðar auðlindir, 
heldur sækja á ný mið og fá útrás 
fyrir orku sína og metnað með því 
að vinna að sameiginlegu markmiði 
í stað hernaðarbrölts. Það markmið 
væri sameining Evrópu og Afríku!

Sörgel vildi reisa stærstu stíflu í 
heimi um Gíbraltarsund. Í henni 
yrði jafnframt vatnsaflsvirkjun upp 
á 50.000 megavött eða sem samsvarar 
átta Kárahnjúkavirkjunum. Annað 
eins afl yrði framleitt í risavirkjunum 
í Afríku og við stíflur í Hellusundi og 
milli Ítalíu, Sikileyjar og Túnis. Þar 
með yrði orkuþörf Evrópu fullnægt 
til frambúðar, auk þess sem stríð yrðu 
úr sögunni þar sem stjórn virkjan-
anna væri falin alþjóðlegri stofnun 
sem myndi einfaldlega skrúfa fyrir 
rafmagnið til þeirra ríkja sem brytu 
gegn alþjóðalögum.

Með þessu móti myndi yfirborð 
Miðjarðarhafsins lækka um allt að 
200 metra og til verða landsvæði 
á stærð við Frakkland. Ekki vildi 
Sörgel  láta þar staðar numið, heldur 
sá hann fyrir sér að veita Kongófljót-
inu í norðurátt og skapa þannig tvö 
risavaxin stöðuvötn í miðri Afríku. 
Úr þeim yrði vatninu svo veitt um 
Sahara-eyðimörkina til að græða 
hana upp.

Auk þess að skapa mikið ræktar-
land, áttu breytingarnar að gjörbylta 
samgöngum. Með landbrú milli Ítalíu 
og Afríku yrði hægt að leggja járn-
brautarteina frá Jóhannesarborg til 
Berlínar. Iðnaður Evrópubúa myndi 
blómstra með auðveldu aðgengi að 
gjöfulum og ódýrum náttúruauð-
lindum Afríku.

Evrópsk yfirráð
Óhætt er að segja að framtíðarsýn 
Sörgels hafi verið Evrópumiðuð og 
einkennst af ótrúlegum hroka í garð 
Afríkubúa, sem áttu einvörðungu 
að leggja herraþjóðunum í norðri 
til hráefni. Ekkert var hugsað út í 
afleiðingarnar fyrir íbúa álfunnar, 
en stöðuvötnin í Kongófljóti hefðu 
sökkt heilu löndunum. Raunar taldi 
Sörgel það sérstök rök fyrir því að 

þjóðir Evrópu slíðruðu sverðin að 
með því mætti framlengja nýlendu-
stefnuna í Afríku.

Skeytingarleysið var svipað varð-
andi umhverfisáhrif þessara trölls-
legu áætlana. Virtist arkitektinn 
engar áhyggjur hafa af lífríki í þessu 
sambandi. Að svo miklu leyti sem 
Sörgel leiddi hugann að slíkum 
þáttum, taldi hann að afleiðingarnar 
yrðu að mestu leyti jákvæðar. Þann-
ig myndu breytingar á hafstraumum 
líklega valda því að veðurfar yrði 
betra í Norður-Evrópu og hagsmunir 
íbúa þeirra svæða skiptu jú mestu 
máli.

Á sama hátt kærði Sörgel sig koll-
óttan um afdrif þeirra hafnarborga 
við Miðjarðarhafið sem snögglega 
yrðu komnar inn í mitt land. Undan-
tekning á þessu voru þó Feneyjar, en 
til að varðveita þá sögufrægu borg sá 
Þjóðverjinn fyrir sér að útbúið yrði 
manngert sjávarlón við borgina sem 
tengt yrði til hafs með miklum skipa-
skurði.

Mannvirkjagerð sú, sem áformin 
gerðu ráð fyrir, hefði orðið sú 
umfangsmesta í sögunni og voru 
skiptar skoðanir um hvort unnt 
væri að framleiða allt það sement 
sem stíflugarðurinn við Gíbraltar 
hefði kallað á. Engu að síður hreyfði 
hugmyndin við mörgum og til varð 
félagsskapur fólks sem barðist fyrir 
verkefninu.

Áhugalausir nasistar
Við valdatöku nasista í Þýskalandi 
freistaði Sörgel þess að vekja áhuga 
hinna nýju valdhafa á málinu. Nas-
istar kærðu sig hins vegar lítið um að 
vinna ný lönd til suðurs, heldur var 
hugur þeirra bundinn við Austur-
Evrópu, þar sem skapa skyldi aríska 
kynstofninum lífsrými. Árin fram að 
seinni heimsstyrjöldinni fór því lítið 

fyrir tillögum Sörgels, enda forystu-
ríki Evrópu fremur í stríðshug en að 
stefna á víðtæka samvinnu.

Áhugaleysi Þriðja ríkisins um 
stíflun Miðjarðarhafsins kom sér vel 
að stríði loknu. Í stað þess að hug-
myndinni væri varpað á ruslahauga 
sögunnar líkt og hverri annarri sturl-
aðri nasistahugmynd var hægt að 
dusta rykið af tillögunum og kynna 
sem leið til endurreisnar Evrópu og 
framlag til friðsamlegrar framtíðar í 
álfunni.

Næstu árin var Sörgel óþreytandi 
að ferðast um heiminn að kynna 
framtíðarsýn sína og tókst að vinna 
ýmsa á sitt band. Á leið til fyrirlestrar 
um hugðarefni sitt við München-
háskóla síðla árs 1952 gekk hann í veg 
fyrir bifreið sem kom aðvífandi og 
lést af sárum sínum fáeinum dögum 
síðar. Hann varð 67 ára gamall.

Án æðstaprests síns átti söfnuður 
Sörgels ekki langra lífdaga auðið. Eftir 
því sem leið á sjötta áratuginn fækk-
aði sífellt þeim sem létu sig dreyma 
um risastíflurnar umhverfis Miðjarð-
arhafið. Þar spiluðu margir þættir inn 
í. Tök Evrópuríkja á gömlum nýlend-
um sínum í Afríku fóru minnkandi og 
flestum mátti ljóst vera að ekki yrði 
unnt að ráðskast með þær til fram-
tíðar líkt og verið hafði.

Það voru þó tækninýjungar og þá 
sérstaklega óraunhæfar væntingar 
til kjarnorkutækninnar sem endan-
lega gerðu út af við drauminn um 
samruna Evrópu og Afríku. Hug-
myndin um að leysa raforkuþörf 
Evrópu með risavirkjununum hafði 
verið það atriði í hugmyndum Sör-
gels sem helst hafði náð eyrum fólks. 
Með kjarnorkuverum töldu margir að 
orkuvandi heimsins væri úr sögunni. 
Raforkuframleiðsla með kjarnorku-
verum var talin vandkvæðalaus 
tækni sem hlyti að verða sífellt auð-
veldari og ódýrari í framkvæmd. And-
spænis slíkri framtíðarsýn virtust 
hugmyndir um risastíflur til að virkja 
sjávarföllin úreltar og alltof flóknar. 
Minna þær vangaveltur óneitanlega 
á íslensk skrif í upphafi sjöunda ára-
tugarins þess efnis að síðustu forvöð 
væru fyrir landsmenn að virkja jökul-
árnar áður en nútímakjarnorkutækni 
kippti endanlega fótunum undan 
vatnsaflsvirkjunum.

Risastíflan og  
stækkun Evrópu

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson  
skrifar um stóra 
drauma.

EINKENNDIST AF ÓTRÚ-
LEGUM HROKA Í GARÐ 
AFRÍKUBÚA.

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17
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SKÓLINN
Í EINUM GRÆNUM

Austurstræti 17
Bankastræti 11
Barónsstígur

Birkimelur 1
Borgartún 26
Bústaðavegur 20

Grímsbær
Grjótháls 8
Hjarðarhagi 47

Kleppsvegur
Laugalækur 9
Laugavegur 116

Laugavegur 180
Lágmúli 7
Miklabraut 100

Suðurfell 4 Fjörður 13–15
Reykjavíkurv. 58

Dalvegur 20
Hagasmári 9

Fitjar 
Keflavíkurflugv.

Litlatún Skagabraut 43

REYKJAVÍK HAFNARFJÖRÐUR KÓPAVOGUR REYKJANESBÆR GARÐABÆR AKRANES
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TÍMAMÓT

Listakonan Hekla Dögg Jóns-
dóttir er þekkt fyrir síbreyti-
leg og marglaga verk og ólíkar 
aðferðir við að fá aðra til að 
taka þátt í þeim. Nú opnar 

hún sýninguna Evolvement klukkan 18 
í dag í Kling & Bang í Marshallhúsinu, 
Grandagarði 20. Samhliða kemur út 
vegleg bók með yfirliti um feril hennar.

Hekla Dögg, á hvað leggur þú áherslu 
á þessari sýningu? „Ég er svolítið að 
einblína á sköpunarþáttinn og nú kalla 
ég til samstarfs skáld og aðra lista-
menn. Skáldin til að semja af og til ljóð 
fyrir ljósa- og hljóðskúlptúr sem heitir 
2018 og er eins og fréttaveita. Þeir sem 
hlusta upplifa líðandi stund í gegnum 
orð skáldsins.“

Skúlptúrinn er með grænum ljósum 
sem blikka í takt við ljóðin, að sögn 
Heklu Daggar. „Þegar fólk hefur dvalið 
við skúlptúrinn dálitla stund þá sér 
það bleikt fyrst eftir að það labbar í 
burtu. Alltaf þegar maður hlustar á ljóð 
verður maður fyrir hughrifum. Þarna 
verða áhrifin líka sjónræn.“

Þarf ekki fólk að sitja lengur og 
lengur við skúlptúrinn eftir því sem á 
sýninguna líður ef alltaf bætast ljóð í 
skúlptúrinn? „Ég mundi mæla með því 
að fólk kæmi oftar en einu sinni, því 
sýningin breytist alltaf,“ svarar Hekla 
Dögg og færir sig svo skref til baka. 
„Í anddyrinu er vatnslitaverk sem ég 
vann með marbling-tækni sem var oft 
notuð til að prenta á bókarkápur. Þá 
eru litirnir fljótandi í vatni og papp-
írsörk dýft ofan í til að fanga þá. Ég 
gerði mismunandi mynstur á eins stór 
blöð og ég gat. Þau eru það fyrsta sem 
fólk sér þegar það kemur, eins og kápa 
utan um sýninguna fyrir innan. Ljós-
myndarar geta notað þessar arkir sem 
bakgrunn fyrir eitthvað sem þeir vilja 
mynda.“

Á leið inn úr anddyrinu lenda gestir 
undir glitrandi pappírsögnum sem 
hrynja á þá úr loftinu. Hvað táknar sá 
gjörningur? „Þá er fólk að ganga inn 
að uppsprettu sköpunarinnar því þar 
tekur ljósa- og ljóðaskúlptúrinn við. 
Svo er haldið áfram inn í næsta rými. 
Þar er hvít súla sem snýst löturhægt 
í 360 gráður á þremur mínútum. Á 

henni er myndavél og á sýningartím-
anum munu listamenn gera þriggja 
mínútna vídeóverk þar sem þeir 
virkja allt rýmið á einhvern hátt, það 
er áskorun, en listamenn eru alltaf til-

búnir í áskoranir. Ég byrja á þremur 
verkum sem verða tilbúin á opnuninni. 
Þau verða sýnd í einu rýminu enn. Þar 
geta gestir sest og notið þeirra.“
gun@frettabladid.is

Ljósin í takt við ljóðin
Hekla Dögg Jónsdóttir býður upp á ljósa- og ljóðaskúlptúr, prent og vídeó með þátttöku 
fleiri listamanna á sýningunni Evolvement sem hún opnar í Kling & Bang í dag.

Elskuleg móðir okkar, amma og systir, 
Helen Lund 

lést á hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ 28. janúar síðastliðinn. Útför 

hennar fer fram í Grafarvogskirkju 
föstudaginn 9. febrúar kl. 13.00.

Védís Fönn Lund
Tinna Dögg Jóhannsdóttir
Jóhann Ingi Jóhannsson

Hrafnar Jökull Ragnarsson
Herdís Eik Jónsdóttir

Martha E. Kristín Lund
Kristín Áslaug Lund Hammeren

og aðstandendur.

Páll Sigurðsson
fyrrverandi forstjóri Samábyrgðar 

Íslands á �skiskipum 
er látinn.

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hins látna.

Júlíana Sigurðardóttir
Ragna Pálsdóttir Páll Þorsteinsson
Sigurður Pálsson Erla Sigríður Þorsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, 
amma og langamma,
So�ía Kristjana 
Halldórsdóttir

So�ía Kristjana 
Halldórsdóttir

So�ía Kristjana 

verkstjóri,
andaðist laugardaginn 27. janúar sl. á 

hjúkrunarheimilinu Skógarbæ. Útförin mun 
fara fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Aðstandendur vilja 
þakka starfsfólki Skógarbæjar fyrir alúðlega umönnun og 

hlýlegt viðmót.

Kristjana Halldórsdóttir
Halldór Bjarkar Lúðvígsson Anna Dóra Sæþórsdóttir

Sunna, Lovísa og Ýmir Halldórsbörn
Albert Björn Lúðvígsson Sigrún Sandra Ólafsdóttir

Iðunn Júlía og Arndís Stella Albertsdætur

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför okkar 

ástkæra
Garðars Sveinbjarnarsonar

Hlíðarhúsum 7,  Reykjavík.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Eirar, sem 
kom að umönnun hans, fyrir einstaka 
umönnun og hlýhug.

Kjartan Garðarsson Antonía Guðjónsdóttir
Guðbjörg Garðarsdóttir Stefán Laxdal Aðalsteinsson
Anna Birna Garðarsdóttir Jón Ingvar Sveinbjörnsson
Guðrún Þóra Garðarsdóttir Sigurjón Ársælsson
Sigríður Garðarsdóttir Stefán Þór Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Magnús Sævar Magnússon,Magnús Sævar Magnússon,
umsjón útfaraumsjón útfara

Við erum til staðar Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  
okkur að haldaokkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi 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.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Hekla Dögg undir pappírsagnaregninu sem gengið er í gegnum að uppsprettu 
sköpunarinnar. MYND/LILJA BIRGISDÓTTIR

Um Heklu Dögg
Hekla Dögg hefur verið starfandi 
myndlistarmaður í rúma tvo ára-
tugi. Auk starfa hennar sjálfrar 
sem myndlistarmanns er hún 
prófessor við myndlistardeild LHÍ 
og virkur meðlimur og einn stofn-
enda listamannarekna gallerísins 
Kling & Bang.



Miroslav Manojlovic

varð bráðkvaddur í London 24. janúar.

Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju 
mánudaginn 12. febrúar kl. 15.00.

                                   Aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
við andlát og útför móður okkar, 

Svövu Pálsdóttur 
Hrafnkelsstöðum, 

Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks 

hjúkrunarheimilisins Ljósheima, 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, fyrir umhyggju og  

hlýhug árin öll.

Fyrir hönd �ölskyldunnar,
Hrafnhildur Þorgeirsdóttir
Brynhildur Þorgeirsdóttir

Aðalsteinn Þorgeirsson

Elsku yndislegi sonur okkar,  
bróðir, mágur og frændi,
 Tryggvi Ómarsson

lést miðvikudaginn 24. janúar  
á gjörgæsludeild Landspítalans. 

Útför fer fram þriðjudaginn 6. febrúar  
                       kl. 15.00 í Bústaðakirkju. 

Hrefna Gróa Snæhólm 
Ómar Bruno Ólafsson
Sunneva Jónsdóttir Snæhólm Stefán Halldór Fannbergsson
Guðmundur Ómarsson
Óttarr Þór Ómarsson Snæhólm

og frændsystkini.

Elsku mamma, tengdamamma,  
amma og langamma okkar,
Gyða Sigurðardóttir

Stykkishólmi,
lést á Dvalarheimili aldraðra í 

Stykkishólmi þann 13. janúar. 
Útför fór fram frá Stykkishólmskirkju  

þann 20 janúar.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug .  
Viljum einnig koma á framfæri sérstöku þakklæti til 

starfsfólks dvalarheimilisins fyrir góða umönnun og 
umhyggju við aðstandendur.

Agnes Agnarsdóttir Þórður Þorsteinsson
Hrönn Bernharðsdóttir Gunnar Leví Haraldsson
Ingveldur Jóhannesdóttir Hrannar Erlingsson
Valborg Jóhannesdóttir Gunnar Pétur Róbertsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, a� og langa�,

 Þorlákur Ásgeirsson 
húsasmíðameistari,

lést þriðjudaginn 30. janúar á 
dvalarheimilinu Hömrum í Mosfellsbæ.

Útförin fer fram frá Grensáskirkju miðvikudaginn  
7. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast 

afþökkuð en þeim sem vilja minnast hans er  
bent á líknarfélög. 

Ása Guðbjörnsdóttir
Kristín Dagný Þorláksdóttir 
Ásgeir Þorláksson Eva Hildur Kristjánsdóttir
Vilhjálmur Þorláksson Sigrún Guðmundsdóttir 
 Þorgeir Pétursson 

barnabörn og barnabarnabörn.

 Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Guðrún Hjartardóttir 
Köldukinn, Dalasýslu,  

Hraunbæ 90, Reykjavík,
lést á hjartadeild Landspítalans 

þriðjudaginn 30. janúar. Jarðarförin fer 
fram í Árbæjarkirkju föstudaginn 16. febrúar kl. 13.00. 

Árni Sigurðsson Selma Magnúsdóttir
Hjörtur E. Sigurðsson
Ingunn Sigurðardóttir Jón Axel Brynleifsson
Jón Óli Sigurðsson Kristín Árnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
systir og amma,

Valgerður Helgadóttir
Vallarbraut 10, Njarðvík,

lést á Landspítalanum,  
mánudaginn 29. janúar.  

Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju  
     þriðjudaginn 6. febrúar kl. 13.00.

Elín Björk Einarsdóttir Ómar Kristjánsson
Laufey Einarsdóttir Magnús G. Jónsson
Ólöf Einarsdóttir Guðjón Skúlason
Helga Sigrún Helgadóttir

og barnabörn.

Móðir mín,
Guðjónína Jóhannesdóttir

Nönnugötu 1,
lést á Landspítalanum, Fossvogi, 26. desember 

síðastliðinn. Útförin hefur farið fram. Innilegar þakkir til 
þeirra sem sýndu samúð og hlýhug við fráfall hennar.

Jóhannes Rúnar Sveinsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, a� og langa�,

Karl H. Cooper
Grundartjörn 1, Selfossi,
lést á hjúkrunarheimilinu 

Fossheimum föstudaginn 26. janúar.  
Útför fer fram frá Selfosskirkju 

þriðjudaginn 6. febrúar kl. 13.30. Innilegar þakkir 
fyrir auðsýnda samúð og hlýhug. Þökkum starfsfólki 

Fossheima sérstaklega fyrir góða umönnun og umhyggju 
við aðstandendur.

Auðbjörg Lilja Lindberg
Elín Bára Cooper Sigtryggur H. Dagbjartsson
Kristbjörg Linda Cooper Örn Ottósson
Ragnar Heiðar Karlsson María Maronsdóttir
Dúna Rut Karlsdóttir Árni Hjaltason
Erlingur Þór Cooper Líney Rut Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Tuttugu og sex sjómenn af 
tveimur breskum togurum 
og einum íslenskum vélbáti 
týndu lífi þann 5. febrúar 
árið 1968. Af því tilefni verð-

ur haldin athöfn á morgun, mánudag, 
klukkan 16, um borð í varðskipinu Óðni 
þar sem það liggur við festar við Sjó-
minjasafnið á Grandagarði. Jafnframt 
verður þess minnst að áhöfnin á Óðni 
vann hetjudáð er hún bjargaði 18 manns 
við erfiðar aðstæður í sama fárviðri. 
Aðalathöfnin verður í þyrluskýlinu svo 
verður kaffi og dagskrá í messa Óðins.

Auk minningarorða séra Hjálmars 
Jónssonar og ávarps Michaels Nevin, 
sendiherra Breta á Íslandi, mun Gylfi 
Geirsson, formaður öldungaráðs Land-
helgisgæslunnar og fyrrverandi starfs-
maður hennar, rekja atburðina fyrir 50 
árum í stuttu máli. Hann kveðst byrja á 
að minnast á togarann St. Romanus sem 

sökk norðarlega í Norðursjó í janúar 
1968. „Bretar telja hann alltaf með í því 
sem þeir kalla „triple trawler tragedy“, 
líka togarann Kingston Peridot sem 
fórst í sama mánuði á Mánárbreka út af 
Tjörnesi. Svo er komið að 5. febrúar. Þá 
hvolfdi Ross Cleveland í mynni Skutuls-
fjarðar þar sem 19 fórust en einn komst 
lífs af við illan leik, og báturinn Heiðrún 
II frá Bolungarvík fórst sama kvöld með 
sex manns.

Svo fjalla ég um togarann Notts 
County sem strandaði á sama tíma við 
Snæfjallaströnd og skipverjana 18 sem 
varðskipsmenn á Óðni björguðu daginn 
eftir við erfiðar aðstæður en einn maður 
var látinn úr kulda og vosbúð. Síðan kem 
ég svolítið inn á  eftirmálana og tæknina 
í sambandi við björgun, fjarskipti og 
siglingar á þessum tíma, reyni að draga 
upp mynd af þeim erfiðleikum sem gátu 
skapast á sjó.“

Gylfi ætlar og að rekja lítillega það 
sem gerðist í framhaldinu, vitna í 
skeytasendingar þáverandi forsætis-
ráðherra Íslands og Bretlands, Bjarna 
Benediktssonar og Harolds Wilson. „Ég 
les líka hluta úr svari ráðherra í breska 
þinginu við fyrirspurn þingmanns úr sal 
um þessa atburði á Íslandsmiðum, þar 
sem 58 Bretar höfðu farist á fáum vikum. 
Auðvitað höfðu þeir atburðir mikil áhrif 
og í kjölfar þeirra voru öryggiskröfur 
hertar.“

Þó atburðirnir séu stórir kveðst 
Gylfi ekki verða langorður. „Ég fer 
ekki í smáatriði, heldur reyni að halda 
mig við stóru myndina,“ segir hann og 
kveðst aðspurður muna þessa atburði 
sjálfur. „Ég var samt ekki byrjaður hjá 
Landhelgisgæslunni þá en ég var kom-
inn á sjó sem loftskeytamaður hjá Eim-
skip.“
gun@frettabladid.is 

Örlagaatburða minnst
Minningarathöfn verður um borð í varðskipinu Óðni á morgun þegar 50 ár eru frá 
mannskæðum sjóslysum í Ísafjarðardjúpi og björgunarafrek áhafnar Óðins rifjað upp.

Gylfi er öllum hnútum kunnugur í loftskeytasal varðskipsins Óðins.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Í ár gerðist það sem gerist nær 
aldrei. Sömu menn unnu bæði 
tvímenning og sveitakeppni 
Bridgehátíðar. Svíarnir Simon Hult 
og Simon Ekenberg unnu sigur 
í tvímenningnum og þeir unnu 
einnig sigur í sveitakeppninni með 
félögum sínum Peter Fredin og 
Johan Silvan. Mörg forvitnileg spil 
litu dagsins ljós á Bridgehátíð. Eitt 

þeirra er spil sem kom fyrir í 5tu 
umferð sveitakeppninnar. Ef skoð-
aður er sjónarhóll vesturs er spilið 
með ólíkindum. Norður passar fyrst 
og austur opnar á 2 gröndum (20-
22 jafnskiptir). Vestur á 6 punkta 
og það síðasta sem honum dettur 
í hug er að andstæðingarnir eigi 
slemmu (í báðum rauðu litunum). 
Norður var gjafari og allir á hættu:

Ekki nóg með það. Gegn slemmu í rauðum lit verður að 
taka fórn í spaða sem er 2 niður. 30 pör spiluðu 4  á spilið 
í AV. 18 pör spiluðu 5  og 17 pör spiluðu 6 . Aðeins 2 pör 
fengu að spila 6  í NS og eitt par fékk að spila samningana 
4  og 5 . Eitt par spilaði 7  doblaða í NS. Toppinn í AV 
fékk Ásmundur Örnólfsson sem varð sagnhafi á 6 gröndum 
dobluðum í vestur. Vörnin gat tekið 7 fyrstu slagina en út-
spil norðurs var lauf frá sjölitnum. Ásmundur sér þá 11 slagi 
og ákvað að hleypa á laufatíuna og fékk 12 slagi fyrir það. 
Austur var skiljanlega ekki ánægður.

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

Norður
-
1042
953
G865432

Suður
53
AG975
AK10876
-

Austur
KD3
KD8
D4
ÁKD97

Vestur
ÁG1098764
63
G2
10

ÓTRÚLEGT SPIL

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist mikið sjónarspil . Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 9. febrúar næstkomandi á krossgata@
fretta bladid.is merkt „3. febrúar“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Smartís eftir 
Gerði Kristnýju frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu krossgátu 
var Freygarður Þorsteinsson, 
110 Reykjavík. 

Lausnarorð síðustu viku var
B R E N N U V A R G U R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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LÁRÉTT 
1 Kanna þyngd á leiðarvísi 
(11)
11 Bar á belginn fiskinn feitan 
(10)
12 Eftir smá nöldur stendur 
Anna upp og hugar að velferð 
sinna gæludýra (11)
13 Tel hóp geta nurlað saman 
fyrir eina manneskju (10)
14 Fyllið skarð fólks sem var 
að farast (7)
15 Er fótur fyrir sveitinni með 
skálmhaldinu? (9)
16 Frægur fylkir sækir sjó (7)
20 Riddaraleg sletta um Mit-
subishi (6)
21 Fer með fýlusvipinn í versl-

unargötuna (8)
25 Panta sérlega hraðfleyga 
pílu (8)
26 Heyri væl lúsablesanna 
sem bergmál fjallsnafanna (9)
30 Nei, ég meina ekki smá-
vaxna sjóara heldur lindýr (8)
31 Gjaldmiðill finnsku 
álfanna? Nei, heimkynni 
þeirra (13)
32 Vaskur maður á fleiri en 
einn skrúfnafar (8)
33 Hvað geymir kanna Nóa-
túnsbónda? Er það saltur sjór 
eða sælindýr? (13) 
35 Um spor mikilla umsvifa 
ákveðinna hringferla (9)
39 Tel minn hluta ekki duga 

langt (6)
41 Með fleyg og klink fer allt í 
auðleystan hnút (9)
42 Endalaust röfl um boltann 
(7)
44 Seinar að leysa úr ruglinu 
út af eitruðu frumefni (6)
45 Varð auðfrauka rík og 
ringluð af mysu? (9)
46 Illa falin miðja alheimsins 
(5)
47 Skynja ríkidæmi kenni-
leita (8)  

LÓÐRÉTT 
1 Draumhugi kemur væntan-
lega í ljós (7)
2 Þessi leiði á móti koma sér 

vel (7)
3 Reifum risavaxin í fínum 
rásum (7)
4 Snaraði þessu meðan þú 
varst með nefið í öðru (7)
5 Slæ um mig með riti um 
eigið fé (8)
6 Finn allskonar dót í stapp-
aðri geymslunni (8)
7 Lúffuðum eftir að hún var 
með kjaft og glotti út að 
báðum (9)
8 Sénsinn er lítill, enda ein-
trjáningurinn prófdómari (9)
9 Rambar á brún ölmóðra og 
sauðdrukkinna (9)
10 Síðasti spottinn og strikið 
sem fara þarf yfir (9)

17 Fangar pössunarsama með 
purkunarsömum? (9)
18 Sú dula mun drífa sig heim 
og úr augsýn (9)
19 Heljarmóðir ku vita á sorg 
og sút (9)
21 Kæri karl fyrir að vera 
krimma (8)
22 Frumbyggja er illa við að 
fólk kalli hann öskjuask (7)
23 Drifum undirstöðu áfram 
með löppum (9)
24 Nýti hættuheimildina til 
að klára vandræðamatinn 
(13)
27 Losna við illsku næturinnar 
eftir reiðtúrinn (12) 
28 Við erum í fyrsta sinn í nýju 

borginni (9)
29 Sú þorskfrænka úr eldinu 
sem nær frá olnboga að 
fingurgómum (9) 
34 Tja, ég mun ekki meiða 
kúguppgefna kappa (7)
35 Heitur yfirborðssjór – er 
það byrjun á endinum? (6)
36 Flaska á svikna héranum 
(6) 
37 Hvernig grillar maður grill? 
(6)
38 Höfnum meintu uppnámi 
(6)
40 Sóið þeim gullna vana (5)
43 Gagnið af þessari vísbend-
ingu er ekkert (4)
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2 7 9 1 4 6 8 5 3

3 1 5 7 8 2 9 6 4

Bronstein átti leik gegn Geller í 
Moskvu árið 1961.
Hvítur á leik
1. Dg6! (1. Hxf7 vinnur líka) 1...
fxg6 2. Hxg7+ og mát í næsta leik. 

www.skak.is:  Nýjustu skákfrétt-
irnar.
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Snyrtistofan Ha�lik

Sérmeðferðir fyrir þá sem gera kröfur 
um raunverulegan árangur !

Snyrtistofan Hafblik býður upp á hinn vinsæla Supreme Hollywood-

meðferðarkúr sem gefur raunverulegan árangur. Þessi náttúrulega og 

kröftuga viðgerðarmeðferð á andliti er raunhæf leið til að eldast með 

fullri reisn. Staðreyndin er að það tekur okkur mörg ár að mynda djúpar 

hrukkur og aðrar skemmdir í húð. Þær hverfa ekki á einni nóttu. Það er 

engin skyndilausn til. Supreme Hollywood-meðferðarkúr er langtíma-

ferli og þ.a.l. raunveruleg viðgerð sem vinnur á ótímabærri öldrun húðar, vinnur á litabreytingum og 

öldrunarblettum og styrkir og stinnir húðvefinn. Starfsemi húðar verður sterkari, heilbrigðari og virkari. 

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 55 þús. upp í 150 þús. kr. afsláttur ! 

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Við bjóðum einnig:  Háræðaslitsmeðferðir
HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, háræða-
stjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð 
eftir rósroða.

Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er hversu 
margar meðferðir þarf til að fjarlægja  
háræðaslit endanlega. 



Listaverkið Þessa mynd teiknaði hún Helena, fimm ára, og 
sendi okkur.

Tveir kappsfullir drengir voru á 
dögunum að útbúa stórt snjóhús 
þegar blaðamaður og ljósmyndari 
rákust á þá. Drengirnir heita Ísak 
Einir Magnússon og Gunnar Dagur 
Einarsson og eru báðir tólf ára, að 
verða þrettán. Þeir segja snjóhúsa-
gerð vera áhugamál.

Ísak Einir: Við höfum búið til lítil 
snjóhús áður en þau hafa aldr-
ei orðið að neinu, þannig séð. En 
þetta var svo tilvalinn skafl. Einn 
vinur okkar, Jónas Orri, á eiginlega 
hugmyndina, enda býr hann næst 
skaflinum.

Gunnar Dagur: Við Jónas Orri voru 
bara að labba hérna og sáum skafl-
inn, bjuggum til dyr og grófum smá 
og svo kom Ísak Einir með okkur. 
Jónas Orri er bara á badminton-
æfingu núna, annars væri hann hér.

Hvað á húsið að verða stórt?

Ísak Einir: Ég veit það ekki. Við 
munum bara halda áfram þar til 
við getum ekki meira. Þetta er svo 
gaman.

En er ekki erfitt að koma snjónum 
frá?

Gunnar Dagur: Við höfum stóra 
skóflu til þess. Notum minni skóflur 
í gröftinn og þegar við erum búnir 
að losa snjó í dálitlar hrúgur notum 
við stóru skófluna til að koma 
snjónum út.

Ísak Einir: Já, í ákveðinn tíma erum 
við bara að grafa, grafa og grafa. Svo 

kemur að því að við losum okkur við 
snjóinn og berum hann út.

Ætlið þið að sofa í húsinu?

Gunnar Dagur: Ég veit ekki, það 
gæti verið.

Ísak Einir: Við þurfum bara að setja 
upp fána til að tryggja að menn 
komi ekki á snjóýtum og ryðji hús-
inu okkar í burtu.

Gunnar Dagur: Það væri ekki gott 
að vera sofandi og allt hryndi.

Eruð þið oft að leika ykkur úti?

Ísak Ernir: Já, já, við erum dálitlir 
útikarlar.

Gunnar Dagur: Við erum samt eig-
inlega meira inni núna en úti þegar 
við erum að grafa.

Eru þetta mörg herbergi?

Ísak Einir: Við erum með sérstaka 
geymslu fyrir töskurnar okkar og 
fleira dót og þar inni er lítið hólf 
fyrir snjógleraugu.

Gunnar Dagur: Svo verður hitt bara 
eitt risastórt rými. Planið okkar er 
að setja sprittkerti á víð og dreif.

   Þurfum bara  
að setja  

Gunnar Dagur er niðri og Ísak Einir  uppi. Þeir segja heitt og notalegt í húsinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Pabbi! Ég skoraði sex mörk í 
leiknum í dag. Frábært sonur sæll. 
Og hvernig lauk leiknum? Þrjú-þrjú.

Ertu ánægður með nýja hundinn 
þinn? Já, mjög, hann sækir til 
dæmis alltaf Moggann fyrir mig. En 
eru ekki margir hundar sem gera 
það? Jú, jú, en ég er ekki áskrifandi.

Jónsi litli sagði öllum að hann 
myndi bráðum eignast lítinn 

bróður og var ákaflega spenntur. 
Einn dag leyfði mamma hans 
honum að leggja lófann á maga sér 
til að finna litla bróður sprikla. Eftir 
það steinhætti Jónsi að minnast 
á litla krílið. Kennara á leikskól-
anum þótti það einkennilegt og 
spurði: Hvernig gengur með litla 
bróður þinn, Jónsi minn? Fer hann 
ekki bráðum að koma í heiminn? 
Nei, svaraði Jónsi leiður. Mamma 
gleypti hann.

Glettur

VIÐ ERUM MEÐ 
SÉRSTAKA GEYMSLU 

FYRIR TÖSKURNAR OKKAR OG 
FLEIRA DÓT OG ÞAR INNI ER 
LÍTIÐ HÓLF FYRIR SNJÓGLER-
AUGU.

„Jæja, Konráð,“ sagði Kata. 
„Þú sem allt veist, hvað á 
að gera hér?“ 

„Við eigum að klippa út 
þessi �ögur form,“ sagði 
Konráð. „Og raða þeim 
þannig saman að þau 
myndi stóra sta�nn T.“ 
„T,“ sagði Kata önug. 

„Ekki segja mér að við 
eigum að búa til T.  Ég 
get ekki séð að það sé 
hægt.“ Róbert klóraði 
sér í hausnum. Hann gat 
heldur ekki séð hvernig 
hægt væri að búa til 
sta�nn T úr þessum 
skrítnu formum.

Konráð
á ferð og �ugi

og félagar
287

Getur þú 
raðað saman 

þessum formum 

svo úr verði

 stafurinn 
T?

?
?

?

      upp fána
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Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 

eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

mest lesna dagblað landsins.me



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðvestanstrekkingur og él en bjart austan til á landinu. Frost um allt land, 
jafnvel talsvert í innsveitum fyrir norðan.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég get með því einu að 
horfa örsnöggt á skóna 
þína sagt hver þú ert.

Ahh, þú ert... að læra að vera 
prestur á Dalvík. Þú ert af 

enskum og finnskum ættum. 
Þú elskar smáfugla og naan-

brauð. Þú spilar á 
flautu og kýst 

Framsókn.

Jæja! Ertu 
ekki hissa? Smá …

Ég leit örsnöggt í 
augun á henni og 

það sagði mér 
ALLT. Kexrugluð.

Þú ert 
skyggn, 

Jói.

Hérna mamma, ég þreif 
bílinn þinn.

Í alvöru?
Mamma, þú fæddir 
mig og klæddir, og 

ólst mig upp.

Núna erum við á 
sléttu.

Hvenær fáum 
við okkur 
jólatré.

Bráðum.
Bráðum-í-kvöld, eða 
bráðum-á-morgun, 
eða bráðum-um-

helgina, eða ... ÉG ÞARF AÐSTOÐ!
Á 

leiðinni!

Bráðum-þegar-þú-gerir-mig-loks-
brjálaðan-með-að-spyrja-endalaust.

3 .  F E B R Ú A R  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R46 F R É T T A B L A Ð I Ð

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega. éttablaðið dagleg

Lesa bara FBL

64%

Lesa bæði
FBL OG MBL

25%

Lesa bara MBL

11%

Allt sem þú þarft ...arft ...

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.



ÚTSALA !
LOKAHELGIN

ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

ÚTSALA !

ALLT AÐ 70% AFSLÁTTURALLT AÐ 70% AFSLÁTTURALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR

OPIÐ ALLA HELGINA Á
 SUÐURLANDSBRAUT OG GLERÁRTORGI !



Friðbjörg bætir við að í raun 
vanti upp á það að fræðimenn geti 
miðlað þessum skrifum betur til 
almennings. „Ég held að kerfið þyrfti 
að vera meira hvetjandi gagnvart 
skrifum fyrir almenning. Oft eru 
þetta ákveðnar grunnrannsóknir og 

eitthvað sem varðar okkur öll sem er 
svo mikilvægt að við almenningur 
fáum að fylgjast með. Efni sem er 
búið að greina og vinna vel en það 
þarf að ná betur til almennings í 
landinu.“

Friðbjörg leggur áherslu á að sam-
bandið á milli háskólans og sam-
félagsins þyrfti að vera mun virkara. 
„Segjum bara að lestri sé ábótavant, 
svo dæmi sé tekið, en þá getur vel 
verið að það sé skrifað meira um 
það í erlendu samhengi en jafnvel 
til almennings. Þá vantar okkur 
ákveðnar línur eða ramma um það 
hvað á að ræða um og af hverju. 
Háskólinn á að styðja við almenna 
umræðu í landinu og þá sérstaklega 
gagnrýna umræðu, ekki endilega 
niðurrífandi, heldur gagnrýna, þar 
sem er verið að rökræða. Lýðræðið 
þarf alltaf á nýjum bókum og rökum 
að halda.“
   En finnið þið hjá Hagþenki fyrir 
því að þessar tilnefningar og verð-
laun hjálpi þessum ritum sem þó 
koma út til þess að ná til almenn-
ings? „Já, ég held að það geri það. 
Athyglin er alltaf að aukast jafnt og 
þétt og svo er verðlaunaféð líka það 
veglegt, ein milljón og tvö hundruð 
og fimmtíu þúsund, ívið hærra en 
Íslensku bókmenntaverðlaunin,“ 
segir Friðbjörg kankvís. „En mér 
finnst að eftir að við fórum að til-
nefna tíu bækur á lista þá hafi það 
gert meira fyrir fleiri. Þetta vekur 
athygli á þessum bókum af því að 
sumar þessara bóka eru alla jafna 
ekki mikið í umræðunni þó svo 
aðrar séu það vissulega. Það er heil-
mikill heiður fólginn í þessu og 
þetta spyrst víða.“

Hagþenkir er félag 
höfunda fræðirita 
og kennslugagna 
en félagið sækir 
nafn sitt til rits sem 
Jón Ólafsson frá 

Grunnavík skrifaði 1737. Það fjallar 
um „almennt stand á Íslandi“, lær-
dóm og bókiðnir. Eftir þessu hand-
riti, sem gefið var út 1996, nefna 
höfundar fræðirita og kennslugagna 
félag sitt.

Allt frá 1987 hefur félagið veitt 
höfundum viðurkenningar fyrir efni 
er hefur þótt skara fram úr og síðast-
liðin tíu ár hafa 10 bækur verið til-
nefndar rétt eins og núna og mikið 
er lagt upp úr fjölbreytni, segir Frið-
björg Ingimarsdóttir, framkvæmda-
stýra Hagþenkis. „Við viljum að 
þessi listi endurspegli ólík fræðirit 
og kennslugögn og að auki er hann 
hugsaður meira fyrir almenning en 
háskólasamfélagið eins og skipu-
lagsskrá verðlaunanna kveður á um, 
en það er sérstakt viðurkenningar-
ráð skipað fimm félagsmönnum 
sem alfarið velur á listann, eftir að 
hafa hist vikulega í tvo mánuði og 
borið saman bækur, þannig að við 
– Hagþenkir – leitumst við að miðla 
ákveðnum bókum sem viðurkenn-
ingarráðið metur að séu framúr-
skarandi fyrir almenning.“

Aðspurð hvort það sé nægur hvati 
til staðar í fræðasamfélaginu til þess 
að skrifa fyrir almenning segir Frið-
björg að svo sé því miður ekki og oft 

Þurfum alltaf á nýjum bókum og rökum að halda
Tilnefningar til viðurkenningar Hagþenkis fyrir fræðirit eða námsgögn voru kynntar í vikunni.  
Friðbjörg Ingimarsdóttir framkvæmdastýra segir markmiðið að fræðin nái betur til almennings.

Friðbjörg Ingimarsdóttir framkvæmdastýra segir Hagþenki hvetja fræðasamfélagið til þess að miðla fræðslu til almennings. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tilnefningar til Viðurkenningar Hagþenkis
Inngangur að skipulagsrétti – 
lagarammi og réttarframkvæmd
Höf. Aðalheiður Jóhannsdóttir.  
Útg. Háskólaútgáfan.

Heildstætt rit um flókinn heim 
skipulagsréttar. Handbók sem 
gagnast bæði lærðum og leikum.

Íslenska lopapeysan – uppruni, 
saga og hönnun
Höf. Ásdís Jóelsdóttir.  
Útg. Háskólaútgáfan.

Margþætt rannsókn í textílfræði 
sem lýsir samspili handverks, 
hönnunar og sögu prjónaiðnaðar í 
fallegri útgáfu.

Saga Borgarness I og II. – Byggðin 
við Brákarpoll og Bærinn við 
brúna
Höf. Egill Ólafsson og Heiðar Lind 
Hansson. 
Útg. Borgarbyggð og Opna.

Áhugaverð saga sem á sér skýran 
samhljóm í þróun Íslandsbyggðar 
almennt, studd ríkulegu og fjöl-
breyttu myndefni.

Borgin – heimkynni okkar
Höf. Hjálmar Sveinsson og Hrund 
Skarphéðinsdóttir.  
Útg. Mál og menning.

Fróðleg hugvekja og framlag til 
þjóðfélagsumræðu um skipulag, 
lífshætti og umhverfismál í borgar-
samfélagi.

Jarðhiti og jarðarauðlindir
Höf. Stefán Arnórsson. 
Útg. Hið íslenska bókmenntafélag.

Einstaklega ítarlegt rit um auð-
lindir í jörðu og brýn áminning um 
að huga að sjálfbærni við nýtingu 
náttúruauðæfa.

Ójöfnuður á Íslandi – skipting 
tekna og eigna í fjölþjóðlegu sam-
hengi
Höf. Stefán Ólafsson og Arnaldur 
Sölvi Kristjánsson.  
Útg. Háskólaútgáfan.

Skýr og aðgengileg greining á 
þróun eigna og tekna á Íslandi og 
misskiptingu auðs í alþjóðlegum 
samanburði.

Leitin að klaustrunum – klaustur-
hald á Íslandi í fimm aldir
Höf. Steinunn Kristjánsdóttir.  
Útg. Sögufélag og Þjóðminjasafn 
Íslands.

Umfangsmikil og vel útfærð 
rannsókn sem varpar nýju ljósi á 
sögu klausturhalds á Íslandi. Frá-

sagnarstíll höfundar gefur verkinu 
aukið gildi.

Undur Mývatns – um fugla, flugur, 
fiska og fólk
Höf. Unnur Jökulsdóttir.  
Útg. Mál og menning.

Óvenju hrífandi frásagnir af rann-
sóknum við Mývatn og sambandi 
manns og náttúru.

Frelsi, menning, framför – um 
bréf og greinar Jóns Halldórs-
sonar
Höf. Úlfar Bragason.  
Útg. Háskólaútgáfan.

Næm lýsing á sjálfsmynd, vænt-
ingum og viðhorfum vesturfara 
við aðlögun þeirra að samfélagi og 
menningu Norður-Ameríku.

Sjálfstætt fólk – vistarband og 
íslenskt samfélag á 19. öld
Höf. Vilhelm Vilhelmsson.  
Útg. Sögufélag.

Aðgengilegt og vel skrifað rit 
sem sýnir hvernig vinnufólk fyrri 
tíma gat haft áhrif á bága stöðu 
sína með hversdagslegu andófi og 
óhlýðni.

kostnaður fyrir höfundana. „Nei, og 
að auki þá held ég að það hafi dregið 
úr þessari hvatningu vegna þess að 
háskólakennararnir virðast fá fleiri 
stig fyrir að skrifa fræðigreinar í 
fræðirit, oftast á ensku, tilvitnanir 
skipta mestu máli og því velja þeir 

að fara þá leið. Ég veit til dæmis til 
þess að það hafi verið skrifuð mögn-
uð bók um búsáhaldabyltinguna 
en hún er til sem fræðirit á ensku 
og þá einmitt skrifuð inn í alþjóð-
legu fræðiumræðuna fremur en til 
almennings.“

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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af lesendum dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára lesa 
Fréttablaðið daglega. 

89%

Allt sem þú þarft ...

glega. 

Lesa bara FBL

64%

Lesa bæði
FBL OG MBL

25%

Lesa bara MBL

11%

arft ...

     *Fréttablaðið og Morgunblaðið.

Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.
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„Bein voru auðvitað óspart nöguð 
áður fyrr og Skugga-Sveinn var sakað-
ur um stórfelldan sauðaþjófnað. Kalli 
hefur líka mikið verið að sjóða bein 
heima undanfarið og hér er spilað á 
bein og leikið með bein,“ segir Ágústa 
Skúladóttir brosandi þegar  hún sýnir 
Fréttablaðsfólki leikmynd söngleiks-
ins Í skugga Sveins sem verður frum-
sýndur í Gaflaraleikhúsinu í Hafnar-
firði á morgun, sunnudag, klukkan 
13. Ágústa er leikstjóri hins nýja söng-
leiks sem Karl Ágúst er höfundur að 
en byggir á leikritinu Skugga-Sveini 
eftir Matthías Jochumsson sem frum-
sýnt var 1862.

Kalli er baksviðs að setja upp 
sögumannshárkollu fyrir mynda-
tökuna og Ágústa hefur orðið áfram: 
„Það er tríó sem fer með öll hlut-
verkin. Tónlistarmaðurinn Eyvindur 
Karlsson sem samdi lögin og spilar á 
hátt í tuttugu hljóðfæri, leikur einn-
ig Skugga-Svein, hann á bækistöð 
í hellinum hér baka til. Svo bregða 
þau Kristjana Skúladóttir og Kalli sér í 
fjölmörg hlutverk og syngja ein fimm-
tán lög sem Eyvindur hefur samið við 
nýju textana hans Kalla. Leikararnir 
eru inni á sviðinu allan tímann en 
bregða sér út á kant og skipta þar um 

gervi fyrir framan áhorfendur,“ segir 
Ágústa og kynnir þrjár persónur 
söngleiksins með hárkollum þeirra. 
„Hér höfum við Lárentínus sýslu-
mann, mikið montprik. Hér kemur 
Grasa-Gudda og líka Ketill skrækur 
sem er með Slash-grímu. Það er Vala 
Halldórsdóttir sem býr til þessi gervi, 
Guðrún Öyahals sér um leikmyndina 
og Skúli Rúnar Hilmarsson lýsinguna. 
Allt mikið hæfileikafólk og leikararnir 
verða í stöðugri aksjón meðan á sýn-
ingu stendur.“

Nú er Karl kominn og lýsir efni 
söngleiksins og tildrögum þess að 
hann er á leið á svið. „Þetta verk fjallar 
um utangarðsmanninn sem hefur 
verið hrakinn úr mannlegu samfélagi 
og gagnkvæma andúð hans á því. Mér 
finnst þessi saga sem Matthías skap-
aði ekki mega gleymast, hún er partur 
af menningararfinum okkar.“

Karl segir þjóðtrúna blandast inn 
í verkið eins og á dögum Matthíasar, 
trú fólks á  yfirnáttúrulegar vættir og 
útilegumenn. „Almenningur trúði því 
að það væru stór samfélög útilegu-
manna uppi á hálendinu, lifandi á 
illa fengnu sauðakjöti. Sýningin okkar 
litast af því að það sé eitt og annað á 
sveimi í kringum okkur. Samt er hún 
fyrst og fremst góð skemmtun, spenn-
andi saga og skemmtilegar persónur. 
Eitt af því sem Matthías gaf okkur 
með sínu verki var sterkar persónur 
sem hafa lifað af þannig að jafnvel 

fólk sem aldrei hefur séð Skugga-
Svein leikinn veit hver Grasa-Gudda 
er, Ketill skrækur og auðvitað Skugga-
Sveinn sjálfur. Það er merki þess að 
leikritið sé vel heppnað hjá Matthíasi. 
Hann var skólapiltur á þeim tíma sem 
hann skrifaði það og var ábyggilega 
undir áhrifum frá evrópskum verkum 
sem hann hafði séð eða lesið. Við 
höfum leyft þeim áhrifum að lifa í 
okkar verki.“

Þótt texti söngleiksins sé frumsam-
inn kveðst Karl leyfa einu og einu til-
svari úr gamla leikritinu að detta inn 
til að minna á hvaðan efnið kemur 
og skemmta þeim sem hugsanlega 
kannast við það. „Upphafslagið 
okkar í sýningunni heitir Margt býr 
í þokunni. Það er lína sem er tekin úr 
einum af söngtextum Matthíasar úr 
Skugga-Sveini.“

 Í skugga Sveins verður á fjölum 
Gaflaraleikhússins klukkan 13 á 
sunnudögum. „Við vonumst til að sjá 
sem flestar fjölskyldur hér í leikhús-
inu,“ segir Kalli og miðum við að fólk 
frá sjö ára aldri og upp úr geti notið 
verksins.“

Matthías skapaði sterkar 
persónur sem hafa lifað af
Karl Ágúst Úlfsson sótti persónur í leikrit Matthíasar Joch-
umssonar Skugga-Svein er hann samdi söngleikinn Í skugga 
Sveins sem frumsýndur verður í Gaflaraleikhúsinu á morgun.

Karl Ágúst í gervi sögumannsins, hann grípur bein og spilar hina ólíkustu tóna á þau. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

TÓNLISTARMAÐUR-
INN EYVINDUR 

KARLSSON SEM SAMDI LÖGIN 
OG SPILAR Á HÁTT Í TUTTUGU 
HLJÓÐFÆRI, LEIKUR EINNIG 
SKUGGA-SVEIN.
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ARES TUNGUSÓFI
Stærð: 278X175cm
Verð: 219.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 186.150,-

JERSEY TUNGUSÓFI
Stærð: 250X165cm
Verð: 188.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 159.800,-

CLARK STÓLL
Verð: 16.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 10.140,-

COBY STÓLL
Verð: 18.500,-

ÚTSÖLUVERÐ: 14.800,-

CANNON HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 284X190/165cm
Verð: 279.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 195.300,-

MADISON TUNGUSÓFI
Stærð: 251X165cm
Verð: 188.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 146.640,-

CANNON HORNTUNGUSÓFICANNON HORNTUNGUSÓFI
StærStærð: 284X190/165cmð: 284X190/165cm

CLARK STÓLLCLARK STÓLL COBY STÓLLCOBY STÓLL

JERSEY TUNGUSÓFIJERSEY TUNGUSÓFIJERSEY TUNGUSÓFIJERSEY TUNGUSÓFI

ÚTSÖLUVERÐ: 159.800,-

MADISON TUNGUSÓFIMADISON TUNGUSÓFI

ARES TUNGUSÓFIARES TUNGUSÓFI
StærStærð: 278X175cmð: 278X175cm
VVererVVerVV ð: 219.000,- ð: 219.000,- 

ALEXA SKENKUR – hvítt matt/eik
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 96.600,-

BORÐSTOFUBORÐ – hvítt gler
Stærð: 180X100cm
Verð: 98.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 78.400,-

VVererVVerVV ð: 188.000,-  ð: 188.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 146.640,-

BORÐSTOFUBORÐ – hvítBORÐSTOFUBORÐ – hvítt glert gler
ð: 180X100cmð: 180X100cm

ð: 98.000,-ð: 98.000,-    
ÚTSÖLUVERÐ: 78.400,-

HÆGINDASTÓLL Í LEÐRI
Stillanlegur m/rafmagni
Verð: 148.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 118.400,-

LO
KADAGAR ÚTSÖ

LUNNAR
LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM



Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

3. FEBRÚAR 2018
Tónlist
Hvað?  Krakkar spila jazz
Hvenær?  15.00
Hvar?  Norræna húsið
Dýfur úr djassheimum flytja þau 
Eva (12 ára, píanó), Guðrún Aisha 
(11 ára, klarínett), Kári (13 ára, 
rafmagnsgítar) og Oddur (14 ára, 
saxófónn) ásamt Linu (12 ára, 
víbrafónn), Aidu (12 ára, kontra-
bassi) og Unu (10 ára, trommur) 
frá Noregi. Japanski píanósnilling-
urinn Ayumi Tanaka leikur nokkur 
lög ásamt Odd André Elveland 
tónlistarstjórnanda.

Hvað?  Útgáfutónleikar – Volta
Hvenær?  20.00
Hvar?  Samkomuhúsinu á Akureyri
Akureyrska hljómsveitin Volta 
gefur út um helgina sína fyrstu 
plötu, Á nýjan stað. Útgáfutón-
leikar verða haldnir í Samkomu-
húsinu á Akureyri.

Hvað?  Albert Finnbogason
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Albert Finnbogason er tónlistar-
maður sem lengi hefur stundað 
iðju sína, bæði á Íslandi og utan 
landsteinanna. Síðustu ár hefur 
Albert unnið náið með fjöl-
mörgum tónlistarmönnum úr 
framvarðarsveitinni hvort sem er 
í hljóðveri eða á hljómleikaferða-
lögum, til dæmis Sóleyju, JFDR, 

Gyðu Valtýsdóttur, Shahzad Isma-
ily, Indriða og Blonde Redhead, en 
einnig sem meðlimur í hljómsveit-
unum Grísalappalísu, The Heavy 
Experience, Swords of Chaos og 
Skelk í bringu.

Hvað?  Bæjarlistamaður býður til 
tónleika
Hvenær?  21.00
Hvar?  Sundlaug Kópavogs
Á sundlauganótt, laugardaginn 
3. febrúar, flytur Sigtryggur ásamt 
félögum sínum í ManKan magn-
aðan tónlistargjörning sem mun 
óma á bakka Kópavogslaugar og 
ofan í vatninu.

Viðburðir
Hvað?  Sýningaropnun – Evolve-
ment eftir Heklu Dögg Jónsdóttur

Hvenær?  17.00
Hvar?  Kling og Bang, Marshall-
húsinu
Á sýningunni er Hekla Dögg í 
samstarfi við fjölda listamanna og 
skálda að festa sköpunina sjálfa í 
form. Sýningin er óútreiknanlegt 
ferli þar sem sköpunin, núið og 
tilviljunin leika stöðugt ærslafullt 
spiladósarlag.

Hvað?  Listamannaspjall á laugar-
degi, Erlingur Páll Ingvarsson
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hallgrímskirkju
Í dag býður Listvinafélag Hall-
grímskirkju til listamannaspjalls 
í Hallgrímskirkju í tengslum við 
sýningu Erlings Páls Ingvars-
sonar, Birting/Illumination. 
Erlingur mun ræða um sýninguna 
og svara fyrirspurnum gesta. 
Rósa Gísladóttir sýningarstjóri 
og myndlistarmaður, mun opna 
umræðurnar. Léttar veitingar 
verða í boði.

Hvað?  Sérsýning Sósíalistaflokks-
ins á kvikmynd um yngri ár Karls 
Marx
Hvenær?  14.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu

Sósíalistaflokkur Íslands og Bíó 
Paradís bjóða til sýningar á Karli 
Marx ungum (Le jeune Karl Marx) 
eftir haitíska leikstjórann Raoul 
Peck með umræðum fyrir og eftir 
sýningu myndarinnar laugar-
daginn 3. febrúar klukkan 14. Fyrir 
myndina mun heimspekingurinn 
Viðar Þorsteinsson minnast 
Marx og þess erindis sem kenn-
ingar hans eiga við samtímann. 
Eftir sýningu myndarinnar verða 
opnar umræður með Ragnari Þór 
Ingólfssyni, formanni VR, Birgittu 
Jónsdóttur fyrrverandi þingmanni 
Pírata og Sólveigu Önnu Jóns-
dóttur, frambjóðanda til formanns 
Eflingar.

Sunnudagur
Tónlist
Hvað?  15:15 tónleikar – Döggin á 
grasinu
Hvenær?  15.15
Hvar?  Norræna húsinu
Næstkomandi sunnudag (4. febrú-
ar) verða haldnir tónleikar í Nor-
ræna húsinu sem bera yfirskriftina 

Döggin á grasinu. Á efnisskránni 
sem Hanna Dóra Sturludóttir 
(mezzosópran) og Snorri Sigfús 
Birgisson (píanóleikari) munu 
flytja eru þjóðlagaútsetningar 
eftir Béla Bartók, Zoltán Kodály 
og Snorra Sigfús Birgisson. Enn 
fremur munu Hanna og Snorri 
flytja Fjögur lög eftir Þorkel Sigur-
björnsson og söngverkið Pastorale 
(1907) eftir Strav insky. Viðamesta 
tónverkið á efnisskránni er Lieder 
eines fahrenden Gesellen eftir 
Gustav Mahler.

Hvað?  SunnuDjass - Helge Haahr 
Quartette
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bryggjunni brugghúsi, 
 Grandagarði
Danski trommuleikarinn Helge 
Haahr, sem býr og starfar á 
Íslandi kemur fram í fyrsta sinn á 
Sunnu djassi Bryggjunnar ásamt 
kvartett. Hjörtur Ingvi Jóhanns-
son leikur á píanó, Haukur Grön-
dal á saxófón og Þórður Högna-
son á bassa. Á boðstólum verða 
nokkur af uppáhaldslögum Helge, 
úr ýmsum áttum. Aðgangur er 
ókeypis.

Viðburðir
Hvað?  Frumsýning – Í skugga 
Sveins
Hvenær?  13.00
Hvar?  Gaflaraleikhúsinu, Hafnarfirði
Í skugga Sveins er nýr fjölskyldu-
söngleikur eftir Karl Ágúst Úlfs-
son, byggður á Skugga-Sveini eftir 
Matthías Jochumsson, einu af 
elstu, ástsælustu og vinsælustu 
leikverkum á íslensku. Í skugga 
Sveins er fyndinn og spennandi 
söngleikur, fullur af sprelli og 
kostulegum persónum – fjörugt 
og nútímalegt verk sem byggir á 
rótgróinni hefð.

Hvað?  Twin Peaks: Fire Walk with 
Me – Meistaravetur Svartra Sunnu-
daga
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Í rólegum smábæ þar sem íbúa-
fjöldinn er 51.201 manns kemur 
upp dularfullt morð en Sheryl 
Lee er með stórkostlega frammi-
stöðu í myndinni sem flestir Tví-
drangaaðdáendur ættu ekki að láta 
fram hjá sér fara. Meistaravetur 
Svartra Sunnudaga 4. febrúar 2018 
kl. 20.00!

Hanna Dóra Sturludóttir og Snorri Sigfús Birgisson munu leika nokkur lög í Norræna húsinu á sunnudaginn.

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA,

KR. 950

ÁLFABAKKA
WINCHESTER KL. 5:50 - 8 - 10:10
WINCHESTER VIP KL. 5:50 - 8 - 10:10
DEN OF THIEVES KL. 5:40 - 8:30 - 10:30
THE POST KL. 3 - 5:30 - 8
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 1 - 1:30 - 3:30
DOWNSIZING KL. 10:30
FATHER FIGURES KL. 8
STAR WARS 2D KL. 5:20 - 8:30
WONDER KL. 1 - 3:20 - 5:40
COCO ÍSL TAL KL. 1 - 2 - 3:20

WINCHESTER KL. 5:40 - 8 - 10:20
DARKEST HOUR KL. 3 - 5:20 - 8 - 10:40
MAZE RUNNER KL. 7:50 - 10:40
THE POST KL. 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 3
STAR WARS 2D KL. 5
THE GREATEST SHOWMAN KL. 3 - 5:30
COCO ÍSL TAL KL. 3

EGILSHÖLL
DARKEST HOUR KL. 2:20 - 5 - 7:40 - 10:20
DEN OF THIEVES KL. 7:30 - 10:20
THE POST KL. 4 - 5 - 6:30 - 9
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 2
COCO ÍSL TAL KL. 2

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

WINCHESTER KL. 8 - 10:35
DARKEST HOUR KL. 8
DEN OF THIEVES KL. 10:10
THE POST KL. 5:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 3
STAR WARS 3D KL. 5
COCO ÍSL TAL KL. 3

AKUREYRI

WINCHESTER KL. 8 - 10:30
MOLLY’S GAME KL. 7:40
LÓI KL. 1:40 - 3:40 - 5:40
MAZE RUNNER KL. 10:10
PADDINGTON 2 ÍSL TAL KL. 1 - 3:20 - 5:40

KEFLAVÍK

Meryl Streep og 
Tom Hanks í nýrri 

stórmynd frá
Steven Spielberg

Sýnd með íslensku tali

2
BESTA MYNDIN

BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

óskars-
tilnefningar

Meryl Streep og 
Tom Hanks í nýrri

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Gerard
Butler

O’Shea
Jackson Jr.

50
Cent

����
THE WRAP

Helen
Mirren

Jason
Clarke

Byggð á sannri sögu

Hörkuspennandi spennuhrollvekja um 
eitt mesta draugahús Bandaríkjanna

6
Þ.Á.M. BESTA MYNDIN

BESTI LEIKARI Í
AÐALHLUTVERKI

óskars-
tilnefningar

�����
WASHINGTON POST

�����
ROGEREBERT.COM

Gary Oldman

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

Sýnd kl. 7.50, 10.30 Sýnd kl. 2, 4, 6 Sýnd kl. 1.40, 2.30, 3.50, 6

Sýnd kl. 10.15Sýnd kl. 8Sýnd kl. 9 Sýnd kl. 5

ÓDÝRT Í BÍÓ
TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS UM HELGINA.
ATH! TILBOÐSSÝNINGAR ERU MERKTAR MEÐ RAUÐU.

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Þýskir dagar: The Young Karl Marx ENG SUB 14:00, 20:00
Svanurinn ENG SUB 14:00, 22:45
Þýskir dagar: Wild Mouse ENG SUB 18:00
Þýskir dagar: In The Fade ENG SUB 17:45
Óþekkti hermaðurinn  17:30, 20:00
Call Me By Your Name 20:00, 22:30 
Three Billboards Outside Ebbing Missouri 22:45
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í Blómavali
FERMING
 

Fáðu hugmyndir fyrir veisluna
Uppdekkuð borð frá Blómavali og allt 
það nýjasta í fermingarskreytingum.

Árituð kerti, servíettur og sálmabækur
Eitt mesta úrval landsins af servíettum 
og kertum til áritunar.

Ljósmyndir og list 
Sérstakt tilboð á fermingarmyndatökum 
aðeins fyrir gesti fermingarsýningarinnar.

Heilsutorgið tilboðshelgi
20% afsláttur af öllum snyrtivörum, 
hreinlætisvörum og bætiefnum.

Lavera lífrænar snyrtivörur
Lavera verður með kynningu á brúnku kremi 
og fleira. Lífrænar og vegan snyrtivörur.
20% afsláttur um helgina.

Kökulist
Jón Arilíus hjá Kökulist kynnir flottar veitingar 
fyrir ferminguna og gefur að smakka.

Flash tískuverslun og Gallerí 17
Flottur fermingarfatnaður til sýnis.

Halldór Kr. Sigurðsson, bakari og konditor
Halldór kynnir kransakökunámskeið 
Blómavals laugardag kl. 14-16.

Munið að panta áritaðar servíettur, kerti og sálmabækur um helgina á 30% afslætti.

af allri fermingarvöru gegn framvísun 
heimsenda fermingarpóstsins frá Blómavali

30%
afslátturFERMINGARSÝNING

í Skútuvogi laugardag og sunnudag

GLÆSILEG

Glæsileg fermingarsýning og allt fyrir ferminguna á einum stað laugardag og sunnudag í Skútuvogi. 
Á laugardag skemmtir Ari Ólafsson, þátttakandi í Söngvakeppni Sjónvarpsins. Svanhildur Þórsteinsdóttir verður veislustjóri 
og fer yfir allt það nýjasta fyrir ferminguna. 

Blómavals laugardag kl. 14-16.

30
afsláttur
30

FERMINGARSÝNING
Glæsileg fermingarsýning og allt fyrir ferminguna á einum stað laugardag og sunnudag í Skútuvogi.

30

999kr

Túlípanar
10 stk

1.4901.490

Allar pottaplöntur á 
30% - 50% afslætti

Ari Ólafsson tekur lagið 

á laugardag kl. 13:00

GLÆSILEG

Svanhildur Þorsteinsdóttirer veislustjóri fermingarsýningar 
Blómavals.

Árituð kerti

Áprentaðar 
sálmabækur Áprentaðar 

servíettur

LUKKUPOTTUR Á 
LAUGARDEGI
Glæsilegir vinningar dregnir út á 
laugardaginn. Allir geta tekið þátt og 
unnið glæsilega vinninga.
• Gjafabréf frá Blómavali.
• Blómvendir frá Blómavali.
• Pottaplöntur frá Blómavali. 
• Riverdale gjafavara frá Blómavali.
• Gjafabréf frá Ljósmyndum og list.
• Gjafabréf frá Flash tískuverslun. 
• Gjafakarfa frá Lavera.
• Kransakökunámskeið frá Halldóri
• Dr.Organic gefur gjafakörfu

999kr

Túlípanar

1.490kr1.490kr

• Dr.Organic gefur gjafakörfu

1.099kr
1.579kr1.579kr

Friðarlilja
12 cm pottur 1.790kr

2.690kr2.690

Orkidea



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

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

Mörgæsirnar  
kl. 10.24,  
14.24  
og 18.24 

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Mamma Mu
07.55 Með afa
08.05 Kalli á þakinu
08.30 Gulla og grænjaxlarnir
08.40 Nilli Hólmgeirsson
08.55 Billi Blikk
09.10 Dagur Diðrik
09.35 Lína langsokkur
10.00 Friends
10.25 Loonatics Unleashed
10.50 Ævintýri Tinna
11.15 Friends
12.20 Víglínan
13.05 Bold and the Beautiful
14.25 Bold and the Beautiful
14.50 Fright Club
15.35 Born Di�erent
16.00 Kórar Íslands
17.05 Hversdagsreglur
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Hlustendaverðlaunin 
2018 Bein útsending frá glæsi-
legum Hlustendaverðlaunum 
Bylgjunnar, X-ins 977, FM957 og 
Tónlistar í Háskólabíói. Kynnir er 
Kjartan Atli og Steindi Jr. verður 
með óborganleg innslög. Stærstu 
nöfn íslenskrar popptónlistar 
verða verðlaunuð fyrir framlag 
sitt á árinu og eru það hlustendur 
sem sjá um að velja sitt uppá-
hald. Fjölmörg tónlistaratriði eru 
á dagskrá kvöldsins, fram koma 
Ása, Dimma, Hatari, Birgir, Herra 
Hnetusmjör, JóiPé x Króli, Alba-
tross og Sverrir Bergmann.
21.25 The Day A�er Tomorrow
23.25 The Lobster Gamansöm 
mynd frá 2015 með Rachel Weisz 
og Colin Farrell. Í nálægri framtíð 
er illa séð að vera einhleypur – 
svo illa að fólki eru aðeins gefnir 
45 dagar til að �nna sér maka, 
annars verður því breytt í dýr 
sem eru svo send út í skóg. David 
er nýbúinn að missa konuna 
sína í fangið á öðrum manni og 
mætir því á hótelið þar sem þessi 
ískyggilegi mökunarleikur fer 
fram. 
03.35 Hell or High Water
05.15 George Lopez: The Wall

00.10 Entourage
00.35 Modern Family
01.00 Seinfeld
01.25 Friends
01.50 Tónlist
15.55 Friends
16.20 Friends
16.40 Friends
17.05 Friends
17.30 Friends
17.55 Pretty Little Liars
18.40 Fresh o� the Boat
19.05 Entourage
19.35 Modern Family
20.00 Brother vs. Brother
20.45 UnReal
21.30 NCIS: New Orleans
22.15 The Knick
23.10 The Mentalist
23.55 Banshee

06.25 Tootsie
08.20 Apollo 13
10.40 Elsa & Fred
12.15 Game Change
14.10 Tootsie
16.05 Apollo 13
18.25 Elsa & Fred Rómantísk 
gamanmynd frá 2014 með 
Shirley MacLaine og Christopher 
Plummer. Þegar Fred £ytur inn í 
nýja íbúð e¤ir að eiginkona hans 
deyr kynnist hann hinni lífsglöðu, 
uppátækjasömu og dreymnu Elsu 
sem er ákveðin í að njóta lífsins 
til fulls. Fred er í sárum e¤ir að 
eiginkona hans deyr og ákveður 
að fara að ráðum dóttur sinnar 
um að £ytja í minni íbúð. 
20.00 Game Change
22.00 Batman v Superman: Dawn 
of Justice
00.40 Queen of the Desert 
Mögnuð mynd frá 2015 byggð á 
sönnum atburðum e¤ir Werner 
Herzog með Nicole Kidman í aðal-
hlutverki. Gertrude Bell fæddist 
í júlí árið 1868 og þráði það frá 
unga aldri að sleppa frá – að því er 
henni fannst – drepleiðinlegu há-
stéttarlí�nu í Oxford og ferðast 
um heiminn. 
02.45 Lost River
04.20 Batman v Superman: Dawn 
of Justice

07.00 KrakkaRÚV
10.18 Gula treyjan
10.20 Útsvar
11.30 Vikan með Gísla Marteini
12.15 Á sama báti
13.00 Reykjavíkurleikarnir 2018
15.00 Reykjavíkurleikarnir 2018
16.00 Reykjavíkurleikarnir 2018
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 KrakkaRÚV
18.11 Kioka
18.17 Tobi!
18.21 Letibjörn og læmingjarnir
18.28 Hrúturinn Hreinn
18.35 Krakkafréttir vikunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Tracey Ullman tekur 
stöðuna 
20.20 The Muse
21.55 Bíóást - Reservoir Dogs
23.40 Flóðbylgjan
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 King of Queens
08.25 Everybody Loves Raymond
08.45 Everybody Loves Raymond
09.10 How I Met Your Mother
09.30 How I Met Your Mother
09.55 Life in Pieces
10.15 Angel From Hell
10.40 The Great Indoors
11.05 Benched
11.30 Bean
13.05 America’s Funniest Home 
Videos
13.30 The Bachelor
15.00 Superior Donuts
15.25 Scorpion
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Friends With Better Lives
17.55 Rules of Engagement
18.20 Family Guy
18.45 Glee
19.30 The Duke
21.00 Pearl Harbor
01.50 Semi-Pro
03.29 Mallrats
05.05 Síminn + Spotify

08.55 Waste Management 
Phoenix OpenPhoenix OpenPhoenix
12.55 Gol´ng World 
13.45 Inside the PGA Tour
14.10 Waste Management 
Phoenix OpenPhoenix OpenPhoenix
18.10 Gol´ng World 
19.00 Waste Management 
Phoenix OpenPhoenix OpenPhoenix

06.45 Köln - B. Dortmund
08.25 Bolton Wanderers - Bristol 
City
10.05 Grótta - FH
11.45 Seinni bylgjan
13.20 Valur - Selfoss
14.55 1 á 1
15.20 Snæfell - Stjarnan
17.30 Road to the Superbowl 
18.30 Leicester - Swansea
20.10 Bournemouth - Stoke
21.50 Brighton - West Ham
23.30 WBA - Southampton

01.20 Bolton Wanderers - Bristol 
City
06.50 Haukar - Tindastóll
08.30 Domino’s-körfuboltakvöld
10.10 ÍR - Stjarnan
11.50 Premier League Preview
12.20 Burnley - Manchester City
14.50 Manchester United - Hudd-
ers´eld
17.00 Laugardagsmörkin
17.20 Arsenal - Everton
19.40 Levante - Real Madrid
21.45 Snæfell - Stjarnan
23.25 Manchester United - Hudd-
ers´eld

07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Stóri og litli
09.13 Víkingurinn Viggó
09.27 K3
09.38 Mæja býµuga
09.50 Tindur
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 

og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Stóri og litli
13.13 Víkingurinn Viggó
13.27 K3
13.38 Mæja býµuga
13.50 Tindur
14.24 Mörgæsirnar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Stóri og litli
17.13 Víkingurinn Viggó
17.27 K3
17.38 Mæja býµuga
17.50 Tindur
18.24 Mörgæsirnar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 The Seventh Dwarf

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 3. febrúar

Man. City

12:20

Burnley

Huddersfield

14:50

Man. Utd

Sunnudagur 4. febrúar

Chelsea

19:50

Watford

#BURMCI

#MUNHUD

Everton

17:20

Arsenal
#ARSEVE

Newcastle

14:05

Crystal Palace
#CRYNEW

#WATCHE

Tottenham

16:20Man. City

#LIVTOT

Huddersfield

Liverpool

365.is   1817

Mánudagur 5. febrúar
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HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

MEIRA EN 3000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

UPPÞVOTTAVÉLAR

Fyrstur kemur 
– fyrstur fær!

NOKKUR VERÐDÆMI

TAKMARKAÐ 
MAGN

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

OPIÐ!
OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT VIRKA DAGA 

FRÁ 10-18, LAUGARDAGA 11-16 
OG SUNNUDAG 13-17.

Opið alla 
helgina!

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Sjónvörp frá Philips, Panasonic og LG á frábærum verðum
Þvottavélar og þurrkarar á frábærum verðum
Philips ryksugur frá 9.995 - allt að 33% afsláttur
Uppþvottavélar með allt að 44% afslætti
Blandarar með allt að 50% afslætti
Whirlpool örbylgjuofnar frá 9.995
Witt spansuðuhelluborð 29.995 – 40% afsláttur
Tvöfaldir LG kæliskápar frá 149.995
65“ Panasonic Snjallsjónvarp 179.990 – 28% afsláttur
Fissler pottar og pönnur með allt að 60% afslætti
Whirlpool barkalausir þurrkarar frá 44.995
Þráðlausir bluetooth hátalarar með allt að 75% afslætti
Alsjálfvirkar DeLonghi kaffivélar frá 39.995

MEIRA EN 3000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTURSTRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

BLANDARAR
RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN
ÞURRKARAR

NOKKUR VERÐDÆMI

LÝKUR UM HELGINA



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

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Zigby 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.05 Grettir 
08.20 Pingu 
08.25 Kormákur 
08.35 Heiða 
09.00 Tommi og Jenni 
09.20 Ljóti andarunginn og ég 
09.45 Töfrahetjurnar 
10.05 Lukku láki 
10.30 Ninja-skjaldbökurnar 
10.55 Friends 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 So You Think You Can Dance 
15.10 Great News 
15.30 The Big Bang Theory 
15.55 Grey’s Anatomy 
16.50 Grand Designs 
17.40 Landhelgisgæslan 
18.05 The Simpsons 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 60 Minutes
19.55 Burðardýr  Þáttaröðin 
Burðar dýr �allar um einstaklinga 
úr íslenskum veruleika sem 
�ækst hafa inn í skuggavef 
alþjóðlegs eiturly�asmygls. Í 
hverjum þætti heyrum við ein-
stakling segja sína sönnu sögu. 
Skipuleggjendur eiturly�asmygls 
nýta sér neyð fórnarlamba, 
nota hótanir og o�eldi til að fá 
vilja sínum framgengt. Atriði í 
þættinum eru ekki við hæ� ungra 
barna.
20.25 The Sandham Murders 
21.15 Bancro� 
22.00 Shameless 
22.55 Peaky Blinders
23.55 The Path  Þriðja syrpa 
þessara dramatísku þátta með 
Aaron Paul (Breaking Bad)í hlut-
verki Eddie Lane sem kynntist 
kenningum sértrúarsafnaðar og 
sogaðist inn í heim trúar og öfga. 
Hann er nú milli steins og sleggju 
þegar kemur að söfnuðinum því 
hann er hlynntur félagsskapnum 
en á móti trúaröfgunum og spill-
ingunni sem hann uppgötvaði að 
honum fylgdi.
01.40 S.W.A.T. 
02.25 Loch Ness 
03.10 Loch Ness 
03.55 Timeless 
04.40 Timeless 
05.25 Crimes That Shook Britain

14.55 Seinfeld 
15.20 Seinfeld 
15.45 Seinfeld 
16.25 Seinfeld 
16.50 Seinfeld 
17.15 Mayday 
18.00 Pretty Little Liars 
18.40 Fresh o� the Boat 
19.05 Entourage 
19.35 Modern Family 
20.00 The Mentalist 
20.45 Enlightened 
21.15 Banshee 
22.05 Westworld 
23.05 Little Boy Blue 
23.55 Empire 
00.39 American Horror Story: Cult 
01.25 Entourage 
01.50 Modern Family 
02.15 Tónlist

08.25 Where To Invade Next 
10.25 Steinaldarmennirnir í Vegas 
11.55 She’s Funny That Way 
13.25 Trip to Italy 
15.10 Where to Invade Next 
17.10 Steinaldarmennirnir í Vegas 
18.45 She’s Funny That Way 
20.20 Trip to Italy
22.00 Fathers & Daughters 
 Þekktur rithöfundur, Pulitzer-verð-
launaha�, ekkill og einstæður faðir 
lendir í er�ðum aðstæðum þegar 
hann fær taugaáfall og veikist 
alvarlega í kjölfarið. Aðalpersónan 
er hin rúmlega þrítuga Katie Davis 
sem varð fyrir miklu til�nninga-
áfalli í æsku þegar hún missti föður 
sinn, rithöfundinn Jake Davis. 
23.55 The Town
02.00 Blood Father  Spennu-
tryllir frá 2016 með Mel Gibson í 
aðalhlutverki. Link er fyrrverandi 
fangi sem býr nú í hjólhýsi og 
hefur í sig og á með húð�úri. 
03.30 Fathers & Daughters

07.00 KrakkaRÚV 
09.58 Undraveröld Gúnda 
10.10 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Ævar vísindamaður 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin – samantekt 
12.35 Af ®ngrum fram 
13.20 Hemsley-systur elda hollt 
og gott 
13.50 Reykjavíkurleikarnir 2018 
15.30 Reykjavíkurleikarnir 2018 
17.00 Heilaþvottastöðin 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.20 Paradísarheimt 
20.50 Thorne læknir 
21.40 Vetrardvali 
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 King of Queens 
08.25 Everybody Loves Raymond 
08.45 Everybody Loves Raymond 
09.10 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.55 Superstore 
10.15 The Good Place 
10.40 Growing Up Fisher 
11.05 Telenovela 
11.30 Katherine Mills: Mind Games 
12.20 America’s Next Top Model 
13.05 90210 
13.50 Family Guy 
14.15 Glee 
15.00 Playing House 
15.25 Jane the Virgin 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 The Grinder 
17.50 Grandfathered 
18.15 Ally McBeal 
19.00 Heartbeat 
19.45 Superior Donuts 
20.10 Scorpion 
21.00 Stella Blómkvist 
21.50 Law & Order: Special 
Victims  Unit 
22.35 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.20 The Walking Dead 
00.55 The Bastard Executioner 
01.40 The Handmaid’s Tale 
02.25 The Disappearance 
03.15 Blue Bloods 
04.00 Chance 
04.50 Síminn + Spotify

07.10 Waste Management 
Phoenix  Open 
12.10 Gol®ng World  
13.00 Waste Management 
Phoenix  Open 
18.00 Waste Management 
Phoenix  Open 
23.00 Gol®ng World 

08.00 Snæfell - Stjarnan 
09.40 Brighton - West Ham 
11.20 Bournemouth - Stoke 
13.00 Premier League World 
13.30 WBA - Southampton 
15.10 Espanyol - Barcelona 
17.15 La Liga Report  
17.45 Valur - Selfoss 
19.20 NBA - Shaqtin’ a Fool 
19.45 ÍR - Valur 
21.25 Augsburg - Frankfurt 
23.05 Messan

06.55 Levante - Real Madrid 
08.35 Burnley - Manchester City 
10.15 Manchester United - Hudd-
ers®eld 
11.55 Arsenal - Everton 
13.35 PL Match Pack  
14.05 Crystal Palace - Newcastle 
16.15 Liverpool - Tottenham 
18.30 Messan 
20.10 NBA - Wilt 100 
21.00 Road to the Superbowl 
22.00 SUPER BOWL LII

07.00 Stóri og litli 
07.13 Víkingurinn Viggó 
07.27 K3  
07.38 Mæja býµuga 
07.50 Tindur 
08.24 Mörgæsirnar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og litli 
11.13 Víkingurinn Viggó 
11.27 K3  
11.38 Mæja býµuga 
11.50 Tindur 
12.24 Mörgæsirnar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og litli 
15.13 Víkingurinn Viggó 
15.27 K3  
15.38 Mæja býµuga 
15.50 Tindur 
16.24 Mörgæsirnar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Lína Langsokkur

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 08.47, 12.47 
og  16.47

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

BURÐARDÝR

Einstakir þættir þar sem fjallað er um einstaklinga úr íslenskum 
veruleika sem flækst hafa inn í skuggavef alþjóðlegs eiturlyfjasmygls. 
Einstæð móðir segir frá því þegar hún var neydd til að smygla 
fíkniefnum innvortis frá Amsterdam til Íslands.

KL. 19:55

THE MENTALIST

Frábærir þættir um Patrick Jane, 
sjálfstætt starfandi ráðgjafa 
rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu 
sem fer sínar eigin leiðir.

KL. 20:00

FATHERS & 
DAUGHTERS

Einstæður faðir lendir í erfiðum 
aðstæðum þegar hann fær 
taugaáfall og veikist alvarlega í 
kjölfarið. Þá kemur hin yndislega 
Kate inn í líf hans.

KL. 22:00

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

sem fer sínar eigin leiðir.

Allt þett
á aðein

BANCROFT

Frábærir breskir spennuþættir um 
yfirrannsóknarlögreglukonuna 
Elizabeth Bancroft sem á framtíðina 
fyrir sér hjá lögreglunni og vekur 
athygli fyrir óhefðbundnar leiðir til 
að ná árangri í starfi.

KL. 21:15

THE SANDHAMN MURDERS 

Hörkuspennandi sænsk spennuþáttasería í þremur hlutum sem byggð 
er á vinsælum bókum rithöfundarins Vivecu Sten um rannsóknar-
lögreglumanninn Thomas Andreasson og lögfræðinginn Noru Lindes.  

KL. 20:30

60 MÍNÚTUR  

Vandaður þáttur í vinsælustu 
fréttaskýringaþáttaröð í heimi þar 
sem reyndustu fréttaskýrendur 
Bandaríkjanna fjalla um mikil-
vægustu málefni líðandi stundar.

KL. 19:10

Fáðu þér áskrift á 365.is

SHAMELESS 

Bráðskemmtilegir þættir um afar 
skrautlega fjölskyldu þar sem allt er 
á öðrum endanum á heimilinu.

KL. 22:05

Lokaþáttur
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Jeep
®
 is a registered trademark of FCA USA LLC.

WRANGLER
FRÁ KR. 8.490.000

TILBOÐ FRÁ: 
KR. 7.990.000

RENEGADE
FRÁ KR. 4.390.000

TILBOÐ FRÁ: 
KR. 3.890.000

COMPASS
FRÁ KR. 5.890.000

TILBOÐ FRÁ: 
KR. 5.480.000

CHEROKEE
FRÁ KR. 6.790.000

TILBOÐ FRÁ:
KR. 5.990.000

GRAND CHEROKEE
FRÁ KR. 8.990.000

TILBOÐ FRÁ:
KR. 7.990.000

ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
AFLMIKLAR EYÐSLUGRANNAR DÍSELVÉLAR

Hátt og lágt drif, loftpúðafjöðrun, fjarlægðarstilltur hraðastillir, 20” álfelgur, 8,4” aðgerðarskjár, lykillaust aðgengi og ræsing, rafdrifin sportsæti 
frammí með hita og kælingu, sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með loftkælingu, upphitaðir hliðarspeglar, regnskynjari, panorama opnanlegt 
glerþak, leðurinnrétting, rafdrifinn afturhleri, íslenskt leiðsögukerfi , akgreinavari, árekstrarvari, blindhornsvörn, leggur sjálfur í stæði, Harmon 
Kardon hljómflutningstæki, 19 hátalarar ofl.

Umfram í SUMMIT SIGNATURE. Platínum útlit, dökk gráar Gunmetal álfelgur, upplýst Summit merki í hliðarfölsum, Platinum grill og afturljós, 
Signature lúxusinnrétting, Blu-Ray DVD með 2 skjáum afturí, 2x þráðlaus heyrnartól og fjarstýring. Verð:  13.590.000 kr. TILBOÐ: 12.590.000 kr.

FLAGGSKIPIÐ FRÁ JEEP®
GRAND CHEROKEE SUMMIT
DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ. 
8 GÍRA SJÁLFSKIPTING

JEEP® GRAND CHEROKEE SUMMIT VERÐ FRÁ 11.990.000.

jeep.is

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI
ÞVERHOLT 6 · 270 MOSFELLSBÆR · SÍMI: 534 4433 · WWW.ISBAND.IS



HEILSUBÆLIÐ
Á upphafsárum Stöðvar 2 kom hið stórkostlega heilsubæli í Gervahverfi 
fram á sjónarsviðið. Skömmu eftir komu internetsins fóru hins vegar 
að berast fréttir um að mörg atriðanna væru alveg eins og úr bresku 
þáttaröðinni Not the Nine O'Clock News. Viðurkenndi Edda Björgvins-
dóttir árið 2010 að hópurinn sem stóð á bak við þáttaröðina hikaði 
ekki við að herma eftir Rowan Atkinson og bresku grínistunum sem 
stóðu á bak við Not the Nine O'Clock News.

Allt mjög langt frá því  
að vera íslenskt
Eins og Fréttablaðið greindi frá á fimmtudag hefur borið 
nokkuð á því að fólk sé að kaupa hræódýra hluti, svo sem 
armbandsúr og skartgripi, í miklu magni frá Kína í gegnum 
vefverslanir og selja svo á Íslandi undir þeim formerkjum að 
um íslenska hönnun sé að ræða. Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem 
blekkingarleik hefur verið beitt eins og dæmin sanna.

JÓLALÖG
Varla er til það klassíska íslenska 
jólalag sem er ekki stolið. Yfirleitt frá 

Ítalíu. Ég hlakka svo til hét upphaf-
lega Dopo la tempesta, Þú og ég 

sló í gegn sem Ci sara, Þú 
komst með jólin til mín 

kallast Chi voglio sei 
tu. Svona mætti lengi 

telja. Þessi síða gæti 
í raun verið bara 
um jólalög, slíkur er 

fjöldinn.

VÍKINGAKLAPPIÐ
Eins og flestir vita er víkinga-
klappið okkar langt frá því að 
vera íslensk uppfinning. Þegar 
Stjarnan mætti Motherwell tóku 
stuðningsmenn Stjörnunnar 
þetta með sér og gerðu að sínu. 
Það þróaðist svo svo áfram í það 
sem heimurinn hélt um tíma að 
Íslendingar hefðu gert áður en 
haldið var í bardaga á víkingaöld.

ÉG ER KOMINN HEIM
Fátt er íslenskara en að hella söng-
vatni í sig og hlaða í Ég er kominn 
heim. Líkurnar á að þakið fari af 
partíinu eru töluverðar. En lagið er 
þó alls ekki íslenskt heldur heitir 
það Heut' nacht hab' ich geträumt 
von dir og er óperettulag eftir Ung-
verjann Emmerich Kalman. Íslenska 
útgáfan er þó miklu betri. 

BEINT FRÁ ALI?
Úr og augnhár hafa komið 
upp í umræðuna eftir að bent 
hefur verið á að þeir sem þykjast 
standa í svakalegum fyrirtækja-
rekstri nenna ekki einu sinni að 
notast við aðrar myndir en eru á 
Ali Express. Verðið þar er reyndar 
það gott að það er allt í lagi að 
kaupa ódýrt og selja dýrt.

AUGLÝSINGAR
Margar auglýsingar sem birtast sem íslenskar fæðast ekki á hug-
myndastofum auglýsingastofa heldur eru heilu og hálfu atriðin oft 
endurgerð. Sumar ganga þó lengra eins og þegar VR auglýsti óútskýrð-
an launamun kynjanna. Auglýsingastofan Jónsson & Le’macks horfði 
þá á auglýsingu EU Justice og endurgerði nánast óaðfinnanlega.

BÓKARKÁPUR
Það vakti töluverða athygli í 
fyrra þegar Fréttablaðið kom 
upp um að kápa á bók Vigdísar 
Grímsdóttur, Elsku 
drauma mín, væri 
alveg eins og plakat 
fyrir hljómsveitina 
Lady Danville þegar 
hún gaf út plötuna 
Operation. Þetta er 
þó ekki í fyrsta og 
eina skiptið sem 
íslensk bókarkápa 
er stolin. Rökkur-
býsnir eftir Sjón 
er stolin hönnun 
sem og kápa 
Gæsku eftir Eirík 
Örn Norðdahl.

upp um að kápa á bók Vigdísar 

benediktboas@
frettabladid.is
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BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100  | LINAN.IS
Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

/ linanehf / linan.is

-20%

-20%

-50%

-20%

-30%

-50%

-20%

Olaf Glerskápur
kr. 267.700

Nú kr. 193.690

Allir púðar 20 - 50% afsláttur

-30%-60%
-50%

-50%

L o k a d a g u r  ú t s ö l u n n a r 
2 0  -  6 0 %  a f s l á t t u r

a f  ú t s ö l u v ö r u m

1 0 %  a f s l á t t u r  a f  n ý j u m  v ö r u m  o g  s é r p ö n t u n u m

Betina skenkur kr. 123.900

Recast svefnsófi , svefnbreidd 140x200 cm kr. 119.900

Dek ljós kr. 48.700

Lounge stóll  kr.  99.800

Jersey TV skenkur kr. 119.400

Hype stóll kr. 39.900Prime stóll kr. 33.900

* skemill og stóll selt sér

Nautical klukka
 kr. 9.300

Wire sófaborð 90 cm
kr. 69.800

Glervasar kr. 5.900

Nú kr. 111.500

Nú kr. 95.920

Nú kr.38.960

Nú kr. 79.840

Nú kr. 59.700

Nú kr. 19.950Nú kr. 23.730

Nú kr. 4.650

Nú kr. 27.920

Nú kr. 2.950



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Máté Dalmay mate@frettabladid.is Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Lífið í  
vikunni
28.01.18- 
03.02.18

GEFUR EGG TIL FÓLKS Í 
FRJÓSEMISVANDA

Ninna Karla Katrínardóttir er í 
miðju eggjagjafarferli vegna 

þess að hana langar að 
aðstoða fólk í frjó-
semisvanda við að láta 
draum sinn um að 
eignast barn rætast. 
Ninna Karla hefur talað 

opinskátt um eggjagjöf 
á samfélagsmiðlum og 

vonast til að vekja fólk til 
umhugsunar. „Ég á sjálf fullt 

af eggjum sem ég hef ekkert við að 
gera. Og það eru konur sem þurfa á 
þeim að halda.“

ÚTLENDINGAR ÓLMIR Í AK 
EXTREME

Aðstandendur AK Extreme-hátíðar-
innar finna fyrir stórauknum áhuga 
frá erlendum snjóbrettaköppum 
enda er hátíðin stór í sniðum. „Ef 
maður sér myndir frá því þetta var 
að byrja þá eru þarna þrír gámar. 
Þetta er orðið töluvert meira núna, 
gámarnir eru 19. Þetta verður alltaf 
meiri og meiri alvörukeppni.“

PLOGGING ER NÝTT ÆÐI

Nýjasta líkams-
ræktaræðið 
kallast plogging 
og snýst um 
að hlaupa og 
tína upp rusl á 
sama tíma. Æðið 
er upprunnið 
í Svíþjóð. Stefán 
Gíslason, hlaupari og umhverfis-
stjórnunarfræðingur, er ánægður 
með þetta nýja æði sem hefur 
margþætt notkunargildi. „Svo er 
þetta meiri líkamsrækt heldur 
en bara hlaup, fólk er líka að gera 
hnébeygjur í leiðinni.“

ÓAUGLÝST EITT ÞAÐ VIN-
SÆLASTA
MGT-námskeið 
Birkis Vagns 
Ómarssonar er 
orðið ein vin-
sælasta þjálfun 
í líkamsræktar-
stöð World Class 
þrátt fyrir að hafa ekki fengið neina 
kynningu, en um 100 manns bíða 
eftir að komast til að púla undir 
hans leiðsögn. Spurður um hvers 
vegna þetta námskeið sé svona 
vinsælt segir Birkir að líklegasta 
skýringin sé sú að mikið sé lagt upp 
úr hópefli á æfingum.

www.husgagnahollin.is 
558 1100

AFSLÁTTUR
30%MAX

U-só� í gráu og  
beigelitu áklæði.
Stærð: 286x200x87 cm

 109.990 kr.    159.990 kr.
ÓTRÚLEGT

VERÐ!

afsláttur
60%
Allt að

ÚTSALA
RISA

LOKA-
HELGIN

60%
www.husgagnahollin.is

  
  

   

V E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

EKKI MISSA AF ÞESSU!

Enn meiri afsláttur af völdum 
vörum og sýningareintökum

Rapparinn Aron Can 
hefur skrifað undir 
samning við eitt 
stærsta plötufyrirtæki 
heimsins, Sony Music. 
Eftir samningaviðræð-

ur við fyrirtækið voru tveir útsend-
arar frá skrifstofu þess í Danmörku 
sendir til landsins með plögg fyrir 
rapparann unga að skrifa undir, sem 
hann og gerði.

Sony mun annast dreifingu á 
efni hans um heiminn og er það vel 
fyrir Aron enda þrautreynt fólk við 
stjórnvölinn hjá Sony, fyrirtækið 
hefur enda starfað í ein 89 ár.

Listamenn sem Sony hefur gefið 
út eru til að mynda sænsku súper-
stjörnurnar í ABBA, Mobb Deep, 
Future og Bruce Springsteen. Það er 
ekki beint leiðinlegur félagsskapur 
sem Aron er kominn í.

Hvernig er tilfinningin, Aron? 
„Geggjuð. Þetta er alveg geðveikt 
skref og klárlega eitthvað sem er 
mjög gott fyrir okkur. Það er ekki 
spurning að þetta opnar fyrir okkur 
margar dyr. Okkur langar að fara að 
leita aðeins meira út fyrir landstein-
ana – þetta er klárt tækifæri til þess.“

Þú hefur kannski verið að plana 
að fara út alveg frá byrjun? „Kannski 

ekki alveg frá byrjun, en maður sá 
hvernig hlutirnir þróuðust hjá 
okkur og hvað allt gekk hratt. Við 
kláruðum í raun allt á ári – það er 
ekkert það mikið eftir. Ég fór bara 
að pæla í hvort við vildum ekki eitt-
hvað meira, því að við erum hungr-
aðir.“

Hefurðu fundið fyrir miklum 
áhuga að utan? „Já, ég hef fengið til-
boð um að spila á Norðurlöndun-
um. Ég fæ líka sturlað mikið af skila-
boðum á Facebook sem eru bara „ég 
og konan mín vorum í brúðkaups-
ferðalagi á Íslandi og heyrðum lagið 
þitt og höfum verið að hlusta á þig 
á hverjum degi síðan þá“. Fólk alls 
staðar að. Eitthvert fólk sem skilur 
ekkert hvað ég er að segja en nær 
samt að „væba“.“

Aðspurður hvort ný útgáfa sé á 
leiðinni segir hann dularfullur: „Já … 
bráðum.“ stefanthor@frettabladid.is

Aron Can semur við 
plötufyrirtækið Sony
Rapparinn Aron Can hefur samið við plöturisann Sony. Líklegt er að 
Aron fái að hljóma víðar en hér á landi á næstunni. Hann segist vera 
í skýjunum með samninginn og hlakkar til að stíga næsta skref.

Það er ekki leiðinlegt hjá Aroni Can þessa dagana. Vinsælasti tónlistarmaður landsins í fyrra og nú samningur við Sony. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Föstudagurinn var góður hjá Aroni 
og Sony-liðar mættu með kampavín.

ÞAÐ ER EKKI SPURN-
ING AÐ ÞETTA OPNI 

FYRIR OKKUR MARGAR DYR. 
OKKUR LANGAR AÐ FARA AÐ 
LEITA AÐEINS MEIRA ÚT FYRIR 
LANDSTEINANA.
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Auðvelt að versla á byko.is

Komið í takmörkuðu upplagi!
Alessi er ítalskt framleiðslufyrirtæki eldhúsvöru, stofnað 1921. Síðustu ár 
hefur Alessi getið sér frægðar fyrir frábært samstarf við helstu hönnuði 

samtímans og má þar helst nefna hinn franska Philippe Starck. Í þetta sinn 
bjóðum við upp á diska, ka�sett og skálar - komdu og skoðaðu fallegar vörur. 

Tveir bollar með undirskál. 

1.495
41114704 

Tvær skálar. 

1.195
41114703 

Tveir diskar. 

1.395
41114700

Tvær könnur. 

1.195
41114705 

Snertilaus 
opnun!

3 pottar, 3 hnífar, 3áhöld. 

7.495
41114714  
Almennt verð: 9.995

NÝTT

Ítalskur gæðakristall.  
6 stykki. 210ml.

3.995
41114711 

50 l. Skynjari opnar  
- snertilaust. Svört.

10.495
41114717 
Almennt verð: 13.995 

40 l. Skynjari opnar  
- snertilaust. Rauð.

9.745
41114718 
Almennt verð: 12.995

Frábært verð

Ítalskur gæðakristall. 370ml 
6 stykki. Tvö mism. mynstur. 

3.395
41114707/12 

Frábært verð

25% 
afsláttur

Tjöruhreinsir
Túrbó Sámur - 5l. Tvívirkur 
alkalískur tjöruhreinsir fyrir 
ökutæki, vélar, vélarúm, gólf og 
fleira. 

2.295
90500705 
Almennt verð: 2.995

Allar  
rúðuþurrkur

TILBOÐ

TILBOÐ

Rúðuvökvi
3 lítrar og þolir -15°C.

475
42382328 
Almennt verð: 595

20% 
afsláttur

TILBOÐ

Rúðuvökvi
5 lítrar og þolir -18°C.

715
90503840 
Almennt verð: 865

JKE Rimini  
Hvít filma á framhliðum, 19mm  

þykkt MDF með innfræstum gripum. 

Nanótækni í borðplötunni -  

Kámfrí og þú straujar út  

allar rispur. 

„Við völdum 

JKE eldhús“ 
-Lilja og Atli  

Fannar

Sjá meira á  

www.byko.is

Háþrýstidæla 
AQT 35-12. 120bör, 1500W.  
350 l./klst. 3-in-1 stútur.

23.995
74810235

Iðnaðarryksuga 
Easy Vac 3. 700W. 2,1l. 

17.995
74861203
Þessi passar á önnur Bosch 
verkfæri sem framkalla ryk - 
flott í bílskúrinn!

Bíllinn á skilið 
smá dekur í svona 
veðri...

ENN MEIRA ÚRVAL Í VERSLUN
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BYKO er einnig í 2.-3. sæti á lista ánægjuvogarinnar yfir allar smávöruverslanir!



Auðvelt að versla á byko.is

Komið í takmörkuðu upplagi!
Alessi er ítalskt framleiðslufyrirtæki eldhúsvöru, stofnað 1921. Síðustu ár 
hefur Alessi getið sér frægðar fyrir frábært samstarf við helstu hönnuði 

samtímans og má þar helst nefna hinn franska Philippe Starck. Í þetta sinn 
bjóðum við upp á diska, ka�sett og skálar - komdu og skoðaðu fallegar vörur. 

Ka�bolliKa�bolli
Tveir bollar með undirskál. 

1.495
41114704 

Skál
Tvær skálar. 

1.195
41114703 

Matardiskur
Tveir diskar. 

1.395
41114700

KannaKanna
Tvær könnur. 

1.195
41114705 

Snertilaus 
opnun!

Pottasett
3 pottar, 3 hnífar, 3áhöld. 

7.495
41114714  
Almennt verð: 9.995

NÝTT

Vínglös kristallVínglös kristall
Ítalskur gæðakristall.  
6 stykki. 210ml.

3.995
41114711 

T
IL

B
O

Ð

Ruslafata
50 l. Skynjari opnar  
- snertilaust. Svört.

10.495
41114717 
Almennt verð: 13.995 

40 l. Skynjari opnar  
- snertilaust. Rauð.

9.745
41114718 
Almennt verð: 12.995

T
IL

B
O

Ð
T

IL
B

O
Ð

Frábært verð

Háglös kristall
Ítalskur gæðakristall. 370ml 
6 stykki. Tvö mism. mynstur. 

3.395
41114707/12 

Frábært verð

25% 
afsláttur

Túrbó Sámur - 5l. Tvívirkur 
alkalískur tjöruhreinsir fyrir 
ökutæki, vélar, vélarúm, gólf og 
fleira. 

2.295
90500705 
Almennt verð: 2.995

3 lítrar og þolir -15°C.

475
42382328 
Almennt verð: 595

20% 
afsláttur

5 lítrar og þolir -18°C.

715
90503840 
Almennt verð: 865

Nýtt blað
JKE innréttingar, Alessi, RCR kristall, ruslafötur með 
snertilausri opnun, tússtöflumálning, litur mánaðarins, 
ryksugur, háþrýstidælur, bílavörur, parket, flísar og ljós  
- eitthvað fyrir alla! Skoðaðu á byko.is

JKE Design er danskt vörumerki sem 

býður upp á einstaklega breiða línu í 

innréttingum í hæsta gæðaflokki. 

Innréttingarnar frá JKE hafa verið mjög 

vinsælar allt frá því þær komu fyrst á 

markaðinn árið 1970. 

JKE er með dreifingaraðila í Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og nú á Íslandi.

JKE Rimini  
Hvít filma á framhliðum, 19mm  

þykkt MDF með innfræstum gripum. 

Nanótækni í borðplötunni -  

Kámfrí og þú straujar út  

allar rispur. 

„Við völdum 

JKE eldhús“ 
-Lilja og Atli  

Fannar

Sjá meira á  

www.byko.is

Háþrýstidæla 
AQT 35-12. 120bör, 1500W.  
350 l./klst. 3-in-1 stútur.

23.995
74810235

Iðnaðarryksuga 
Easy Vac 3. 700W. 2,1l. 

17.995
74861203
Þessi passar á önnur Bosch 
verkfæri sem framkalla ryk - 
flott í bílskúrinn!

ENN MEIRA ÚRVAL Í VERSLUN

Au
glý

sin
gin

 er
 b

irt
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vil
lu

r o
g/

eð
a m

yn
da

br
en

gl.
 T

ilb
oð

 gi
ld

a 1
9.

 fe
br

úa
r e

ða
 á 

m
eð

an
 b

irg
ði

r e
nd

as
t.

BYKO er einnig í 2.-3. sæti á lista ánægjuvogarinnar yfir allar smávöruverslanir!



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.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Eftir aldalanga einangrun er 
Ísland orðið miðpunktur 
heimsins. Hingað streyma 

ferðamenn í tugþúsundatali og 
landsmenn gera garðinn frægan um 
allan heim. Íslendingar voru nærri 
því að leggja undir sig fjármála-
kerfi heimsins á árunum fyrir hrun. 
Nú hasla þeir sér völl í fótbolta, 
flugsamgöngum og kvikmynda-
gerð. Allir velmeinandi menn 
vita að tvennt stendur þjóðinni 
fyrir þrifum í nýrri útrás. Annars 
vegar íslenskan með sínum flóknu 
beygingum og hins vegar íslenska 
mannanafnakerfið. Það gefur 
augaleið að enginn verður heims-
frægur sem heitir nafni og eftirnafni 
sem eru sérlega hörð undir tönn. 
Björt framtíð hafði það lengi sem 
sitt eina baráttumál að leggja niður 
mannanafnanefnd. Nú er sá flokkur 
horfinn á öskuhauga sögunnar.

Það er fagnaðarefni að Viðreisn 
skuli hafa tekið þetta mál upp á sína 
arma og leggi til að mannanafna-
löggjöfin verði afnumin og foreldar 
geti skírt börn sín hvaða nafni sem 
er og tekið upp ættarnöfn. Nú þarf 
enginn í leit að frægð og frama að 
burðast með ramm íslenskt nafn afa 
síns og ömmu heldur getur kallað 
sig Satan Angel Lannister eða hvað 
sem er.

Það er engin tilviljun að helstu 
hatursmenn mannanafnanefndar 
á þingi skuli heita Þorgerður og 
Þorsteinn sem eru vonlaus nöfn í 
alþjóðlegu samhengi. Nú geta þau 
t.d. tekið upp nöfn eins og Daisy 
og Dodi og vegurinn til stjarnanna 
er greiður. Næsta skref hlýtur að 
vera að afnema öll lagaákvæði um 
íslenska tungu svo að hver og einn 
geti búið til og talað það tungumál 
sem honum er tamast hverju sinni. 
Réttritunarreglur eru bara forræðis-
hyggja sem eru til trafala. Nú loksins 
náum við þeim tindum í alþjóða-
samhengi sem okkur ber.

Mannanafna-
nefnd

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum




