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  Ída gerir  
allt betra 
„Við duttum í lukkupottinn,“ segir Katrín 
Árnadóttir, móðir tveggja ára stúlku sem 
reyndist vera með Downs heilkenni. ➛ 24

Missti allt í Noregi
Mahad Mahamud 
lífefnafræðingur.  
➛ 30

Rýnt í gömul mál
Mannshvörf á Íslandi. 
➛ 32

plús 3 sérblöð    
l fólk   l atvinna
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Vernduðu gyðinga
Sendiherra Póllands  
á Íslandi. ➛ 84
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Austurveri  •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllinni  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bollurnar eru hjá Bakarameistaranum

alþingi Þær vegalengdir sem öku-
þórinn Ásmundur Friðriksson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
keyrði árið 2017 jafngilda því að 
Ásmundur hafi keyrt hringinn 
kringum landið á tíu daga fresti árið 
2017, eða 35 sinnum.

Akstur Ásmundar jafngildir því 
einnig að hann hafi keyrt frá Reykja-
vík til Hafnar í Hornafirði og aftur 
til baka í hverri viku á umræddu 
ári. Höfn er sá þéttbýlisstaður í 
kjördæmi Ásmundar, Suðurkjör-
dæmi, sem er lengst frá Reykjavík. 
Vegalengdin milli þessara staða er 
456 kílómetrar og ferðin fram og til 
baka er því 912 kílómetrar.

Ásmundur segir kjördæmi sitt 700 
kílómetra langt og að hann fái mjög 
margar beiðnir um að hitta fólk vítt 
og breitt um kjördæmið. Aðspurður 
segist hann fara til Hafnar í Horna-
firði fjórum til átta sinnum á ári.

Ekkert sérstakt eftirlit er haft 
með því af hálfu Alþingis að færslur 
í akstursbækur séu réttar.

„Þingmenn sem óska eftir að fá 
greitt fyrir akstur á eigin bifreiðum 
þurfa að skrá kílómetratölu í mæli, 
fyrir og eftir hvert erindi, og þeir 
þurfa að gera grein fyrir erindum 
eða tilefni hverrar ferðar. Skrifstofa 
Alþingis hefur ekki eftirlit með 
þessu að öðru leyti,“ segir Karl M. 
Kristjánsson, aðstoðarskrifstofu-
stjóri Alþingis, aðspurður um fyrir-
komulag og eftirlit með greiðslum 

Gæti farið hring um 
landið á tíu daga fresti 

Fánum og símum veifað í Suður-Kóreu

Það var mikið um dýrðir í Pyeongchang í Suður-Kóreu í gær þegar 23. Vetrarólympíuleikarnir hófust með litríkri setningarhátíð. Keppendurnir eru 
um 3.000 talsins en af þeim koma fimm frá Íslandi. Freydís Halla Einarsdóttir, keppandi í alpagreinum, var fánaberi Íslands og hún líkt og aðrir var 
með síma í hönd til að fanga augnablikið. Snorri Einarsson keppir fyrstur fyrir hönd Íslands á sunnudaginn í skíðagöngu. nordicphotos/Getty

Greiðslur til Ásmundar 
Friðrikssonar vegna 
aksturs jafngilda útborg-
uðum launum grunn-
skólakennara. Skrifstofa 
Alþingis hefur ekki sér-
stakt eftirlit með skrán-
ingum í akstursbækur.

Skrifstofa 
Alþingis hefur 

ekki eftirlit með þessu.
Karl M. Kristjánsson, aðstoðar-
skrifstofustjóri Alþingis

✿   akstur Ásmundar í tölum

Ýmsar leiðir í kjördæmi Ásmundar
 Reykjavík – Höfn í Hornafirði 456 km
 Reykjavík – Kirkjubæjarklaustur 258 km
 Reykjavík – Flúðir 101 km
 Reykjavík – Hella 90 km
 Reykjavík – Landeyjahöfn 136 km
 Reykjavík – Keflavík 50 km
 Reykjavík  – Þorlákshöfn 51 km

til alþingismanna fyrir akstur í 
tengslum við störf þeirra.

Alþingi endurgreiddi Ásmundi 
rúmar 4,6 milljónir vegna þessa 
aksturs á umræddu ári, eða að jafn-
aði um 385 þúsund á mánuði. Til 
samanburðar má nefna að útborguð 

laun meðalgrunnskólakennara eru í 
kringum 340 þúsund á mánuði sam-
kvæmt upplýsingum frá Kennara-
sambandi Íslands. Um skattfrjálsar 
greiðslur er að ræða sem bætast við 
þingfararkaup Ásmundar. 
adalheidur@frettabladid.is

47.644 km 
árið 2017

3.970 km 
á mánuði

916 km 
á viku

130 km 
á dag

Vegalengdin jafngildir

n 35 hringferðum um landið
n 52 ferðum milli Reykjavíkur og 

Hafnar (fram og til baka)
n 565 ferðum frá Reykjavík til 

Þorlákshafnar (fram og til baka)

Ásmundur ferðast mikið og víða í kjördæmi sínu. Fréttablaðið/pjetur

Danmörk Ástand Hinriks Dana-
prins var í gær sagt slæmt. Hann 
hefur legið inni á spítala frá því fyrir 
mánaðamót og greindist með góð-
kynja æxli í vinstra lunga í upphafi 
mánaðar. Í ljósi tíðinda gærdagsins 
sneri Friðrik krónprins heim en 
hann hafði verið staddur í Suður-
Kóreu til þess að fylgjast með Vetr-
arólympíuleikunum.

Danska ríkisútvarpið greindi frá 
því í gær að fólk hefði safnast saman 
fyrir framan Amalíenborg til að 
sýna prinsinum stuðning. Ein við-
staddra, Anette Henriksen, sagði við 
DR að um sorgardag væri að ræða. 
„Ég elska konungsfjölskylduna og ég 
vona að honum batni fljótt.“

Annar, hinn 85 ára Anker Ander-
sen sem vann fyrir konungsfjöl-
skylduna í fjóra áratugi, sagðist 
finna til með Hinrik prins. „Það var 
alltaf frábært að vinna fyrir hann.“ 
– þea

Heilsu Hinriks 
prins hrakar

StjórnmÁl Vigdís Hauksdóttir, fyrr-
verandi þingmaður Framsóknar-
flokksins, mun leiða lista Miðflokks-
ins í komandi kosningum í Reykjavík. 
Tilkynnt var um valið á opnunarhátíð 
nýs húsnæðis flokksins í gærkvöldi. 
Þetta verður í fyrsta skipti sem hinn 
nýstofnaði flokkur býður fram krafta 
sína í sveitarstjórnarkosningum.

„Þetta verður kosningasigur sem 
tekið verður eftir. Nú kemur Mið-
flokkurinn til með að blanda sér með 
afgerandi hætti inn í umræðuna um 
borgarmálin,“ segir Vigdís. Hún bætir 
því við að það sé mikill meðbyr með 
Miðflokknum á höfuðborgarsvæð-
inu. Hún hafi gert sér grein fyrir því 
löngu áður en hún tók ákvörðun um 
að fara í framboð.

Vigdís vill hins vegar ekki tjá sig 
um málefnin sem flokkurinn ætlar að 
einbeita sér að í kosningabaráttunni. 
Segir einungis að það sé mikið verk að 
vinna í borginni. „Það er flokksráðs-
fundur á morgun [í dag]. Þannig við 
skulum láta helgina líða áður en það 
verður talað um málefnin.“

Þessi fyrrverandi þingmaður Fram-
sóknarflokksins segir að það eigi 
ekki að koma neinum á óvart að hún 
fari nú fram fyrir Miðflokkinn, ekki 
Framsóknarflokkinn. „Ég er í Mið-
flokknum og hef fylgt formanni Mið-
flokksins alla tíð.“

Stjórn Miðflokksfélags Reykjavíkur 
ákvað að kynna Vigdísi sem odd-
vita fyrr en áætlað var. Lokafrestur 
til að skila inn öðrum framboðum 
er klukkan 12.00 laugardaginn 17. 
febrúar.

Þann 24. febrúar mun svo stjórn 
Miðflokksfélagsins kynna sex efstu 
frambjóðendur á framboðslistanum 
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 
þann 28. maí. – þea

Boðar sigur 
sem tekið 
verður eftir

Þetta 
verður 

kosningasigur 
sem tekið 
verður eftir.
Vigdís Hauks-
dóttir, oddviti 
Miðflokksins 
í Reykjavík

Vigdís hyggst vinna kosningasigur  
í maí. Fréttablaðið/Vilhelm
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Byggjum á betra verði

blað er komið út

Þvottavél Fw30l7120
Orkunýting: A+++. Þvottahæfni: A. 
Vindhæfni: B. Þvottamagn: 7 kg. 
Time Manager, LCD upplýsingaskjár. 
Hljóðstyrkur 58 dB. Hljóðstyrkur við 
vindu 79 dB.
1805690

46.990kr

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

Harðparket
8 mm, eik, 3in1. Borðastærð 1383x193, 
slitþolsflokkur 32.
147043

2.165kr/m2

2.890kr/m2

Harðparket
Austurísk gæði
Eikarplanki
8 mm

Allt parket 

20-30% afsláttur

8.795kr
10.995 kr
Handlaugartæki
Grohe Start.
7910800

20%
afsláttur

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

Veggsalerni
Kompas. Seta seld sér.
7920304

SÚPER TILBOÐ

25%
afsláttur

14.910kr
19.880kr

25%
afsláttur

af LADY 
Pure Color

Blöndum
alla
liti

Skoðaðu á husa.is

33%
afsláttur

25%
afsláttur

Verkfæraskápur
7 skúffur, á legum.
Stærð: 680x460x1020 mm.
5024495

29.995kr
44.995 kr

SÚPER TILBOÐ

VERKFÆRADAGAR

1.995kr

2.495kr

Snjóskófla
Álskófla, AL-2.
5082796

Snjóskófla
Álskófla, AL-1.
5082798

Gott verð

Gott verð

Borvél 10,8V 
+ 100 fylgihlutir
2 stk., 1.5sH Li-ion 
rafhlöður, hersla 25Nm.
5245566

12.995kr
18.995 kr

SÚPER TILBOÐ

Á husa.is
skoðaðu tilboðin

Höggborvél
500W.
5245599

5.995kr
8.985 kr

33%
afsláttur

30%
afsláttur

Juðari
Juðari (slípimús) í 
tösku. 120W + 6 arkir.
5245799

8.397kr
11.995 kr

SÚPER TILBOÐ
SÚPER TILBOÐ

31%
afsláttur

Topplyklasett
Neo, 1/2”, 23 stk.
5052509

36%
afsláttur6.995kr

10.995 kr

SÚPER TILBOÐ



Hlutirnir fóru út um 
þúfur og sumt af því 

sem við sáum voru alls kyns 
hótanir. Mjög ögrandi 
ummæli og 
svívirðingar.
Lars Kirk, skóla-
stjóri í Aakjær-
skóla

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

Dísel 2.2 185 hö. 8 þrepa sjálfskipting, eyðslugrannur og frábærir aksturseiginleikar.

LONGTITUDE

VERÐ MEÐ AFSLÆTTI FRÁ:
5.990.000 kr.

Listaverð frá 6.790.000 kr.

®

-800.000 kr.

ALVÖRU

FJÓRHJÓLADRIF

AFSLÁTTUR

Tölur vikunnar 04.02.2018 Til 10.02.2018

Þrjú í fréttum 
Handbolti, áheit 
og dómarar

Guðmundur 
Guðmunds-
son 
þjálfari 
sem gerði 
danska karla-
landsliðið í 
handbolta að 
Ólympíumeist-
urum 2016, er tekinn við íslenska 
karlalandsliðinu í þriðja sinn. 
Guðmundur var með mjög álitlegt 
tilboð frá Barein en sagði að það 
hefði verið erfitt að segja nei við 
íslenska landsliðið. Það væri á 
tímamótum.

Ester Amira 
Ægisdóttir 
11 ára,
lét raka af 
sér hárið á 
viðburði til 
styrktar krabba-
meinssjúkum. Hárið 
gefur hún til hárkollugerðar. Ester 
safnaði áheitum til styrktar Krafti, 
félagi ungs fólks með krabbamein, 
og var markmiðið að safna 100 
þúsundum króna en hún komst 
vel yfir þá upphæð. Ester kvaðst 
hlakka til að þurfa ekki að hirða 
um sítt hár.

Skúli Magnússon 
héraðsdómari   
sagði að í Dan-
mörku og Nor-
egi væri nær 
óhugsandi 
að ráðherra 
færi gegn áliti 
nefnda við 
skipan dómara. 
Hann sagði ferlið 
hér á landi, eins og það væri í dag, 
gera ráð fyrir því að allir hand-
hafar ríkisvaldsins geti komið að 
skipunarferlinu en enginn þeirra 
færi með algert vald.

465 tonn 
af ferskum jarðarberjum voru flutt 
til Íslands í fyrra. Árið 2016 nam inn-
flutningurinn 26 tonnum. Magnið 
sem flutt var inn í fyrra jafngildir því 
að hvert mannsbarn á landinu hafi 
borðað 1,4 kíló af jarðarberjum.

36 
manns hafa verið dæmdir 
í samanlagt 96 ára fang-
elsisvist í sakamál-
um sem tengjast 
efnahagshruninu 
fyrir áratug.

100 grunnskólabörn 
um það bil fá að taka hluta af 
námi sínu á vinnumarkaði. Börnin 
geta unnið allt að fjórar klukku-
stundir á viku.

17 ára
 er elsti lögreglubíllinn 
sem er í notkun hér á 
landi. Fjöldi lögreglu-
bíla í landinu er yfirleitt 130 

til 135 en er um 
þessar mundir 
130. Á síðasta 

ári var bíl-
unum ekið 
3,5 milljónir 
kílómetra

200 þúsund 
krónur fékk eigandi út-
skorins fálka eftir 
Ríkarð Jónsson 
á uppboði í 
London. Nafn 
kaupanda var 
ekki gefið upp.

2.200  
af 8.500 

starfsmönnum Reykja-
víkurborgar munu í 
vor vinna 37 til 39 
stunda vinnuviku í 

stað hefðbundinna 40 
stunda.

lögreglumál „Það hefði verið erfitt 
fyrir mig að segja við foreldrana. Ja, 
lögreglan hefur nú reyndar mælst til 
þess að við færum ekki en við ætlum 
samt að fara,“ segir Lars Kirk, skóla-
stjóri í Aakjærskóla í Skive í Dan-
mörku.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að danski skólinn hefði ákveðið að 
senda ekki nemendur í fyrirhugaða 
ferð til Íslands í apríl. Hópur stúlkna 
úr Ingunnarskóla í Grafarholti hafði 
heimsótt dönsku nemendurna í 
nóvember. Nemendur skólanna 
hafa starfað saman að verkefni 
tengdu markmiðum Sameinuðu 
þjóðanna og heimsóknirnar voru 
hugsaðar sem liður í því.

Eftir að íslensku nemendurnir 
komu heim frá Skive stofnuðu börn-
in Facebook-síðu til að geta haldið 
áfram samskiptum milli landa. 
Skólastjóri Ingunnarskóla lýsti því í 
gær að samskiptin hefðu breyst eftir 
að nokkrir strákar, sem ekki höfðu 
tekið þátt í verkefninu, fengu aðild 
að Facebook-síðunni.

„Hlutirnir fóru út um þúfur og 
sumt af því sem við sáum voru alls 
kyns hótanir. Mjög ögrandi ummæli 
og svívirðingar,“ segir Lars en tekur 
jafnframt fram að sumir strákarnir 
í Aakjærskolen hafi heldur ekkert 
hegðað sér eins og englar. „En á ein-
hverjum tímapunkti hefur nemandi 
samband við kennara og lætur vita 
að samskiptin séu komin út í rugl.“

Í Aakjærskole er einn kennari 
sem er tengiliður við lögreglu. Hann 
hefur samband við lögreglu ef þörf 
krefur. „Hún hafði samband og 
við fengum ráðgjöf um það að við 

ættum bara að hætta skilaboðum, 
fara úr hópnum og taka skjáskot af 
samskiptunum. Við gerðum það og 
höfðum samband við Ingunnar-
skóla og sendum skilaboð fram og 
til baka,“ segir Lars.

Lars segir að starfsfólki hafi þótt 
leiðinlegt að hafa þurft að taka þá 
ákvörðun að hætta við ferðina í 
apríl. „Því markmiðið með verk-
efninu var auðvitað að byggja upp 
samskipti milli menningarheima 

og milli ólíkra ríkja. En við töldum 
okkur ekki eiga annan möguleika,“ 
segir hann.

Lars útilokar ekki að nemendur á 
vegum Aakjærskóla komi einhvern 
tímann í heimsókn til Íslands. „Við 
höfum átt mjög fínt samstarf við 
Ingunnarskóla og það gæti bara 
verið mjög gaman eftir eitt eða tvö 
ár með aðra nemendur þá. Með aðra 
einstaklinga en við erum að tala um 
núna.“ jonhakon@frettabladid.is

Danski skólastjórinn miður sín 
yfir eftirköstum ferðarinnar
Skólastjóri Aakjærskóla í Skive segir íslenska pilta hafa sent sínum nemendum hótanir og svívirðingar. 
Dönsku strákarnir hafi þó ekki verið neinir englar. Útilokar ekki að senda nemendur til Íslands í framtíð-
inni. Nemendurnir unnu saman að verkefni um að byggja upp samskipti milli menningarheima.

Skólastjóri Aakjærskóla í Skive segist hafa átt gott samstarf við Ingunnarskóla í gegnum tíðina. FréttAblAðIð/SteFán

1 0 .  f e b r ú a r  2 0 1 8   l a u g a r D a g u r4 f r é T T i r   ∙   f r é T T a b l a ð i ð



Lexus-Ísland    —   Kauptúni 6,  Garðabæ,  570 5400   —   lexus.is

MEISTARAVERK

GLÆSILEG VETRARSÝNING 
LEXUS Í KAUPTÚNI Í DAG KL. 12–16

Komdu og upplifðu þá natni og nákvæmni sem Takumi handverksmeistarar 
Lexus leggja í hvern einasta bíl. Við tökum vel á móti þér með ljúffengum veitingum

 og gæðakaffi frá Te og Kaffi. Einstakt tækifæri til að gera góð kaup 
á mest seldu hybrid-lúxusbílum heims. 



„Bækur Jónínu um Eddu eru skyldu-
lesning fyrir alla sem hafa gaman 
af íslenskum glæpasögum.“
Y R S A  S I G U R Ð A R D Ó T T I R  R I T H Ö F U N D U R

sem leysir enn eitt sakamálið  
eins og henni einni er lagið 

NÝ BÓK UM EDDU

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  Opið alla virka daga 10–19  |  Laugardaga 11–16  |  www.forlagid.is     LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Heilbrigðismál „Við komumst ekki 
hjá því að nefna það í löggjöfinni,“ 
segir Svandís Svavarsdóttir heil-
brigðisráðherra, sem hyggst leggja 
fram á Alþingi frumvarp um takmörk 
við notkun rafretta. Svandís segir að 
frumvarpið sé að hluta til innleiðing 
á EES-tilskipun og löggjafinn geti því 
ekki vikist undan.

Forveri hennar í embætti, Óttarr 
Proppé, lagði einnig fram slíkt frum-
varp með vísun í EES-tilskipun. Hann 
hlaut harða gagnrýni fyrir og ekki 
kom til þess að frumvarp hans yrði 
afgreitt á þinginu.

Svandís segir að frumvarp hennar 
sé ólíkt máli Óttars að því leytinu til 
að hún sé að leggja fram frumvarp 
að sérlögum. Áður hafi hins vegar 

verið gagnrýnt að málið hafi verið 
lagt fram sem frumvarp til breytinga 
á tóbakslögum.

Svandís telur þó að ef frumvarp 
hennar verði afgreitt hafi það sömu 
áhrif og samþykkt á frumvarpi Óttars 
hefði haft. Í báðum tilfellum sé gert 
ráð fyrir að reistar verði sams konar 
skorður við sölu og auglýsingu á raf-
rettum og við sígarettum. „Eins er 
með það sem kemur varðandi notk-
un á rafrettum á opinberum stöðum, 
veitingahúsum og fleira. Það er bara 
svipað og með tóbakið,“ segir Svan-
dís.

Frumvarpið hefur nú þegar verið 
kynnt í ríkisstjórn. Svandís býst við 
að því verði síðan dreift í þinginu í 
næstu viku. Nokkrir þingmenn mót-

mæltu kröftuglega þegar frumvarp 
Óttars var til umræðu fyrir um það 
bil ári. „Það sem kemur fram í grein-
argerðinni, og ég var talsvert hissa 
á, er að það skaðlegasta sem kemur 
fram í þessum ólíku sjónarhornum 
er að þetta geti rutt brautina til nikó-
tínfíknar. Erum við þá, virðulegi for-
seti, að takmarka og banna eitthvað 
af því að það gæti mögulega kannski 
einhvern tímann leitt til þess að ein-
hver myndi mögulega kannski byrja 
að reykja?“ spurði Áslaug Arna Sigur-
björnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins.

Þegar Fréttablaðið náði tali af 
Áslaugu í gær kvaðst hún ekki hafa 
kynnt sér frumvarp Svandísar. 
jonhakon@frettabladid.is

Aftur reynt að sporna gegn rafrettum
Heilbrigðisráðherra ætlar að freista þess að koma böndum á rafrettunotkun með sérlögum. Málið byggt á EES-reglugerð. Þingmál for-
vera hennar sætti mikilli gagnrýni fyrir einungis ári. Frumvarpið hefur þegar verið kynnt í ríkisstjórn og verður dreift í næstu viku.

Kalt í tjaldbúðunum

Það er óhætt að segja að gærdagurinn hafi verið kaldur fyrir þá fjölmörgu afgönsku flóttamenn sem búa tímabundið í þessum tjaldbúðum í París, 
höfuðborg Frakklands. Talsvert snjóaði á búðirnar í gær, eins og í borginni allri, og fór hiti niður fyrir frostmark. Nordicphotos/AFp

Frumvarp Óttars proppé, þáverandi heilbrigðisráðherra, var til umræðu á 
þingi fyrir ári og sætti mikilli gagnrýni og náði ekki í gegn. Nordicphotos/Getty

skipulagsmál Félagið Borealis Data 
Center ehf. hefur fengið úthlutaðar 
umbeðnar lóðir fyrir tvö hús undir 
gagnaver við Svínvetningabraut á 
Blönduósi.

Samkvæmt fyrirtækjaskrá er Gísli 
Hjálmtýsson stjórnarformaður 
Borealis Data Center sem sagt er fást 
við gagnavinnslu, hýsingu og tengda 
starfsemi. Á heimasíðu félagsins er 
Ísland sagt hafa næga og áreiðanlega 
orku og gnótt lands svo stækkunar-
möguleikar séu ótakmarkaðir.

Að því er fram kemur í fundargerð 
byggðaráðs tekur sveitarfélagið lóð-
irnar til sín aftur verði framkvæmdir 
ekki hafnar innan tólf mánaða. – gar

Gagnaver fær 
lóð á Blönduósi

menning Leikfélag Hafnarfjarðar 
vill að bærinn útvegi húsnæði fyrir 
starfsemi leikfélagsins sem varð 
heimilislaust í desember.

„Á þeim áttatíu árum sem síðan 
eru liðin hefur leikfélagið átt sinn 
sess í menningarflóru bæjarins. 
Það hefur fóstrað margt leikaraefnið 
og glatt margan Gaflarann, sem og 
nærsveitamenn,“ segir í bréfi LH til 
bæjaryfirvalda. Bráðlega missi LH 
einnig geymsluhúsnæði sitt.

„Það liggur í augum uppi að lítið 
áhugaleikfélag hefur ekki burði til 
þess að standa eitt undir leigu á hús-
næði, þó ekki þurfi aðstaðan að vera 
stór til þess að við getum gert stóra 
hluti.“ – gar

Leikfélag á 
hrakhólum
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Meira
bolludags

Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

Vatnsdeigsbolla með piparbrjóstsykri
Súkkulaði glassúr · Irish Coffee · Karamella og bananar · Daim og kaffi · 

Kókosbolla · Gerbolla með súkkulaði glassúr · Krakkabolla

NÝJUNG

  
Krakkabolla 

199 kr/stk

  
Ger- og vatnsdeigsbolla 

349 kr/stk

Bolluvendir  
Handgerðir, margir litir 

699 kr/stk



Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Hvaða máli skipta lýsing, litir og list í borgum?
Hafa þessir þættir áhrif á líðan borgarbúa?
Er borgin litrík eða litlaus, dimm eða björt, rík af 
ljósum og skuggum eða ekki? Er ef til vill best
að mála allt bara allt hvítt eða drapplitað?
Vantar kannski fleiri neonskilti? Mega ljósastaurar 
vera rauðir? Hver er ásýnd borgarinnar í dimmunni?
Geta húsgaflar og port komið á óvart? Hvernig
má gera borg heimilislega?

Til að ræða borgina í litum, lýsingu og listum
mun Þórdís Erla Zoëga myndlistarkona,
Darío Gustavo Núñez Salazar, arkitekt/lýsingar-
hönnuður og Helena Guttormsdóttir, lektor
í Landbúnaðarháskóla Íslands, taka til máls
ásamt Hjálmari Sveinssyni, formanni umhverfis-
og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar.

    Allir velkomnir. Heitt á könnunni.

Ásýnd borgar í litum,
ljósum og listum

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur fyrir gagnrýninni
og hressilegri fundarröð um þróun og mótun borgarinnar

Kjarvalsstöðum, þriðjudaginn 13. febrúar 2018 kl. 20 

  Innbyggð gæði
                frá Wisa

Wisa All-in-one sett 

49.900
Innifalið m.a. innbyggður kassi, 
skál, hnappur, hæglokandi seta.

Innbyggðir kassar 
einnig seldir stakir, 
mikið úrval af 
hnöppum.

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Hönnun�&�Merkingar

lögreglumál Fimm voru hand
tekn ir á Ak ur eyri í gær vegna 
gruns um al var lega lík ams árás 
og frels is svipt ingu gagn vart 
rúm lega þrítug um karl manni í 
fyrradag. Þetta kom fram í tilkynn
ingu frá lögreglu í gær.

Mennirnir eru flestir sagðir hafa 
komið áður við sögu hjá lögreglu, 
ým ist vegna of beld is mála eða 

fíkni efna mála. Þeir voru færðir í 
varðhald þar sem yfirheyra átti þá 
fram á nótt og halda yfirheyrslum 
áfram í dag. Nú fyrir hádegi á að 
ákveða hvort krafist verði gæslu
varðhalds yfir einhverjum úr 
hópnum.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að málið tengist fíkniefnauppgjöri. 
– gar

Handteknir í tengslum 
við fíkniefnauppgjör

Aðgerðir lögreglu við einbýlishús í eigu Akureyrarbæjar. FréttAblAðið/Auðunn

Akureyri Átján mál komu inn á 
borð rannsóknardeildar lögregl
unnar á Akureyri vegna kynferðis
ofbeldis gegn börnum í umdæmi 
lögreglunnar á Norðurlandi eystra 
í fyrra. Að auki komu sjö mál inn á 
borð lögreglunnar frá öðrum emb
ættum landsins þar sem rannsakað 
er kynferðisofbeldi gegn börnum. 
„Við þurfum að vera fleiri, en von 
er á því að það lagist á þessu ári,“ 
segir Bergur Jónsson, rannsóknar
lögreglumaður á Akureyri.

Fjöldi rannsakaðra kynferðis
brota hefur aukist á síðustu árum. 
Nú er svo komið að lögreglan á 
Norðurlandi eystra er með til 
rannsóknar 51 kynferðisbrot þar 
sem brotaþoli er undir átján ára 
að aldri. Fáir rannsóknarlögreglu
menn eru að störfum á Akureyri 
að vinna við rannsókn þessara 
mála.

„Hér hafa tveir til þrír rann
sóknarlögreglumenn sem standa 
bakvaktir komið að rannsóknum 
þessara mála. Við skiptum því niður 
misjafnlega mikið á hvern rann
sóknarlögreglumann sem helgast 
aðeins af verkaskiptingu innan lög
reglunnar,“ segir Bergur, sem telur 
mjög mikilvægt að fjölgað verði í 
lögregluliðinu.

Sigríður Á. Andersen dómsmála
ráðherra hefur gefið það út að um 
240 milljónum króna verði varið á 
þessu ári í að fjölga í lögregluliðum 
landsins. Í heild verður bætt við 15 

stöðugildum. Höfuðborgarsvæðið 
fær sex stöðugildi. Tvö önnur emb
ætti tvö stöðugildi og lögreglu
embætti sem fara með rannsókn 
kynferðisbrota, þar með talið 
Norðurland eystra, fá eitt stöðu
gildi hvert.

Bergur segir ekkert mál hafa 
komið inn það sem af er árinu 2018 
þar sem brotaþoli er á barnsaldri. 
Hins vegar sé staðan sú að 38 mál 
séu til rannsóknar úr umdæminu 
og heil 13 mál hafi komið úr öðrum 
lögregluumdæmum.

Hafa ber í huga að hér er aðeins 
um að ræða kynferðisbrot þar sem 
þolendur eru undir lögaldri. Leiða 
má að því líkur að fjöldi kynferðis
brota sem rannsóknarlögreglu
menn á Akureyri sinni sé mun 
meiri. Aðgerðum stjórnvalda nú 
er ætlað að hraða meðferð þessara 
mála til muna. sveinn@frettabladid.is

Tveir til þrír sinna 50 
málum á bakvöktum
Lögreglan á Akureyri hefur til rannsóknar rúmlega fimmtíu kynferðisofbeldis-
mál þar sem brotaþoli er barn. Tveir til þrír sinna þessu málum á bakvöktum. 
Rannsóknarlögreglumaður á Akureyri segir þá þurfa að vera fleiri.

Fáir rannsóknarlögreglumenn eru að störfum á Akureyri en málafjöldinn er mikill. FréttAblAðið/Auðunn

Sigríður Á. 
Andersen
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www.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.

Fjórhjóladrifinn með
sjálfstraustið í genunum.

Nýr T-Roc. Nýjasta stjarnan frá Volkswagen.
Nýr T-Roc geislar af öryggi og akstursgleði, fæst bæði fjórhjóla- og framhjóladrifinn, beinskiptur 
og sjálfskiptur. Hann er búinn nýjustu tækni og búnaði sem breytir akstrinum í eitthvað ómótstæðilegt. 
Komdu og prófaðu nýjan T-Roc sem gerir allt vitlaust hvar sem hann kemur.

Nýr T-Roc geislar af öryggi og akstursgleði, fæst bæði fjórhjóla- og framhjóladrifinn, beinskiptur 
og sjálfskiptur. Hann er búinn nýjustu tækni og búnaði sem breytir akstrinum í eitthvað ómótstæðilegt. 
Komdu og prófaðu nýjan T-Roc sem gerir allt vitlaust hvar sem hann kemur.

Volkswagen T-Roc
Verð frá aðeins 

3.290.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Sjálfvirk bakkmyndavél, Bluetooth og 
7” snertiskjár. Hraðastillir og aksturs- 
tölva með eyðslutölum.

3ja sæta. Sveigjanlegt og gott innra rými 
sem hægt er að stilla eftir þörfum. 850 kg 
burðargeta og 3,3 m³ hleðslurými. 

peugeotisland.isKOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT PARTNER

PEUGEOT PARTNER

LÁTTU GÆÐIN VINNA 
MEÐ ÞÉR

VERÐ FRÁ 2.209.000 KR. ÁN VSK
2.740.000 KR. MEÐ VSK

OG 
BAKKMYNDAVÉLINA LÍKA

DAGSKRÁ
•  Skýrsla stjórnar.
•  Reikningar félagsins.
•  Lagabreytingar. 
•  Kosinn löggiltur endurskoðandi, 2 skoðunarmenn og 2 til vara.
•  Ákvörðun um iðgjald félagsmanna og skipting milli sjóða.
•  Fjárhagsáætlun.
•  Ályktanir aðalfundar afgreiddar.
•  Önnur mál. 

Allir félagsmenn eru velkomnir. 
Boðið verður upp á léttan kvöldverð.

AÐALFUNDUR
 

SFR STÉTTARFÉLAG Í ALMANNAÞJÓNUSTU
 

miðvikudaginn 21. mars 2018, kl. 17:00 - Grettisgötu 89, 1. hæð 

náttúra Höfuðborgarbúar fengu 
ágætan veðurdag í gær eftir tals-
verð umbrot í veðrinu í vikunni. Það 
sígur þó verulega aftur á ógæfuhlið-
ina í þessum efnum fyrir landsmenn 
strax í dag ef marka má spár Veður-
stofu Íslands. Vegagerðin boðar lok-
anir vega.

Fyrir hádegi í dag er gert ráð fyrir 
norðaustanátt, hvassviðri og snjó-
komu á Austurlandi og norðan- og 

norðvestanlands eftir hádegi. Þá 
segir á vef Veðurstofunnar að síð-
degis verði vaxandi norðvestanátt 
með snjókomu suðvestan- og vest-
anlands og hvassviðri eða stormur 
en rok syðst og jafnvel ofsaveður á 
Suðausturlandi í kvöld.

Vegagerðin sendi í gær frá sér til-
kynningu um hugsanlegar fyrirvara-
lausar lokanir vega í dag. Til dæmis 
segir að líklegt sé að verulegar trufl-

anir verði á Reykjanesbraut milli 
klukkan 15.00 og 18.00 og á Hellis-
heiði, Mosfellsheiði og Lyngdals-
heiði frá klukkan sex á laugardags-
morgun fram til klukkan eitt í nótt. 
Truflanir gætu orðið á Suðurlandi 
og á Suðausturlandi strax frá því á 
miðnætti í gærkvöldi. Þá er getið um 
yfirvofandi truflanir á Héraði, Eyja-
firði, Skagafirði, Borgarfirði, Dölum, 
Snæfellsnesi og Vestfjörðum. – gar

Stund milli stríða en von á ofsaveðri suðaustanlands í kvöld

Ferðamenn náðu góðum myndum á Reykjavíkurtjörn. FRéttablaðið/SteFán

StjórnSýSla Trampólíngarðurinn 
Skypark í Urðarhvarfi hefur ekki 
sent Heilbrigðiseftirlitinu fullnægj-
andi gögn um það hvernig öryggi 
gesta er tryggt meðan á dvöl stendur 
og neyðaráætlun ef slys verða. Fyrir-
tækið hefur ekki heldur sýnt fram á 
að tækin uppfylli kröfur sem fram 
koma í stöðlum um leikvallatæki.

Eftirlitinu hafa á síðustu mánuð-
um borist ábendingar um háa slysa-
tíðni í garðinum og því er fyrirtækið 
og starfsemi þess til skoðunar.

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis sendi fyrirtæk-
inu bréf þess efnis þann 21. desem-
ber síðastliðinn og óskaði gagna 
fyrir 15. janúar. Eftirlitinu hafa ekki 
enn borist gögnin. Starfsleyfi fyrir 
starfsemina hefur ekki enn verið 
gefið út þar sem mikilvæg gögn 
vantar.

„Við óskum eftir gögnum en 
höfum ekki fengið í hendurnar. 
Því getum við ekki gefið út starfs-
leyfi því við þurfum að yfirfara 
gögnin áður en það er gert,“ segir 
Guðmundur H. Einarsson, fram-
kvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits-
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.

Örn Ægisson, eigandi Skypark, 
segist í samtali við Fréttablaðið 
vera búinn að skila gögnum. Þegar 
blaðamaður spyr hvenær hann hafi 
skilað þeim vill hann ekki ræða 
málið frekar og segir það einkamál 
sitt og fyrirtækisins.

Fréttablaðið sagði frá því þann 15. 
nóvember í fyrra að komum vegna 
trampólín slysa hefði fjölgað mikið 
á Landspítalanum og væri það rakið 
til slysa í téðum garði.

Jón Magnús Kristjánsson, yfir-
læknir bráðalækninga á Land-
spítalanum, sagði þá mörg alvarleg 
slys hafa orðið. „Börn sem hafa 
lent í þeim slysum hafa sum þurft 
á aðgerð að halda og ekki er öruggt 
að þau nái sér að fullu,“ sagði Jón 
Magnús.

Herdís Storgaard, hjá Miðstöð 
slysavarna barna, hafði sömuleiðis 
fengið ábendingar um alvarleg 
slys á börnum. „Ég hef fengið þó 
nokkrar ábendingar um þetta fyrir-
tæki frá foreldrum. Vandamálið er 
hins vegar stjórnvalda. Kröfur þeirra 
eru takmarkaðar og áhuginn virðist 
vera lítill,“ sagði Herdís þá í samtali 
við blaðið. sveinn@frettabladid.is

Skortir gögn um 
trampólíngarð
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis-
ins hefur ekki fengið umbeðin gögn frá trampólín-
garðinum Skypark. Há slysatíðni ástæða athugunar.

ekki er öruggt að börn sem slasast hafa í trampólingarðinum nái sér að fullu. 
FRéttablaðið/eyþóR

Við óskum eftir 
gögnum en höfum 

ekki fengið í hendurnar. Því 
getum við ekki gefið út 
starfsleyfi. 
Guðmundur H. Einarsson, fram-
kvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins
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bRuNch hLaðbOrð 
á sPírUnnI
Frá 11 Til 15 
uM hElGar

Munið Valentínusardaginn
Miðvikudaginn 14. febrúar

SÁNingaRhelgi
ráðGjöf miLlI 13 oG 16

20 %
ölLum FræUm, sáðbökKum
og rætKunArPotTuM

fJölDi SpEnnAnDi StórHunDa: bRiaRd, sChNauZEr, ÍrSkuR sEttEr, TíbEtaN tErRieR oFl. 
hUndAþjálFunARráðGjöf: hEiðrúN kLaRa OG nOsEwoRK
DýrAlækNir W FóðuRkyNnIngAR W lUkKupOtTur oFl.

lAugArDag oG sUnNudAG fRá 13:00 til 16:00 

aLlaR gælUdýrAvörUr Og fóðuR
20% aFsLátTur

Stórhundakynning

hUndAsLeðafErðiR fYrIr BörNin
mIllI 14 oG 16 LauGaRdaG Og SuNnuDaG

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is



 

              
 

,,Rokkað inná efri ár - Nýjar forvarnaleiðir“ 
Ráðstefna fimmtudaginn 15. febrúar 2018 

Grand hótel Reykjavík 
 

 
 

13:00 Ráðstefna sett Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir varaformaður 
Öldrunarráðs Íslands 
Ávarp Svandís Svavarsdóttir  heilbrigðisráðherra  

13:15-13:30   Aldursvænar borgir. Guðrún Ágústsdóttir formaður Öldungaráðs 
Reykjavíkur   

13:30-13.45   Endurhæfing í heimahúsi. Guðrún Jóhanna Hallgrímsdóttir 
verkefnissjóri Reykjavík  

13:45-14:00  Fjölþætt heilsurækt í sveitarfélögum Dr. Janus Guðlaugsson 
íþróttafræðingur  

14:00-14:15   Samhæfing þjónustu. Kolbeinn Pálsson Íþrótta- og ólympíusambandi 
Íslands 

Sumbadans – Hléæfing og hressing 
14:30-14:45  Væntumhyggja í verki. Hildur Aðalbjörg Ingadóttir sjúkraþjálfari 

Borgarnesi  
14:45-15:00  Heilsuefling, Digi Rehab í heimahúsi, verkefni sem slegið hefur í gegn 

í dönskum sveitarfélögum. Ásdís Halldórsdóttir íþróttafræðingur 
Sóltúni Heima  

15:00-15:15  Gildi hugræktar í öldrunarþjónustu. Elísabet Gísladóttir djákni  

15:15–15:30   Ástand og horfur í öldrunarþjónustu frá sjónarhóli Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Tryggvi Þórhallsson lögfræðingur  

 
Ráðstefnulok  Þórunn Sveinbjörnsdóttir formaður Landsambands eldri borgara  

 
Ráðstefnustjóri  Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri Rangárþings eystra og fyrrverandi 

alþingismaður  

Ráðstefna er öllum opin og aðgangur frír. 

 
                              

Byggðaþróun Sveitarfélög á Suður-
nesjum hafa stækkað gríðarlega á 
síðasta hálfa áratug samkvæmt 
mannfjöldatölum Hagstofunnar 
og á vöxturinn þar sér vart for-
dæmi í byggðaþróun síðustu ára-
tuga. Nálægð Suðurnesja við bæði 
höfuðborgina og eina stóru flug-
gátt ina inn í landið skilar því að 
svæðið er í stórsókn. Bæði er hægt 
að sækja þjónustu og atvinnu til 
höfuðborgarinnar en einnig eru 
gríðarleg umsvif í tengslum við 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Mið-
nesheiði.

Suðurnesin hafa um árabil verið 
í hægum vexti en eftir hrun hefur 
vöxturinn verið mun hraðari. 
Aðeins á tveimur áratugum hafa 
sveitarfélögin gjörbreyst. Til að 
mynda hefur fólksfjölgun í Vogum 
verið um 77 prósent og í Reykja-
nesbæ 71 prósent frá 1998. Í Grinda-
vík hefur fjölgunin á þessum tíma 
verið um 56 prósent. Því er ljóst að 
byggðin á Suðurnesjum er í stór-
sókn, fólki fjölgar á öllum svæðum 
og atvinnustig er gott á heildina 
litið.

Sveitarfélögin tvö á norðvestan-
verðu Reykjanesi, Garður og Sand-
gerði, munu á næstu misserum 
renna saman í eitt sveitarfélag en 
fyrir áramót samþykktu íbúar þeirra 
sameininguna. Samkvæmt KPMG 
verður til öflugra sveitarfélag með 
góða eignastöðu sem getur því betur 
sinnt starfi sínu en áður. Íbúar í nýja 

sveitarfélaginu verða um 3.400 og 
verður það því 16. stærsta sveitar-
félag landsins.

„Það er komið að því núna að það 
vantar fólk til starfa og atvinnuleysi 
er nánast ekkert á svæðinu,“ segir 
Kjartan Már Kjartansson, bæjar-
stjóri Reykjanesbæjar. „Hins vegar 

þarf að hafa það í huga að vöxtur 
einn og sér þarf ekki að þýða vel-
gengni. Svona fjölgun, eins og við 
erum að upplifa síðustu þrjú árin, 
reynir gríðarlega á innviðina og við 
erum að sjá nokkra vaxtarverki. 
Sveitarfélögin eru á harðahlaupum 
við að halda þjónustustiginu uppi 

en það er ekki hægt að segja það 
sama um ríkisvaldið sem er mun 
svifaseinna.“

Bendir Kjartan Már á það að mikil 
fjölgun feli í sér að þjónusta hins 
opinbera skerðist, því fjármagn per 
íbúa til menntunar og heilbrigðis-
þjónustu verður mun minna á 
Reykjanesi en annars staðar á land-
inu. „Við erum ekki að biðja um að 
fá betri þjónustu en aðrir. Aðeins að 
við fáum sömu þjónustu og annars 
staðar. Framlög til heilbrigðismála á 
Reykjanesi á hvern íbúa hafa hrunið 
síðustu árin því peningurinn helst 
ekki í hendur við fjölgun íbúa inn á 
svæðið.“

Magnús Stefánsson, bæjarstjóri í 
Garði, segir sveitarfélagið standa vel 
og í reynd öll sveitarfélögin á svæð-

inu. Skuldastaða Garðs og Sand-
gerðis er nokkuð góð og bæði flug-
völlurinn og sjávarútvegurinn skapi 
mörg störf í hinu nýja sveitarfélagi. 
„Auðvitað helst það í hendur að 
fasteignaverð hér hefur verið lægra 
en í borginni og mikið af fólki hefur 
komið hingað vegna þess. Að sama 
skapi hefur fasteignaverð hækkað 
hér undanfarin þrjú ár. Það er ekki 
hægt að tala um atvinnuleysi hér 
þar sem bæði sjávarútvegurinn býr 
til mörg störf sem og Leifsstöð,“ segir 
Magnús. „Innviðirnir í Garði standa 
undir fjölguninni eins og staðan er 
núna en stutt er í að við þurfum að 
byggja við leik- og grunnskóla til að 
takast á við fjölgun barna í sveitar-
félaginu. Það er jákvætt.“
sveinn@frettabladid.is

Gríðarvöxtur veldur líka áhyggjum 
Íbúum hefur fjölgað gríðarlega á síðustu árum á Suðurnesjum og er fólksfjölgunin þrefalt hraðari en á landinu í heild. Reykjanesbær 
hefur nærri tvöfaldast á síðustu tveimur áratugum. Hröð fjölgun hefur þó neikvæðar hliðar. Sveitarfélögum fækkar um eitt í sumar.

Fjölgun ferðamanna í gegnum Leifsstöð kallar á fleiri starfsmenn. Suðurnes 
hagnast á því svo um munar en miklar áskoranir blasa við. FréttabLaðið/SteFán
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Suður-Kórea Mike Pence, varafor-
seti Bandaríkjanna, sleppti því að 
mæta í hátíðarkvöldverð Moon Jae-
in, forseta Suður-Kóreu, í gær þar 
sem hann átti að sitja til borðs með 
Kim Yong-nam, forseta Norður-
Kóreu. 

Þótt Kim sé titlaður forseti er staða 
hans einungis táknræn. Pence sótti 
Moon þó heim, ásamt Kim, en þeir 
eru báðir í Suður-Kóreu til að vera 

viðstaddir Vetrarólympíuleikana í 
Pyeongchang. 

Pence neitaði jafnframt að taka 
í höndina á Norður-Kóreumann-
inum. 

Sérstakur gestur varaforsetans á 
Ólympíuleikunum er Fred Warmb-
ier en hann er faðir ungs Bandaríkja-
manns sem lést skömmu eftir að yfir-
völd í einræðisríkinu leystu hann úr 
haldi. – þea

Skrópaði í matarboð með Kim

þýSKaland Martin Schulz, leiðtogi 
Jafnaðarmannaflokksins (SPD), í 
Þýskalandi verður ekki utanríkis-
ráðherra í væntanlegri ríkisstjórn 
SPD og Kristilegra demókrata 
(CDU/CSU). Frá þessu greindi 
Schulz sjálfur. Þá liggur einnig fyrir 
að Schulz mun stíga til hliðar sem 
leiðtogi flokksins en í hans stað 
kemur Andrea Nahles inn.

Samkvæmt BBC hafa flokksmenn 
verið mjög gagnrýnir á störf hans, 
enda flokkurinn í sögulegri lægð og 
mælist undir kjörfylgi sínu sem var 
þó minnsta fylgi flokksins í kosn-
ingum frá því í seinna stríði.

„Ég tilkynni hér með um þá 
ákvörðun mína að ég muni ekki 
taka sæti í nýrri ríkisstjórn. Ég von-
ast til þess að þessi ákvörðun bindi 

enda á deilur innan SPD,“ sagði 
Schulz í yfirlýsingu sinni. Hann hafi 
jafnframt ekki viljað stofna sam-
starfinu í hættu en flokksmenn eiga 
eftir að samþykkja samkomulagið í 
atkvæðagreiðslu.

Þýskir miðlar greindu frá því að 
það hefðu einkum verið flokks-
menn SPD í Norðurrín-Vestfalíu 
sem voru ósáttir við störf Schulz. 
Aukinheldur hefði samband hans 
við Sigmar Gabriel, samflokksmann 
og núverandi utanríkisráðherra, 
ekki verið gott.

Allir 460.000 meðlimir SPD eiga 
rétt á því að greiða atkvæði um sam-
starfið. Verður tilkynnt um niður-
stöður atkvæðagreiðslu flokks-
manna 2. mars næstkomandi. 
– þea

Schulz hrakinn á brott
Martin Schulz, fráfarandi leiðtogi SPD. norDicPhotoS/aFP

Kjartan Már 
Kjartansson

Magnús 
Stefánsson
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www.heimavellir.is

Traustur leigumarkaður sem byggir á langtímasambandi er mikilvægur partur af heilbrigðum og 
stöðugum húsnæðismarkaði. Markmið okkar er að taka þátt í að byggja upp leigumarkað á Íslandi 
eins og þekkist á Norðurlöndunum og víðar í Evrópu. Um tvö þúsund fjölskyldur búa nú þegar í 
öruggri langtímaleigu hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu og víða um land.

Er stöðugur leigumarkaður í augsýn?
Húsnæðismál varða okkur öll. Á Norðurlöndunum hefur leigumarkaður 
skipað mikilvægan sess sem traustur valkostur á húsnæðismarkaði.  
Heimavellir leigufélag býður til morgunverðarfundar til að varpa ljósi 
á nýja hugsun á húsnæðismarkaði á Íslandi. 

LANGTÍMASAMBAND Á LEIGUMARKAÐI

Anders Olshov 

The property 
rental market 
in Sweden and  
Denmark.

Ásgeir Jónsson

Hvað
er rétt
leiga á 
Íslandi?

Guðbrandur Sigurðsson 

Ný hugsun 
á húsnæðis-
markaði. 

Fundarstjóri er  
Ásdís Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður  
efnahagssviðs
Samtaka atvinnulífsins.

Anders Olshov hagfræðingur hjá 
rannsóknarsetrinu Intelligence Watch í 
Svíþjóð fjallar um húsnæðismarkaðinn 
í Svíþjóð og Danmörku og hlutverk og 
þróun leigumarkaðar í þessum löndum.

Ásgeir Jónsson hagfræðingur og  
dósent við hagfræðideild Háskóla Íslands 
fjallar um stöðu og horfur á íbúða- og 
leigumarkaði á Íslandi.

Guðbrandur Sigurðsson framkvæmdastjóri 
 Heimavalla segir frá sýn Heimavalla á 
að skapa fjölbreyttari húsnæðismarkað á 
Íslandi og kynnir  ný verkefni hjá félaginu.

Aðgangur er ókeypis 
og allir velkomnir.

Kólumbía Kólumbíski stjórnmála-
flokkurinn FARC, áður samtök upp-
reisnarmanna, tilkynnti í gær um að 
kosningabarátta flokksins fyrir for-
seta- og þingkosningar hefði verið 
sett á ís af öryggisástæðum. Var það 
gert vegna þess að mótmælendur 
hafa ítrekað truflað baráttufundi 
frambjóðenda og jafnvel komið í 
veg fyrir þá.

Flokkurinn var stofnaður í fyrra 
eftir að hersveitir FARC lögðu niður 
vopn í kjölfar friðarsamninga við 
ríkisstjórnina. Markaði það enda-
lok 52 ára langs stríðs á milli FARC 
og kólumbíska ríkisins.

Samkvæmt Reuters er mikill 
fjöldi Kólumbíumanna afar ósáttur 
við flokkinn enda voru FARC-liðar 
alræmdir fyrir mannrán og sprengju-
árásir í stríðinu. Stuðningur við 
flokkinn mælist tvö prósent í könn-
unum en flokksmenn hafa einna 
helst talað fyrir því að útrýma fátækt.

„Eins og er höfum við ákveðið að 
fresta öllum samkomum þar til hægt 
verður að tryggja öryggi frambjóð-
enda og starfsmanna. Við biðlum til 
annarra flokka um að hafna alfarið 
ofbeldi og mótmælum sem þessum,“ 
sagði Pablo Catatumbo, leiðtogi 
flokksins, í gær.

Stuðningur við forsetaframboð 
FARC-liðans Rodrigo Londono 
mælist enn minni, eða 1,6 prósent 
í nýrri könnun kólumbíska tíma-
ritsins Semana. 

Mestur stuðningur mælist við 
framboð Gustavo Petro, fyrrverandi 
borgarstjóra Bogotá.  – þea

FARC setur kosningabaráttu sína á ís vegna ofbeldis og mótmæla

Rodrigo Londono, forsetaframbjóðandi FARC. FRéttAbLAðið/epA

Við biðlum til 
annarra flokka um 

að hafna alfarið ofbeldi og 
mótmælum sem þessum.

Pablo Catatumbo, leiðtogi FARC

f r é t t i r   ∙   f r é t t a b l a ð i ð 13l a u G a r D a G u r   1 0 .  f e b r ú a r  2 0 1 8

GrÆNlaND Þjóðkirkjan á Grænlandi 
opnar á næstunni heimasíðu fyrir 
þá sem vilja spjalla við presta um 
persónuleg vandamál sín. Verkefnið 
heitir Sálusorg og er markmiðið 
meðal annars að ná til fleiri áður en 
of seint verður að veita aðstoð.

Verkefnið er ekki síst sett á lagg-
irnar til að ná til ungs fólks sem 
notar frekar samfélagsmiðla en þeir 
sem eldri eru. Ungt fólk er ef til vill 
feimnara við koma til prests, að því 
er grænlenska útvarpið hefur eftir 
ráðgjafa kirkjunnar.

Sex prestar frá ýmsum bæjum 
Grænlands munu spjalla við þá sem 
vilja á netinu og ræða í trúnaði um 
allt frá sorg til ástamála. Prestarnir 
hafa verið á sérstöku námskeiði til 
að læra að veita sálusorg á netinu.
– ibs

Veita sálusorg á 
síðu kirkjunnar

prestar frá ýmsum bæjum Græn-
lands munu spjalla við þá sem vilja á 
netinu. NORDiCpHOtOS/AFp

eNGlaND Þú þarft ekki að þekkja 
til Platons og Aristótelesar til að 
fá hæli. Þetta segir í yfirlýsingu 
120 heimspekinga  sem jafnframt 
eru  háskólastarfsmenn. Tilefni 
yfirlýsingarinnar var synjun bresku 
útlendingastofnunarinnar á hælis-
umsókn Pakistanans Hamza bin 
Walayats. Hann var múslími en 
kvaðst vera genginn af trúnni 
og  orðinn húmanisti. Þess vegna 
ætti hann ofsóknir yfir höfði sér 
heima fyrir.

Í viðtali hjá útlendingastofnun-
inni var Pakistaninn spurður út í 
húmanisma. En þar sem hann gat 
ekki bent á forngrísku heimspek-
ingana Platon og Aristóteles sem 
húmanista var hann talinn hafa 
fallið á prófinu. Sérfræðingar setja 
hins vegar spurningarmerki við 
hvort hægt sé að flokka forngrísku 
heimspekingana sem húmanista.

Hamza bin Wala-
yats var heldur 

ekki talinn hafa 
fært nægjanleg 
rök fyrir því 
að hann yrði 
ofsóttur.
– ibs

Synjun vegna 
vanþekkingar  
á húmanisma

plató



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 brimborg.is

PEUGEOT 308 ACTIVE
1.6 DÍSIL, 5 DYRA, 
SJÁLFSKIPTUR,
MÁLMLITUR OG 
BAKKMYNDAVÉL

VOLVO V60 CC
INSCRIPTION D3
DÍSIL, 150 HESTÖFL, 5 DYRA, 
SJÁLFSKIPTUR OG
RÍKULEGA BÚINN
+ VETRARDEKK!

CITROËN C4 CACTUS FEEL
1.2 BENSÍN, 5 DYRA, 
SJÁLFSKIPTUR,
NÁLÆGÐARSKYNJARI 
AÐ AFTAN

MAZDA6 VISION STATION
2,0 BENSÍN, 5 DYRA, 
SJÁLFSKIPTUR,
165 HESTÖFL, 
MÁLMLITUR

FORD KUGA TREND EDITION
1.5 TDCi, 5 DYRA, 
6 GÍRA, 120 HESTÖFL
OG BAKKMYNDAVÉL
+ VETRARDEKK!

-760.000 kr.

-365.000 kr.

VERÐ: 6.104.000 kr.

VERÐ: 4.160.000 kr.

-350.000 kr.

VERÐ: 3.510.000 kr.
TILBOÐ: 3.160.000 kr.

TILBOÐ: 5.344.000 kr.

-400.000 kr.

VERÐ: 2.940.000 kr.
TILBOÐ: 2.540.000 kr.

-300.000 kr.

VERÐ: 4.070.000 kr.
TILBOÐ: 3.770.000 kr. TILBOÐ: 3.795.000 kr.

-305.000 kr.

VERÐ: 3.105.000 kr.
TILBOÐ: 2.800.000 kr.

FORD FOCUS TREND EDITION
1.0i, 5 DYRA, 6 GÍRA, MÁLMLITUR OG DÖKKAR RÚÐUR 
Í FARÞEGARÝMI

  + VETRARDEKK!

Í tilefni Sprengidags bjóðum við geggjuð
Sprengidagstilboð á völdum bílum.
Komdu núna og tryggðu þér nýjan bíl á frábæru verði!

Ekki missa af þessu!
 – Komdu í Brimborg í dag

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

GEGGJUÐ TILBOÐ!

Sprengidagstilboð Opna 530x380 20180208_END.indd   1 09/02/2018   10:37
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Ómissandi í bollurnar

MjanMar Stjórnmálamenn og óháð 
félagasamtök hafa kallað eftir því 
að aðgerðir mjanmarska hersins 
í Rakhine-héraði verði ítarlega 
rannsakaðar eftir að Reuters birti 
umfjöllun í fyrrinótt um morð á tíu 
Róhingjum í bænum Inn Din. Grein-
ina skrifuðu fjórir blaðamenn. Tveir 
þeirra, hinir mjanmörsku Wa Lone 
og Kyaw Soe Oo, hafa verið í fangelsi 
síðan í desember vegna meints lög-
brots þegar þeir öfluðu upplýsinga 
fyrir umfjöllunina.

„Ein gröf fyrir tíu fórnarlömb,“ 
höfðu blaðamennirnir meðal ann-
ars eftir uppgjafahermanninum Soe 
Chay sem aðstoðaði við að grafa 
fjöldagröf tíu Róhingja sem bæði 
búddískur almenningur og hermenn 
höfðu myrt án dóms og laga. „Þegar 
við grófum þá voru gáfu sumir þeirra 
enn þá frá sér hljóð. Hinir voru 
dánir,“ sagði Chay einnig.

Viðtöl við vitni leiddu í ljós að 
mennirnir höfðu verið teknir úr 
hópi hundraða sem reyndu að koma 
sér í öruggt skjól í útjaðri bæjar-
ins á meðan hermenn kljáðust við 
skæruliða úr röðum þjóðflokksins. 
Þá var blaðamönnunum einnig tjáð 
að lögregla og hermenn hefðu stolið 
eignum Róhingja og að hermenn 
hefðu fengið almenna borgara, aðra 
en Róhingja, til að bera eld að heim-
ilum Róhingja.

Þegar blaðamennirnir báru upp-
lýsingarnar undir Michael G. Karn-
avas, bandarískan lögfræðing í Haag 
sem hefur flutt mál fyrir Alþjóða-
glæpadómstólnum, sagði Karnavas 
að ef upplýsingarnar væru réttar 

sýndu þær fram á sérstakan ásetning 
yfirvalda um að fremja þjóðarmorð. 
„Árásirnar virðast gerðar sérstaklega 
til þess að útrýma Róhingjum eða að 
minnsta kosti stórum hluta þeirra.“

Blaðamennirnir náðu einnig tali 
af Zaw Htay, talsmanni mjanmörsku 
ríkisstjórnarinnar, og óskuðu við-

bragða. Sagði hann að nauðsynlegt 
væri að ganga úr skugga um hvort 
frásagnirnar um voðaverkin í Inn 
Din væru sannar.  „Ef sönnunargögn-
in eru áreiðanleg mun ríkisstjórnin 
rannsaka málið. Og ef lög hafa verið 
brotin munum við grípa til aðgerða.“

Blaðamennirnir sögðu hins vegar 

að hann hefði orðið hissa þegar 
honum var sagt frá því að almennir 
borgarar hefðu játað að hafa kveikt í 
húsum Róhingja.

„Alþjóðasamfélagið verður að 
skilja það að Róhingjar frömdu 
hryðjuverk,“ sagði Htay og vísaði 
til árásar ágústmánaðar síðastlið-
ins þegar skæruliðar réðust á lög-
reglustöð. Sú árás varð kveikjan að 
ofbeldinu.

Viðbrögðin við umfjöllun Reuters 
hafa verið mikil. Heather Nauert, 
talsmaður bandaríska utanríkis-
ráðuneytisins, sagði að hún sýndi að 
nauðsynlegt væri að yfirvöld í Mjan-
mar ynnu með óháðum og viður-
kenndum rannsakendum að því að 
ljóstra upp um voðaverkin í Rak-
hine-héraði. „Slík rannsókn myndi 
gefa okkur skýrari mynd af því sem 
hefur gerst. Hægt væri að komast að 
því hverjir létu lífið og hverjir báru 
ábyrgð,“ sagði Nauert.

Rosena Allin-Khan, þingmaður 
breska Verkamannaflokksins, sagði 
við BBC að umfjöllun Reuters rím-
aði við þær frásagnir sem hún hefði 
heyrt á meðan hún starfaði sem 
læknir í flóttamannabúðum Róh-
ingja í Bangladess í fyrra. „Við erum 
að horfa upp á þjóðarmorð. Þessar 
upplýsingar marka tímamót af því 
að þetta er í fyrsta skipti sem við 
heyrum raddir gerendanna sjálfra,“ 
sagði Allin-Khan og kallaði eftir 
alþjóðlegri rannsókn.

Samtökin Human Rights Watch 
sögðu að leiðtogar hersins ættu að 
fara fyrir Alþjóðaglæpadómstólinn. 
thorgnyr@frettabladid.is

Sláandi umfjöllun Reuters vekur umtal
Sláandi umfjöllun blaðamanna Reuters um morð á tíu Róhingjum í Mjanmar leiðir til ákalls um alþjóðlega rannsókn á meintu þjóðar-
morði. Tveir blaðamannanna voru sendir í fangelsi við vinnslu umfjöllunarinnar. Hermaður segir Róhingja hafa verið kviksetta.

Wa Lone, einn blaðamanna Reuters, þegar hann var dreginn fyrir dóm. Hann situr enn í fangelsi. FRéttabLaðið/EPa

Árásirnar virðast 
gerðar sérstaklega  

til að útrýma Róhingjum.
Michael G. Karnavas, lögfræðingur  
í Haag
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Fátt er samtímanum meira framandi en iðjuleysi. 
Við tökum okkur hvíld frá amstrinu aðeins til að 
geta snúið okkur að því aftur.“

Svo mælir breski heimspekingurinn John Gray í bók 
sinni Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Ani-
mals sem kom út árið 2002. Í bókinni, sem varð óvænt 
metsölubók, hafnar Gray framþróun mannkyns. Hann 
segir hugmyndir samtímans um framþróun ekkert 
annað en goðsögn. Því siðmenning er ekki varanlegt, 
ófrávíkjanlegt ástand heldur tímabundið fyrirkomulag 
sem lætur undan um leið og það verður fyrir álagi. Þótt 
línuleg framþróun sé möguleg þegar kemur að tækni 
og vísindum – skref fyrir skref bætist við ný þekking og 
gamlar kenningar glatast sem reyndust rangar – á það 
sama ekki við um mannlegt samfélag. Skoðanir, siðferði, 
stjórnmál, hvað þykir rétt og rangt hverfist í hringi. Það 
sem þykir siðferðilega rangt í dag getur þótt í fínu lagi á 
morgun. Þótt við lifum í sátt og samlyndi í dag getum við 
verið komin í hár saman á morgun. Það versta við fram-
þróun mannkynsins að sögn Gray er hins vegar ekki sú 
staðreynd að hún er aðeins mýta; það versta er að hún 
er endalaus. Gray segir trú samtímans á endalausa fram-
þróun leiða af sér kröfu um meiri vinnu en fordæmi séu 
fyrir. Ástæðan sé sú að „framþróun fordæmir iðjuleysi. 
Að ná hæstu hæðum mennskunnar útheimtir mikla 
vinnu; í raun óendanlega mikla, því þegar einum tindi er 
náð blasir annar við“.

Stærstu mistök þróunarsögunnar
John Gray er ekki eini fræðimaðurinn sem skrifað hefur 
óvæntan smell um þróun mannsins þar sem vinnuárátta 
samtímans er gagnrýnd. Sapiens: A Brief History of Hum-
ankind er metsölubók eftir ísraelskan sagnfræðing, Yuval 
Noah Harari. Í henni rekur Harari óhóflegt vinnuálag 
mannsins aftur til landbúnaðarbyltingarinnar. Harari 
segir að í 2,5 milljón ár hafi ættkvísl mannsins lifað góðu 
lífi sem veiðimenn og safnarar. Fyrir tíu þúsund árum 
tók maðurinn hins vegar að helga hverja vökustund 

vinnu við að halda lífi í plöntum og skepnum; sá, vökva, 
reita arfa og fæða skepnur. Segir Harari að vinnustund-
um sem fóru í fæðuöflun hafi snarfjölgað við landbún-
aðarbyltinguna. Byltingin sem átti að létta undir með 
manninum hafi þvert á móti dæmt hann í ánauð.

Hvern erum við að sannfæra?
Mikið hefur verið rætt um styttingu vinnuvikunnar 
undanfarna daga. Píratar lögðu fram á Alþingi frumvarp 
um málið, Reykjavíkurborg hélt málþing og fyrirtækið 
Hugsmiðjan kynnti áhrifin sem slík aðgerð hafði á starf-
semi þess. Rökin sem styðja styttri vinnuviku virðast 
mörg. Píratar nefna að Ísland komi illa út úr skýrslu 
OECD þegar mælt er jafnvægi milli vinnu og frítíma; 
mælingar Reykjavíkurborgar og Hugsmiðjunnar sýndu 
að styttri vinnuvika eykur afköst og fækkar veikinda-
dögum. Allt eru þetta fínustu rök. En stóra spurningin er 
þessi: Hvern erum við að reyna að sannfæra?

„Hagvöxtur á Norðurlöndunum mestur á Íslandi“. Svo 
hljóðaði fyrirsögn á visir.is í vikulok.

John Gray hefur á réttu að standa. Við erum þrælar 
goðsagnar. Landbúnaðarbyltingin, iðnbyltingin, tækni-
byltingin. Færibandið, ryksugan, gufuvélin, uppþvotta-
vélin, tölvan, tölvupósturinn. Ekkert léttir undir með 
okkur því á okkur hvílir krafa um eilífa framþróun, enda-
lausan vöxt. Upp, upp mín sál og allt mitt streð. Vinnan 
er okkar sáluhjálp, hagkerfið okkar guð, hagfræðin 
kennisetningin, hagfræðingar klerkarnir og hagvöxtur-
inn himnaríki. Eins og Astekarnir forðum fórnum við lífi 
og limum á altari uppdiktaðra guða. Helstu rökin fyrir 
styttri vinnuviku eru: Af því að við viljum það. Af því að 
við krefjumst þess. Við lifum í einu ríkasta landi heims á 
einu blómlegasta skeiði mannkynssögunnar. Við ættum 
ekki að þurfa að rökstyðja ósk okkar um að eyða meiri 
tíma með börnunum okkar, við ættum ekki að þurfa að 
biðja um leyfi til að eiga tíma aflögu fyrir áhugamál, vini, 
gönguferðir, bóklestur, sjónvarpsgláp – eða iðjuleysi. Af 
hverju styttri vinnuviku? Af því bara.

Upp, upp mín sál og  
allt mitt streð
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Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra 
hefur látið hafa eftir sér að erlenda sérfræðinga 
þurfi til að ákvarða framtíð Reykjavíkurflug-
vallar. Sigurður Ingi hefur lög að mæla. Höggva 
þarf á hnútinn því Íslendingar raða sér í skot-
grafir eftir búsetu og flokkadráttum.

Ummælin féllu eftir kynningu skýrslu starfshóps um 
framtíð flugvallarins. Nú var hópurinn undir forystu 
Hreins Loftssonar, en Þorgeir Pálsson, fyrrverandi flug-
málastjóri, og Ragna Árnadóttir höfðu áður farið fyrir 
sambærilegum hópum.

Hópur Þorgeirs komst að þeirri niðurstöðu að þótt 
Vatnsmýrin væri ágætt flugvallarstæði þá stæði hann 
á verðmætu byggingarlandi sem erfitt væri að réttlæta 
að færi undir flugvöll. Nefndin hvatti til skoðunar fleiri 
kosta, eins og Hvassahrauns, en nauðsynlegt væri að hafa 
tvo flugvelli á suðvesturhorninu.

Innanlandsflug í Keflavík eða Hvassahrauni myndi 
koma löngu tímabærri uppbyggingu af stað í Vatnsmýr-
inni og gefa ferðafólki kost á beinu flugi út á land. Slá má 
tvær flugur í einu höggi, losa Vatnsmýrina og dreifa ferða-
fólki. Farþegum innanlands er engin vorkunn að ferðast 
spölinn frá Keflavík eða Hvassahrauni til Reykjavíkur.

Rögnunefndin taldi Hvassahraun skynsamlegasta 
kostinn fyrir flugvöllinn. Lagt var til að flugrekstrarskil-
yrði á svæðinu yrðu könnuð gaumgæfilega. Nefnd Hreins 
Loftssonar hefur nú komist að sömu niðurstöðu. Ekki 
liggur fyrir hvers vegna talin var þörf á nýrri nefnd um að 
því er virðist nákvæmlega sama mál.

Orð Sigurðar Inga benda til að honum sé alvara að fela 
erlendri ráðgjafarnefnd að leysa málið. Slíkt veit á gott, 
en nefndin þarf að hafa skýrt umboð. Hún á að ákveða 
hvernig haga eigi innanlandsflugi. Stjórnmálamenn verða 
að una niðurstöðunum, hvorri skotgröfinni sem þeir 
tilheyra.

Við blasir að skynsemisrök hníga til þess að flugvöllur-
inn fari úr Vatnsmýri. Efnahagslegu rökin liggja í augum 
uppi. Ekki getur verið hagkvæmt að hafa flugvöll á besta 
byggingarlandinu í borginni. Einnig er augljós ókostur að 
flugvélar séu alla tíð á ferð yfir höfði íbúa og gesta á þétt-
býlasta svæði landsins.

Lega flugvallarins í miðju borgarinnar er annað sem ber 
að gefa gaum. Spár gera ráð fyrir að íbúum á Stór-Reykja-
víkursvæðinu fjölgi um 70 þúsund næstu tvo áratugi og 
ferðamönnum muni fjölga. Umferðarmál í Reykjavík eru 
í ólestri og skynsamlegasta ráðið við því er að þétta byggð 
og bæta almenningssamgöngur.

Vatnsmýrin er í lykilhlutverki. Samkvæmt könnunum 
vill meirihluti Reykvíkinga búa vestan við Elliðaár. Vatns-
mýrin er svar við því ákalli að nýta eftirsóttasta byggingar-
landið. Áður en hægt verður að byggja þarf hins vegar að 
ákveða hvernig haga eigi innanlandsflugi til frambúðar.

Vonandi verður útlendinganefnd Sigurðar Inga til þess 
að koma málinu á hreyfingu. Of lengi hefur því verið 
drepið á dreif í hundleiðinlegu karpi.

Nefnd um 
nefnd

Við blasir að 
skynsemisrök 
hníga til þess 
að flugvöllur-
inn fari úr 
Vatnsmýri. 
Efnahagslegu 
rökin liggja í 
augum uppi. 
Ekki getur 
verið hag-
kvæmt að 
hafa flugvöll á 
besta bygg-
ingarlandinu 
í borginni.
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Guðmundur Guðmundsson er aftur tekinn við íslenska landsliðinu, 17 árum eftir að hann tók fyrst við því. Hann stefnir að því að koma íslenska liðinu aftur í hóp þeirra bestu. Fréttablaðið/Eyþór

HanDboLti Það fór varla fram hjá 
nokkrum manni þegar Guðmundur 
Guðmundsson var kynntur sem 
næsti þjálfari íslenska karlalands-
liðsins í handbolta. Þetta er í þriðja 
sinn sem hann tekur við íslenska lið-
inu en hann náði frábærum árangri í 
hin tvö skiptin sem hann stýrði því. 
Guðmundur tekur við starfinu af 
Geir Sveinssyni sem stýrði íslenska 
liðinu í tæp tvö ár.

Guðmundur þjálfaði danska 
landsliðið á árunum 2014-17 og 
gerði það að Ólympíumeisturum 
2016. Eftir HM 2017 tók hann 
óvænta U-beygju og tók við landsliði 
Barein. Guðmundur er nýkominn 
aftur til Íslands eftir tveggja mánaða 
törn með bareinska liðið þar sem 
hann stýrði því m.a. á Asíuleikunum 
2018 í Suður-Kóreu. Þar unnu Bar-
einar til silfurverðlauna.

„Þeir höfðu samband eftir að þeir 
fréttu að ég ætlaði að hætta með 
Dani en ég dró þá lengi á svari því 
það var ýmislegt sem stóð mér til 
boða. En á endanum fannst mér 
þetta henta best eftir þetta ævintýri 
með Danina. Ég vildi komast í burtu 
frá öllu fjölmiðlafárinu í kringum 
danska liðið, breyta til og gera eitt-
hvað annað. Ég stökk á þetta og sé 
ekki eftir því. Þetta var mikið ævin-
týri,“ sagði Guðmundur þegar blaða-
maður Fréttablaðsins hitti hann á 
heimili hans á dögunum.

Verkefnið sem Guðmundur stóð 
frammi fyrir hjá Barein var afar krefj-

andi. Geta leikmanna var takmörkuð 
og skipulagið á leik liðsins lítið. Það 
var því verk að vinna.

Stoppuðu og byrjuðu að spjalla
„Ég áttaði mig fljótlega á því að það 
þyrfti að taka til hendinni og gera 
breytingar á öllum sviðum. Það 
var mikið átak að fá þá til að vinna 
saman í vörn og sókn og krefja þá um 
meiri einbeitingu á æfingu. Þeir áttu 
erfitt með að halda tempói á æfing-
um og áttu það til að setjast niður og 
byrja að spjalla,“ segir Guðmundur 
sem þurfti líka að fá leikmenn Barein 
til að mæta á réttum tíma á æfingar.

„Til að byrja með var þetta mjög 
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ekki á æfingar og voru með ýmsar 
afsakanir fyrir því. Fjölbreyttari 
afsakanir hef ég aldrei heyrt,“ segir 
Guðmundur og hlær.

Bareinar voru ákaflega ánægðir 
með störf Guðmundar og vildu halda 
honum. En það var erfitt að segja nei 
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stöðugleika. Þá styður þú líka við 
markverðina og gefur möguleika 
á að nýta fljóta menn í hraðaupp-
hlaupum,“ segir hann.

Úrvalsliðið ekki bara fyrir unga
Guðmundur segist ekki bara horfa 
á kennitölur leikmanna þegar hann 
velur landsliðið.

„Ég sé að það eru fjölmargir ungir 
leikmenn á leiðinni en ég vil ekki 
nefna nein nöfn. Núna set ég saman 
hóp 30-35 leikmanna sem ég horfi 
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ekkert sem útilokar það. Ég held að 
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besta ákvörðunin í langan tíma
Þrátt fyrir að hafa verið bráðum 30 
ár í þjálfun segist Guðmundur enn 
fullur eldmóðs og er endurnærður 
eftir Barein-ævintýrið.

„Ég hafði gott af því að fara til Bar-
ein. Umhverfið í Danmörku var mjög 
erfitt. Ég þurfti á því að halda að 
kúpla mig út. Þetta er besta ákvörð-
un sem ég hef tekið í langan tíma. 
Ég er gríðarlega metnaðarfullur og 
handboltinn er mín ástríða. Ég held 
að það muni aldrei breytast,“ segir 
Guðmundur að endingu.

Tekur 3-4 ár að komast aftur í fremstu röð
Guðmundur Guðmundsson tók í vikunni við íslenska karlalandsliðinu í handbolta í þriðja sinn. Hann segist vera endurnærður eftir 
ævintýri í Barein. Guðmundur segir það krefjandi verkefni að koma Íslandi aftur í fremstu röð en ítrekar að það muni taka sinn tíma.

Ingvi Þór  
Sæmundsson
ingvithor@frettabladid.is

Hvalrekinn Tomas Svensson

Gunnar Magnússon og Tomas Svensson verða Guð-
mundi Guðmundssyni til aðstoðar með íslenska 
landsliðið. Gunnar hefur verið í þjálfarateymi 
Íslands með hléum frá árinu 2003 og hefur unnið 
lengi með Guðmundi. „Hann er frábær þjálfari, mikill 
fagmaður og góður félagi.“

Íslendingar hafa eflaust oft blótað Svensson í 
sand og ösku en hann stóð lengi milli stang-
anna í sigursælu sænsku landsliði og reyndist 
Íslandi oft erfiður. Síðan skórnir fóru á hilluna 
hefur Svensson getið sér gott orð sem mark-
varðaþjálfari og starfaði með Guðmundi hjá 
Rhein-Neckar Löwen og danska landsliðinu.

„Hann mun sjá um markvarðaþjálfunina hjá 
landsliðinu, greina andstæðingana og skot 
þeirra, gefa endurgjöf eftir leiki og allt þar 
á milli. Hann er mjög jákvæður, orkumikill 
og fagmaður fram í fingurgóma. Það er 
hvalreki fyrir íslenskan handbolta að fá 
hann inn í þjálfarateymið.“

Menn komu eða 
komu ekki á æfingar 

og voru með ýmsar afsakanir 
fyrir því. Fjölbreyttari 
afsakanir hef ég aldrei heyrt.

Guðmundur Guðmundsson
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Hyundai i20 var valinn best hannaði nýi bíllinn í sínum flokki af Red Dot Award. 
Breiðari og lengri yfirbygging gefur aukið rými og þægindi fyrir ökumann og farþega 
og nýr framendi i20 er einkennandi fyrir nýju gerðirnar frá Hyundai. 

5 ára ábyrgð, ótakmarkaður akstur.
Verð frá 2.190.000 kr. 

Dísilvél 1,1 lítrar, eldsneytisnotkun 3,6 l/100 km*  / Bensínvél 1,2 lítrar, eldsneytisnotkun 5,1 l/100 km* 
eða bensínvél 1,4 lítrar, eldsneytisnotkun 6,7 l/100 km*.

Sparneytinn

Hyundai i20.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    
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www.bilak.is
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Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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STILO
Hægindastóll með 
skammeli. Fáanlegur í 
svörtu, koníaksbrúnu og  
rauðu  Savoy leðri 
og dökkbláu, 
fjólubláu og 
Dusty grænu
sléttflaueli.

Stilo hægindastóll í 
leðri með skammeli

 169.990 kr.   
 239.980 kr.

Stilo hægindastóll í flaueli með skammeli

 119.990 kr.    174.980 kr.

5 DAGA 
 HELGAR-   

SPRENGJA
Frá fimmtudegi til mánudags, 8.–12. febrúar

SONORA
Borðstofuborð. Olíuborin 
eða hvítolíuborin eik.
Kringlótt. Þvermál  
130 cm. H: 74 cm

Borð

 194.990 kr.  
 259.990 kr.

Viðbótarstækkanir 2 stk.

 24.990 kr.  
 33.990 kr.

Stækkanlegt í 230 cm með  
2 stækkunum sem fylgja og 

stuðningsfæti. Viðbótar- 
stækkanir upp í 330 cm  

seldar sér.

VENICE 
2ja og 3ja sæta sófi. 

Fáanlegir bæði í 
svörtu leðri og 

dökkgráu og bláu 
sléttflaueli.

Stærð 2ja sæta sófi: 
156 x 85 x 89 cm

Stærð 3ja sæta sófi: 
184 x 85 x 89 cm

2ja sæta sófi flauel

 48.990 kr.   69.990 kr.
3ja sæta sófi flauel

 69.990 kr.   99.990 kr.

GRAND CANYON
Þetta er stóll fyrir hávaxna. 
Klæddur leðri á slitflötum. 
Fæst í brúnu, gráu, vínrauðu 
og svörtu.
Stærð: 95 × 100 × 110 cm

 129.990 kr.   189.990 kr.

PARKER 
La-z-boy hægindastóll.  
Svart, dökkbrúnt eða 
vínrautt leður. 
Stærð: 82 × 86 × 104 cm

 99.990 kr.   159.990 kr.

 79.990 kr.   109.990 kr.

GOTHERBERG 
Nettur hæginda-
stóll í klassískum
stíl. Brúnt leður 
split. 

MAX
U-sófi í gráu og ljósgráu áklæði.
Stærð: 286 x 200 x 87 cm  109.990 kr.    159.990 kr.

ÓTRÚLEGT
VERÐ!

COSTA 
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Svart, onyx og grátt Castle áklæði.
Stærð: 305 × 215 × 84 cm  259.990 kr.   349.990 kr.

Tvær 48 cm 
stækkanir fylgja.

SINGLE
Borðstofuborð hvítt og svart. 
Stærð: 120/216 x 80 x H: 76 cm.

 49.990 kr.  
 69.990 kr.

WINDSOR 
2ja og 3ja sæta sófi og 
stóll. Burgundyrautt leður.

2ja sæta sófi: 158 x 93 x 79 cm

 99.990 kr.   159.990 kr.
3ja sæta sófi: 198 x 93 x 79 cm

 134.990 kr.   209.990 kr.
Hægindastóll: 110 x 93 x 79 cm

 169.990 kr.   259.990 kr.

Áklæði með stálfótum

 14.396 kr.   35.990 kr.
Áklæði með viðarfótum

 15.996 kr.   39.990 kr.
Leður með stálfótum

 15.996 kr.   39.990 kr.
Leður með viðarfótum

 17.596 kr.   43.990 kr.

ACURA
Borðstofustóll. Fáanlegir í dökk-
gráu áklæði eða svörtu leðri og 
með svörtum stálfótum eða aski.

LARVIK 
Barstóll. Dökkgrátt  
áklæði og svartir fætur.

 5.990 kr.   15.990 kr.

HAWK 
Borðstofustóll, svart áklæði eða 
ljósbúnt eða svart PU áklæði.

 19.990 kr.   34.990 kr.

www.husgagnahollin.is
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LLTAF OPIN

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1
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 HELGAR-   
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Stækkanlegt í 230 cm með  
2 stækkunum sem fylgja og 

stuðningsfæti. Viðbótar- 
stækkanir upp í 330 cm  

seldar sér.

NET-BÆKLINGURINN
Kíktu inn á husgagnahollin.is og flettu net-bæklingnum.
Fjöldi glæsilegra vara á góðu tilboði á HELGARSPENGJUNNI.

«

Hægindastóll flauel

 39.990 kr.   59.990 kr.

2ja sæta sófi leður

 89.990 kr.   129.990 kr.
3ja sæta sófi leður

 109.990 kr.   159.990 kr.
Hægindastóll leður

 69.990 kr.   99.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. 
Gildir til 4. febrúarr eða á meðan birgðir endast.

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Horfa á
nýja og magnaða 
mynd, Jane, sem 
verður sýnd þrisvar 
þessa helgi í Bíói 
Paradís. Myndin fjallar 
um líf og störf Jane 
Goodall og rannsóknir 
hennar á simpönsum. 
Í henni kemur fram 
áður óséð efni og viðtöl sem 
eiga eftir að snerta við Jane Goodall 
aðdáendum. Rannveig Magnúsdótt-
ir hjá Landvernd verður með erindi 
eftir myndina um Jane, hún rekur 
útibú skóla Jane Goodall, Roots and 
Shoots, hér á landi.

Pablo Discobar var nýver-
ið valinn kokteilabar 
ársins af Barþjónaklúbbi 
Íslands en hin árlega 
kokteilhátíð var haldin 
um síðustu helgi. Upp-

gangur barsins hefur verið hraður 
en Teitur Ridderman Schiöth yfirbar-
þjónn segir að frá því að barinn hóf 
starfsemi árið 2016 hafi markmiðið 
alltaf verið að gera hlutina öðruvísi 
en aðrir kokteilbarir á Íslandi. „Auð-
vitað er þetta mikill heiður. Þetta 
þýðir að við getum byrjað að byggja 
upp grunn á alþjóðalegan standard.“

Barþjónaklúbbur Íslands var 
stofnaður árið 1963 en árið á eftir hóf 
klúbburinn að etja saman barþjón-
um landsins í kokteilagerð og hefur 
vinningshafi ávallt hlotið nafnbótina 
Íslandsmeistari barþjóna og keppt 
fyrir Íslands hönd á heimsmeistara-
móti barþjóna sem að þessu sinni fer 
fram í Kaupmannahöfn í september.

„Við leggjum mikla áherslu á 
gagnvirkni milli barþjóna okkar og 
viðskiptavina. Heildarupplifunin 
skiptir mestu máli. Einnig er barinn 
mjög flott hannaður, hann er settur 
upp eins og svið, barinn er í miðjunni 
og sætunum er raðað í kringum 
hann. Þú getur fylgst með barþjón-
unum vinna hvar sem þú situr ef þú 
bara horfir upp. Það eru speglar alls 
staðar og kannski er hægt að líkja 
þessu saman við að fara í leikhús,“ 
segir Teitur.

Eigendur staðarins hafa alltaf verið 
frumlegir í hugsun og gott dæmi er 
pelsamenning sem þar ríkir. Teitur 
bendir á að frumleikinn endar ekki 
við útidyrnar heldur er hann einnig 
bak við barborðið. „Öll okkar hráefni 
eru heimagerð. Við notum 18 mis-
mundandi heimagerð síróp og mixt-

úrur við kokteilgerðina. Við notum 
mikið af tekíla og meskal.

Tekílað sem við notum er í raun-
inni ekki það sem Íslendingar búast 
við að fá. Það er 100 prósent agave og 
smakkast yndislega í t.d. Margaritu. 
Einnig búum við til kokteilana okkar 
með skemmtilegum undirbúningi, 
hvort sem það er Cocoa puffs eða 
blikkandi diskókubbar, þá er það 
alltaf mega stuð,“ segir hann kátur.

 „Stefnan er að fara lengra heldur 
en Ísland. Draumurinn er að komast 
á lista yfir topp 50 bestu bari í heimi,“ 
segir hann nánast án þess að blikka.  
„Allir barþjónarnir eru með sama 
flamingo-tattúið með slagorðinu 
„One Dream One Team“ sem sannar 
metnaðinn til að komast áfram.“

Drengirnir á bak við barborðið 
ætla að fagna saman með því að fara 
út að borða og sletta svo ærlega úr 
klaufunum. „Poppa einni sjampó,“ 
segir hann án þess að útskýra.  
„Fram undan er svo heimurinn. Við 
stoppum ekki. Kannski að við færum 
okkur út fyrir landsteinana,“ segir 
hann stoltur. 

Vilja komast á 
topp 50 listann
Pablo Discobar var valinn kokteilbar ársins af Barþjónaklúbbi 
Íslands. Strákarnir bak við barinn stefna hátt og nota átján mismun-
andi heimagerð síróp meðal annars til að blanda litríka kokteila. 

Um helgina, af hverju ekki að …

Einu sinni var 

Baka Bollu
Klassískar vatnsdeigsbollur með 
súkkulaði, rjóma og sultu eru 
alltaf vinsælastar, segir Henry Þór 
Reynisson, bakari hjá Reyni bakara í 
Kópavogi, sem gefur lítið fyrir tísku-
sveiflur í bollubakstri. „Það er verið 
að reyna að troða lakkrís og pipar-
dufti í allt mögulegt. Mér finnst það 
ekki passa í bollurnar. Fólki finnst 
þær klassísku bara betri.“

10. febrúar 1964, starfsmaður í Björnsbakaríi útbýr rjómabollur með súkku-
laði. Myndin birtist í Dagblaðinu Vísi. LjósMynD/Bragi guðMunDsson

Ívan svanur, Teitur yfirbarþjónn með gwenael og Helgi aron. MynD/sigurjón

El Cilantro
kemur á nýja seðlinum

45 ml Don julio Blanco Tequila
10 ml appelsínulíkjör Pablos (má 
nota Cointreau)
30 ml ferskur limesafi
20 ml agave-síróp
Handfylli kóríander
2 jalapeño-hringir

Öllu hent í hristara og hrist með 
klaka.
Síað í martiniglas og skreytt með 
tveimur jalapeño-hringjum.

Vinsælasti koktEillinn 
á PaBlo DisCoBar
Disco Ber 
35 ml gin
15 ml ferskur sítrónusafi
10 ml hunang

Allt sett í hristara.
Hrist með klaka og síað í hátt glas.
Toppað með ylliblóma-límonaði og 
skreytt með graslauk!

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

lEsa
fyrstu skáldsögu 
Elenu Ferrante, 
Óþægileg ást, 
sem fjallar um 
konur sem storka 
karlaveldinu.

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

RENAULT KADJAR
HÆTTU AÐ BÍÐA, BYRJAÐU AÐ LIFA

RENAULT KADJAR ZEN
Sjálfskiptur, dísil.
Verð frá: 3.850.000 kr.

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“
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17" álfelgur, 7" snertiskjár með leiðsögukerfi, 6 hátalarar, handfjáls símabúnaður, 
lykillaust aðgengi, regnskynjari á rúðuþurrkum, sjálfvirk lækkun á háum geisla aðalljósa, 
fjarlægðarvarar aftan, tveggja svæða tölvustýrð loftkæling.

Komdu og reynsluaktu nýjum Renault KADJAR – hættu að horfa, farðu að upplifa!

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



V ið duttum í lukku-
pottinn. Ída kom 
inn í lífið og gerði 
allt betra,“ segir 
Katrín Árnadóttir, 
móðir tveggja ára 

stúlku sem fæddist með Downs 
heilkenni öllum að óvörum. Katrín 
býr á Akureyri ásamt eiginmanni 
sínum Antoni Rúnarssyni og 
tveimur dætrum þeirra. Hún starfar 
í Háskólanum á Akureyri en örlögin 
höguðu því þannig að kúvending 
varð á tilveru þeirra hjóna. 

Ída litla skaust í heiminn í janúar-
byrjun árið 2016. Hún fæddist á 
sjúkrahúsi í Berlín þar sem for-
eldrar hennar bjuggu. Allt gekk sinn 
vanagang og fékk móðirin að hvíla 
sig eftir fæðinguna líkt og venja er 
í Þýskalandi og faðirinn var farinn 
heim að leggja sig. Hjúkrunarkona 
læddist mjúklega inn á sjúkra-
stofuna og skoðaði litlu stúlkuna 
gaumgæfilega og barnalæknir stað-
festi síðan grun ljósmæðranna um 
að ekki væri allt með felldu. 

„Það var tilviljun að ég fór ekki 
í skimun, þá hefði litningagallinn 
uppgötvast,“ segir Katrín og bætir 
því við að sér þyki það sjálfsagt mál 
að fara í skimun til að fólk geti und-
irbúið sig fyrir þetta verkefni í lífinu. 

„En Ída átti bara að koma, ég get 
ekki hugsað mér lífið án hennar í 
dag,“ segir Katrín geispandi eftir 
lítinn jólasvefn, en Ída svaf ekki vel 
í desember og janúar. „Fyrstu vik-
urnar eftir að hún fæddist þurftum 
við að stilla klukku til að vekja hana 
á nóttunni. Síðan þá hefur hún sofið 
glimrandi – þar til nú fyrir jól. Þá 
erum við að borga sektina fyrir frið-
samlega fyrstu mánuði.“ Vandamál 
sem margir foreldrar kannast við.

Í skjól fjölskyldunnar
Katrín og Anton bjuggu alls 15 
ár í Þýskalandi lengst af í höfuð-
borginni Berlín. Þeim leið vel í 
stórborginni þar sem þau höfðu 
nýlega keypt sér íbúð og voru ekki 
með nein áform um að flytja aftur 
til Íslands. En tilvist Ídu breytti því. 

„Það var á öðrum eða þriðja degi 
eftir að Ída fæddist sem við hjónin 
litum á hvort annað, hugsandi það 
sama: Við erum að fara heim, er það 
ekki? Okkur fannst það bókað mál, 
við eigum svo margt fólk heima á 
Akureyri og okkur fannst okkur 
best borgið þar.“ Hjónin eru bæði 
að norðan og því lá beinast við að 
fara aftur „heim“ og leita í skjól fjöl-
skyldunnar.

„Mamma var okkur stoð og stytta 
fyrstu dagana. Hún flaug beint út til 

Duttu í lukkupottinn

„Hún tekur 
sinn tíma í að 
þroskast og er 
farin að nota 
tákn með tali. 
Ída kennir okkur 
eitthvað nýtt á 
hverjum degi.“
Fréttablaðið/
auðunn 

Hjónin Katrín Árna-
dóttir og Anton 
Rúnarsson áttu von 
á sínu öðru barni og 
ekkert á meðgöng-
unni benti til annars 
en að allt væri í stak-
asta lagi. En handrit 
lífsins er oft marg-
slungnara en við 
gerum ráð fyrir og 
fer með tilveru okkar 
á óþekktar slóðir.

okkar og var einfaldlega til staðar. 
Hún og Ída tengdust strax mjög vel 
og það gaf okkur ráðrúm til að sinna 
Elínu, þá þriggja ára systur Ídu, sem 
var ekki endilega að fíla dreifingu 
athyglinnar. 

Það er skrítið að hugsa til baka 
til þessa tíma. Að maður hafi verið 
hræddur, pælt í hvaða aldri hún 
næði, hvort hún myndi nokkru 
sinni halda höfði, hvað þá labba. 
Allt hugsanir sem leituðu á okkur 
vegna vanþekkingar. Svo var gott að 
komast út, hitta vini, fá að gráta smá 
og hlæja um leið að þeirri lukku að 
eignast svona einstakt barn.“

Með ferðatösku fulla af fróðleik
Katrín og Anton voru algjörlega 
óundirbúin því að eignast barn með 
Downs heilkenni, þau vissu ekkert 
á hverju þau áttu von. Spurningar 
um heilsu Ídu og möguleika hennar 
í framtíðinni leituðu á þau.

„Nokkrum dögum eftir fæðing-
una kom til okkar kona sem vann 
á sjúkrahúsinu og var móðir full-
orðins einstaklings með Downs 
heilkenni. Hún dró á eftir sér ferða-
tösku með upplýsingabæklingum, 

bókum og alls kyns kynningarefni. 
Þessi kona var grjóthörð og sagði 
okkur að við þyrftum að halda 
okkur við efnið þegar ala ætti upp 
barn með Downs heilkenni. Það að 
tungan stæði út væri til dæmis bara 
leti foreldranna að kenna, ef þeir 
sinntu því ekki að koma barninu í 
almennilega þjálfun. 

Svo sagði hún kerfið vera þungt, 
maður yrði sérfræðingur með 
tímanum og vandamálin kæmu 
kannski ekki fyrr en í grunnskóla. 
Þá réðist hvort maður kæmi barn-
inu inn í skóla sem „leyfir“ nokkur 
börn með frávik eða ef við dyttum 
í lukkupottinn og kæmumst inn 
í skóla án aðgreiningar sem væru 
orðnir móðins í Þýskalandi. Það 
eru þeir skólar sem blanda öllum 
saman, fötluðum sem ófötluðum. 
Þetta virtist vera útópía, fjarlæg 
draumsýn.

Þó að okkur væri brugðið að 
heyra þessa þurru frásögn fengum 
við samt frábæra þjónustu það sem 
eftir var af verunni í Berlín. Ída fékk 
sjúkraþjálfun frá þriggja vikna aldri, 
við fengum hjálp við að fylla út alls 
kyns umsóknir og var raðað í hóp 

foreldra sem eignuðust börn með 
Downs heilkenni fyrri hluta ársins 
2016. Í hverfinu okkar eru margir 
einstaklingar með Downs heil-
kenni, þar er meira að segja leikhús 
þar sem bara einstaklingar með 
Downs heilkenni setja upp leikrit. 
Samfélagið þar er þéttara, reynslan 
líklegast meiri og betri og fleiri sér-
fræðingar.

Við sjáum vissulega eftir lífinu í 
Berlín, við vorum nýbúin að kaupa 
okkur íbúð og sáum ekki fram á að 
flytja heim í bráð. Núna er þetta 
samt allt svo rétt og eðlilegt næsta 
skref.“

lífið með aukalitning
Talið er að um það bil eitt af hverj-
um átta hundruð börnum á Íslandi 
fæðist með Downs heilkennið sem 
orsakast af þrístæðu litnings númer 
21 og því eru þessir einstaklingar 
með aukalitning umfram aðra. Heil-
kenninu geta fylgt fjölmargir gallar 
á líffærum og aukin tíðni á ýmsum 
sjúkdómum. Um helmingur barna 
sem fæðast með Downs heilkenni 
greinist með hjartagalla, það var 
ekki raunin í tilfelli Ídu.

„Einkenni einstaklinga með 
Downs eru eins fjölbreytt og fólkið 
er margt. Við tókum strax ákvörðun 
um að bera Ídu ekki saman við neitt 
annað barn en vissulega sá maður 
fljótlega mun. Fyrst um sinn sást 
hversu vöðvaslök hún var. Ef maður 
hélt á henni löfðu útlimir beinlínis 
niður og þegar ég fór í mömmu-
leikfimi og átti að halda henni fyrir 
ofan mig þá lúkkaði það skringi-
lega miðað við aðrar mömmur með 
stinn börn.

Við gleymdum samt fljótt að hún 
væri með Downs, mér fannst ég 
meira að segja þurfa að segja fólki 
það því kannski sæi það það ekki. 
En jú, eitt sinn þegar við vorum ekki 
búin að umgangast hana í einhvern 
tíma var það okkur augljóst.

Þroski Ídu er vissulega seinkaður, 
hún heyrir og sér illa en því er hægt 
að kippa í liðinn með aðgerðum eða 
hjálpartækjum. Hún er rétt farin að 
ganga en segir ekki skiljanleg orð. 
Þó er hún farin að nota tákn með 
tali og við skiljum hana auðvitað. 
Hún tekur sér tíma í þroskanum og 
það gerir okkur kleift að njóta hvers 
þroskastigs betur.“

litla þorpið Ísland
Tilveran tók sannarlega miklum 
breytingum við það flytja aftur til 
Íslands. Það að búa í höfuðborg 
Þýskalands, þar sem takturinn 
er hraður og allt er til, er nokkuð 
mikið ólíkt tilverunni á norður-
hjara veraldar.

„Að fara úr þriggja milljóna 
borg í rúmlega 18.000 manna bæ 
eru viðbrigði. Og að koma aftur í 
þann bæ sem maður ólst upp í líka. 
Því á fimmtán árum gerist margt 
og í raun er þetta ekki sami bær. 
Menningin blómstrar á Akureyri, 
háskólasamfélagið og það er stutt 
í náttúruna. Ég er enn að dást að 
litunum, birtunni og útsýninu af 
kaffistofunni minni.

Það er gott að geta verið nær fjöl-
skyldunni en líka skrýtið að geta 
ekki farið í búð án þess að rekast 
á einhvern sem maður þekkir og 
tekur spjallið við. Eins kósí og þorp-
ið er þá er ósýnileiki manns í stór-
borg líka heillandi annað slagið.”

En hvernig væri líf hennar í Þýska-
landi, ætti hún meiri möguleika þar 
en hér? „Í Berlín væri hún og fjöl-
skyldan öll í samfélagi með öðrum 
einstaklingum með Downs heil-
kenni og fjölskyldum þeirra. Hér 
er hún hluti af samfélaginu og enn 
sem komið er er ekki neitt frekar 
skilgreint. Það sem heillar okkur 
hér á Akureyri er samheldnin í sam-
félaginu, að vissi leyti smæðin og 
staðreyndin að það vita langflestir 

Við gleymd-
um sAmt 
fljótt Að 
hún VæRi 
með downs, 
méR fAnnst 
ég meiRA Að 
segjA þuRfA 
Að segjA 
fólKi þAð 
þVí KAnnsKi 
sæi þAð þAð 
eKKi.

Ásta Hrafnhildur  
Garðarsdóttir
asta@frettabladid.is
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ÞAÐ ER ÓÞARFI AÐ BÍÐA 
Í MARGA MÁNUÐI

United LED65X18
65“ X18 sjónvarpið frá United er flott tæki fyrir þá sem vilja stóran skjá á viðráðanlegu verði. X18 er nýjasta kynslóð sjón varps-
tækja með 4K UHD 3840x2160 punkta upplausn og 3D Comb Filter ásamt 16W Virtual Surround hljóðkerfi. Með alla helstu 
tengimöguleika svo auðvelt er að tengja við heimabíó, leikjatölvur og fleira. Tryggðu þér eintak strax í dag.

HJÁ OKKUR FÆST ÓDÝRT 65“ SJÓNVARP 
TIL AFGREIÐSLU STRAX Í DAG

United sjónvörp hafa verið seld í tugþúsundavís á 
Íslandi í yfir 20 ár. Aðalsmerki United er hagkvæm, 
einföld og endingargóð tæki á góðu verði.

VERÐ

99.995

65"



af henni. Henni er oft heilsað úti á 
götu af fólki sem við könnumst ekki 
við. Okkur gefst tækifæri til að tala 
beint um fötlun hennar við sam-
félagið. Stundum spyrja krakkar eða 
öllu heldur kasta fram staðreyndum 
sem eru áhugaverðar. Yfirleitt nægir 
að segja að hún sé með fötlun eða 
að spyrja á móti hvort við séum 
ekki öll mismunandi og hvort það 
sé ekki bara meira spennandi held-
ur en ef allir væru eins.

Til lengri tíma litið þá teljum við 
þorpið geta alið upp betri börn.“

Litlu sigrarnir eru stærstir
Allir foreldrar gleðjast yfir fram-
förum barna sinna og vilja þær 
sem mestar. Börn með Downs 
heilkenni glíma við ýmislegt sem 
heftir þroska þeirra og því standa 
þau síður jafnfætis jafnöldrum 
sínum á ýmsum sviðum. Seinkað 
tal og heyrnarleysi er meðal þess 
sem þau þurfa að kljást við. 

„Mér fannst fyrsti sigurinn vera 
þegar í ljós kom að hún var ekki 
heyrnarlaus. Síðan er þetta bara 
eins og með önnur börn, okkur 
finnst hún hrikalega klár. Gefur 
til kynna hvað hún vill og þó hún 
hafi ekki orðin þá gerir hún sig vel 
skiljanlega. Hún býr sjálf til tákn og 
við pikkum þau upp. Hún kennir 
okkur miklu meira en við henni. 
Hún hefur verið í sjúkraþjálfun 
mest allt sitt líf eða frá því að hún 
var þriggja vikna. Þá var aðallega 
verið að æfa augnsamband, síðar 
að halda höfði og áfram veginn. Í 
dag er hún að styrkja sig og er orðin 
ansi dugleg að labba.“

Ída er kátur krakki, hún ærslast 
með systur sinni heima og vinum 
sínum á leikskólanum Hólmasól á 
Akureyri. En skyldi dagur í lífi Ídu 
vera eitthvað frábrugðinn en hjá 
öðrum krökkum?

„Aldeilis ekki, hann er eins og hjá 
hverju öðru leikskólabarni. Hún 
fer þó í sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun 
og talkennslu. Ída er með aðstoð í 
leikskólanum en sú aðstoð miðar 
að því að gera hana sjálfstæðari. 
Hún er í góðum hóp, þær þurfa 
mikið að knúsast þegar þær hittast 
á morgnana og svo heyrum við oft 
kallað á eftir henni þegar við erum í 
búðinni. Leikskólinn ákvað að taka 
upp tákn með tali fyrir allan leik-
skólann og við erum í góðu sam-
bandi við starfsfólkið. 

Eftir leikskóla eru svo rólegheit 
heima, heimsóknir eða göngutúr-
ar. Hún borðar allt í leikskólanum, 
heima meira brauð og grauta. Svo 
arkar hún hér um, helst með flug-
vélina eða strætóinn í eftirdragi, 
út um allt og upp um allt. Ída er þó 
búin að vera með þrálátt kvef og 
það er oft kallað í okkur að sækja 
hana fyrr á leikskólann. Hún á erf-
itt með að losa sig við slím og þess 
háttar. En eru ekki allir krakkar 
með kvef, líka þeir sem eru með 
færri litninga?“

Elín stórasystir Ídu sér ekki sólina 
fyrir henni og er löngu komin yfir 

Nú til dags eru jú 
allir með eiNhverja 
greiNiNgu. uNga fólkið 
er mjög meðvitað um 
jafNrétti og ég tel Ídu 
Í góðum höNdum hjá 
siNNi kyNslóð.

húN býr sjálf til tákN 
og við pikkum þau upp. 
húN keNNir okkur miklu
meira eN við  heNNi.

Ída hefur náð gífurlegum framförum með æfingum og er öll að styrkjast. FréttabLaðið/auðunn

„Litlu sigrarnir eru stærstir.“ Ída á alltaf góðar stundir í sjúkraþjálfun. 

þau vonbrigði að vera ekki lengur 
eina barn foreldra sinna, vandi sem 
margir foreldrar kannast við þegar 
nýtt barn kemur í fjölskylduna. 

„Kærleikur þeirra er einstakur. 
Elín sér ekkert athugavert við systur 
sína en við erum þó að innleiða að 
hún sé fötluð. Höfum reyndar allt-
af talað um að Ída muni taka sér 
lengri tíma að þroskast og stækka 
og þurfi meiri hjálp við allt. Elínu 
finnst hún bara krúttlegasta barn í 
heimi og er stolt systir.“
Viðhorf til fatlaðra á Íslandi hefur 
gjörbreyst og öll umræða um rétt-
indi fólks hefur færst til betri vegar. 
Því er ekki úr vegi að spyrja hvort 
að það sé ekki upplifun Katrínar.  

„Ég hef ekki enn þá mætt for-
dómum, skrýtnu augnaráði eða 
heyrt asnaleg komment. Mér finnst 
fólk almennt vera jákvætt. Eldra 
fólki finnst við hugrökk að vera 
svona opin og tala um fötlunina en 
ég held að þetta sé nú bara eðlilegt, 
hver elskar ekki að tala um börnin 
sín og nú til dags eru jú allir með 
einhverja greiningu. Unga fólkið er 
mjög meðvitað um jafnrétti og ég 
tel Ídu í góðum höndum hjá sinni 
kynslóð.“

Um land allt

365.is   1817

MARGFALT SKEMMTILEGRI

Kristján Már Unnarsson 
ferðast vítt og breitt um 
landið, heilsar upp á fólk í 
leik og starfi og heyrir 
þau sjónarmið sem helst 
brenna á fólki í ólíkum 
byggðum. 

MÁNUDAGA

Um
LAND ALLT
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CMYK gildi

C = 100 // M = 31 // Y = 30 // K = 0

Draumadagar

LOÐIN RÚMTEPPI tveir litir 
verð áður kr. 24.900
Verð nú kr. 19.920

MANHATTAN STÓLL með örmum
verð áður kr. 24.900
Verð nú kr. 19.920

Náttborð á 
20% afslætti

Standspeglar á 
30% afslætti

Draumaveiðarar
á 30% afslætti

Púðar á 20% afslætti

ADELINE snyrtiborð
verð áður kr. 79.900
Verð nú kr. 63.920
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Smáratorgi   522 7860   •   Korputorgi   522 7870   •   Glerártorgi   522 7880   •   Selfossi   522 7890

ÖLL SVEFNHERBERGISHÚSGÖGN 
Á 20 TIL 30% AFSLÆTTI



Blaðamaður Fréttablaðs-
ins mælti sér mót við 
fyrrverandi Norðmann-
inn Mahad Mahabi þar 
sem hann var í erinda-
gjörðum í höfuðborg-

inni. 
Mahad, sem fyrir ekki svo löngu 

bjó í eigin íbúð í Noregi með kær-
ustu sinni, fær nú vist í húsnæði 
fyrir umsækjendur um alþjóðlega 
vernd.  Hann hefur beðið Íslendinga 
um hjálp. Hann er ríkisfangslaus eftir 
að norsk útlendingayfirvöld sviptu 
hann ríkisborgararétti eftir sautján 
ára búsetu í landinu. 

Mahad flúði til Noregs fjórtán ára 
gamall. Hann ólst upp hjá fóstur-
fjölskyldu og fékk gott atlæti. Fljótt 
kom í ljós að Mahad var bæði skarp-
greindur og hafði ljúfa skapgerð. 
Umsagnir kennara og ættingja bera 
þess vitni.

Lífið lék við hann. Hann varð 
seinna vel liðinn af vinum, nágrönn-
um og vinnufélögum sínum á Ulle-
våll-sjúkrahúsinu. Þar vann hann í 
sérfróðu teymi lífeindafræðinga að 
greiningu hættulegra veira á borð 
við ebólu.

Hann kom ár sinni vel fyrir borð í 
Noregi. Þar til að einn daginn barst 
nafnlaus ábending til útlendinga-
yfirvalda í Noregi. Í ábendingunni 
var því haldið fram að Mahad hefði 
komið sem njósnari til Noregs. 
Hann væri ekki frá Sómalíu heldur 
nágrannalandinu Djibútí. 

Útlendingastofnun á Íslandi hafn-
aði því að taka umsókn Mahads til 
umfjöllunar og vill senda hann aftur 
til Noregs samkvæmt Dyflinnar-
reglugerðinni. Ákvörðunin var kærð 
og liggur nú fyrir hjá kærunefnd 
útlendingamála. Svartsýni gætir 
um framhaldið. Mál Mahads þykir 
hápólitískt og þeir sem næst honum 
standa óttast mjög að yfirvöld muni 
ekki þora að rugga bátnum og fara 
gegn ákvörðun norskra útlendinga-
yfirvalda.  

Hvernig myndu vinir þínir lýsa þér? 
„Ég á auðvelt með að eignast vini 
og hugsa vel um þá. Ef þú myndir 
spyrja vini mína og mína nánustu 
þá myndu þeir segja að ég væri vin-
gjarnlegur maður með stórt hjarta.“

Hvernig var líf þitt í Noregi, áður en 
þú misstir ríkisborgararéttinn? „Lífið 
brosti við mér. Ég var reglulega ham-
ingjusamur maður og hafði það gott. 
Ég hafði allt það sem maður getur 

óskað sér. Ég var maður sem borgaði 
skatta og hafði allt sem útlendingar 
geta óskað sér. Svo líf mitt var hrein-
lega fullkomið.“

Þú fannst ástina í Noregi, er það 
ekki? Og átt kærustu og fjölskyldu 
úti? „Já, ég á kærustu í Noregi þótt 
það sé erfitt núna. Ég elska Noreg, 
var ánægður þar og fólkið þar er frá-
bært. Ég á fósturfjölskyldu í Noregi 
sem hefur hugsað um mig frá því ég 
kom til landsins sem barn. Ég á að 
kennarann minn sem ég lít á sem 
bróður minn í dag. Ég á einnig að 
aðra fjölskyldumeðlimi. Allir þessir 
hafa gert mig að þeim manni sem ég 
er í dag. Ég vil ekki missa þau.“

Og þú áttir íbúð og varst í föstu 
starfi? „Já, ég átti hús. Ég var í föstu 
starfi og vann á Ullevåll-sjúkrahús-
inu sem lífefnafræðingur og vann 
í teymi sem hafði það hlutverk að 
greina ebólutilfelli í Noregi. Ég átti 
góða vinnufélaga og mitt vinnufram-
lag var vel metið.“

Hvers vegna var ríkisborgara-
rétturinn tekinn af þér? „Ríkisborg-
ararétturinn var tekinn af mér á 
grunni þess að það barst nafnlaus 
ábending. Norska ríkið valdi að 
treysta ábendingu sem því barst frá 
ókunnugri manneskju sem vildi mér 
ekki vel. Ríkið valdi að stóla á þessar 
upplýsingar sem á endanum leiddi 
til þess að það var úrskurðað að ég 
væri ekki sómalískur.

Sá sem benti á mig sagði að ég 
væri ekki frá Sómalíu, hann skrifaði 
í ábendingu sinni að ég væri njósnari 
sem kæmi frá nágrannalandi Sómal-
íu sem heitir Djibútí. Það er ekki 
rétt. Samt var úrskurðað um það í 
Noregi að ólíklegt væri að ég kæmi 
frá Sómalíu og líklegra væri að ég 
kæmi frá Djibútí. Síðar reyndist svo 
ómögulegt að senda mig til Djibútí 
því Djibútí hefur staðfastlega neitað 
að ég sé þaðan.

Mér finnst ég hafa verið beittur 
óréttlæti. Ég upplifi mig norskan, 
ég þekki rétt minn, ég veit hver ég 
er, ég er norskur Sómali. Mér finnst 
ríkisborgararéttur minn hafa verið 
tekinn af mér á hæpnum forsendum. 
Það eru þunn rök fyrir því að taka 
réttindi af fólki eftir svona langan 
tíma á grundvelli þess að upp er 
komin óvissa. Hér er verið að dæma 
manneskju á þeim forsendum að 
ríkið telur líklegt, bara líklegt, að ég 
sé frá Djibútí. Ég er eina manneskjan 
sem veit það, og get sannað það með 
gögnum hvaðan ég er. Sómölsk yfir-
völd hafa ítrekað staðfest að ég sé 
þaðan. Og meira að segja þetta litla 
land Djibútí, sem norska ríkið vill 
meina að ég sé frá, það segir skýrt, 
Mahad er ekki héðan. Svo ég skil ekki 
hvers vegna ég hef misst réttindi mín.

Ég verð líka að segja þér frá því að 
við höfum áfrýjað þessu máli. Við 
höfum mótmælt niðurstöðu dóm-
stólsins og teljum hana ranga. Og á 
meðan á því stendur hlýt ég að eiga 
minn rétt, alveg eins og glæpamenn. 
Þeir eru áfram þegnar samfélags-
ins, þeim hafa verið tryggð ákveðin 
mannréttindi þar til mál þeirra hafa 
verið leidd til lykta og endanlegur 
dómur liggur fyrir.

En á meðan ég bíð úrlausnar í 
mínu máli, þá hef ég verið sviptur 
ríkisborgararétti mínum, mér hefur 
verið eytt úr þjóðskránni, ég get ekki 
farið til heimilislæknisins míns, ég 
má ekki vinna og ég get ekki brauð-
fætt mig í Noregi. Og það er brot á 
norskum lögum.

Ég er orðinn ríkisfangslaus. Norska 
ríkið vill hvorki treysta gögnum frá 

Sómalíu né Djibútí sem styðja mál 
mitt. Ríkið velur að treysta nafnlausri 
ábendingu.

Eins og við vitum eru átök milli 
fylkinga í Sómalíu og þau eru ástæð-
an fyrir því að stríð braust út í Sómal-
íu. Og það er vegna átaka stríðandi 
fylkinga að einhver hefur viljað mér 
eitthvað illt. Og ríkið velur að treysta 
þeim sem hefur viljað koma á mig 
höggi.“

Hvernig sérðu framtíðina fyrir 
þér? „Framtíðin er óráðið spil. Grá. 
Ég veit ekki hvað verður og ég er í 

mikilli óvissu. Ég vil vinna. Ég bý að 
sérfræðiþekkingu sem ég vil gjarnan 
gera gagn með. Ég myndi fara strax til 
vinnu á morgun ef ég fengi leyfi frá 
íslenskum yfirvöldum til þess. En ég 
er ríkisfangslaus. Ég hélt að það væri 
bundið í lög að allir eigi rétt á að til-
heyra landi. Noregur hefur gert mig 
ríkisfangslausan. Ég bið íslensk yfir-
völd að taka við mér, alla vega láta 
mig hafa kennitölu svo að ég geti lagt 
mitt af mörkum og líði eins og ég til-
heyri samfélaginu hér og Íslandi. 
Ég fæ þrjá mánuði hér, ég fæ leyfi 
til að æfa mig og lifa. Mér líður eins 
og manneskju hér og þá tilfinningu 
vil ég gjarna halda í, ef ég fæ leyfi. Ég 
biðla til Íslands að senda mig ekki til 
baka, á götuna í Ósló. Án vinnu, án 
þess að vera með þak yfir höfuðið, 
án þess að geta heimsótt lækni ef ég 
þarf. Allt í allt, Íslendingar hafa nú 
þegar tekið mjög vel á móti mér. En 
ég vil gjarnan tilheyra og vera virkur 
þjóðfélagsþegn.“

Segðu okkur meira um þig, hvaða 
áhugamál átt þú? „Ég er mjög hrifinn 
af fótbolta. Ég held meira að segja 
með íslenska landsliðinu, það er eitt 
besta landsliðið í Skandinavíu. Að 
svona lítið land, sem rúmlega þrjú 
hundruð þúsund manns búa í eigi 
svona gott landslið í heimsklassa er 
ótrúlegt. Ég held með Íslandi, Spáni 
og Englandi í fótbolta.

Ég horfi líka á enska boltann, mér 
finnst gaman að fara í bíó og mér 
finnst gaman að fara í íslenskar sund-
laugar. Þetta land er paradís á jörð-
inni. Þetta hef ég líka sagt við norska 
fjölmiðla, landslagið hér, mosinn, 
náttúrulaugar sem maður getur 
heimsótt. Ég er mikið fyrir útivist, 
hér er margt að sjá og hér er lands-
lagið fjölbreytt. Mér líkar útivist og 
að vera í félagsskap vina.“

Ertu búinn að læra eitthvað í 
íslensku? „Ég tala smá íslensku 
núna. Ég hef verið hér í þrjá mánuði 
og verð að læra íslensku. Skil smá í 
íslensku. Ég skil þegar íslensk börn 
tala íslensku því íslenska tungumálið 
er líkt norskunni. Þetta er eins og 
gömul norska, það eru 1000 ár síðan 
Norðmenn töluðu íslensku.“

Hvers óskarðu þér? „Mín stærsta 
ósk núna er að fá leyfi til að kjósa og 
vera manneskja í landi. Ef ég mætti 
ráða einhverju núna mundi ég vilja 
fá kennitölu eða íslenskan ríkis-
borgararétt. Mín stærsta ósk er að 
fá að vera partur af Íslandi, það er 
markmiðið. Ég mun ekki bregðast. 
Ég mun standa mig og gera það sem 
ég þarf að gera.“

Sagður vera   
  njósnari

Mahad Mahamud er lífefnafræðingur og með mikla sérhæfingu í að greina ebólutilfelli. Fréttablaðið/VilhelM

Venjulegt fólk                                                                                          

Mahad Mahamud 
var sviptur ríkis-
borgararétti í Nor-
egi eftir að hafa 
búið þar í landi frá 
unglingsárum. Hann 
segir frá lífi sínu í 
nýrri vefþáttaröð, 
Venjulegt fólk, sem 
hefur göngu sína á 
frettabladid.is í dag.

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Ég er orðinn ríkis-
fangslaus. norska rík-
ið vill hvorki treysta 
gögnuM frá sóMalíu 
nÉ Djibútí seM styðja 
Mál Mitt. ríkið velur 
að treysta nafnlausri 
ábenDingu.

frettabladid.is Horfa má á við-
talið í nýjum vefþætti, sem kallast 
Venjulegt fólk, á vefnum.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

HANN HORFIR, SKYNJAR OG BREGST VIÐ

EyeSight öryggiskerfið er eitt það fullkomnasta sem völ er á. Það tengir saman tvær 
myndavélar sem staðsettar eru innan við framrúðuna. Myndavélarnar senda litmyndir 
í þrívídd til tölvu sem kennt hefur verið að bera kennsl á lögun hluta, greina hraða og 
fjarlægðir með næstum sömu nákvæmni og mannsaugað býr yfir. EyeSight kerfið gerir 
einnig greinarmun á gangandi vegfarendum, reiðhjólum, mótorhjólum og bílum auk 
þess að skynja hemlaljós svo eitthvað sé nefnt.

NÝR OG GLÆSILEGUR
SUBARU XV

SUBARU XV PREMIUM, bensín, sjálfskiptur
Með EyeSight öryggismyndavélum 
Eyðsla 6,5 l/100 km*  – verð frá: 4.990.000 kr.
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þorði að taka af skarið og fjalla um 
mannshvörf á Íslandi. Hún á mikinn 
heiður skilinn fyrir það. Hún fjallaði 
svolítið um hvarf Willys. En svo setti 
ég mig líka í samband við ættingja 
hans og hef verið að afla mér upp-
lýsinga þannig.

Hitt málið, hvarf Kristins Ísfeld, var 
mál sem ég vissi ekki alveg hvernig 
ég ætti að snúa mér í. Hann var eina 
barn móður sinnar og var ófeðraður. 
Það var svolítil vinna að komast að því 
hvaða ættingjar hans væru nærtæk-
astir. Eða hvort hann hefði yfir höfuð 
átt einhverja ættingja. Eftir töluverða 
vinnu þá fann ég ættingja sem þekktu 
hann og höfðu jafnvel tekið þátt í leit-
inni að honum. Sú leit var eingöngu, 
að því er virðist, framkvæmd af ætt-
ingjum. Þá fór að koma ýmislegt í ljós. 
Ég náði svo sambandi við menn sem 
höfðu verið samferða honum í skóla 
og fleira. Og málið er vissulega mjög 
dularfullt að mörgu leyti.“

Þessi tvö tilteknu mál sitja í Bjarka 
að hans sögn. En annars á hann erfitt 
með að nefna bara eitt eða tvö manns-
hvarfsmál þegar hann er spurður út í 
mál sem hafa fangað athygli hans sér-
staklega. Hann tekur fleiri dæmi: „Það 
er eitt mál frá 1968. Þá hverfur maður í 
Kópavogi, Magnús Teitsson, eða Max 
Keil, eins og hann hét upphaflega. Svo 
er það Elísabet Bahr, hún hverfur árið 
‘65. Hún er ein af fáum konum sem 
hafa horfið á Íslandi. Það er mál sem 
hefur ekki fengið mikla umfjöllun.“

Engar upplýsingar frá lögreglu
Bjarki hefur rekist á nokkrar hindran-
ir síðan hann byrjaði að skrifa Saknað. 
Hann hefur til dæmis gert tilraun til 
að fá upplýsingar um mannshvörf frá 
yfirvöldum en það hefur gengið illa. 
„Það hefur ekki gengið vel að fá upp-
lýsingar, sem sagt einhvern lista yfir 
horfna einstaklinga eða annað, frá 
lögreglu. Þar er engin hjálp. En þetta 
er í ferli núna fyrir kærunefnd upp-
lýsingamála.

Svo hefur heldur ekki hjálpað að 
skoða gamlar greinar sem byggja á töl-
fræði yfir mannshvörf á Íslandi. Eftir 
að hafa lagst yfir þær tölur þá kemur í 
ljós að þær standast ekki. Sumar tölur 
eru langt frá því að standast. Það segir 
kannski að það hafi enginn horfið 
eitthvert tiltekið ár en það rétta er að 
þá hurfu kannski tveir.“

Þegar Bjarki er spurður út í af hverju 
hann haldi að það séu ekki til áreið-
anleg gögn yfir mannshvörf á Íslandi 
segir hann: „Ég vil meina að utan-
umhaldi um mannshvörf á Íslandi 
sé og hafi alltaf verið ábótavant. Og 
það gæti útskýrt það af hverju lög-
reglan hefur engar upplýsingar til að 
deila með mér. Víðast hvar erlendis 
eru þessar upplýsingar aðgengilegar 
á netinu, einhver listi með lágmarks 
upplýsingum. Í rauninni er ég sá fyrsti 
á Íslandi sem tekur sig til og opinberar 
einhvern lista,“ útskýrir Bjarki. Þess 
má geta að umræddan lista kallar 
Bjarki Horfinnamannaskrá og hann er 
að finna á vef hans, mannshvorf.com.

Ættingjar horfinna einstaklinga 
fagna umræðunni
Bjarki vonar að bókin muni varpa 
nýju ljósi á einhver mál sem fjallað 
verður um. „Sum þessara mála líta 
þannig út að mögulega hafi eitthvað 
saknæmt átt sér stað á meðan önnur 
mál gætu átt sér sennilega skýringu – 
en hvað er sennileg skýring svo sem?

En ef einhver þarna úti ber ábyrgð 
á mannshvarfi þá ærir umræðan að 
sjálfsögðu óstöðugan. Hvort bókin 
verði til þess að mál upplýsast eða 
ekki, það er önnur saga. En það eru 
allavega ekki minni líkur á að mál 
upplýsist ef umræðan er til staðar. Og 
þeir ættingjar horfinna einstaklinga 
sem ég hef talað við, þeir hafa nánast 
undantekningarlaust fagnað umræð-
unni. Sérstaklega þeir sem tengjast 
málum sem hafa þótt sérstaklega 
skrýtin.“

Að lokum vill Bjarki benda fólki á 
að hafi það upplýsingar um íslensk 
mannshvörf geti það sent honum 
tölvupóst á netfangið mannshvarf@
gmail.com. „Alveg sama hvaða upp-
lýsingar það eru, það er allt vel þegið. 
Ég hef fengið talsvert af upplýsingum 
í tölvupósti en það hefur enn ekkert 
borist sem gæti í rauninni kollvarpað 
einhverju máli eða upplýst eitthvað.“

Gröfumaðurinn og 
bassaleikarinn Bjarki 
Hólmgeir Halldórsson, 
alltaf kallaður Bjarki 
Hall, var aðeins 10 
ára þegar áhugi hans 

á mannshvörfum kviknaði. Núna, 24 
árum síðar, ver hann mestöllum frí-
tíma sínum í bókarskrif og í að leita 
uppi upplýsingar um íslensk manns-
hvarfsmál.

Þegar blaðamaður náði tali af 
Bjarka, á sunnudagseftirmiðdegi, var 
Bjarki að glugga í málsgögn frá árinu 
1994 um hvarf tveggja drengja í Kefla-
vík. „Ég var 10 ára gamall þegar þessir 
drengir týndust, þeir Júlíus Karlsson 
og Óskar Halldórsson. Það var náttúr-
lega mikið fjallað um þetta í fréttum 
og ég var forvitið barn og spurði mikið. 
Og ég man að það var talað um í frétt-
unum að þetta væri ein umfangsmesta 
leit sem gerð hefði verið á týndum 
einstaklingi síðan Geirfinnur hvarf í 
Keflavík 1974,“ segir Bjarki sem kveðst 
hafa verið forvitið barn.

„Þá fór ég eitthvað að spyrja foreldra 
mína út í þetta og mamma sagði mér 
að Geirfinnur hefði búið í kjallaranum 
hjá ömmu og afa í Keflavík, á Brekku-
braut 15. Og þá fékk ég fyrst áhugann 
á þessu.“

Það var svo fyrir rúmu ári sem Bjarki 
datt og fótbraut sig illa. „Ég var um 
tíma bundinn við hjólastól og hafði 
ekkert að gera. Þá gat ég fyrir alvöru 
farið að eyða tíma í þetta,“ segir Bjarki 
sem opnaði vefsíðuna mannshvorf.
com og Face book-síðuna Íslensk 
mannshvörf til að stytta sér stundir.

Spurður út í hvernig honum datt í 
hug að setja vefsíðu á laggirnar segir 
Bjarki: „Ég hafði áður lesið málsgögnin 
í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum. 
En þegar ég var fótbrotinn fór ég aftur 
yfir málsgögnin og svo endurupptöku-

Rannsakar mannshvörf 
upp á eigin spýtur
Bjarki Hólmgeir Halldórsson var forvitið barn og fékk fyrst áhuga á mannshvarfsmálum 
þegar hann var 10 ára. Forvitnin hefur rekið hann áfram og nú ver hann frítíma sínum í að 
rannsaka íslensk mannshvörf og skrifa bók. Mál sem fengu litla umfjöllun sitja í honum.

Bjarki Hólmgeir starfar sem gröfumaður hjá Ístak og er bassaleikari í hljómsveitinni Króm. Í frítíma sínum rannsakar hann mannshvörf. FRÉTTABLAÐIÐI/ERNIR

Guðný Hrönn  
Antonsdóttir
gudnyhronn@frettabladid.is

„Já, það eru tvö mál sem 
hafa vakið mikinn áhuga 
hjá mér. Þetta eru mál 
sem fengu rosalega litla 
umfjöllun, það var aldr-
ei leitað almennilega að 
þessum einstaklingum og 
eftirgrennslan var sáralítil. 
Það var t.d. aldrei auglýst 
eftir öðrum þeirra í blöð-
unum.

Þetta er annars vegar mál 
Kristins Ísfeld frá 1973. Það 
kemur á óvart hvað lítið 
var gert með það mál. Og 
hins vegar er það mál sem 
er ofboðslega dularfullt, það 
var færeyskur sjómaður sem 

hvarf hérna árið 1974, hann Willy 
Petersen,“ útskýrir Bjarki.

Aðspurður hvernig hann hafi farið 
að því að rannsaka þessi mál þegar 
það var lítið fjallað um þau á sínum 
tíma segir Bjarki: „Í seinni tíð hefur 
aðeins verið fjallað um hvarf Willys. 
Svo hef ég líka fundið upplýsingar í 
gegnum skrif Freyju Jónsdóttur blaða-
konu. Hún var eiginlega sú fyrsta sem 

skýrslurnar með öðru hugarfari. Þegar 
ég fór í þetta aftur þá skráði ég hjá mér 
allt sem hét „aðrar ábendingar“, allt 
það sem sneri ekki að þeim sem voru 
dæmd til dæmis. Þannig vatt þetta 
upp á sig og ég fór að skoða önnur 
mannshvörf og skrá hjá mér upp-
lýsingar.“

Forvitnin rak Bjarka áfram og áður 
en hann vissi af var hann kominn með 
stórt safn af alls konar upplýsingum. 
„Þá fór ég að hugsa: Til hvers er ég að 
þessu? Hvað á ég að gera við þetta? Þá 
datt mér í hug að setja upp Facebook-
síðu og birta pistla þar og svo vefsíðu.“

Bjarki viðurkennir að það felist svo 
sannarlega mikil vinna í því að halda 
úti vefsíðu um íslensk mannshvörf. 
„Þetta er mikil vinna en ég er bara 
þannig gerður að ég 
þarf að hafa eitthvað 
fyrir stafni.“ Bjarki 
bætir við að hann sé 
ekki mikið fyrir sjón-
varpsgláp eða tölvu-
leikjaspil.

Vefsíða Bjarka 
vakti fljótt athygli 
og hann fór að 
fá áskoranir um 
að gera eitthvað 
meira, jafnvel gefa 
út bók um íslensk 
mannshvörf. Til að 
byrja með hlustaði 
hann lítið á þær 
áskoranir. „Ég sá 
ekki fyrir mér að 
ég væri týpan til að setjast niður til 
að skrifa bók. Svo voru áskoranirnar 
orðnar það margar að mér fannst ég 
vera búinn að mála mig út í horn. Þá 
getur maður eiginlega ekkert gert 
annað en að taka af skarið.“

Núna er Bjarki langt kominn með 
handritið að bókinni sem kemur út 
16. október. Í henni verður fjallað um 
25-30 mál. „Bókin mun heita Saknað: 
íslensk mannshvörf frá 1930-2018. 
Orðið „íslensk“ leyfir mér að fjalla um 

Það eru tvö mál 
sem hafa vakið 
mikinn áhuga hjá 
mér. Þetta eru mál 
sem fengu rosalega 
litla umfjöllun, 
Það var aldrei 
leitað almenni-
lega að Þessum ein-
staklingum. 

bæði erlenda ríkisborgara sem hverfa 
á Íslandi og Íslendinga sem hverfa 
erlendis til viðbótar við Íslendinga 
sem hverfa á Íslandi.“

Mál sem fengu litla umfjöllun sitja 
í honum
Spurður út í hvort einhver manns-
hvarfsmál hafi sérstaklega vakið 
athygli hans síðan hann byrjaði að 
skrifa bókina Saknað segir Bjarki: 
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nýir eyrnadropar  
við eyrnaverk og -bólgu
Otikon eru eyrnadropar sem hreinsa eyrnamerg úr hlust, draga úr verk og 
styðja við meðferð við eyrnabólgu. Otikon er í úðaformi og inniheldur 
einungis náttúruleg efni. Hentar bæði fyrir börn og fullorðna. ➛2

Áttu við 
meltingar-

vandamál að 
stríða?
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Framhald af forsíðu ➛

Otikon  
droparnir draga 
úr eyrnaverk

Otikon eyrnadropar hreinsa 
eyrnamerg úr hlust, draga 
úr verk og styðja við 

meðferð við eyrnabólgu,“ segir 
Þórhildur Edda Ólafsdóttir, sölu-
fulltrúi hjá Artasan.

Sýking í miðeyra eða miðeyrna-
bólga getur orsakast af stíflu í kok-
hlust sem tengir saman miðeyra 
og nefkokið. Við kvef getur stíflan 
valdið söfnun 
vökva sem getur 
orðið gróðr-
arstía og leitt 
til sýkingar. 
Þessi bólga er 
algengari hjá 
ungbörnum 
og börnum þar 
sem kokhlustin er 
þrengri og stíflast 
auðveldlega. Aðal-
einkenni eyrna-
bólgu er verkur, 
sem getur verið frá 
vægum til óbærilegs í 
versta falli sem leiðir til 
æsings og óróa, aðallega hjá börn-
um. „Mikilvægt er að taka fram að 
eyrnaverkur gefur ekki endilega til 
kynna bólgu og stundum er nægi-
legt að eyrnagöngin séu stífluð til 
að valda verk, með öðrum orðum 
þá þarf eyrnaverkur ekki endi-
lega að tengjast bakteríusýkingu,“ 
áréttar Þórhildur.

„Otikon eru eyrnadropar til 
úðanotkunar sem innihalda nátt-
úruleg efni sem notuð eru til að 
hreinsa eyrnamerg úr hlustinni, 
draga úr eyrnaverk og styðja við 
meðferð við eyrnabólgu,“ segir 
Þórhildur.

Otikon hefur marga kosti, 
úðinn hjálpar til við að fjarlægja 
eyrnamerg úr hlustinni á eðli-
legan hátt en úðinn mýkir eyrna-
merginn og smyr hlustina, hann 
nýtist þannig til að bæta heyrn 
með því að losa tappa af eyrna-
merg úr hlustinni.

Úðinn þekur hlustina með 
olíulagi sem ver hana fyrir utan-
aðkomandi efnum auk þess sem 
úðinn getur dregið úr verkjum. 
Úðinn hentar börnum og full-
orðnum og mikill kostur þykir hve 
auðveldur hann er í notkun.

Otikon fæst í næsta apóteki.

Otikon
l  Meðferð við 

eyrnaverk 
og bólgu í 
tengslum við 
miðeyrna-
bólgu

l  Hjálpar til við 
að fjarlægja 
eyrnamerg úr 
hlustinni

Auðveld notkun
l  1-2 úðar í eyra, mest þrisvar á dag í 5 til 7 daga, eða 

þangað til einkenni lagast.

l  Hristið flöskuna, réttið úr úðastútnum og setjið 
endann u.þ.b. ½ cm inn fyrir op hlustarinnar, úðið.

l  Bíðið í hálfa mínútu og setjið lítinn bómullarhnoðra 
í eyrað. Eftir úðun má halla höfðinu til hliðar til að 
flýta fyrir að lausnin berist inn í eyrað.

l  Geymið dropana á svölum stað en þá má nota í þrjá 
mánuði eftir opnun.

Úðinn hentar 
börnum og 
fullorðnum en 
mikill kostur 
þykir hve auð-
veldur hann er í 
notkun.

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabla-
did.is, s. 512 5439 ,

100% 
náttúruleg 

innihaldsefni

NÝTT

Mikilvægt er að 
taka fram að eyrna-

verkur gefur ekki endi-
lega til kynna bólgu og 
stundum er nægilegt að 
eyrnagöngin séu stífluð 
til að valda verk.
Þórhildur Edda Ólafsdóttir, 
sölufulltrúi hjá Artasan

Eyrnadropar við verk og bólgu

Við eyrnaverk og bólgu í tengslum 
við miðeyrnabólgu
•  Hjálpar einnig við að fjarlægja 

eyrnamerg úr hlustinni
•  Hentar börnum
•  Gefið sem úði, auðvelt í notkun
•  100% náttúruleg innihaldsefni
•  15 ml glas
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Öll viljum 
við lifa 
sem 

lengst heilbrigð 
á líkama og sál 
til að geta notið 
þess tíma sem við 
höfum hér í þessari 
tilvist. Stundum geta bætiefni, 
jurtir og náttúrulegar vörur gefið 
okkur þetta litla auka sem þarf til 
að bæta heilsuna,“ segir Hrönn 
Hjálmarsdóttir, heilsumarkþjálfi 
hjá Artasan.

HRÖNN MÆLIR MEÐ:

Þetta litla auka 
sem getur hjálpað
Artasan býður fjölbreytta flóru bætiefna og náttúrulegra 
vara til að byggja upp heilsuna. Hrönn Hjálmarsdóttir, 
heilsumarkþjálfi hjá Artasan, hefur tekið saman nokkur 
þeirra sem geta hjálpað við hinum ýmsu kvillum.

Melissa Dream 
Fyrir dýpri slökun og værari svefn. Sítrónumelissa hefur verið notuð í 
aldaraðir til að bæta svefn og draga úr kvíða og hér er hún ásamt amínó-
sýrunni L-theanine en rannsóknir hafa sýnt að hún hefur bein áhrif á 
heilann þar sem hún stuðlar að slökun án þess að hafa sljóvgandi áhrif. 
Fátt er heilsusamlegra en góður nætursvefn.

Bio Kult Candéa 
Fyrir þarmaflóruna og ónæmiskerfið. Mjólkursýrugerlar 
ásamt hvítlauk og greipaldinkjarnaþykkni (GSE) sem 
hafa góð áhrif á meltinguna og hjálpa til við að drepa 
niður candida albicans gersveppinn. Heilbrigð þarma-
flóra þýðir öflugt ónæmiskerfi.

Brizo 
Fyrir karla sem eiga 
í vandræðum með 
þvagblöðruna, 
hvort sem það 
eru erfiðleikar 
við tæmingu eða 
truflun á nætur-
svefni vegna tíðra 
þvagláta. Ástæðan 
gæti verið stækk-
aður blöðruháls-
kirtill en rannsóknir 
hafa sýnt að með 
þriggja mánaða 
inntöku á Brizo™ 
hefur blöðruháls-
kirtill minnkað 
töluvert.

Digestive Spectrum
Fyrir góða meltingu og gegn fæðu-
óþoli. Öflug náttúruleg meltingar-
ensím sem hjálpa til við niðurbrot 
fæðunnar og geta þau hreinlega 
gert kraftaverk fyrir þá sem þekkja 
og þjást af ýmsum einkennum 
fæðuóþols.

Femarelle 

Fyrir konur sem eru að komast á 
breytingaskeiðsaldur eða eru að 
kljást við einkenni þess. Kvensjúk-
dómalæknar mæla í auknum mæli 
með Femarelle sem fyrstu með-
ferð gegn einkennum breytinga-
skeiðsins og að auki hafa klínískar 
rannsóknir sýnt fram á að bein-
þéttni eykst vegna efnasambands-
ins DT56a sem er í Femarelle.

Gandur
Fyrir þurra og sprungna húð, exem og psoriasis. Handa-
bót, Sárabót og Hælabót eru mögnuð krem og smyrsl, 
framleidd úr minkaolíu og handtíndum íslenskum 
jurtum. Minkaolían inniheldur mikið magn af ómega-7 
sem er afar nærandi fyrir húðina og örvar einnig endur-
nýjun húðfruma. Smýgur vel inn í húðina og er einstak-
lega græðandi. 100% náttúrulegar vörur frá Íslandi.

Hair Volume 
Segir sig eiginlega sjálft. 
Eina varan af þessari tegund 
sem inniheldur náttúrulega 
vaxtarvakann procyan-
idin-B2 sem unninn er úr 
eplum. Kísill, bíotin, kopar, 
hirsi, o.fl. sér svo um að 
næra rætur hársins, hvetja 
hárvöxtinn og viðhalda eðli-
legum lit. Vinsælasta varan 
hjá New Nordic í Evrópu og 
Bandaríkjunum.

Yes sleipiefni 
Fyrir meiri unað í kynlífinu. Yes er 
lífrænt og bæði til með olíubasa og 
vatnsbasa en það síðarnefnda klíst-
rast ekki og má nota með verjum. 
Það hentar einnig konum með 
þurrk í slímhúð/leggöngum sem 
er m.a. þekktur fylgikvilli krabba-
meinsmeðferða. Yes inniheldur 
engin aukaefni né efni sem geta 
verið skaðleg fyrir slímhúðina og 
má nota bæði innvortis sem og 
útvortis.
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Krillolían er 
í perlum og 
hentar okkur 
gríðarlega 
vel því hún 
inniheldur 
svokölluð 
fosfólípíð, 
fitusýrur sem 
gera það 
að verkum 
að olían 
blandast vel 
við vatn og 
upptakan 
verður mun 
betri en í 
venjulegum 
fiskiolíum. 

Eftir að ég fór að 
taka krillolíuna 

finn ég mjög mikinn mun 
á mér og þá sérstaklega 
húðinni.
Kristófer Fannar Stefánsson

Það getur reynst erfitt að fá nægilegt magn af ómega-3 úr fæðunni. Því er hollráð að taka þessa lífsnauðsynlegu fitu-
sýru inn í bætiefnaformi.

Olíur og fitusýrur eru mis-
hollar fyrir okkur og á 
meðan einhverjar þeirra 

teljast hreinlega skaðlegar heils-
unni eru aðrar sem eru okkur lífs-
nauðsynlegar. Ómega-3 fitusýrur 
eru í flokki þeirra lífsnauðsynlegu 
og þurfa allir á þeim að halda. Í 
stuttu máli þá eru þær nauðsyn-
legar fyrir þroska hjarta, heila og 
sjónar ásamt svo fjölmörgu öðru 
sem bætir heilsu okkar og líðan,“ 
segir Hrönn Hjálmarsdóttir, 
heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

Ómega-3 úr fiski  
eða plöntum
„Ómega-3 fitusýrur eru á mismun-
andi formi eftir uppruna þeirra. Sú 
tegund sem finnst í fiski inniheldur 
DHA- og EPA-fitusýrur og er talin 
hafa langmestan heilsufarslegan 
ávinning í för með sér. Annað form 
er þekkt sem ALA og finnst það í 
jurtaolíum, hörfræjum, valhnetum 
og dökkgrænum grænmetisblöð-
um eins og spínati. Líkaminn getur 
umbreytt ALA-fitusýrum yfir í EPA 
og DHA en í afar litlum mæli.“

Minni bólgur og mýkri liðir
„Jákvæð áhrif ómega-3 eru að 
stórum hluta rakin til fjölómettuðu 
fitusýranna EPA og DHA sem hafa 
verndandi áhrif m.a. gegn hjarta- 
og æðasjúkdómum. Ómega-3 
vinnur gegn bólgum í líkamanum, 
hvar svo sem þær eru og skýrir það 
vel þau góðu áhrif sem það hefur 
m.a. á liði. Húðkvillar eins og bólur 
og exem eru bólgutengdir og ættu 
allir sem stríða við þess háttar 
kvilla að passa upp á að fá nægilegt 
magn af ómega-3.“

DHA og fósturþroski
Sífellt fleiri rannsóknir hafa leitt 
í ljós kosti þess að bæta ómega-3 
fitusýrum inn í mataræði okkar og 
getur regluleg inntaka:

l  Hækkað „góða“ HDL-kólesterólið
l  Bætt minnið og aukið einbeitingu
l  Mýkt liði og dregið úr stirðleika
l  Dregið úr bólgum
l  Dregið úr þurrkublettum á húð 

og minnkað exem
l  Minnkað líkur á insúlínónæmi 

(sykursýki II)
l  Minnkað líkur á þunglyndi
l  Jafnað blóðsykurinn
l  Eflt lifrarstarfsemina
l  Haft góð áhrif á teygjanleika 

húðarinnar
l  Unnið gegn öldrun

Rannsóknir hafa einnig beinst 
að DHA-fitusýrunum sérstaklega 
og jákvæðum áhrifum þeirra á 
meðgöngu, fóstur, þroska heila 
og taugakerfis, og ýmsa geðræna 
sjúkdóma.

Fann mikinn mun á húðinni
Kristófer Fannar Stefánsson hefur 
alltaf stundað íþróttir af krafti og 
æfir nú CrossFit 5-6 sinnum í viku. 
Mikilli íþróttaiðkun fylgja margar 
sturtuferðir sem geta þurrkað 
húðina og hefur hann þurft að vera 
duglegur að bera á sig rakakrem til 
að halda húðinni góðri. Íþrótta-
félagar bentu honum á krillolíuna, 
hreinleika hennar og hversu öflugt 
ómega-3 þar er á ferð og fór hann 
að taka það fyrir nokkru. Kristófer 
fann mikinn mun á sér eftir um 1 
mánuð og þá sérstaklega húðinni 
en þurrkurinn er alveg horfinn og 
rakakrem því orðin óþörf.

Ómega-3 og húðin
„Saga Kristófers er afar áhuga-
verð því DHA-fitusýrur, sem eru 
ásamt EPA-fitusýrum í miklu mæli 
í krillolíunni, eru byggingarefni 
húðarinnar og ábyrgar fyrir heil-
brigði frumuhimna sem mynda 
stóran hluta af húðinni,“ segir 

Olían sem er öllum nauðsynleg
Ómega-3 fitusýrur eru lífsnauðsynlegar og til mikillar heilsubótar. Geta minnkað líkur á hjartasjúk-
dómum, þunglyndi, vitglöpum og liðagigt. Finnast í ákveðnum matvælum og í formi bætiefna.

Hrönn. „Þegar frumuhimnurnar 
eru heilbrigðar, er húðin mjúk, rök 
og vel fyllt (t.d. minni hrukkur). 
EPA-fitusýrurnar gera einnig ýmis-
legt gott fyrir húðina en þær:

l  Hafa áhrif á fituframleiðslu 
húðarinnar og rakastig

l  Koma í veg fyrir oförvun á hár-
sekkjum (sést oft á upphand-
leggjum)

l  Geta komið í veg fyrir ótímabæra 
öldrun húðarinnar

l  Geta komið í veg fyrir unglinga-
bólur

l  Geta verndað húðina gegn sól-
skemmdum

Ómega-3 og astaxanthin
Krill eða ljósáta er lítið krabba-
dýr sem lifir í efstu lögum sjávar. 
Krill er neðst í fæðukeðjunni sem 
þýðir að olían sem unnin er úr 
því er mjög hrein. Krillolían er í 
perlum og hentar okkur gríðarlega 
vel því hún inniheldur svo kölluð 
fosfólípíð, fitusýrur sem gera það 
að verkum að olían blandast vel 
við vatn og upptakan verður mun 
betri en í venjulegum fiskiolíum. 
Vegna þessa er ekki hætta á að 
maður sé að ropa upp bragði eftir 
inntöku á krillolíu. Astaxanthin 
(rauði liturinn frá krabbadýrinu) 
er öflugt andoxunarefni sem er í 
krillolíu en það er mjög hollt fyrir 
okkur ásamt því að gefa olíunni 
mikinn stöðugleika og veita því 
vörn gegn þránun.

Magnesíum flögur
Frábært í baðið og fótabaðið

Fyrir íþróttafólk og 
þá sem stunda 
mikla hreyfinguFyrir alla

Fyrir svefninn 
og við fótaóeirð
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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



Það er nóg fyrir mig 
að tala svolítið um 

hvað nýjasti kúrinn er 
sniðugur þá finnst mér 
eins og ég hafi byrjað á 
honum.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Arndís Hrönn Egilsdóttir drekkur sterkt kaffi og mikið af því enda hefur hún ekki trú á meinlæti þegar kemur að heilsu. MYND/ANtoN BriNk

Arndís segist starfs síns vegna 
vera meðvituð um mataræði 
og hreyfingu en að allt sé 

best í hófi. „Ég reyni að sneiða sem 
mest hjá hveiti og sykri en borða 
samt stundum pasta enda finnst 
mér barbarismi og kúltúrleysi að 
sleppa alveg spaghetti. Og ég drekk 
mikið af sterku kaffi. Helst vil ég fá 
mér góðan espresso en ef ég fer á 
kaffihús fyrripart dags þá fæ ég mér 
oft tvöfaldan espresso macchiato.“

Arndís man ekki til þess að hafa 
tekið þátt í einhvers konar múgæs-
ingu þegar kemur að tískusveiflum 
í mataræði. „Það er nóg fyrir mig að 
tala svolítið um hvað nýjasti kúrinn 
er sniðugur þá finnst mér eins og ég 
hafi byrjað á honum. En ég á reynd-
ar alltaf dálítið erfitt með of mikla 
hreintrúarstefnu. Ég viðurkenni þó 
að Miðjarðarhafsmataræði hentar 
mér nú bara vel og best er að vera 
stödd við Miðjarðarhafið á meðan 
það er ástundað.“

Aðspurð hvort það sé einhver 
freisting sem hún geti ekki staðist 
segir hún svo vera. „Ég segi aldrei 
nei ef mér er boðið upp á crème 
brûlée eða glas af Chablis.“

Arndís stundar hreyfingu eins 

og hún getur enda segir hún 
mikilvægt í hennar starfi að þjálfa 
líkamann og hafa sæmilega líkams-
vitund. „Ég held það sé lykilatriði 
að finna hreyfingu sem kveikir í 
manni hvort sem það er dans, jóga, 
Pilates eða bara góður göngutúr 
meðfram sjónum. Ég fer tvisvar í 
viku til Agnesar Kristjónsdóttur í 
World Class og lyfti lóðum. Það er 
algjörlega dásamlegt og nauðsyn-
legt fyrir manneskju eins og mig 
með engan sjálfsaga og athyglis-
brest þegar kemur að líkamsrækt-
artækjum. Svo reyni ég að fara einu 
sinni til tvisvar í viðbót annaðhvort 
í einhverja brennslu eða í jóga. Svo 
var ég á tímabili í flamenco hjá 
Alexöndru í Kramhúsinu. Ég var 
að fíla það mjög vel en ég get ekki 
verið með núna út af vinnu. Og 
sakna þess en stefni að því að gera 
aðra tilraun síðar. Hollt bæði fyrir 

hollninguna og heilann.“
Arndís leikur um þessar mundir í 

leikritinu Lóaboratoríum eftir Lóu 
Hjálmtýsdóttur sem er þekkt fyrir 
beinskeyttan húmor sem margir 
þekkja úr teiknimyndasögum 
hennar. „Kolfinna Nikulásdóttir 
leikstýrir verkinu og fullt af fleiri 
snillingum koma við sögu. Verkið 
fjallar um fjórar mjög misstarf-
hæfar konur í tveimur íbúðum sem 
þurfa að þola hver aðra. Ég leik 
Stellu sem er frekar rauðvínsleginn 
bókaútgefandi sem heldur að hún 
sé enn þá svaka pæja í stuttum hlé-
barðakjól og reynir við pitsusendla 
í frístundum. Hinar leikkonurnar 
í verkinu eru Elma Lísa Gunnars-
dóttir, María Heba Þorkelsdóttir og 
Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir, 
vinkonur mínar og samstarfskonur 
til margra ára.“

Lóaboratoríum er sýnt í Borgar-
leikhúsinu og aðeins í skamman 
tíma en það er sýning í kvöld, 
laugardagskvöld. En hvað tekur við 
hjá Arndísi að sýningum loknum? 
„Í lok febrúar er stefnan tekin í 
Búðardal en þá hefjast tökur á 
Héraðinu, nýjustu mynd Gríms 
Hákonarsonar. Myndin fjallar um 
Ingu sem ég leik sem missir mann-
inn sinn og þarf að takast á við alls 
kyns erfiða hluti og berjast fyrir 
tilveru sinni. Ég hlakka mikið til.“

Flamenco fyrir 
líkama og sál
Arndís Hrönn Egilsdóttir leikkona leikur nú í sýningunni 
Lóaboratoríum í Borgarleikhúsinu en að því loknu liggur 
leiðin í Búðardal þar sem hún tekst á við aðalhlutverk 
í nýrri kvikmynd. Hún hugar að heilsunni með ýmsum 
hætti en án þess þó að það haldi fyrir henni vöku.

Fyrir alla þá sem standa að 
björgun á Íslandi !

Verðum við með kynningu á nýjum léttum sjúkrabörum
13. febrúar kl. 20 í sal Ferðafélags Íslands í mörkinni 6,  

108 Reykjavík

Skráning á Facebook síðu hallas ehf 
www.facebook.com/hallas.is

 6 kYNNiNGArBLAÐ FÓLk  1 0 .  F E B r úA r  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 L AU G A R DAG U R   1 0 .  F E B R ÚA R  2 0 1 8Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426
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Forstöðumaður þjálfunardeildar

ICELANDAIR ÓSKAR EFTIR 

HELSTU VERKEFNI:

I  Samþætting og samruni núverandi þjálfunardeilda.

I  Þróun og stefnumótun þjálfunarmála.

I  Yfirsýn yfir mannauð þjálfunardeildar og menningu.

I  Umsjón með vinnu fagráðs (sérfræðinga sem velja 
kennsluefni).

I  Framþróun og nýsköpun í kennslumálum.

I  Samskipti við innlenda og erlenda birgja.

Forstöðumaður Operations Support

Forstöðumönnum á rekstrarsvið

Nánari upplýsingar veita:
Jens Þórðarson I framkvæmdastjóri Rekstrarsviðs I jensth@icelandair.is
Elísabet Helgadóttir I framkvæmdastjóri Mannauðssviðs I elisabeth@icelandair.is

HÆFNISKRÖFUR:

I  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, meistaragráða er kostur.

I  Stjórnunarreynsla er mikill kostur.

I  Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar.

I  Þekking á flugmálum og/eða reynsla af þjálfunarmálum  
í flugrekstri er kostur.

I  Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg.

I  Metnaður fyrir öryggismálum.

I  Jákvætt viðhorf, opið hugarfar og ríkulegir samskiptahæfileikar.

Í kjölfar umtalsverðra skipulagsbreytinga hjá fyrirtækinu hefur skapast tækifæri til að samþætta kennslustarfsemi þriggja meginstoða rekstrarsviðs.  
Í þessu felast bæði áskoranir og tækifæri til að nýta það besta sem hver kennsludeild hefur gert, sameina kerfi og utanumhald og tryggja metnaðarfulla  
og framsækna kennslu hætti. Leitað er að öflugum stjórnanda sem getur nýtt þetta tækifæri og skapað nýja og sterka heild úr þeim einingum sem fyrir eru.

Icelandair leitar að forstöðumanni fyrir þjálfunardeild rekstrarsviðs. Deildin er ný innan fyrirtækisins og sameinar 
þjálfunardeildir flugrekstrarsviðs, tæknisviðs og flugafgreiðslu.

Á rekstrarsviði starfa yfir þrjú þúsund manns sem allir þurfa mismunandi þjálfun tengda störfum sínum.

Vinnustaður er í þjálfunarsetri Icelandair í Hafnarfirði og heyrir starfið undir framkvæmdarstjóra Rekstrarsviðs (COO).

Starfið felst meðal annars í því að sameina og samræma þjálfunardeildirnar og að sjá um teymi sem skipuleggur og skrásetur kennslu. Starfið felur einnig  
í sér mikið samstarf við aðra forstöðumenn að uppbyggingu og framkvæmd þjálfunar starfsmanna á rekstrarsviði.

Icelandair leitar að forstöðumanni fyrir Operations Support á rekstrarsviði. Deildin er ný og innan hennar eru ýmsar 
stoðeiningar fyrir flug-, tækni-, flugafgreiðslu- og stöðvarekstur félagsins.

Deildin mun meðal annars hafa umsjón með 24 tíma stjórnstöð leiðakerfis (e. Network Control Center), verkefnastofu, greiningum og mælikvörðum, stöðugum 
umbótum og nýsköpun ásamt fleiri tilfallandi verkefnum. Líklegt er að verkefnum deildarinnar fjölgi með tímanum.

Starfið felst bæði í stjórnun og stefnumótun hinnar nýju deildar auk þess að vera framkvæmdastjóra og forstöðumönnum innan handar með samþættingu, 
umbótaverkefni og nýsköpun á rekstrarsviði.

HELSTU VERKEFNI:

I  Dagleg stjórnun og skipulag Operations Support.

I  Þróun og nýsköpun í rekstri og skipulagi þvert á rekstrarsvið.

I  Umsjón og stuðningur við forstöðumenn og framkvæmdastjóra við  
stefnumótun og rekstur.

I  Yfirsýn yfir mannauð og menningu Operations Support.

I  Gerð og innleiðing greiningartóla og mælikvarða fyrir lykilmarkmið 
rekstrarsviðs.

I  Stjórn verkefna þvert á sviðið við rekstur og umbætur.

HÆFNISKRÖFUR:

I  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verk- eða viðskiptafræði, 
meistaragráða er æskileg.

I  Stjórnunarreynsla er kostur.

I  Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar.

I  Góð greiningarhæfni og skilningur á rekstri og skipulagi.

I  Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg.

I  Metnaður fyrir öryggismálum.

I  Jákvætt viðhorf, opið hugarfar og ríkulegir samskiptahæfileikar.

Nýlegar skipulagsbreytingar hjá Icelandair og nánari samþætting á starfsemi á rekstrarsviði kallar á öflugan stuðning við starfsemina þvert á starfseiningar 
rekstrarsviðs. Í mörgum starfseiningum sviðsins er um að ræða mikla skipulags- og bestunarvinnu. Ætlunin er að byggja upp sameiginlega þekkingu á slíkum 
aðferðum sem nýst getur starfseiningum Operations Support.

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á vef félagsins  
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 25. febrúar 2018. 
Upplýsingar um fleiri spennandi störf hjá okkur má finna  
á www.icelandair.is/umsokn

Vinnustaður er á aðalskrifstofu Icelandair í Reykjavík og heyrir starfið undir framkvæmdarstjóra Rekstrarsviðs (COO) en töluverð vinna mun fara fram á 
starfsstöðvum í Hafnarfirði og Keflavík



Suður-Þingeyinga

Sparisjóður Suður-Þingeyinga á Húsavík leitar að þjónustustjóra

Veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna lántöku

og annarrar þjónustu sparisjóðsins

Mat á lánaumsóknum, skjalagerð og gerð greiðslumata

Áætlanagerð og eftirfylgni þjónustuþátta

Aðstoð við aðra starfsmenn og afleysingar eftir þörfum

Fylgjast með breytingum á lögum og reglum á �ármálamarkaði

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Frumkvæði, dri�raftur, sveigjanleiki og heilindi 

Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum

Nákvæmni í starfi og skipulagni í vinnubrögðum

Góð íslensku- og tölvukunnátta

Reynsla af vefumsjón og kynningarmálum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2017

Gerður Sigtryggsdóttir

sparisjóðsstjóri 
s. 464 6208, 
gerdur@spthin.is

Umsóknir ásamt ítarlegri 
ferilskrá óskast sendar til 
gerdur@spthin.is

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses er sjálfseignarstofnun með ríka samfélagslega ábyrgð. Hlutverk sparisjóðsins er að 
stunda sjál�æra svæðisbundna �ármálastarfsemi á grundvelli samfélagslegrar ábyrgðar, starfsemi sem stendur vörð um 
og þróar atvinnulíf, mannlíf og velferð svæðisins. 

Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses. | Húsavík, Laugum, Mývatnssveit | sími 464 6200 | spthin@spthin.is | www.spthin.is 

Nánari upplýsingar:

kopavogur.is

Kópavogsbær

Verkefnastjóri 
á framkvæmdadeild

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, deildar-
stjóri 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

HELSTU VERKEFNI

• Ábyrgð á stjórnun, rekstri og 
starfsmannamálum 
viðskiptaþjónustunnar  

• Skipulag deildarinnar og stefnumótun til 
framtíðar

• Dagleg samskipti við viðskiptavini

• Verkefnastýring og framkvæmd 
umbótaverkefna

• Ábyrgð á gæðastjórnunarkerfi og 
árangursmælikvörðum deildarinnar 

• Virk þátttaka í framkvæmdastjórn Distica

• Gerð og ábyrgð á rekstraráætlunum

HÆFNI OG REYNSLA

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
framhaldsmenntun er kostur

• Afburða hæfni í samskiptum 

• Reynsla af þjónustustjórnun og rafrænum / 
sjálfvirkum þjónustuferlum

• Reynsla af innleiðingu og umbótum ferla m.t.t. 
rafrænna lausna er mikill kostur

• Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum er skilyrði

•  Góð þekking á Navision og færni í notkun 
upplýsingakerfa 

• Þekking á  gæðastjórnunarkerfum og 
verkefnastjórnun er æskileg

• Þekking á heilbrigðismarkaði er æskileg 

Umsóknarfrestur  er til og með 20. febrúar 
2018 og eingöngu er tekið við umsóknum í 
gegnum ráðningarvef Distica  www.distica.is

Umsókninni skal fylgja ferilskrá og 
kynningarbréf  þar sem fram kemur hvers 
vegna viðkomandi sækir um starfið.

Nánari upplýsingar veita 

Gylfi Rútsson framkvæmdastjóri s. 665 7514 og 

Pétur Veigar Pétursson starfsmannastjóri s. 897-1626 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum umsækjendum verður svarað.

Distica sérhæfir sig í dreifingu á lyfjum, heilsuvörum, neytenda-
vörum og vörum fyrir heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofur og 
hefur verið í fararbroddi á sínu sviði í rúmlega 50 ár. Fyrirtækið er 
með um 70% af lyfjadreifingu á Íslandi auk þess sem það sinnir 
dreifingu á rannsóknartækjum, rekstrarvörum og fleiru til sjúkra-
húsa, hjúkrunarheimila, tannlækna og dýralækna.  
Distica sinnir einnig dreifingu á neytendavörum til verslana.

GILDI DISTICA ERU

ÁREIÐANLEIKI HREINSKIPTNI FRAMSÆKNI

Hefur þú skýra sýn á þjónustu?
Distica óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan deildarstjóra viðskiptaþjónustu sem 
hefur sýn og getu til að leiða  þjónustumál fyrirtækisins inn í framtíðina. 

Við leitum að dugmiklum leiðtoga sem hefur til að bera frumkvæði, yfirsýn og áhuga á að 
reka öfluga deild og sinna krefjandi verkefnum. Deildarstjórinn tilheyrir  stjórnendahópi 
félagsins og heyrir beint undir framkvæmdastjóra Distica. 

Distica-atvinnuaugl 2018 copy.pdf   1   09/02/2018   09:19 2 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 0 .  F E B R ÚA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Rafkaup hf er þjónustufyrirtæki sem sérhæ�r sig 

í sölu og þjónustu á lömpum, lampabúnaði, 

ljósaperum og innlagnaefni. 

Markmið Rafkaups er að vera ávallt í fremstu röð 

varðandi þjónustu og markaðssetningu á þeim 

vörum og vörumerkjum sem fyrirtækið selur og er 

umboðsaðili fyrir.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Helstu verkefni
• Stýra sölu og markaðsmálum 

• Áætlanagerð ásamt eftirfylgni 

• Samskipti við erlenda birgja 

• Sjá um tilboðsgerð 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í star� 

• Þekking og reynsla af stýringu sölu og markaðsmála

• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni 

• Góð íslensku- og enskukunnátta 

• Þekking á stafrænni markaðssetningu

 

sölu- og markaðsstjóra

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is fyrir 20. febrúar. Fullum trúnaði er heitið.

Rafkaup leitar að 

Ármúli 24 • rafkaup.is

Reykjanesbær

Skólastjóri Holtaskóla

Capacent — leiðir til árangurs

Holtaskóli er heildstæður 450 
barna grunnskóli. Kjörorð 
skólastarfsins eru virðing, 
ábyrgð, virkni og ánægja. Þau 
eru höfð að leiðarljósi við öll störf 
sem aðilar skólasamfélagsins 
koma að. Í skólanum er unnið 
eftir hugmyndafræði PBS 
um heildstæðan stuðning við 
jákvæða hegðun. Holtaskóli 
hefur á að skipa vel menntuðu 
og hæfu starfsfólki og er 
stöðugleiki í starfsmannahaldi. 
Mikilvægt er að skólastjóri sé 
tilbúinn að viðhalda góðum 
skólabrag og hafi ánægju af 
því að vinna með nemendum, 
starfsfólki og foreldrum. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6373 

Menntunar- og hæfniskröfur
Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og 
menntunarfræða.
Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í 
skólastarfi.
Þekking og færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
Góð hæfni í mannlegum samskiptum og 
samstarfshæfileikar.
Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni.

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

Umsóknarfrestur

26. febrúar 

Starfssvið
Veita skólanum faglega forystu. 
Móta framtíðastefnu skólans innan ramma laga og 
reglugerða, í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og 
menntastefnu Reykjanesbæjar.
Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi 
skólans.
Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.
Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Reykjanesbær auglýsir starf skólastjóra í Holtaskóla. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir 
leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leiða skólann inn í 
framtíðina. 
 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. maí 2018. 

Verkefnastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað 
varð formlega til sem 
stjórnsýslueining 1. nóvember 
árið 2004. Sameiningar 
sveitarfélaga höfðu áður 
orðið á Héraði í lok 10. 
áratugar síðustu aldar, en þá 
sameinuðust Jökuldalshreppur, 
Hlíðarhreppur og 
Tunguhreppur og til varð 
sveitarfélagið Norður-Hérað.  
Einnig höfðu Egilsstaðabær, 
Skriðdalshreppur, 
Vallahreppur, Eiðaþinghá og 
Hjaltastaðaþinghá sameinast 
í sveitarfélagið Austur-Hérað. 
Þessi tvö sveitarfélög, ásamt 
Fellahreppi sameinuðust svo í 
Fljótsdalshérað. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6372 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, lögfræði er kostur
Yfirgripsmikil þekking á persónuverndarlögum og nýrri 
löggjöf
Reynsla af verkefnastjórnun, gerð og skráningu verkferla
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
Reynsla af skjalavistunarkerfum er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði
Rík þjónustulund og sveigjanleiki

�
�

�
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Umsóknarfrestur

23. febrúar 

Starfssvið
Gerð og skráning verkferla með stoð í lögum, reglugerðum 
og GDPR
Greining og meðferð persónuskjala hjá sveitarfélaginu
Umsjón með gerð gæðahandbókar
Samskipti og samvinna við þjónustuaðila og önnur 
sveitarfélög
Vinna við vinnsluskrár og skoðun vinnslusamninga
Aðstoð við samræmingu aðgerða milli stofnanna
Innleiðing og fræðsla til starfsfólks og skipulagning hennar
Upplýsingagjöf, eftirfylgni og eftirlit

Fljótsdalshérað auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra við innleiðingu nýrrar persónuverndarlöggjafar. Um er að 
ræða 100% tímabundið starf til ársloka 2018. Verkefnastjóri mun heyra undir bæjarstjóra.
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Umsjón með sölumælum

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 26. 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:
•	Menntun	á	sviði	rafiðnaðar

•	Reynsla	af	tölvuvinnu

•	Nákvæm	vinnubrögð

•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Utanumhald	með	sölumælum	RARIK

•	Umsjón	með	sendingum	til	og	frá	mælalager

•	Vinna	við	skráningar	í	tengslum	við	mælasafn

•	Þátttaka	í	rekstri	mælasafns

•	Vinna	við	fjarálestrakerfi	RARIK

•	Dagleg	samskipti	við	mælaumsjónarmenn

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	aðila	í	umsjón	með	sölumælum.	Næsti	yfirmaður	er	
deildarstjóri	orkumælinga.	Starfsstöðin	er	í	Reykjavík.	

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

Við	hvetjum	bæði	konur	og	karla	til	að	sækja	um.

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar. Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 
sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Sumarstörf í Straumsvík
Við leitum að öflugu starfsfólki í fjölbreytt sumarstörf hjá Rio Tinto á Íslandi hf.  
sem rekur álverið ISAL í Straumsvík.

» Kerskáli, steypuskáli, skautsmiðja og efnisvinnsla
» Rannsóknarstofa
» Framleiðsluskipulag, öryggisdeild, birgðahald og innkaup
» Verkstæði
» Ýmsir aðrir vinnustaðir 

Hjá Rio Tinto er aðallega unnið á þrískiptum eða tvískiptum 
vöktum en einnig í dagvinnu. Öll störf henta jafnt körlum 
og konum. Lögð er rík áhersla á öryggismál starfsmanna og 
markvissa þjálfun í upphafi starfstíma. 

   Hæfniskröfur:
» 18 ára og eldri
» Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur
» Sterk öryggisvitund
» Stundvísi, frumkvæði og nákvæmni
» Þarf að gangast undir læknisskoðun og standast 

lyfjapróf
» Hreint sakavottorð
» Iðnmenntunar er krafist í störf á verkstæði eða að 

viðkomandi sé í iðnnámi

Sumarstörf eru á tímabilinu 15. maí til 1. september eða eftir samkomulagi. Umsóknum skal skilað á www.riotinto.is.

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR



Sölumaður í skartgripaverslun
Í boði er:
- 70-100% starfshlutfall
- föst laun plús sölutengd laun 
- krefjandi sölu- og þjónustustarf með spennandi vöru

Við leitum að einstaklingi sem...
- er jákvæður og brosmildur
- hefur ríka þjónustulund
- á gott með mannleg samskipti
- er heiðarlegur og samviskusamur
- er a.m.k. 20 ára

Reynsla af sölu/þjónustustörfum er kostur.

Byrjað verður strax að vinna úr umsóknum og eru  
áhugasamir hvattir til að sækja um sem fyrst.

Jón og Óskar er ein stærsta úra- og skartgripaverslun landsins 
og rekur verslanir við Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni. Við 
sérhæfum okkur í sölu á vönduðum skartgripum og úrum og 
leggjum okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar  
framúrskarandi þjónustu.Gildin okkar eru þjónustulund og  
fagmennska. Við leggjum áherslu á skemmtilegt starfsumhverfi 
og metnað til árangurs.

Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn á  
info@jonogoskar.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Bókhald og viðskiptafrágangur 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða 

sambærileg menntun æskileg 
• Haldgóð starfsreynsla af 

bakvinnslustörfum á fjármálamarkaði
• Reynsla af bókhaldsstörfum 
• Skipulögð og vönduð vinnubrögð 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvukunnátta, m.a. Excel
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar nk.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna óskar eftir að ráða starfsmann í bókhald og viðskiptafrágang (bakvinnslu verðbréfaviðskipta) 

Lífeyrissjóðurinn var stofnaður 1. febrúar 1956 á grundvelli kjarasamninga. Hlutverk sjóðsins er að tryggja 
sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri. Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á almennum 
vinnumarkaði. Eignir hans nema um 665 milljörðum króna. Um 52 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld til sjóðsins 
á liðnu ári og lífeyrisþegar eru rúmlega 16 þúsund. Á skrifstofu sjóðsins starfa 40 starfsmenn.

Viðkomandi mun starfa við bókhald 
sjóðsins, hafa umsjón með frágangi 
viðskipta í eignastýringu og annast 
undirbúning þeirra gagna fyrir bókhald 
auk annarra tilfallandi verkefna.

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels. It currently employs 75 staff members of 16 nationalities.  ESA is led by a College
consisting of three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States. 

ESA is recruiting an Economist for its Competition
and State Aid Directorate (CSA). 

CSA is a multi-disciplinary team comprising both
economists and lawyers and enforces the competi-
tion and state aid rules of the EEA Agreement. These
rules largely mirror the competition rules in the EU,
both with regard to antitrust and state aid control.
In the field of competition, the bigger share of CSA’s
work is focused on cases of abuse of dominance. In
state aid, CSA’s portfolio is broad and diverse.

The successful candidate will work within a small
team co-ordinated by the Chief Economist and will

report to the Director of CSA.  They will be responsi-
ble for ensuring a high standard of economic rea-
soning and analysis in the state aid and competi-
tion cases dealt with by ESA.  

ESA is looking for a person with a solid academic
record and practical experience in the application of
financial economics and/or industrial organisation,
e.g. in the fulfilment of advisory or analytical func-
tions in state aid and/or competition cases and pol-
icy. Knowledge of the application of economics in a
regulatory environment, particularly in the field of
electronic communications, would also be desirable.

JOB REFERENCE 03/2018

Deadline for applications:
4 March 2018     

Start date:
To be agreed
.

Officer, Chief Economist Team,
Competition and State Aid Directorate

For full details of this position and to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

 WOWAIR.IS   STARF@WOW.IS

WOW HVAÐA 
LEIÐ ERT ÞÚ?
WOW HVAÐA 
LEIÐ ERT ÞÚ?
Viltu vinna hjá framsæknu flugfélagi með stórskemmtilegu 

samstarfsfólki? Kynntu þér málið á wowair.is/starf
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Special Tours er ört vaxandi fyrirtæki í ferðaþjónustu sem sérhæfir sig í 
siglingum út á Faxaflóa frá Gömlu Höfninni í Reykjavík allt árið um kring.

Hjá fyrirtækinu starfa allt að 60 manns og er mikil áhersla lögð á fagleg 
vinnubrögð, persónulega þjónustu og umhverfisvernd. 

Special Tours og dótturfélög leita eftir öflugum markaðsstjóra í fullt 
starf í okkar frábæra sölu- & markaðsteymi. Þetta er krefjandi starf 

fyrir metnaðarfullan einstakling sem mun sjá um skipulagningu og 
áætlanagerð markaðsaðgerða ásamt framkvæmd og eftirfylgni. 

Við höfum mikinn áhuga á einstakling sem hefur reynslu af 
svipuðu starfi, er vanur að vinna sjálfstætt og er ekki hræddur 

við að velta upp nýjum og framandi hugmyndum.

Helstu verkefni
Áætlunargerð & eftirfylgni í markaðsmálum
Gerð markaðsefnis og samskipti við hönnuð, prentstofur ofl.
Yfirumsjón með netmarkaðssetningu (Google, Samfélagsmiðlar o.fl.)

Skipulagning á viðburðum og almenn kynningarmál
Ýmis önnur tilfallandi verkefni í sölu- og markaðsteymi

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólapróf í markaðs- eða viðskiptafræði
Reynsla af markaðs- og sölumálum
Góð almenn tölvukunnátta og þekking á hugbúnaði 
tengdum markaðsmálum (MS Office, Google Analytics, 
Google AdWords o.s.frv.)

Reynsla af markaðssetningu á samfélagsmiðlum
Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar 
Afburðarhæfni í ensku, rituðu og töluðu máli.

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og 
kynningarbréfi sendist á cv@specialtours.is
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar

www.specialtours.is

Markaðsstjóri

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.

Forstöðumaður mannauðs og rekstrar

Starfssvið
• Stjórnun og dagleg framkvæmd mannauðsmála
• Ábyrgð á mótun og framkvæmd starfsmannastefnu
• Ráðgjöf og stuðningur við forstöðumenn
• Ábyrgð á gæða-, ferla og fræðslumálum
• Ráðningar og móttaka nýliða
• Mótun og eftirfylgni launastefnu
• Samskipti við stéttarfélög, þátttaka í samningagerð 
 og túlkun kjarasamninga
• Umsjón með samstarfi við þjónustuaðila og almenn 
 skrifstofustörf

Um 100% starf er að ræða.  
Leiguhúsnæði er í boði og æskilegt að viðkomandi hafi búsetu á staðnum eða á svæðinu.

Umsókn með ferilskrá og kynningarbréfi sendist á radningar@solheimar.is fyrir 19. febrúar n.k.  
Upplýsingar veitir Auður Finnbogadóttir, audur.finnbogadottir@solheimar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking á mannauðsmálum  
 mikilvæg
• Góð samskipta- og samstarfshæfni mikilvæg
• Metnaður til að ná árangri og öguð  
 vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti æskileg
• Jákvæðni og áhugi á því að starfa í anda   
 gilda Sólheima

Sérfræðingur 
í skyndihjálp
Rauði krossinn á Íslandi auglýsir eir 
sérfræðingi í skyndihjálp í 100% starf. 
Starfsstöð er á landsskrifstofu Rauða 
krossins, Efstaleiti 9 í Reykjavík.
 
Helstu verkefni
• Umsjón með þróun og útgáfu námsefnis 
   og námskeiða í skyndihjálp
• Umsjón með menntun leiðbeinenda 
   í skyndihjálp
• Samskipti við samstarfsaðila innanlands 
   og erlendis á sviði skyndihjálpar
• Þá�taka í innlendu og erlendu hjálpar-    
   starfi Rauða krossins
 
Hæfni- og menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- 
   og/eða menntavísinda
• Víðtæk reynsla og áhugi á skyndihjálp
• Mikil samskiptahæfni og sjálfstæði í starfi
• Hæfni til að tileinka sér mismunandi 
   tölvukerfi
 
Vinsamlega sendið umsókn á netfangið 
starf@redcross.is fyrir 17. febrúar 2018.
Nánari upplýsingar veitir Jón Brynjar 
Birgisson, sviðsstjóri innanlandssviðs, 
á jon@redcross.is.
 

Sjónfræðingur 
Laust er til umsóknar 100% starf sjónfræðings hjá 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Helstu verkefni: 
• Mæla sjónlag og sjóngetu. 
• Mat á þörf á sjónhjálpartækjum.
• Fræðsla og upplýsingar um sjón og sjónskerðingu.
• Úthlutun sjónhjálpartækja, kennsla í notkun og  
 meðhöndlun þeirra.

Hæfniskröfur: 
• Hafa lokið háskólanámi í sjónfræði eða sambærilegt nám.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og  
 frumkvæði í starfi.
• Eiga auðvelt með að vinna í teymi

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf 
þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkom-
andi í starfið. Miðstöðin hvetur jafnt karla sem konur til að 
sækja um þessa stöðu. Mat á hæfni umsækjenda byggist á 
innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018 og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst eða skv. nánara 
samkomulagi.
Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  
estella.bjornsson@midstod.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Miðstöðin áskilur sér rétt að 
hafna öllum umsóknum. Nánari upplýsingar veitir  
Estella D. Björnsson í síma 545 5800. 

Viðhaldsdeild Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf rekstrarstjóra í Fossvogsumdæmi.
Rekstrarstjóri fasteigna er yfirmaður teymis iðnaðarmanna á viðhaldsdeild Landspítala  
og ber ábyrgð á daglegum rekstri einingar í samræmi við stefnu og gildi Landspítala.

ERTU DRÍFANDI
OG MEÐ REYNSLU OG MENNTUN Á SVIÐI VIÐHALDSFRAMKVÆMDA?

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.landspitali.is/mannaudur

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN



ARE YOU
IT?

Marel is an international technology company with about 5,100 employees, 600 of which are located in Iceland. Marel is the 
leading global provider of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat and Fish industries. We place a 
rich emphasis on innovation and advancement in everything we do. That is why we want to employ strong people that are 
driven by new challenges every day. We offer a great working environment, effective training, flexible work hours, a fantastic 
canteen, facilities for exercise and good employee morale.

Marel is looking for IT specialists

For more information please contact Loftur Loftsson, loftur.loftsson@marel.com. Please submit your application 
no later than 12.04.2018. Applications are only accepted online at marel.com/jobs. 

SERVICEMAX SPECIALIST

We seek a proactive, service-oriented specialist to work with the ServiceMax program running on the Force.com platform. 
Your main role will be servicing international customers and managers as well as participating in various projects on a global scale. 

SHAREPOINT SPECIALIST

We seek a SharePoint Online (365) developer who knows how to follow through and maintain an overview of their projects. 
Your main responsibilities will be to transfer solutions from SharePoint 2013 to the SP online version and manage and maintain 
them in 365. 

SHAREPOINT ADMINISTRATOR

We seek a SharePoint 2013 and SharePoint Online (365) administrator who has great technical ability and a knack for creative 
problem solving. You will be responsible for the administration and transference of solutions from SharePoint 2013 to the SP online 
version and their management and maintenance in solutions in 365.

Job requirements:
• A degree in computer science or equivalent
• Knowledge of Apex, Visualforce, HTML, REST, SOAP and SQL
• Good knowledge of Java is an advantage
• Experience with the Force.com environment preferable
• Excellent English skills, both written and  verbal

Main tasks:
• Developer with ServiceMax experience in Apex,

Visualforce and integration to other systems
• Create and maintain technology strategy and

roadmaps for sales and service domains
• Manage the development lifecycle
• Service and user assistance and training

Main tasks:
• Service customers and managers
• Participate in international projects
• Customize solutions based on standard functionality
• Use HTML, CSS and SharePoint development strategies to

provide solutions

Job requirements: 
• A degree in computer science or equivalent
• SharePoint 2013 or SharePoint Online expert developer
• Knowledge of HTML, CSS, JavaScript, JQuery, ASP, .NET and C#
• Experience in developing, testing and maintaining web services
• Experience in agile standard development processes  

Main tasks: 
• Create and configure SharePoint sites and set up site 

templates in Office 365
• Configure SharePoint Server features
• Configure all service applications
• Install, configure, maintain, upgrade and manage a 

SharePoint server and farm
• Create of PowerShell scripts used for management, 

configuration, etc. 

Job requirements:
• A degree in computer science or equivalent
• Knowledge of creating and configuring SharePoint sites and 

applications
• Experience in SharePoint Farm administration.
• Experience in managing standard  functionality of SharePoint 2013 

and SharePoint Online.
• Knowledge of HTML, CSS, JavaScript, JQuery, ASP.NET, .Net and C# 



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

Karen starfar sem NOTAM  
sérfræðingur á flugleiðsögusviði.  
Hún er hluti af góðu ferðalagi.

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

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

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur og karla  
til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu 
og alþjóðlegu umhverfi. Helstu verkefni felast m.a. í upp- 
setningu, eftirliti og viðhaldi kerfa. Fyrirbyggjandi viðhald, 
greining bilana og ákvörðun viðbragða við þeim. Gerð kerfis- 
lýsinga vegna áætlanagerðar og mati á umfangi verkefna, 
uppsetningu og prófunum á hugbúnaði og fleiri spennandi 
verkefnum.

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Hauksson rekstrarstjóri  
ATM kerfa, asgeir.hauksson@isavia.is.

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Þekkingu á fluggögnum og fluggagnavinnslu er kostur.
• Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverfi  er æskileg. 
 
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkis-
lögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæðum flugverndar. 
 
Starfsstöð: Reykjavík

Athugið: framlengdur umsóknarfrestur til 18. febrúar.

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna neyðarvið-
búnaðarmálum. Helstu verkefni eru meðal annars vinna við  
stærri neyðaræfingar, eftirfylgni með úrbótum á sviði neyðar-
viðbúnaðar, viðhald viðbragðsáætlana auk viðhalds og fram- 
þróunar miðlægs neyðarviðbúnaðar. 

Frekari upplýsingar veitir Árni Birgisson, samræmingarstjóri 
flugvalla og flugverndar, arni.birgisson@isavia.is. 

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla tengd skipulagi almannavarna og stærri  
 neyðarviðbúnaðar á Íslandi, þ.m.t. neyðarviðbúnaði tengdum  
 flugi, er æskileg.
• Reynsla af stjórn og samhæfingu stærri neyðaraðgerða  
 og/eða æfinga er æskileg.
• Gerð er krafa um færni og reynslu af fræðslu og miðlun efnis.
• Gerð er krafa  um færni í textagerð.
 
Starfsstöð: Keflavík

Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu 
og alþjóðlegu umhverfi. Helstu verkefni eru þróun og viðhald  
á flugumferðarstjórnarkerfum, þarfagreining vegna nýrra 
kerfa, prófun á hugbúnaði og fleiri spennandi verkefni. Unnið  
er að hluta til á dagvöktum og bakvöktum.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þórarinsson, deildarstjóri  
ATM kerfa, arnar.thorarinsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af þróun kerfa í C/C++ er nauðsynleg.
• Þekking á fluggögnum og fluggagnavinnslu er kostur.
 
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkis- 
lögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæðum flugverndar.  
 
Starfsstöð: Reykjavík

Helstu verkefni eru utanumhald með uppbyggingu vöruhúss 
gagna og almenn framsetning á gögnum, aðallega í Power  
BI, uppbygging mælaborða, m.a. fyrir stjórnendur, þarfa- 
greining fyrir skýrslugerð og þátttaka í greiningaverkefnum.  
Starfið felur einnig í sér að vera ráðgefandi og leiðbeinandi við 
aðra notendur um notkun á Power BI og önnur verkefni  
tengd viðskiptagreind.

Nánari upplýsingar veita Guðmundur Karl Gautason,  
gudmundur.gautason@isavia.is og Andri Örn Víðisson,  
andri.vidisson@isavia.is. 

Hæfniskröfur
• Reynsla af úrvinnslu gagna.
• Þekking og reynsla af fyrirspurnarmáli (SQL).
• Þekking og reynsla af Power BI.
• Þekking á MS SQL vöruhúsi gagna mikill kostur.
• Þekking á ASP.NET vefformum og C# er kostur. 
 
Starfsstöð: Keflavík

K E R F I S S T J Ó R I  
I C E L A N D  R A D I O

S T A R F S M A Ð U R 
N E Y Ð A R V I Ð B Ú N A Ð A R M Á L A

H U G B Ú N A Ð A R - 
S É R F R Æ Ð I N G U R

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Í  V I Ð S K I P T A G R E I N D

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!
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Íslandsstofa leitar að einstaklingi með þekkingu og reynslu  
af efnisgerð, vefumsjón og almannatengslum. 

Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 
laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Jafnframt 
veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum, 
þjónustu  og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri 
menningu ytra.

islandsstofa.is/laus-storf 

Verkefnastjóri á samskiptasviði

Vilt þú veita
framúrskarandi
þjónustu?
Þjónustuver OR leitar að jákvæðum og þjónustulunduðum 
liðsmanni í samstillt teymi þjónustufulltrúa sem leysir erindi 
viðskiptavina Orku náttúrunnar, Veitna, Gagnaveitu Reykjavíkur 
og Hitaveitu Mosfellsbæjar. Um er að ræða fjölbreytt og 
krefjandi starf.

Ef þú hefur áhuga á að vinna í margbreytilegu og tæknilegu 
starfsumhverfi, hugsar í lausnum og nýtur þín í samskiptum, 
hvetjum við þig til að sækja um starfið.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR,
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2018.

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi, jafnrétti, 
vinnuumhverfi og möguleika til að samræma 
vinnu og einkalíf.

PIPA
R\TBW

A • SÍA 

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Þórður í síma 575 0000 eða thk@sindri.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 22. febrúar nk. 

Hæfniskröfur  
• Reynsla af sölustörfum   
• Rík þjónustulund   
• Frumkvæði 
• Samskiptahæfni
• Iðnmenntun kostur

SÖLURÁÐGJAFI

PASSAR ÞÚ Í HÓPINN?

Sindri er verslunar- og þjónustufyrirtæki á sviði byggingalausna, festingarvara, véla, verkfæra og vinnufatnaðar. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 og er hluti af Johan Rönning hf. Hjá félaginu starfa rúmlega 90 starfsmenn í Reykjavík, 
Kópavogi, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Johan Rönning hefur 8 ár í röð
verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og hlotið nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin 6 ár.

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

Fyrirmyndarfyrirtæki VR 8 ár í röð

SINDRI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÚTISÖLUMANN

Starfslýsing 
• Sala og þjónusta við viðskiptavini 
• Frágangur á pöntunum
• Heimsóknir til viðskiptavina 
• Önnur tilfallandi störf

Sindri óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og 
sveigjanlegan söluráðgjafa til starfa við útisölu. Um er að ræða 
fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi.

-2017
2014

www.talentradning.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
Bryndís
GSM: 773 7400



ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að 
vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Lögð er áhersla á að 
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar 
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  

Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Matreiðsla á hádegisverði fyrir starfsfólk að Stuðlahálsi
•	 Yfirumsjón með morgun- og síðdegiskaffi
•	 Umsjón með mat- og veisluföngum fyrir fundi og uppákomur

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sambærilegu starfi
•	 Snyrtimennska áskilin
•	 Góð framkoma og lipurð í samskiptum

Afleysing í eldhúsi – fullt starf
Við leitum að starfsmanni í eldhús til að leysa af matreiðslumann í sumar. 
Fjölbreytt og spennandi starf í líflegu umhverfi.

Afgreiðsla í Vínbúðum um land allt 
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum sem eru 
tilbúnir að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Helstu verkefni
•	 Sala og þjónusta við viðskiptavini
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Umhirða búðar

Hæfniskröfur
•	 Jákvæðni og rík þjónustulund
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Vinsamlega skráið óskir um staðsetningu 
í umsókn. Starfshlutföll eru breytileg eftir 
staðsetningu Vínbúðar. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára 
aldri og sakavottorðs er krafist.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Almenn lagerstörf
•	 Móttaka og tiltekt vöru
•	 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sambærilegu starfi
•	 Lyftarapróf er kostur
•	 Stundvísi og dugnaður

Dreifingarmiðstöð sér um vörumóttöku frá 
birgjum og dreifingu vara í Vínbúðir. 
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára 
aldri og sakavottorðs er krafist.

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingum í fullt starf í sumar. 
Vinnutíminn er frá kl. 7.30-16.30 alla virka daga. Unnið er laugardaga í júlí.

Starfsmenn á lager, dreifingarmiðstöð ÁTVR

Sumarstörf
á skemmtilegum og
lifandi vinnustað



Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir að ráða í starfsmann í almenn 

skrifstofustörf sem fyrst
Góð almenn tölvuþekking ásamt starfsreynslu 

í uppgjörs- og bókhaldsvinnu æskileg.
Þekking á DK viðskiptahugbúnaði er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

Vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett 
merkt ,,Skrifstofa-1002“

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

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 fast- 
eignasalar, eða vera í námi til löggiltingar. 

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf 
fljótlega.   

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

Framúrskarandi  
fasteignasali óskast

SUMARSTÖRF
HJÁ REYKJAVÍKURBORG

Umsóknarfrestur er til 19. mars   
www.reykjavik.is/sumarstorf

Reykjavíkurborg óskar eftir starfsfólki í fjölbreytt afleysinga- og sumarstörf. 
Störfin eru margvísleg og snerta daglegt líf borgarbúa með ýmsum hætti. 

Reykjavíkurborg er einn stærsti vinnustaður landsins með rúmlega átta þúsund starfsmenn. 
Við leitum að sumarstarfsfólki til að hjálpa okkur við að gera Reykjavík 
að lifandi og fallegri borg sem veitir borgarbúum á öllum aldri þjónustu. 

Aðstoð við umsóknir 

Í Hinu Húsinu, Pósthússtræti 3-5, er hægt að fá aðstoð við gerð umsókna 

alla virka daga frá 9.00 – 17.00.

Sérhæfður ritari

Velferðarráðuneytið óskar eftir að ráða ritara félags- og 
jafnréttismálaráðherra. Um er að ræða áhugavert og 
fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir 
á öguð vinnubrögð, áreiðanleika og sjálfstæði.

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórn einstakra verkefna.
• Skipulag dagbókar ráðherra, utanumhald og  
 undirbúningur funda.
• Utanumhald um fyrirspurnir frá Alþingi og svör við 
 þeim.
• Samskipti við önnur ráðuneyti og stofnanir.
• Bréfaskriftir, skjalavarsla og upplýsingaöflun.
• Umsjón með ferðum ráðherra.
• Önnur almenn ritarastörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á málefnum samfélagsins.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og  
 skipulagshæfni.
• Ábyrgð, vandvirkni og þjónustulund.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og  
 riti.
• Góð kunnátta í ensku er æskileg.

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um 
starfið. 

Nánari upplýsingar veita Anna Lilja Gunnarsdóttir ráðu-
neytisstjóri (anna.l.gunnarsdottir@vel.is) og Sveinn 
Magnússon skrifstofustjóri (sveinn.magnusson@vel.
is). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 1. mars nk. Umsóknum ásamt 
ítarlegu kynningarbréfi skal skila rafrænt á netfangið 
postur@vel.is eða á heimilisfang ráðuneytisins að 
Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík. Tekið skal fram að um-
sóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur úr, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 10. febrúar 2018.

Óskum eftir að ráða vélvirkja/járnsmiði eða menn vana
járniðnaði til starfa nú þegar eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar í sima 5677553 eða á staðnum.
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Vélvirkjar/Járnsmiðir

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis



Hvar ætlar þú  
að vinna í sumar?

Þjónustuver og móttaka

Vörustjórnun

Launafulltrúi

Aðstoð í bókhaldi

Sölumaður á fyrirtækjasviði

Starfsmaður á rannsóknarstofu

Starfsmenn í framleiðslu

Störf í þjónustudeild

Vöruhús

Dreifing - Meiraprófsbílstjóri

Nánari upplýsingar um hæfniskröfur fyrir hvert starf er að 
finna á heimasíðu Ölgerðarinnar umsokn.olgerdin.is

Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 18 ára aldri og geti 
hafið störf í byrjun maí og unnið fram í miðjan ágúst.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið á sínu sviði. Ölgerðin  
framleiðir, flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru  
af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og 
að viðskiptavinir þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri.

Kynntu þér sumarstörfin og sæktu um á umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin leitar að öflugu og jákvæðu starfsfólki í fjölbreytt  
og spennandi störf í sumar



kopavogur.is

Kópavogsbær

      

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór 

· Deildarstjóri í Sólhvörfum 

· Laus staða í Kópasteini 

· Leikskólakennari í Kópasteini 

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór 

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í Læk 

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór 

· Stafsmaður í skilastöðu á Núp 

Grunnskólar

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur   
 -Hörðuvallaskóli 

· Íþróttakennari í Álfhólsskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla 

· Þroskaþjálfi í Smáraskóla 

Velferðarsvið

· Starfsmenn óskast í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk  

Annað

· Skipulagsfræðingur á skipulags- og   
 byggingardeild 

· Verkefnastjóri á framkvæmdadeild 

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

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna verkefna.

ÓSKUM EFTIR
• Starfsmönnum með meirapróf.
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til.
• Skrifa og tala íslensku skilyrði.
• Hreint sakavottorð skilyrði.
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.

Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir
20. febrúar 2018 á netfangið postur@hrt.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

 
 
 
 

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna 

verkefna. 
 
ÓSKUM EFTIR 
   

• Starfsmönnum með meirapróf. 
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.  
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til. 
• Skrifa og tala íslensku skilyrði. 
• Hreint sakavottorð skilyrði. 
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.  

 
Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir  

5. september 2017 á netfangið postur@hrt.is  
Öllum umsóknum verður svarað. 

Íslandsstofa leitar að einstaklingi með þekkingu og reynslu  
af efnisgerð, vefumsjón og almannatengslum.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af svipuðum störfum og hafa 
góða þekkingu á íslensku ativnnulífi, landi og þjóð. Mjög góð 
íslensku- og enskukunnátta er skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2018. Nánari upplýsingar: 
islandsstofa.is/laus-storf

Verkefnastjóri á samskiptasviðiVið gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Spennandi vettvangur 
sem vert er að skoða!
Tollvörður
Tollstjóri leitar að starfsfólki til starfa við tolleftirlit og greiningu í Reykjavík og á Keflavíkurflugvelli. Í boði eru áhugaverð 
og krefjandi störf sem henta jafnt konum sem körlum. Spennandi framtíðartækifæri eru fyrir rétta aðila. Viðkomandi 
fara í Tollskóla ríkisins og útskrifast sem tollverðir.
Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi, 
umhverfi og heilsu almennings.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Gunnlaugsson kari.gunnlaugsson@tollur.is - 5600300
Umsóknarfrestur er til 26. febrúar næstkomandi. Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. 

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Tollvarðafélag Íslands hafa gert.
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
Tollstjóri er með jafnlaunavottun ÍST 85:2012.
Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið og tryggja 
ríkinu tekjur. Gildi Tollstjóra eru traust, samvinna og fram-
sækni. Ráðningar hjá embættinu taka mið af þeim. 

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta inntökupróf, bæði 
skriflegt og líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er 
að finna á www.tollur.is. Áætlað er að inntökuprófin verði 
haldin 1. mars og 2. mars 2018. Tollstjóri áskilur sér rétt 
til að notast við hæfnipróf í ráðningarferlinu.
Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf. Æski-
legt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall er 100%

Helstu verkefni og ábyrgð
- Greining á áhættu vöru- og farþegaflæðis
- Tolleftirlit
- Skýrslugerð
- Samskipti við farþega, inn- og útflutningsaðila
- Tölfræðivinnsla
- Alþjóðlegt samstarf

Hæfnikröfur
Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Háskólamenntun æskileg.
Leitað er að einstaklingum með greiningarhæfileika, sem búa yfir 
tölvufærni, skapandi hugsun, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, 
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og góðri enskukunnáttu. Starfið 
krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og skipulagðra vinnubragða. 
Hreint sakavottorð og almenn ökuréttindi skilyrði.

Verkefnastjóri gæða- og mannauðsmála

Við Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi er laust til 
umsóknar starf verkefnastjóra gæða- og mannauðs-

mála. Leitað er að kraftmiklum einstaklingi til að 
annast ábyrgðarmikið og fjölbreytt starf sem tengist 
metnaðarfullri starfsemi og fjölbreyttri skólastefnu. 

Um er að ræða 50% til 100% starfshlutfall. 

Starfssvið:
• Þróun mannauðsstefnu, innleiðing og eftirfylgd. 
• Umsjón með starfsþróunarmálum og fræðslu.
• Uppbygging og þróun gæðakerfis.
• Fylgja eftir gæðastefnum, niðurstöðum úttekta og  
 rýni stjórnenda til að tryggja stöðugt umbótastarf.
• Starfslýsingar, stofnana- og starfssamningar.
• Starfsmat, kjara- og starfsmannamál.
• Jafnlaunavottun.
• Stuðla að traustum og jákvæðum skólabrag.
• Umsjón með kynningarmálum skólans auk virkrar  
 þátttöku í stefnumótunarstarfi.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun á sviði gæða- og/eða mannauðsstjórnunar.
• Reynsla af gæða- og/eða mannauðsstjórnun hjá hinu  
 opinbera er æskileg.
• Samskipta- og leiðtogahæfni.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, kunnátta  
 í fleiri tungumálum er kostur.
• Framtakssemi, löngun til að takast á við síbreytileg  
 verkefni, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð, frum 
 kvæði í starfi og vera fylgin(n) sér.
• Það er kostur að viðkomandi hafi reynslu af kennslu  
 og öðru skólastarfi, en ekki skilyrði.
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg.

Áætlað er að viðkomandi hefji störf 1. apríl 2018 eða 
eftir nánara samkomulagi. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar nk. og skulu 
umsóknir hafa borist skólanum fyrir þann tíma.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknum skal skilað 
rafrænt á netfangið agusta@fva.is ásamt ferilskrá, 
prófskírteinum og meðmælum. Ekki er um sérstök 
umsóknareyðublöð að ræða.
Upplýsingar um starfið og starfsaðstæður veitir  
Ágústa Elín Ingþórsdóttir skólameistari í síma 433 2504 
eða í tölvupósti agusta@fva.is.
Á heimasíðu skólans, www.fva.is, er að finna ýmsar 
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt og Vatn og veitur. Hjá félaginu starfa 110 starfsmenn í Reykjavík, 
Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Grundartanga, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að 
Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

www.ronning.is

Upplýsingar um starfið veitir 

Óskar Gústavsson í síma 5 200 800 

eða oskar@ronning.is

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar.   

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í rafvirkjun 

• Starfsreynsla í rafiðnaði 

• Nákvæm og vönduð vinnubrögð 

• Góð enskukunnátta 

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni og útsjónarsemi 

• Reynsla af sölustörfum kostur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði
Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan og sveigjanlegan söluáðgjafa 

til starfa á rafbúnaðarsviði. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi að Kletta-

görðum 25 með jákvæðu og hressu starfsfólki. Johan Rönning hefur sjö ár í röð verið valið fyrirmyndar-

fyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins síðastliðin sex ár. Johan Rönning hlaut einnig 

jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. 

Fyrirtækið leggur mikið upp úr opnum og heiðarlegum samskiptum. 

Starfið felst í: 
• Sölu og þjónustu á rafbúnaði 

• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf 

• Lausnamiðuðum hugsunarhætti 
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Er kraftur í þér?

Knattspyrnufélagið Fram 
óskar eftir að ráða bókara/starfskraft á 

skrifstofu félagsins að Safamýri 26.

Um 50% starfshlutfall er að ræða.

Starfslýsing:
•	 Færsla	bókhalds
•	Launavinnsla
•	Afstemmingar	og	frágangur	á	bókhaldi	til	uppgjörs
•	Aðstoð	við	innri	úttektir	og	eftirlit
•	 Innkaup	á	rekstrarvörum
•	 Innheimta	og	aðstoð	við	æfingagjöld
•	Almenn	skrifstofustörf

Hæfniskröfur :
•	Víðtæk	reynsla	af	bókhaldi	og	launavinnslu
•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Reynsla	af	sambærilegum	störfum
•	Nákvæm	og	vönduð	vinnubrögð
•	Góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Áhugasamir	vinsamlega	sendið	umsókn	ásamt	starfs-
ferilsskrá	til	framkvæmdastjóra	Fram	ludvik@fram.is		 
fyrir 20. febrúar,	sem	jafnframt	veitir	nánari	upplýsingar	
um	starfið.
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Slökkvilið Akureyrar óskar eftir að ráða slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamenn til starfa í afleysingar. Um er að ræða 
afleysingastörf vegna sumarleyfa starfsmanna 2018 við 
sjúkraflutninga, slökkvistörf og önnur almenn störf  
slökkviliðsins. Gera má ráð fyrir 5-7 mánaða starfstíma.

Þar sem hallar á stöðu kvenna hjá slökkviliðinu, er nú 
eingöngu auglýst eftir konum á grundvelli 26. greinar laga 
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008

Helstu verkefni:
•	Útköll	og	æfingar	vegna	slökkviliðs.
•	Sjúkraflutningar,	þjálfun,	æfingar	og	endurmenntun.
•	Umhirða	tækja	og	búnaðar	Slökkviliðs	Akureyrar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Umsækjendur	þurfa	að	uppfylla	skilyrði	8.gr.	reglugerðar		
	 nr.792/2001	um	Brunamálaskólann	og	réttindi	og	skyldur		
 slökkviliðsmanna.
•	Þær	sem	verða	ráðnar	þurfa	að	hafa	gild	ökuréttindi	til	að		
	 stjórna	vörubifreið	og	leigubifreið	áður	en	þær	hefja	störf.
•	 Iðnmenntun	sem	nýtist	í	starfi	slökkviliðsmanna	eða		
	 sambærileg	menntun	er	skilyrði.	
•	Þeir	sem	ráðnir	eru	til	starfa	sem	slökkviliðsmenn	 
	 skulu	hafa	góða	líkamsburði,	vera	andlega	og	líkam- 
	 lega	heilbrigðir,	reglusamir	og	háttvísir,	hafa	góða	sjón	og		
	 heyrn,	rétta	litaskynjun	og	ekki	vera	haldnir	lofthræðslu	eða		
	 innilokunarkennd.
•	Viðkomandi	þarf	að	standast	þrekpróf,	læknisskoðun	auk		
	 annarra	inntökuprófa.
•	Hafa	jákvætt	hugarfar	og	færni	í	mannlegum	samskiptum.
•	Reynsla	af	störfum	slökkviliðs-	og	sjúkraflutningamanna	er		
 kostur sem og menntun.
•	Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor		
	 og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans		
	 samrýmist	starfinu.
•	Umsækjandi	þarf	að	vera	kona.	
*Framangreindum	hæfniskröfum	er	ekki	raðað	eftir	mikilvægi.

Slökkviliðið verður með opið hús og kynningu á starfinu, 
umsóknarferlinu og aðstöðunni þann 16. febrúar næst- 
komandi á milli kl. 15 og  17.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018

Sumarafleysingar hjá 
Slökkviliði Akureyrar 

Konur

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær 
óskar eftir skipulagsfræðingi

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar starf skipulagsfræðings á skipulags- og byggingardeild 
Umhverfissviðs. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í góðu starfsumhverfi hjá metnaðarfullu 
sveitarfélagi sem er í mikilli uppbyggingu. 

Helstu verkefni
•	 Vinnur að stefnumótun, þróun og gerð hverfisáætlana/hverfisskipulags.
•	 Annast upplýsingagjöf til íbúa og annarra hagsmunaaðila um áætlanir og skipulag.
•	 Undirbýr og annast hverfafundi.
•	 Annast samskipti við önnur sveitafélög er varðar hverfisáætlanir. 
•	 Annast húsakönnum og skráningu gagna um eldri hús í hverfum bæjarins.
•	 Hefur umsjón með íbúakönnun og skráningu gagna í tengslum við hverfisáætlanir 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í skipulagsfræði eða önnur sambærileg menntun sbr. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
•	 Góð tölvufærni
•	 Reynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Reynsla af verkefnastjórnun æskileg. 
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.
Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2018.

Upplýsingar veitir Birgir Hlynur Sigurðsson, skipulagsstjóri,  í síma 441-0000 eða í tölvupósti birgir@
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

569 6900          8–16www.ils.is

Hagfræðingur
í hagdeild

Mikilvæg þekking og reynsla
Framhaldsmenntun á sviði hagfræði
Farsæl reynsla af greiningum
Brennandi áhugi á húsnæðismálum 
Öryggi í framkomu og hæfni til að koma 
upplýsingum á framfæri
Hæfni til að vinna í hóp 

Nánari upplýsingar:
Brynhildur Halldórsdóttir, mannauðsstjóri 
569 6900  •  brynhildur@ils.is

Umsóknum skal skila á starfatorg.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um hús- 
næðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að stuðla að 
stöðugleika á húsnæðismarkaði og tryggja almenningi 
aðgengi að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði, 
hvort sem er til eignar eða leigu.  

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan 
hagfræðing í kre�andi og áhugavert starf á 
húsnæðissviði.

Hagdeild gegnir mikilvægu hlutverki í fram- 
tíðarsýn Íbúðalánasjóðs og hefur það að 
markmiði að vera leiðandi í rannsóknum 
á húsnæðismarkaði og styðja þannig við 
stefnumótun stjórnvalda í húsnæðismálum.

Helstu verkefni 
Rannsóknir og greiningar á húsnæðismarkaði
Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og útgáfu 
upplýsinga á sviði húsnæðismála
Framsetning upplýsinga til stjórnvalda 
og almennings sem varða húsnæðismál
Fylgjast með þróun á fasteigna- 
og lánamarkaði
Meta þörf fyrir nýbyggingar og leiguhúsnæði 
eftir landsvæðum
Meta efnahagslegar aðstæður á húsnæðis-
markaði
Útgáfa efnis og skýrslugjöf
Kynningar og samskipti við �ölmiðla

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Sumarstörf í  fangelsum

Fangelsismálastofnun leitar eftir áhugasömu starfsfólki til starfa 
við fangavörslu sumarið 2018.

Starf fangavarðar felst m.a. í leiðsögn og aðstoð við skjólstæðinga, 
eftirliti, verkstjórn og þátttöku í allri daglegri starfsemi fangelsa.

Leitað er eftir starfsmönnum sem:
•	  Hafa gott viðmót og samskiptahæfileika
•	  Hafa áhuga á að vinna með mjög breytilegum einstaklingum 
•	  Eru þolinmóðir, agaðir og eiga auðvelt með að fylgja vinnureglum
•	  Geta brugðist skjótt við breytilegum aðstæðum
•	  Eru færir í íslensku
•	  Hafa góða enskukunnáttu
•	  Hafa góða tölvufærni

Benda má á að starf í fangelsi er sérstaklega gefandi viðbót við 
nám þeirra er hyggja á framtíðarstörf við að liðsinna fólki s.s. 
sálfræðinga, guðfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga 
svo dæmi séu nefnd. 

Frekari upplýsingar um starfið
Um skilyrði þess að vera ráðinn fangavörður fer skv. ákvæðum 
reglugerðar nr. 347/2007.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efna-
hagsráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa gert.

Þar sem um er að ræða störf á mismundandi landsvæðum þá skal 
sækja um störfin merkt  „Afleysingar í störf fangavarða á Hólms-
heiði” eða  „Afleysingar í störf fangavarða á Litla Hrauni og Sogni“  
eða „Afleys ingar í störf fangavarða á Akureyri“ á heimasíðu Fang-
elsismálastofnunar www.fangelsi.is eða www.starfatorg.is. Konur 
jafnt sem karlar eru hvött til þess að sækja um.

Stofnunin áskilur sér rétt til þess að óska eftir sakavottorði ef 
kemur að ráðningu.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til og með 26.02.2018

Nánari upplýsingar veita

Fangelsið að Hólmsheiði
Guðmundur Gíslason - Gudmundur@fangelsi.is – S: 520 5063

Fangelsið að Litla Hraun og Sogni 
Halldór Valur Pálsson – halldorvalur@fangelsi.is – S: 480 9023

Fangelsið á Akureyri
Gestur Ragnar Davíðsson – gestur@fangelsi.is – S: 462 6365

Skemmtileg sumarstörf fyrir 18 ára og eldri
Við leitum að fólki í afleysingar við sundlaugarnar, leikskólana, vinnuskóla, 
garðrækt, umönnun fatlaðra, á bæjarskrifstofurnar, í upplýsingatæknideild 
bæjarins og fleiri skemmtileg störf.
Umsóknartímabil er frá 9. febrúar til 18. mars.
Sæktu um á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. Þar færðu líka nánari 
upplýsingar um störfin sem eru í boði.
Hlökkum til að sjá þig í sumar!

kopavogur.is

Fjölbreytt og spennandi sumarstörf

Gleðilegt
sumar
í Kópavogi
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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

Sölumaður í skartgripaverslun
Í boði er:
- 70-100% starfshlutfall
- föst laun plús sölutengd laun 
- krefjandi sölu- og þjónustustarf með spennandi vöru

Við leitum að einstaklingi sem...
- er jákvæður og brosmildur
- hefur ríka þjónustulund
- á gott með mannleg samskipti
- er heiðarlegur og samviskusamur
- er a.m.k. 20 ára

Reynsla af sölu/þjónustustörfum er kostur.

Byrjað verður strax að vinna úr umsóknum og eru  
áhugasamir hvattir til að sækja um sem fyrst.

Jón og Óskar er ein stærsta úra- og skartgripaverslun landsins 
og rekur verslanir við Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni. Við 
sérhæfum okkur í sölu á vönduðum skartgripum og úrum og 
leggjum okkur fram við að veita viðskiptavinum okkar  
framúrskarandi þjónustu.Gildin okkar eru þjónustulund og  
fagmennska. Við leggjum áherslu á skemmtilegt starfsumhverfi 
og metnað til árangurs.

Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn á  
info@jonogoskar.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan



  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2018.   
 

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum skulu berast á netfangið tot@mos.is. Nánari 
upplýsingar veitir Þórunn Ósk Þórarinsdóttir leikskólastjóri í s: 566 8606. 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. 

Leikskólinn Reykjakot  
 
LEIKSKÓLINN REYKJAKOT Í MOSFELLSBÆ  ÓSKAR EFTIR FAGFÓLKI TIL STARFA 
 

Reykjakot er um 85 barna leikskóli. Skólastefna Reykjakots er umhverfismiðuð og heilsutengd og er áhersla á 
skapandi starf og náttúru. Í aðalnámsskrá leikskóla eru heilbrigði og velferð skilgreind sem einn af grunnþáttum 
menntunar og hefur Landlæknir vottað Reykjakot sem heilsueflandi leikskóla. Í því felst jafnframt að Reykjakot 
vinnur markvisst að heilsueflingu í öllu sínu daglega starfi.  
 
Aðstoðarleikskólastjóri ber ásamt skólastjóra ábyrgð á daglegri stjórnun leikskólans og skipulagninu 
uppeldisstarfsins. Hluti af starfinu felur í sér kennslu inn á deild með börnum. Um er að ræða fullt starf.  
 

Sérkennslustjóri ber meðal annars ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar 
í leikskólanum ásamt leikskólastjóra. Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum, annast frumgreiningu 
og ráðgjöf til annarra starfsmanna leikskóla. 
 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.  
  

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Leyfisbréf leikskólakennara  er skilyrði 
•       Framhaldsmenntun og kennslureynsla á 
         leikskólastigi  er skilyrði 

 

 
• Góð færni í samvinnu og samskiptum   
• Sjálfstæði í starfi, hæfni til samstarfs og 

lausnamiðaðrar nálgunar   
• Áhugi og metnaður á að vinna með börnum 
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Icelandair leitar að öflugum liðsmanni til starfa við ráðgjöf og umsjón viðgerða á burðarvirki og 
innanstokksmunum flugvéla.

Starfið tilheyrir Frontline-deild Tækniþjónustu Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Viðhaldsstöð Icelandair 
þjónustar flugfélög um allan heim vegna breytinga og viðgerða.

STARFSSVIÐ: 
I  Ráðgjöf vegna viðgerða og uppsetning  

viðgerðargagna.
I  Tæknileg aðstoð og stuðningur við  

viðhalds þjónustu Icelandair.
I  Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta.
I  Útreikningar á styrk og burðarþoli vegna viðgerða.
I  Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit.

HÆFNISKRÖFUR: 
I  Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun.
I  Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur.
I  Mjög góð tölvukunnátta.
I  Góðir samskiptahæfileikar.
I  Frumkvæði og sjálfstæði.
I  Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

+  Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair,  
www.icelandair.is/umsokn, eigi síðar en 18. febrúar 2018.

Nánari upplýsingar veita:
Sveina Berglind Jónsdóttir I mannauðsstjóri I sveinaj@icelandair.is
Sveinn H. Albertsson I deildarstjóri I sveinnh@its.is

SÉRFRÆÐINGUR Í BURÐARÞOLI 
(STRUCTURES ENGINEER)

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.

 
 

Landvarsla
sumarstörf 2018
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sum  ar 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 Kerlingarfjöllum 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.



Seltjarnarneslaug.
Laus eru til umsóknar tvö störf í Seltjarnarneslaug.

Baðvörður í kvennaklefa
Í starfinu felst m.a. umsjón með búningsklefum kvenna, þrif, 

laugargæsla og almenn þjónusta við gesti sundlaugar.

Sundlaugarvörður
Í starfinu felst m.a. umsjón með laugargæslu á útisvæði  
sundlaugar, þrif, almenn þjónusta við sundlaugagesti og 

umsjón með búningklefa karla.

Umsækjandur þurfa að vera þjónustulundaðir, góðir í samskip-
tum við alla aldurshópa, þrifnir, tala góða íslensku og síðast en 
ekki síst heilsuhraustir. Einnig þurfa umsækjendur að standast 

sundpróf fyrir sundlaugarverði.

Um er að ræða vaktavinnu og framtíðarstörf.

Óskir um nánari upplýsingar eru veittar í gegnum  
tölvupóstfangið haukur@seltjarnarnes.is

Umsóknum skal skilað inn á vef Seltjarnarnesbæjar :  
seltjarnarnes.is – störf í boði.

Óskað er eftir að umsóknum verði skilað sem fyrst og  
ekki seinna en 19. febrúar.

Seltjarnarneslaug var tekin í notkun árið 1984 og gagngerar  
endubætur gerðar árið 2006.  Í lauginni starfa 18 fastir  

starfsmenn ásamt afleysingafólki.  Boðið er uppá glæsilega aðstöðu á 
útisvæði laugarinnar s.s rennibraut, vaðlaug,  

barnalaug, eimbað, heita potta og kaldan pott ásamt  
25m sundlaug.

Náið samstarf er við World Class sem rekur glæsilega  
heilsurækt í sömu húsakynnum.  

Íþrótta- og tómstundasvið Seltjarnarnesbæjar

Viltu takast á við ögrandi verkefni í vaxandi fyrirtæki?

Söluráðgjafi á veitusviði

Starfið felst í:

• Sala og þjónusta til veitufyrirtækja
• Tilboðsgerð og ráðgjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum 
• Þekking á veitum
• Þjónustulund og jákvætt viðmót
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Söluráðgjafi á lagnasviði

Starfið felst í:

• Sala og þjónusta til pípulagnaverktaka
• Tilboðsgerð og ráðgjöf
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Reynsla af sölustörfum og/eða pípulagningum
• Þjónustulund og jákvætt viðmót
• Almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Vatn & veitur sérhæfir sig í sölu og þjónustu til fagmanna á pípulagninga- og veitumarkaði.  Árið 2017 sameinaðist 
fyrirtækið Efnissölu G.E.Jóhannssonar undir nafni Vatns & veitna. Sameinað fyrirtæki er í dag rekið sem sjálfstæð 
rekstrareining innan Johan Rönning. 
Johan Rönning  hefur í sjö ár verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins 
síðastliðin sex ár.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið 
runar@vatnogveitur.is fyrir 24. febrúar. Nánari upplýsingar um störfin veitir Rúnar Höskuldsson í S. 575 9300. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.  

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna heimasíðu þess www.vatnogveitur.is

Kópavogur
Smiðjuvegi 42
Sími 575 9300

Reykjavík
Klettagörðum 6
Sími 575 0100

-2017
2014

Vatn & veitur leitar að framsæknum og jákvæðum einstaklingum  til starfa.  
Um er að ræða fjölbreytt og  spennandi störf hjá ört vaxandi fyrirtæki með 
jákvæðu og hressu starfsfólki.

Húsasmiðjuna einkennir góður 
starfsandi og gott og öruggt 
starfsumhverfi

Umsóknir berist fyrir 17. febrúar 
í netfangið atvinna@husa.is

Vinsamlega takið fram hvaða starf 
sótt er um.

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni

Byggjum á betra verði

Vilt þú vera með okkur í liði?

Sölumaður í heimilistækja- og 
raflagnadeild Húsasmiðjunnar í 
Skútuvogi

Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu ásamt almennri 
þjónustu við viðskiptavini og önnur tilfallandi 
verkefni. 

Hæfniskröfur
• Þekking á heimilistækjum og raflagnaefni kostur.
• Góð þjónustulund og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð íslensku kunnátta

Um er að ræða full störf virka daga og laugardaga eftir samkomulagi.

Sölumaður í fagmannadeild 
Húsasmiðjunnar í Hafnarfirði

Starfið felur í sér ráðgjöf og sölu á timbri 
og lagnaefni ásamt almennri þjónustu við 
viðskiptavini og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Haldgóð þekking á byggingavörum
• Góð þjónustulund og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð íslensku kunnátta 
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Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá og afritum af starfsleyfi
sendist til Magnúsar Baldvinssonar yfirlæknis röntgendeildar,
magnus@krabb.is, eigi síðar en 18. febrúar næstkomandi.
Vegna frekari upplýsinga skal hafa samband við yfirgeislafræðing,
Guðrúnu Birgisdóttur á gudrunb@krabb.is.

Vilt þú taka þátt í
baráttunni gegn
krabbameinum?
Krabbameinsfélagið leitar að metnaðarfullum geislafræðingi sem hefur
brennandi áhuga á að vinna að markmiðum Krabbameinsfélags Íslands:

fækka þeim sem greinast með krabbamein
draga úr dauðsföllum af völdum krabbameins
bæta lífsgæði sjúklinga og aðstandenda þeirra

Við leitum að geislafræðingi í 80% starf á dagvinnutíma á Leitarstöð
félagsins.
Viðkomandi skal:

Hafa löggilt starfsleyfi sem geislafræðingur á Íslandi
Hafa reynslu af starfi sem geislafræðingur
Hafa góða samskiptafærni og faglegan metnað
Vera jákvæður og eiga gott með að vinna í hópi

GEISLA-
FRÆÐINGUR

Skapandi gagnagreinir

Skrifstofa þjónustu og reksturs

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

Langar þig að vinna í skapandi teymi að umbreytingu þjónustu Reykjavíkurborgar og hafa þannig raunveruleg 
áhrif á samfélagið? 
Við erum að leita að skapandi gagnagreinanda, sem verður hluti af nýstofnuðu innleiðingarteymi  
þjónustustefnu Reykjavíkurborgar. Teymi sem vinnur samkvæmt hugmyndafræði Design Thinking,  
notendamiðað og þvert á starfsemi borgarinnar. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar veitir Halldór Nikulás Lárusson deildarstjóri í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóstfangið  
halldor.nikulas.larusson@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 26. febrúar nk. 
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni:
• Hönnun rannsókna og gagnaöflunar.
• Tölfræðileg greining gagna og framsetning niðurstaðna.
• Vinnsla upplýsinga úr kerfum Reykjavíkurborgar.
• Nýta gögn til að mæla þarfir og væntingar borgarbúa  

um þjónustu. 
• Samvinna innan teymis og milli sviða borgarinnar.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi t.d. í sálfræði, aðferðafræði, 

viðskiptafræði, markaðsfræði, hönnun eða nýsköpun.
• Góð þekking og reynsla af tölfræðilegri greiningu gagna.
• Þekking eða reynsla af stafrænni tækni.
• Hugmyndaauðgi, frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
• Þekking og reynsla af þjónustu.

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 

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is



Fjölskylduþjónusta
»    Sérfræðingar í snemmtækri íhlutun
»    Sérfræðingur í stoðþjónustuteymi
»    Liðsmenn

Grunnskólar
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Forfallakennari - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í stærðfræði á unglingastigi – Hraunvalaskóli
»    Skólaliði - Lækjarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Álfakot - Víðistaðaskóli
»    Kennari í íslensku sem öðru máli - Víðistaðaskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Sérkennslustjóri - Vesturkot
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

Sumarstörf
»    Yfirflokkstjórar Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Málefni fatlaðs fólks
»    Hlutastarf - Svöluhraun

Þjónustumiðstöð
»    Tækjamaður
 

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
  Meistarapróf eða doktorspróf í 

veðurfræði, eðlisfræði, stærðfræði eða 
skyldum greinum sem nýtist í starfi

  Góður bakgrunnur í eðlisfræði og 
stærðfræðigreiningu og þekking á 
tölulegum aðferðum við að leysa 
hlutafleiðujöfnur

  Reynsla af tölvulíkönum og rekstri 
þeirra, reynsla af veðurlíkönum 
æskileg, en ekki skilyrði

  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu
  Greiningarhæfni og færni og geta til  

að miðla niðurstöðum innan teymis  
og út á við

  Farsæl reynsla í ritun vísindagreina,  
góð ritfærni á ensku

  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
  Góð tölvu- og forritunarkunnátta, t.d. 

Linux/Unix, python, ENVI/IDL, MatLab, 
C/C++,  og Fortran

  Góð færni í íslensku og/eða ensku 
nauðsynleg

  Kunnátta í norðurlandamálum er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Halldór Björnsson, hópstjóri veðurs og 
loftslags (halldor@vedur.is), Jórunn 
Harðardóttir, framkvæmdastjóri 
Úrvinnslu- og rannsóknasviðs (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is),  
í síma 522 6000.

Veðurstofa Íslands auglýsir sérfræðings-
stöðu til þriggja ára í fjarkönnun með 
gervi hnöttum á eldfjallaösku og losun 
gas tegunda frá eldfjöllum.

Hlutverk Veðurstofunnar í eftirliti og 
vöktun, miðlun upplýsinga og rann-
sóknum á eldgosum hefur aukist veru lega 
á síðustu árum. Sömu leiðis hefur mikil 
upp bygging orðið á innviðum tengdum 
eftirliti eldfjalla og áhrifum gos makkar 
og gasstreymis á loft hjúpinn. Sam hentur 
hópur sérfræðinga frá flestum sviðum 
Veðurstofunar vinnur sam eigin lega að 
slíku eftirliti í nánu samstarfi við inn-
lendar og erlendar stofnanir, jafnt innan 
rannsókna verkefna, hættumats og raun-
tíma eftirlits. 

Helstu verkefni
Þróa aðferðir til að meta gas- og ösku-
losun frá eldfjöllum sem hægt er að nota í 
raun tíma, og meðan á umbrotum stendur.

Þróa afurðir byggðar á fjarkönnun með 
gervihnöttum sem samþætta má afurðum 
annarra mælitækja (t.d. eldgosaradar, 
lídar, innhljóðamælum og myndavélum) 
til að tryggja öruggt mat á stærð eldgosa í 
upphafi umbrota.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir 
sérfræðingi á Úrvinnslu- og rannsókn ar-
svið til að taka þátt í þróun, uppbyggingu 
og rekstri veðurlíkans til að gera veður-
spár fyrir Ísland og nágrenni. Veðurstofan 
er í nánu samstarfi við alþjóðlegar og 
inn lendar stofnanir á þessu sviði og 
hefur stofnunin aðgang að reikniafli til 
að keyra viðamikil tölvulíkön sem aðili að 
Reiknimiðstöð evrópskra veðurstöðva og 
í gegnum náið samstarf við dönsku veður-
stofuna DMI. Starfsmaðurinn mun vinna 
í hópi sérfræðinga á Veður stofunni og í 
nánum tengslum við starfsmenn á DMI.

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði starfa yfir 
40 manns við ýmis spennandi þróunar- 
og rannsóknarverkefni er tengjast m.a. 
veður- og loftslagsrannsóknum, jökla-, 
vatna- og haffræði, jarðskorpuhreyfingum 
og eldgosum og hættumati ofanflóða og 
annarrar náttúruvár. Þróun, inn leiðing, 
rekstur og samþætting veður- og vatna-
fræði líkana, auk haf- og hafíslíkana, er 
stór hluti verkefna sviðsins.

Helstu verkefni
  Þátttaka í þróun og rekstri veðurlíkana, 

sérstaklega Harmonie spálíkansins
  Þátttaka í erlendu samstarfi um 

veðurlíkön og þróun þeirra
  Þátttaka í stefnumörkun, skilgreiningu 

verkþátta og samþættingu verkefna á 
sviði veðurlíkana

  Sérfræðivinna í meðhöndlun og 
úrvinnslu veðurlíkangagna

  Umsjón með spágögnum og þróun 
afurða sem byggja á þeim 

  Verkefnisstjórn tilgreindra verkefna

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
fjarkönnun eldfjalla

Sérfræðingur í 
veðurlíkönum 

Umsóknarfrestur starfanna er til og 
með 5. mars 2018 

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

Um er að ræða fullt starf og taka laun 
mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags. 

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
140 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlits störf víðs vegar 
um landið. Veður stofan er sam þætt 
vöktunar- og rannsókna stofnun og eru 
helstu hlutverk hennar gagna öflun 
og -úrvinnsla á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi, rannsóknir og þróun 
afurða, og miðlun upplýsinga og 
viðvarana vegna náttúrúvár. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is.

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

Menntun og hæfniskröfur
  Doktorsgráða á sviði jarðvísinda, 

eðlisfræði eða sambærileg menntun
  Farsæl reynsla í úrvinnslu fjarkönnunar-

gagna, rannsóknum og/eða þróun 
afurða tengd gervitungla gögnum. 
Reynsla af rauntímavinnslu gagna er 
kostur

  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

teymisvinnu 
  Greiningarhæfni og færni og geta til að 

miðla niðurstöðum innan teymis og út 
á við 

  Frumkvæði og faglegur metnaður 
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Góð tölvu- og forritunarkunnátta, t.d. 

Linux/Unix, python, ENVI/IDL, MatLab, 
C/C++, Fortran og Java 

  Góð færni í íslensku og/eða ensku 
nauðsynleg 

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Sara Barsotti, fagstjóri eldfjallavár 
(sara@vedur.is), Jórunn Harðardóttir, 
framkvæmdastjóri Úrvinnslu- og 
rannsóknasviðs (jorunn@vedur.is), og 
Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is), í síma 522 6000. 

Meiraprófsbílstjóri – Dreifing
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Dreifing	og	afhending	pantana

•	 Samskipti	við	viðskiptavini

•	 Önnur	ti lfal landi	störf	sem	 	
ti lheyra	dreifingu

HÆFNISKRÖFUR:

•	 Ökuréttindi	C	og	reynsla	 	
af	akstri	vörubifreiða

•	 Hreint	sakavottorð

•	 Rík	þjónustulund	og	sjálfstæði	 	
í	vinnubrögðum

•	 Stundvísi	og	góð	framkoma

•	 Góð	samskiptahæfni

•	 Samviskusemi	og	jákvæðni

•	 Geta	unnið	undir	álagi

•	 Reglusemi	og	snyrtimennska

ÖLGERÐIN	er	eitt	stærsta	

fyrirtækið	á	sínu	sviði.	

ÖLGERÐIN framleiðir,	flytur	

inn,	dreifir	og	selur	matvæli	 	

og	sérvöru	af	ýmsum	toga.	

Áhersla	er	lögð	á	að	vörur	

fyrirtækisins	séu	fyrsta	flokks	

og	að	viðskiptavinir	þess	 	

geti	gengið	að	hágæða	 	

þjónustu	vísri.

Umsóknum	er	svarað	jafn	óðum		
og	því	gott	að	sækja	um	sem		
fyrst.	Umsóknarfrestur	er	til		
og	með	26.	mars	nk.

Æskilegt	er	að	starfsfólk		
í	sumar	afleysingum	starfi	frá	
byrjun	maí	til	25.	ágúst.

Sótt	er	um	á	heimasíðu	
Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

SUMARSTARF

olgerdin.is



SÖLUMAÐUR AUGLÝSINGA
AUGLÝSINGADEILD FRÉTTABLAÐSINS ÓSKAR EFTIR RÖSKUM  
SÖLUMANNI Á STÆRSTA PRENTMIÐIL LANDSINS.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

Þjónustustjóri atvinnubifreiða
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstakling til 
að stýra nýrri deild innan fyrirtæksins á sviði viðgerða og 
þjónustu atvinnubifreiða. Um er að ræða krefjandi starf 
en jafnframt tækifæri til að byggja upp framúrskarandi og 
faglega þjónustudeild.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Verkefnastýring til starfsmanna deildarinnar
• Úrlausn verkefna á verkstæði
• Ráðning og nýliðaþjálfun
• Starfsmannahald
• Samskipti við viðskiptavini
• Áætlanagerð og rekstur deildarinnar
• Innkaup á varahlutalager verkstæðis
• Innkaup og ábyrgð tækja verkstæðis

Menntun og hæfniskröfur
• Bifvélavirki, vélvirki eða sambærileg iðnmenntun sem  
 nýtist í starfi æskileg
• Víðtæk reynsla af viðgerðum og þjónustu atvinnubifreiða
• Reynsla af verkefnastjórnun og mannaforráði
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð, metnaður og vandvirkni
• Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Góð tölvukunnátta
• Góð tök á ensku

Bifvélavirki / Vélvirki
Við leitum að bifvélavirkja/vélvirkja á þjónustuverkstæði 
fyrir atvinnubifreiðar. Um er að ræða viðgerðir og þjónustu 
á öllum helstu vörubifreiðategundum og öðrum atvinnu
tækjum.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Bilanagreining
• Almennar viðgerðir og þjónusta atvinnubifreiða

Menntun og hæfniskröfur
• Menntun í bifvéla eða vélvirkjun eða haldbær starfs 
 reynsla af áþekkum störfum
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð

Bílstjóri dráttarbifreiðar
Óskum eftir bílstjóra á dráttarbíl sem notaður er til að sækja 
aftanívagna til viðgerðar og skila þeim að viðgerð lokinni. 
Einnig til að hafa umsjón með útisvæði starfsstöðvar og sjá 
til þess að það sé mokað af snjó, endurvinnslugámar séu 
losaðir o.þ.h. Viðkomandi þarf að geta framkvæmt einfal
dar viðgerðir til að geta komið löskuðum aftanívögnum til 
frekari viðgerðar og þarf því að hafa grunnþekkingu á virkni 
lofthemla og öryggisbúnaði vörubifreiða og vagna.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Akstur dráttarbíls
• Umsjón með útisvæði starfsstöðvar

Menntun og hæfniskröfur
• Gilt ökuleyfi og tilskilin akstursréttindi til aksturs vöru  
 bifreiða með aftanívagn skilyrði
• Grunnþekking á virkni lofthemla og öryggisbúnaðar vöru 
 bifreiða og aftanívagna
• Gott viðmót, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð

Móttaka
Óskum eftir þjónustulunduðum einstakling til starfa í 
verkstæðismóttöku. Starfið felur í sér að taka á móti fyrir
spurnum og tímabókunum á verkstæði í gegnum síma og  
á staðnum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Móttaka viðskiptavina í gegnum síma og á staðnum
• Útbúa og prenta sölureikninga

Menntun og hæfniskröfur
• Æskileg grunnþekking á sviði bifvélavirkjunar eða sam 
 bærilegu sem nýtist í starfi
• Reynsla af þjónustustörfum
• Gott viðmót, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Almenn tölvukunnátta

Við ætlum að byggja upp eitt öflugasta 
þjónustuverkstæði atvinnutækja á Íslandi. 

Vilt þú vera með ?
Vörubíla- & Vinnuvélaverkstæðið hefur síðastliðin 30 ár þjónustað stóran hóp 

viðskiptavina með viðgerðum á atvinnutækjum s.s. vörubifreiðum og aftanívögnum.
Við hyggjum á stækkun og útvíkkun á starfseminni um leið og við flytjum í nýtt húsnæði í byrjun sumars.  
Við þurfum þína hjálp til að takast á við fleiri og öðruvísi verkefni.
Ef þú einkennist af krafti, áræðni og fagmennsku, eins og við, þá ert þú mögulega sú viðbót við okkar frábæra starfsfólk.

Vinsamlegast sendið ferilskrá og takið fram hvaða starf sótt er um með tölvupósti á netfangið info@vvehf.is.
Frekari upplýsingar veitir Guðmundur Björnsson í síma 588 4970 eða 899 6810.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið.Við hvetjum konur jafnt og karla að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar.

Íslandsstofa leitar að einstaklingi með þekkingu og reynslu  
af efnisgerð, vefumsjón og almannatengslum. 

Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 
laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Jafnframt 
veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum, 
þjónustu  og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri 
menningu ytra.

islandsstofa.is/laus-storf 

Verkefnastjóri á samskiptasviði

Traust fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir að ráða í starfsmann í almenn 

skrifstofustörf sem fyrst
Góð almenn tölvuþekking ásamt starfsreynslu 

í uppgjörs- og bókhaldsvinnu æskileg.
Þekking á DK viðskiptahugbúnaði er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

Vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett 
merkt ,,Skrifstofa-1002“

Óskum eftir að ráða vélvirkja/járnsmiði eða menn vana
járniðnaði til starfa nú þegar eða eftir samkomulagi.

Upplýsingar í sima 5677553 eða á staðnum.

Harka ehf - Vélsmiðja - Hamarshöfða 7

Vélvirkjar/Járnsmiðir
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Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Um Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic er einn af stærstu ACMI þjónustuaðilum í heiminum. Við bjóðum uppá 
sérsniðnar lausnir til annara flugfélaga, bæði á farþega- og fraktmarkaði. Núverandi floti félagsins 
samanstendur af 14 breiðþotum; Boeing 747-400 og Airbus A340-300.
Við störfum á alþjóðamarkaði en höfuðstöðvar okkar eru staðsettar í Hlíðasmára, Kópavogi.

Nánari upplýsingar og umsóknarform eru á airatlanta.com. Umsóknarfrestur er til 21. febrúar 2018

Air Atlanta leitar að 
ferðaráðgjafa

Starfslýsing

Ferðaráðgjafi sér um að plana og bóka ferðalög fyrir starfsmenn 
félagsins á hagkvæman og öruggan hátt. Við leitum eftir fólki 
með reynslu í ferðaráðgjöf, ríka þjónustulund og helst þekkingu á 
Amadeus bókunarkerfi til að bætast í hóp ferðaráðgjafa félagsins.

Hæfniskröfur;

• Þekking á Amadeus
• IATA/UFTA réttindi (æskilegt)
• Góð enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta

Flugfélagið Atlanta leitar eftir kraftmiklum ferðaráðgjafa til starfa í ferðadeild félagsins

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavík 201802/335
Sérfræðingur við skattaeftirlit Ríkisskattstjóri Reykjavík 201802/334
Sérfræðingur í þjónustuver Ríkisskattstjóri Akureyri 201802/333
Sérfræðingur í veðurlíkönum Veðurstofa Íslands Reykjavík 201802/332
Sérfræðingur í fjarkönnun eldfjalla Veðurstofa Íslands Reykjavík 201802/331
Rannsóknamaður Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/330
Lektor í heimilislæknisfræði Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201802/329
Lektor í markaðsfræði Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201802/328
Lektor í stjórnun Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201802/327
Skrifstofumaður Hæstiréttur Íslands Reykjavík 201802/326
Sérfræðingur í rannsóknum Hagstofa Íslands Reykjavík 201802/325
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201802/324
Hagfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201802/323
Tollverðir Tollstjóri Rvk/Keflavík 201802/322
Sérfræðingur í Íslandssafni Landsbókasafn Ísl.-Háskólabókasafn Reykjavík 201802/321
Verkefnastj. gæða-/mannauðsmál Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201802/320
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Stykkishólmur 201802/319
Sérhæfður ritari Velferðarráðuneytið Reykjavík 201802/318
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201802/317
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201802/316
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngud. geðsviðs Kleppi Reykjavík 201802/315
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201802/314
Námsstöður deildarlækna Landspítali, fæðinga- og kvensjúkd. Reykjavík 201802/313
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gigtar- og alm. lyflækn. Reykjavík 201802/312
Sérfræðilæknir Landspítali, almennar lyflækningar Reykjavík 201802/311
Námsstöður deildarlækna Landspítali, skurðlækningar Reykjavík 201802/310
Námsstöður deildarlækna Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri Rvk/Akureyri 201802/309
Hjúkrunarfræðingar Landspítali Reykjavík 201802/308
Námsst. deildarlækna, lyflækn. Landspítali, Sjúkrahúsið á Akureyri Rvk/Akureyri 201802/307
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, móttökugeðdeild Reykjavík 201802/306
Læknanemar, sumarafleysing Landspítali, lyflækningadeildir Reykjavík 201802/305
Sérfræðingur í skurðhjúkrun Landspítali, aðgerðasvið Reykjavík 201802/304
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vesturlandi Borgarnes 201802/303
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201802/302
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201802/301
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201802/300
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Vesturland 201802/299
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201802/298
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201802/297
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/296
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/295
Aðstoðarm. í umönnun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201802/294
Yfirlæknir á heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201802/293
Sjúkraliði heimahjúkrun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201802/292
Skrifstofumaður Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201802/291
Samskiptafulltrúi Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201802/290
Sérfræðingur í netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201802/289
Sérfræðingur í tæknideild Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201802/288

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

Sjónfræðingur 
Laust er til umsóknar 100% starf sjónfræðings hjá 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu

Helstu verkefni: 
• Mæla sjónlag og sjóngetu. 
• Mat á þörf á sjónhjálpartækjum.
• Fræðsla og upplýsingar um sjón og sjónskerðingu.
• Úthlutun sjónhjálpartækja, kennsla í notkun og  
 meðhöndlun þeirra.

Hæfniskröfur: 
• Hafa lokið háskólanámi í sjónfræði eða sambærilegt nám.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki og  
 frumkvæði í starfi.
• Eiga auðvelt með að vinna í teymi

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf 
þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkom-
andi í starfið. Miðstöðin hvetur jafnt karla sem konur til að 
sækja um þessa stöðu. Mat á hæfni umsækjenda byggist á 
innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar 2018 og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst eða skv. nánara 
samkomulagi.
Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  
estella.bjornsson@midstod.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Miðstöðin áskilur sér rétt að 
hafna öllum umsóknum. Nánari upplýsingar veitir  
Estella D. Björnsson í síma 545 5800. 

intellecta.is

RÁÐNINGAR



Til leigu er 24,m2 rými í Félagsmiðstöðinni 
Árskógum 4, Reykjavíkurborg.  

Húsnæðið var áður notað sem hárgreiðslustofa  
og er því innréttað á þann hátt.

Rýmið getur nýst til margskonar starfssemi og 
gætu t.d. 2 eða fleiri verið saman með rýmið. 

Hugmyndin er þó að starfssemin geti nýst  
félagsstarfinu á einn eða annan hátt.

 Nánari uppl. í síma 535-2700 eða á netfangið:  
felagsmidstodin_arskogar_4@reykjavik.is

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í  
veg áætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar 
samgönguleiðir sem  ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til 
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og 4. gr. reglna 
nr. 1155/2011 um þetta efni. 
Umsókn um styrk skal senda til starfsstöðvar Vegagerðar
innar (Selfoss, Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) á því 
svæði þar sem viðkomandi framkvæmd er fyrirhuguð. 

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 15. apríl 2018.

Nánari upplýsingar má finna á vef
Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is 
ásamt umsóknareyðublaði. 

Styrkir
til samgönguleiða

Til sölu:
Fullbúið síma- og tölvuverkstæði í fullum rekstri 

miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
Tilvalið fyrir einyrkja og aðra sem vilja færa út kvíarnar. 

Verð 1 M kr.

Áhugasamir hafa samband 
á netfangið tolvuverkstaedi@gmail.com

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna verkefna.

ÓSKUM EFTIR
• Starfsmönnum með meirapróf.
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til.
• Skrifa og tala íslensku skilyrði.
• Hreint sakavottorð skilyrði.
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.

Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir
20. febrúar 2018 á netfangið postur@hrt.is 

Öllum umsóknum verður svarað.

 
 
 
 

Hreinsitækni ehf óskar eftir starfskröftum 
í framtíðarvinnu vegna aukinna 

verkefna. 
 
ÓSKUM EFTIR 
   

• Starfsmönnum með meirapróf. 
• Starfsmönnum með vinnuvélaréttindi.  
• Starfsmönnum án réttinda, en vilja breyta til. 
• Skrifa og tala íslensku skilyrði. 
• Hreint sakavottorð skilyrði. 
• Stundvísi og reglusemi skilyrði.  

 
Áhugasamir senda umsókn með ferilskrá fyrir  

5. september 2017 á netfangið postur@hrt.is  
Öllum umsóknum verður svarað. 

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

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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Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Vatnsendi. Brekkuhvarf  1a-p, 3, 5 og 7 a-f. Breytt deiliskipulag. 
Á fundi bæjarstjórnar 6. febrúar 2018 var samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa 
tillögu að breyttu deiliskipulagi við Brekkuhvarf 1-7.Skipulagssvæðið sem er um 0.8 ha að stærð afmarkast af Brekku-
hvarfi til norðausturs, Fornahvarfi til suðausturs, reiðstíg við Breiðahvarf til suðvesturs og göngustíg á bæjarlandi til 
norðvesturs. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir að stofna 22 nýjar lóðir, þar af tvær lóðir sem eru undir sameiginlegt garð- og götusvæði 
fyrir Brekkuhvarf 1a-p og 7a-f með aðkomu frá Brekkuhvarfi. Einnig verður breyting á lóðarmörkum Brekkuhvarfs 1a, 
1b, 3 og 5. 

Á skipulagssvæðinu er gert  ráð fyrir 15 nýjum íbúðum í tveimur raðhúsum og 6 íbúðum  tvíbýlishúsum sem eru á 
tveimur hæðum með risi. Auk þess einu einbýlishúsi á einni hæð með risi. Stærðir íbúða eru frá 125 til 140 m2. 
Byggingarreitir Brekkuhvarfs 3 og 5 eru óbreyttir. Bílastæði fyrir Brekkuhvarf 3 og 5 er með óbreyttum hætti en við 
Brekkuhvarf 1a-p er gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja íbúð auk 9 bílastæða á sameiginlegri lóð. Við Brekkuhvarf 
7a-f er eitt bílastæði innan hverrar lóðar auk fjögurra bílastæða á sameiginlegri lóð. 
Uppdrættir í mkv. 1:2000 og 1:500 ásamt greindargerð, skýringarmyndum, skipulagsskilmálum og skýringarhefti B 
dags. 29. janúar 2018. Almennt er vísað í gildandi deiliskipulag Vatnsenda – Tillaga að þéttingu byggðar. dags. í júlí 
1992 samþykkt í bæjarstjórn 29. október 1992 m.s.br. 28. okt. 2008 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 6. janúar 2009. 
Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggin-
gardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á 
netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 3. apríl 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Fossvogsdalur – Austurhluti, Fossvogsbrún 2a.  
Breytt deiliskipulag. 

Á fundi bæjarstjórnar 23. janúar 2018 var samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að auglýsa 
tillögu að breyttu deiliskipulagi Fossvogsdals – Austurhluta sem samþykkt var í bæjarráði/bæjarstjórn 14. maí 1996. 
Breytingin tekur til svæðis norðaustan Fossvogsbrúnar 2.

Í breytingunni felst að stofnuð verði ný lóð, Fossvogsbrún 2a, með byggingarreit fyrir íbúðakjarna fyrir fatlaða með 
allt að sjö íbúðum ásamt þjónusturými. Stærð lóðarinnar er áætluð 1200 m2 og stærð byggingarreitsins 600 m2 á einni 
hæð ásamt heimild til að nýta kjallara, sbr. skýringarmyndir. Hámark nýtingarhlutfalls á lóðinni er ráðgert 0,5. Aðkoma 
er frá Fossvogsbrún.

Gert er ráð fyrir að hver íbúð verði u.þ.b. 50 m2 að flatarmáli og að sérafnotareitur fylgi hverri íbúð. Jafnframt er gert 
ráð fyrir starfsmannaaðstöðu.

Á bæjarlandi austan lóðarinnar er fyrirhugað að koma fyrir 10 bílastæðum, þar af tveimur fyrir hreyfihamlaða ásamt 5 
nýjum gestastæðum við Fossvogsbrún. Uppdrættir í mælikvarða 1:2000 og 1:1000 ásamt greinargerð og skýringar- 
myndum. Nánar vísast til kynningargagna. 

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til 
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru 
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir eða ábendingar skulu 
hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á skipulag@
kopavogur.is eigi síðar en kl. 16:00 þriðjudaginn 3. apríl 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs

Menningarsjóður Íslands og Finnlands
Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Íslands og 
Finnlands. Sjóðurinn veitir árlega styrki til einstaklinga, 
samtaka, félaga og stofnana vegna verkefna sem geta 
orðið til að efla samskipti Íslands og Finnlands á sviði 
menningar, lista, atvinnulífs og þjóðlífs almennt.

Í tilefni þess að árið 2018 eru 100 ár liðin frá því Ísland 
hlaut fullveldi mun sjóðurinn líta sérstaklega til umsókna 
sem tengjast íslenskum menningarverkefnum í Finnlandi 
sem tengjast 100 ára afmæli fullveldisins.

• Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum vegna  
 verkefna sem eru fyrirhuguð á síðari hluta ársins 2018 og  
 fyrri hluta ársins 2019.
• Frestur til að leggja inn umsóknir um styrki úr sjóðnum  
 vegna þessa tímabils rennur út 31. mars 2018.
• Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku, dönsku,  
 norsku, finnsku eða ensku.
• Einungis er hægt að sækja um rafrænt á:  
 www.hanaholmen.fi.
• Fyrirspurnir vegna umsókna má senda á:  
 fonderna@hanaholmen.fi

Frekari upplýsingar um Menningarsjóð Íslands og  
Finnlands má finna á vef mennta- og menning-
armálaráðuneytis og á vefnum www.hanaholmen.fi

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands.

Styrkir til áhugahópa og faglegs 
starfs á verkefnasviðum atvinnu

vega og nýsköpunarráðuneytisins 

Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti styrkir félög, 
samtök, fyrirtæki eða einstaklinga eftir því sem 
við á, til að styðja við áhugahópa og faglegt starf á 
verkefnasviði ráðuneytisins. Ekki eru veittir styrkir 
til ríkisstofnana eða sveitarfélaga. 
Reglur og frekari upplýsingar er að finna á vef  
Stjórnarráðsins www.stjornarradid.is 
Nánari upplýsingar veitir Ása María Guðmunds
dóttir   asa.maria.gudmundsdottir@anr.is 

Umsóknarfrestur rennur út 28. febrúar 2018 

Hafi umsækjandi áður fengið styrk til verkefnis 
þarf að liggja fyrir greinagerð um framkvæmd 
fyrra verkefnis og ráðstöfun styrkfjársins til að ný 
umsókn komi til greina eða eins og kveðið er á um 
í samkomulagi vegna fyrri styrkveitinga. Við mat á 
umsóknum er ráðuneytinu heimilt að leita umsagnar 
fagaðila, gerist þess þörf. Ákvörðun um úthlutun 
mun liggja fyrir eigi síðar en 21. mars nk. 
Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi 
á umsóknarvef Stjórnarráðsins. 
Aðgangur er veittur á kennitölu umsækjanda og 
verður lykilorð sent viðkomandi á netfang sem hann 
gefur upp við nýskráningu. Lykilorðinu má breyta 
eftir innskráningu með því að opna „Mínar still
ingar“. 
Umsækjendur skrá sig inn með kennitölu og lykilorði. 

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.
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ÚTBOÐ – STÁLÞIL
Hafnarfjarðarhöfn,  Háibakki

Hafnarfjarðarhöfn óskar eftir tilboðum í  byggingu 100m 
langrar stálþilsviðlegu við Hábakka í Hafnarfirði.

Helstu magntölur eru:
Stálþilsefni og festingar   110 m
Rekstur stálþils, kantbiti og lokafrágangur   110 m
Fyllingar   20.000 m³
Sprengdur þilskurður   100 m

Útboðsgögn verða til afhendingar gjaldlaust á útboðsvef 
Strendings ehf. www.strendingur.is 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar  
Óseyrarbraut 4, þriðjudaginn 6. mars 2018  kl:11:00.

Hafnarstjórn Hafnarfjarðar.

Hafnarfjarðarhöfn, Óseyrarbraut 4, 220 Hafnarfirði.
Sími 414 2300,  

netfang hofnin@hafnarfjordur.is | www.hafnarfjardarhofn.is

Hafnarfjarðarhöfn

Aðalfundur 
MATVÍS
 

Aðalfundur MATVÍS verður haldinn miðvikudaginn 14. mars 
2018  kl. 16:00 á Stórhöfða 31, 1. hæð.

Lagbreytingar og venjuleg 
aðalfundarstörf.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• ÍR vallarhús, Skógarsel 12, útboð nr. 14106.
• Endurnýjun gönguleiða 2018, útboð nr. 14147.
• Einangrunargler - Framleiðsla og afhending,  
 útboð nr. 14154.
• Rammasamningur um LED lampa fyrir  
 götu- og stigalýsingu, EES útboð nr. 14156.
• Þróttur. Æfingavöllur í Laugardal,    
 útboð nr. 14164.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

ÚTBOÐ
Hafnar�arðarbær  óskar eftir tilboðum í 
eftirfarandi verkefni:

1. Y�rlagnir á malbiki í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:00
Áætlað magn ca 22.000 m² 

2. Malbiksviðgerðir  í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:15
Áætlað magn ca 1.200 m² 

3. Vegmerking  í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:30
Áætlað magn ca 1.000 m² 

4. Götusópun  í Hafnar�rði 2018
Opnun tilboða miðvikudaginn  21. febrúar kl. 10:45
Áætlað magn 300.000 lm í götu og 120.000 lm af 
stígum 

Útboðsgögn eru afhent eftir skráningu og greiðslu  kr. 
3.000.- fyrir hver tilboðsgögn hjá
Umhver�s- og skipulagsþjónustu  Hafnar�arðar 
Norðurhellu 2, Hafnar�rði
frá og með mánudeginum 12. febrúar  

Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska. Réttur áskilinn til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ÚTBOÐ – Uppbygging og rekstur ljósleiðarakerfis

Sveitarfélagið Rangárþing eystra stendur að lagningu 
ljósleiðarakerfis innan sveitarfélagsins og er áformað að 
lokið verði við lagningu 2. áfanga á árinu 2018.
Sveitarfélagið óskar eftir tilboðum frá fjarskiptafélögum um 
hugsanlega þátttöku slíkra félaga í uppbyggingu og rekstri 
ljósleiðarakerfis, í samræmi við Útboðsgögn 2018-LR1 
„Uppbygging og rekstur ljósleiðarakerfis“.  Væntanlegir 
bjóðendur geta óskað eftir að fá útboðsgögn þessi afhent 
frá og með 12. febrúar 2018, með því að senda tölvupóst á 
netfangið bygg@hvolsvollur.is og óska þess að fá gögnin 
send.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Rangárþings eystra, Aus-
turvegi 8, 860 Hvolsvelli, þriðjudaginn 13. mars n.k., kl. 13:00

F.h. Rangárþings eystra, Anton Kári Halldórsson, skipulags- 
og byggingarfulltrúi. 

DUGGUVOGUR 2 – TIL LEIGU

300 m2 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð.
• Góð staðsetning á áberandi stað við stofnbraut, Sæbraut.  
• Glæsilegt útsýni yfir voginn.
• Verið er að innrétta húsnæðið sem í dag er einn stór salur. 
• Hægt að innrétta eftir óskum leigjanda.
• Sér inngangur fyrir miðju á húsinu bakatil, bílastæði við inngang og við   
 hlið hússins.

Vinsamlega hafið samband við Hjalta Gylfason 
í síma 771-1100 hjalti@mannverk.is

Verkfræðistofan EFLA hf., fyrir hönd 
Garðabæjar, óskar eftir tilboðum í slátt 
og hirðingu í Garðabæ 2018-2020. 
Verkið felur í sér grasslátt og heyhirðu 
á tilteknum svæðum í Garðabæ, samtals 
u.þ.b. 83 ha.  Um er að ræða 3 útboðs- 
svæði og er bjóðendum heimilt að bjóða 
í eitt svæði, tvö eða öll. Gerður verður 
samningur um verkið til þriggja ára. 

Áhugasamir sæki um útboðsgögn á 
netfanginu: magnusb@efla.is og gefi upp 
nafn fyrirtækis ásamt upplýsingum um 
tengilið. 

Gögn verða send út með rafrænum hætti 
frá og með mánudeginum 12. febrúar 
2018. 

Tilboðum skal skila til EFLU verkfræði-
stofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, eigi 
síðar en kl. 11:00 þriðjudaginn 6. mars. 
Tilboð verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

SLÁTTUR 
OG HIRÐING 
Í GARÐABÆ
2018-2020
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali 

  dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.

Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti íbúðanna er 2–3ja herbergja.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða. Áætluð afhending sumarið 2018.

Hægt verður að skoða íbúðirnar með sölumönnum eftir kynninguna. Örfáar íbúðir eru eftir í fyrsta áfanga í hverfinu.

KYNNING Á EIGNAMIÐLUN
Sunnudaginn 11. feb. milli kl. 13:00 og 14:00.

Glæsilegt nýlega innréttað 300 fm 
skrifstofuhúsnæði á jarðhæð. 

Tólf lokuð skrifstofuherbergi, tvö 
fundarherbergi, eldhús og tvö salerni.  
Góð aðkoma er að húsinu og fjöldi 
bílastæða auk sér bílageymslu á baklóð.

Eignin getur verið laus fljótlega.

Verð 120 mkr

Til sölu heil húseign með 8 hótelíbúðum 
í fullum rekstri ásamt húsgögnum og 
öðrum húsbúnaði. Eignin er 451 fm að 
stærð. Húsið er allt nýlega standsett á 
glæsilegan hátt.

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

BORGARTÚN 30 LAUGAVEGUR 1 – HÓTELÍBÚÐIR



Hlíðarhjalli 54
200 KÓPAVOGUR

Þetta fallega 300 m2 einbýlishús við Hlíðarhjalla 
er til sölu. Frábær staðsetning innst í botnlanga. 
Vel byggt hús, gott skipulag og býður upp á 
ýmsa möguleika. Gott útsýni.

STÆRÐ: 300 fm EINBÝLI       HERB: 8

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Vesturvangur 46
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög vel staðsett og fallegt einbýlishús með 
bílskúr Góður bílskúr með nýrri bílskúrshurð 
og nýrri gönguhurð. Húsið var málað að utan 
sumar 2017. Stór garður.

STÆRÐ: 197 fm EINBÝLI       HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Víglundur   891 9981
Starfsheiti

Álfkonuhvarf 37
203 KÓPAVOGUR

Virkilega góð 3ja herbergja íbúð á annari hæð 
með sér inngangi af svölum og stæði í lokaðri 
bílageymslu. Tvö góð svefnherbergi með 
skápum. Þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 98,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.200.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Miðholt 2
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með 
óviðjafnanlegu útsýni. Virkilega fallegt hús, vel 
skipulagt og rúmar stóra fjölskyldu. Eignin hefur 
fengið gott viðhald og nokkrar endurbætur.

STÆRÐ: 244,3 fm EINBÝLI       HERB: 8

82.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Skeljatangi 29
270 MOSFELLSBÆR

Góð íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli á 
fjölskylduvænum stað. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, baðherbegi, stofu, eldhús og 
útigeymslu. Góður sólpallur er út frá stofu.

STÆRÐ: 84,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Sjávargata 9
225 ÁLFTANES

Húsið er steypt kraftsperruhús sem þýðir að 
það eru engir burðarveggir inni og hægt er að 
breyta herbergisskipan. Húsið er 135 fm. og því 
fylgir 28,1 fm. frístandandi bílskúr.

STÆRÐ: 163,1 fm EINBÝLI       HERB: 7

65.900.000
Heyrumst
Vernharð   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Skipasund 70
104 REYKJAVÍK

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum sem býður 
upp á mikla möguleika. Húsið er á góðum stað í 
Laugardalnum og stutt er í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 293,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 9

97.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    11. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. feb 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    11. feb 15:00 – 15:30

Hörðukór 3
203 KÓPAVOGUR

 Mjög falleg og vel skipulögð íbúð með svölum 
með 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

OPIÐ HÚS    11. feb 15:00 – 15:30

Holtsvegur 9-13
210 GARÐABÆR

LIND fasteignasala kynnir:

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING

Nýjar  2-4 herbergja íbúðir við Holtsveg 
9-13 í Garðabæ. Frábær staðsetning, 
Stutt í ýmsa þjónustu og fallega náttúru 
Urriðaholtsins.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum á öllum rýmum ásamt ísskáp 
og uppþvottavél.

STÆRÐ: 78-149 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

39.9 - 65 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS     10 og 11  febrúar frá kl 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    12. feb 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    11. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    11. feb 15:00 – 15:30



 

50 ára og eldri
Einstaklega vel skipulögð íbúð  á annarri hæð Gert er ráð fyrir geymslu innan íbúðar  

gæti nýst sem 4 herbergið 
Glæsilegt eldhús sem er opið inn í stofu
Rúmt um húsið, engin bygging 
sunnanmegin
Snyrtileg og falleg eign
stærð 95,6 fm

Þriggja herbergja íbúð á annarri hæð
94,1 fm
Lyftuhús fyrir 50 ára og eldri
Yfirbyggðar svalir
Stæði í bílageymslu (7,5 fm)

Rjúpnasalir 2
201 Kópavogur

Sóleyjarimi 15
112 Reykjavík 44,9 millj.Verð : 44,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958 Laus strax

Fallegt og virðulegt 304 fm einbýlishús  
á góðum stað við Víðimel 66 

Víðimelur 66
107 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12.feb. kl.17:30-18:00

Tilboð óskast

Efri sérhæð með bílskúr  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

Grenimelur 44
107 Reykjavík

88,9 millj.Verð :

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Fallegt og virðulegt 304 fm einbýlishús  
á góðum stað við Víðimel 66
Húsið er á þremur hæðum og einfalt er 
að gera aukaíbúð á neðstu hæðinni. 
Vönduð og virðuleg eign í hjarta 
vesturbæjarins þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins

Nánari upplýsingar veitir : 

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515 
jassi@miklaborg.is

Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur  
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda  
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.  

Íbúðirnar afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.  
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum ásamt 
því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG m.a. ísskáp, 
uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.

Stærð íbúða frá 76 fm til 155 fm með allt að 35 fm  
yfirbyggðum svölum til viðbótar

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð

Yfirbyggðar svalir

Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum

Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja

Baðherbergi og forstofa flísalögð

Þvottaaðstaða innan íbúða

Fataskápar í herbergjum og forstofu

Þakíbúðir með um 150 fm þakrými

2ja til 3ja herbergja íbúðir

Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.

3ja herb íbúðir frá 63,6 millj.

Grandavegur
A,B og C

42 
Stórglæsilegar 

útsýnisíbúðir

Fjöldi íbúða 
tilbúin til 

afhendingar

OPIÐ HÚS
mánudaginn 12.feb. kl.17:00-17:45



Hvassaleiti 58
OPIÐ HÚS sunnudaginn 11.2. kl 15:00 - 16:00
Rúmgóð 100 fm íbúð fyrir 63 ára og eldri á 4. hæð í þjónustuk-
jarna  VR og Reykjavíkurborgar við Hvassaleiti 58. Íbúðinni 
fylgir 7,5 fm sér geymsla í kjallara, samtals er eignin 107,5 fm. 
Guðbrandur Jónasson löggiltur fasteignasali, gsm 896 3328, 
gudbrandur@helgafellfasteignasala.is, sýnir íbúðina og veitir 
nánari upplýsingar. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

OPIÐ 

HÚS

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Guðbrandur Jónasson

lögg. fasteignasali
gsm 896 3328

Pálsbúð 17 og Gissurarabúð 4
Ný 5 herbergja einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
í Þorlákshöfn. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús. Stærð húsanna 
er 192 fm. þar af er íbúðarhluti 141 fm. og innbyggður bílskúr 51 
fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. Eignirnar skilast á byggingar- 
stigi 5, tilbúið til innréttingar. Hægt að fá þau fullkláruð.
Verð: 45,9 milljónir.

Allar nánari upplýsingar veitir Hólmar Björn Sigþórsson í námi 
til löggildingar fasteignasala í síma: 893 3276 eða holmar@
helgafellfasteignasala.is

Knútur Bjarnason löggiltur fasteignasali

s: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is
Hólmar Björn Sigþórsson
í námi til lögg. fasteignasala

gsm 893 3276

12 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

Einkasala eða almenn 
sala, þá vinn ég með öllum 
fasteignasölum á landinu til 
að þú seljir hratt og örugglega. 
Hringdu núna. 
Vantar eignir á söluskrá

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

Efri sérhæð með sér inngangi, 
sér þvottahúsi, geymslulofti og 
20,2fm bílskúr. Svefnherbergin 
eru tvö, bæði rúmgóð, mögulegt 
er að bæta við 3 herberginu. Eld-
húsið er með nýlegri innréttingu. 
Baðherbergið er rúmgott flísa-
lagt í hólf og gólf með baðkari. 
Eignin er laus til afhendingar.

Opið hús mánudaginn 25. ágúst kl. 17:00 - 17:30

Íbúðin sjálf er með rúmgóðu 
svefnherbergi, stofu þar sem 
gengið er út á svalir og eldhúsi, 
baðherbergi og holi. Þar að auki 
er herbergi með glugga í risi 
hússins með aðgengi að salerni 
og geymsla í kjallara. Eignin er 
mikið endurnýjuð að innan og er 
verið er að klára málningavinnu 
utanhúss. 

Fífurimi 5 - 112 RVK 
Verð 33.9M * 3herb. sérhæð m/ bílskúr * Stærð 117,6fm

Eskihlíð 16a - 105 RVK
Verð 27,9M * 2-3herb.* Stærð 81,3fm

Opið hús mánudaginn 25 ágúst kl.18:00 -18:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Völvufell 40, 
111 RVK, raðhús

Vantar allar gerðir eigna á skrá - Ég vinn fyrir þig

OPIÐ HÚS, sunnud. 11.feb. kl. 13 - 13:30
Fallegt raðhús á einni hæð, þrjú til fjögur svefnherbergi. Fallegur 
og skjólgóður bakgarður með hellulögn og grasfleti, grasflötur og 
steinar er fyrir fram hús. Frístandandi bílskúr með heitu og köldu 
vatni og sjálfvirkum hurða opnara. Íbúðahúsið er um 125,6fm, 
bílskúr 21,6fm. Samals 149,1fm.
Eignin skiptist í: forstofu, eldhús,stofu, borðstofu þrjú svefnherbergi, 
en samkvæmt teikningu er fjögur, auðvelt væri að setja upp vegg 
bæta við fjórða herberginu. Baðherbergi, þvottahús. Gott geymslu-
loft er fyrir ofan hluta eignar. Verð: 56.9 millj. 

OPIÐ HÚS

Skrifstofur til leigu! 
Og líka stærri skrifstofurými fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Bæði í Borgartúni og í Síðumúla í snyrtilegu húsnæði með 
aðgengi að sameiginlegu rými. Hægt að leigja án eða með 

húsgögnum. Verð frá 80 þús. Allar upplýsingar veitir Einar í 
síma 861 76200 eða á netfangi einar@efnividur.is  

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

Sólvallagata 31 - 101 Reykjavík - Endurnýjuð 
hæð með útleigumöguleika í kjallara. 
Opið hús mánudaginn 12. febrúar frá kl 12:15 til 12:45
Falleg og mikið 
endurnýjuð 4ja 
herbergja íbúð 
ásamt íbúðar-
herbergi í kjallara 
með sér bað-
herbergi. Íbúðin 
skiptist í hol/gang, 
samliggjandi borð-
stofa 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.

Nóatún 28 - 105 Reykjavík - Alveg endurnýjuð 
4ra herbergja íbúð miðsvæðis
Opið hús mánu-
daginn 12. febrúar 
frá kl 17:00 - 17:30
Falleg 4ja her-
bergja íbúð mið-
svæðis í Reykjavík. 
Íbúðin var nánast 
öll endurnýjuð að 
innan fyrir 5 árum, 
þ.m.t. baðherbergi, 
eldhús, gólfefni. Innréttingar 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, 
barnaherbergi með fataskápum. Sérgeymsla og sameigin-
legt þvottahús í kjallara. 
Verð 43,9 millj. 

Kelduland 1 - 108 Reykjavík - mikið endur-
nýjuð íbúð í viðgerðu húsi, laus fljótlega.
Opið hús  
mánudaginn  
12. febrúar frá kl 
17:00 til 17:30
Glæsileg og mikið 
endurnýjuð 4ra 
herbergja íbúð á 
eftirsóttum stað 
í Fossvoginum. 
Íbúðin skiptist 
í forstofu með 
fataskáp, setustofu með útgengi á svalir sem er opin við 
eldhús. Hjónaherbergi með fataskápum, tvö barnaher-
bergi. Baðherbergi  með tengi fyrir þvottavél. Sérgeymsla í 
kjallara fylgir íbúðinni. Húsið hefur nýlega verið múrviðgert 
og málað, einnig hefur þakjárn verið endurnýjað. Eftirsótt 
staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og falleg útvistarsvæði í 
Fossvogsdalnum. 

Grandavegur 47 - 107 Reykjavík - Falleg íbúð í 
húsi fyrir 60 ára og eldri. Laus strax.
Opið hús mánu-
daginn 12. febrúar 
frá kl 12:15 -12:45  
Falleg og rúmgóð 
2ja herbergja 
íbúð á 3. hæð 
með skjólgóðum 
suðursvölum í 
góðu og eftirsóttu 
fjölbýlishúsi fyrir 
60 ára og eldri 
í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í forstofu með fata-
skáp, eldhús með viðarinnréttingu, þvottahús inn af eldhúsi. 
Rúmgóð og björt setustofa með útgengi á suðursvalir, svefn-
herbergi með fataskápum Hol framan við svefnherbergi sem 
getur nýst sem vinnuaðstaða. Stutt í þjónustumiðstöðina við 
Aflagranda 40, sem rekin er á vegum Reykjavíkurborgar, þar 
er boðið er upp á fjölbreytt starf og þjónustu. Verð 34,8 millj.

Baugakór 18 - 203 Kóp. - Efsta hæð í lyftuhúsi - stæði í bílageymslu 
Opið hús sunnudaginn 11. febrúar  
frá kl 17:00 til 17:30
Glæsileg og vönduð 114,4 fm íbúð á 
efstu hæð í lyftuhúsi með sérinngangi 
af útisvölum.
Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu með fata-
skápum, þvottahús innan íbúðar, 
flísalagt eldhús með eikarinnréttingu, 
borðstofa og setustofa í opnu rými, útgengi á 28 fm vestursvalir þar sem er tengi 
fyrir heitum potti, einnig útgengi á 9,4 fm suðursvalir, baðherbergi, hjónaherbergi 
og barnaherbgi sem bæði eru með fataskápum.
Sérgeymsla og sér bílastæði í kjallara. Verð 57,5 millj.

Einarsnes 31 - 101 Rvk - Einbýlishús á einni hæð. 
Opið hús mánudaginn 12. febrúar frá 
kl 17:00 til 17:30
Fallegt og mikið endurnýjað ein-
býlishús á einni hæð við Einarsnes í 
Skerjafirði.
Húsið skiptist í forstofu með fatahengi, 
eldhús er opið við setustofu þaðan 
sem er útgengt í garðinn. Inn af eldhúsi 
er rúmgott svefnherbergi, Baðherbergi er endurnýjað, tvö svefnherbergi (annað 
inn af hinu). Að utanverðu hægra megin við inngang, er geymsla/þvottahús. 
Geymsluloft er yfir hluta hússins. Húsið hefur nær allt verið endurnýjað á síðustu 
árum, þ.m.t. gler og gluggar að stórum hluta, raflagnir og raftafla, einangrun í 
veggjum og lofti, gólfefni, neysluvatns og frárennslislagnir o. fl. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Híbýla. Verð. 49,9 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, forstofuher-
bergi, 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. 
 

Logaland 38 Baugakór 18 Einarsnes 31 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Verð: Tilboð

4ja herbergja

105 fm

Vatnsbakkalóð – Bátalægi

Brandur Gunnarsson fasteignasli          GSM: 897-1401/ brandur@fastborg.is

ÞINGVELLIR - SUMARHÚS

Þingvellir - Sumarhús
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Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

SVIÐHOLTSVÖR 1 – 225 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. FEB KL. 14:00 TIL 14:30

- Rúmgott 222 fm einbýli á einni hæð ásamt rúmgóðum bílskúr
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi en hægt að bæta fleirum við.
- Nýlegt eldhús með stórri innréttingu, mjög vel tækjum búið.

V: 75,9 millj.
Nánari uppl. Siggi Sam s. 896 2312

GERPLUSTRÆTI – 270 MOS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Ný 4ra herb., 117 fm endaíbúð
- Góð rými, rúmgóð stofa
- Sérinngangur af svölum
- HTH innréttingar / AEG tæki
- Gluggar á 3.vegu / rúmg.svalir
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 49,9 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

SÖLKUGATA 2 & 4, 270 MOS.

BÓKIÐ SKOÐUN
- Tvö Parhús á einni hæð 202 & 204 fm 
- Mikil lofthæð og stórir gluggar í alrými. 
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi / tvö baðherb.
- Opin stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
- Innbyggður bílskúr 37 fm.
- Fullbúin með grófjafnaðri lóð og án gólfefna
AFHENT Í JÚNÍ / JÚLÍ 2018  
V.  77,9 millj.  Nánari uppl. Þórarinn s. 7700.309

OPIÐ HÚS 

LÆKJARFIT  – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN
- 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
-E ignin stendur á 1265 fm eignarlóð
V. 80 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

LAUTASMÁRI  – 201 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
- 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 / íþróttasvæði
V. 49 millj. 

Nánari uppl. Sveinn s. 6900.820

STAFNASEL 4 – 109 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. KL. 15:00 – 15:30
- Fallegt 273 fm. einbýlishús ásamt ca. 70 fm. óskráðu rými samtals   
 ca. 343 fm.  
- Aukaíbúð 2ja herbergja 70,3 fm. með sérinngang. 
- Bílskúr er skráður 53,2 fm. 
- Möguleiki að gera aðra aukaíbúð.
V. 85 millj. 

Nánari uppl. Þórarinn s. 7700-309

OPIÐ HÚS 

ÁLFHEIMAR 58 - 104 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. FRÁ KL. 13:30-14:00
- 103,8 fm. 4ja. Herb. Íbúð á efstu hæð Í Sigvaldahúsi.
- Þrjú rúmgóð svefnherb. 
- Björt og rúmgóð íbúð með útsýni.
-Frábær staðsettning stutt í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu.
V. 43,9 millj. 

Nánari uppl. Þórey s. 663-2300

AKURHVARF 5 - 203 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12. FEB. FRÁ KL: 17:00-17:30
-108,6 fm. 3ja. herb. á fyrstu hæð í lyftublokk.
-Rúmgóðar stofur og tvö svefnherb. 
-Sérmerkt stæði í bílakjallara.
-Frábær staðsettning stutt í skóla, leikskóla og matvöruverslun.
V. 44,7 millj. 

Nánari uppl. Ingibjörg s. 897-6717

BREKKUÁS 7 -221 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. KL.14:00-14:30
-3 herb.íbúð alls 90,3 fm 
-Íbúð er á 2 hæð með sérinng., lyftuhús.
-Vel skipulögð íbúð með tveimur svefnherbergjum.
-Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
-Vandaðar inréttingar úr eik, gólfefni eru parket og flísar.
-Tvennar svalir og útsýni til norðurs.
LAUS TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA
V.41,9 millj.  Nánari uppl. Jóhanna s. 698-9470

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

ÁSAKÓR 15 - 203 KÓPAVOGI.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 12. FEB FRÁ KL. 17:30 - 18:00
- Vel skipulögð 143,8 fm 4ra herbergja íbúð. 
- Stæði í bílageymslu. 
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi. 
- Þvottahús innan íbúðar
- Stutt skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu
V. 52,9 millj. 

Nánari uppl. Andri Sig., s: 690 3111

LAUGARNESVEGUR  64 - 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11. FEB. KL. 14.00-14.30
- Mikið endurnýjuð tveggja herbergja íbúð
- Fallegt útsýni til vesturs - góðar svalir
- Samliggjandi stofa og eldhús
- Góð staðsetning
- Frábær fyrsta eign 
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 29.5 millj. 

Nánari uppl. Nadia s. 692-5002

HÁLSASEL 51 - RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 11.FEB. FRÁ KL. 14:30-15:00
- 227,5 fm. 7 herb. einbýlishús á frábærum stað í Seljahverfinu.
- Fimm svefnherb. ásamt rilslofti sem er hæt að nýta á margan hátt.
- Húsið er á endalóð með stórum og grónum garði.
- Frábær staðsettning stutt í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu.
V. 78,9 millj. 

Nánari uppl. Ingibjörg s. 897-6717

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



Sóltún 9, 105 Rvk.
StóRglæSileg þakíbúð/penthouSe + bílag..

Stórglæsileg 215 fm þakíbúð/pent-
house ásamt stæði í bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar sem og gólf- 
efni. Stórar stofur. Gott innra skipulag. 
Tvö baðherbergi. Granít í borðplötu 
og sólbekkjum.  Kringum íbúðina eru 
svalir með heitum potti og glæsilegu 
útsýni. Eina íbúðin á hæðinni.  

Verð 109 millj.

grettisgata 70, 101 Rvk.
3ja heRbeRgja. 

Góð 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í 
3-býli með svölum í suður og góðum 
geymslum í kjallara, samtals 94,6 fm.

  Tvö svefnherbergi. Parket, dúkur og 
flísar á gólfum.  Gott innra skipulag. 
Íbúðin er tóm og afhendist við 
kaupsamning. 

Verð 39,9 millj. 

hrólfsskálamelur 3, 170 Seltj.
4Ra heRbeRgja + bílageymSla.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð með stórri verönd í suður ásamt 
stæði í bílageymslu. 

Vandaðar innréttingar sem og 
gólfefni. Þrjú svefnherbergi og tvö 
baðherbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfum. 

Gott innra skipulag. 

Pantið tíma fyrir skoðun.

blikahólar 8, 111 Rvk.
5 heRbeRgja + bílSkúR. 

Góð 5 herbergja 125,6 fm íbúð ásamt 
37,9 fm innbyggðum bílskúr, samtals 
163,5 fm. Fjögur svefnherbergi. 
Parket og flísar á gólfum.  
Nýleg eldhúsinnrétting. Uppgert 
baðherbegi með tengi fyrir þvottavél 
og þurrkara. Svalir í suður með miklu 
útsýni. 

Verð 49 millj. 

Funafold 15, 112 Reykjavík
einbýli á tveimuR hæðum, StóR bílSkúR.

Funafold 15, 112 Grafarvogi. Vandað, 
mikið endurnýjað 185 fm einbýlishús 
ásamt 40 fm bílskúr, samtals 225 fm. 
Á hæðinni er svefnherbergi, eldhús, 
stofa og sólstofa auk þvottahúss og 
gestabaðherbergis. Á efri hæðinni 
eru 4 svefnherbergi, sjónvarpshol 
og baðherbergi. Góður pallur er við 
húsið. 

Verð 81,9 millj. 

veghús 1, 112 grafarvogi
5 heRbeRgja. 

Ca. 167 fm. íbúð á tveimur hæðum á 
góðum stað í Húsahverfi. 

Á hæðinni eru stórar stofur m/
útgengi á svalir, eldhús, baðherbergi 
og svefnherbergi. Á efri hæðinni eru 
tvö svefnherbergi, baðherbergi og 
sjónvarpshol. 

Góðar geymslur í risi og kjallara. 

Verð 54,9 millj. 

lóð á fallegum stað á kjalarnesi
í miðju landi SætúnS

2.536 fm lóð í miðju landi Sætúns.

 Landið er með miklum trjágróðri 
og er skilgreind sem lóð undir 
íbúðarhúsnæði. 

Staðsetning frábær með tilkomu 
Sundabrautar. 

Verð 14,8 millj.

meistaravellir, 107 Rvk.
4Ra heRbeRgja m/ bílSkúR.

Rúmlega 129 fm. björt og vel  
skipulögð íbúð á 1. hæð á frábærum 
stað í vesturbænum auk ca. 24 fm. 
bílskúrs, samtals 152,7 fm. 

Þvottahús og búr inn af eldhúsi,  
góðar suðursvalir. Rúmgóðar stofur.  
Þrjú svefnherbergi á sér gangi. 

Verð 57,5 mill.

laxatunga 110, 270 mos., fokhelt raðhús. 
opið húS þRi 13. Feb kl. 17:15-17:45

Fold fasteignasala 552-1400 kynnir 
nýtt raðhús í byggingu sem afhendist 
á byggingarstigi 4 þ.e. fullbúið að 
utan en fokhelt að innan.  Íbúðin 
er 139,2 fm og bílskúrinn 27,9 fm, 
samtals 167,1 fm. Gott innra skipulag 
og stutt í margvíslega þjónustu.  
Verð 47,9 millj.  
Opið hús þriðjudaginn 13. febrúar 
kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

hvað kostar eignin mín?
kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

OPIÐ HÚS

Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205  
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
í löggildingarnámi

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Falleg og rúmgóð 130 fm. íbúð á 5. hæð með tveimur 
svefnherbergjum, útsýni og stæði í bílageymslu í nýlegu 
lyftuhúsi.  Eldhúsið hefur verið endurnýjað að hluta með nýjum 
tækjum og skápahurðum.  Inn af eldhúsi er þvottahús með 
opnanlegum glugga. 

130 m2  |  VERÐ: 64.900.000

BOÐAGRANDI 2A | 107 Reykjavík

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Fallegt lítið einbýlishús í hjarta gamla bæjarins, byggt 1902 
í hrauninu rétt við Hellisgerði.  Töluvert mikið endurnýjað. 
Fallegur garður.  Húsið stendur ofarlega við Kirkjuveg.  Gengið 
úr stofu út á stóran pall, á fyrstu hæð. 

61 m2  |  VERÐ: 38.200.000

KIRKJUVEGUR 13 | 220 Hafnarfjörður

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Ný tveggja herbergja íbúð á 4. hæð á efstu hæð með fallegu 
útsýni og sérstæði í bílageymslu neðst í Fossvoginum.  
Innihurðir eru úr ljósri eik.  Eldhúsinnréttingin er með hvítum 
efri skápum, gráum neðri skápum og borðplata er úr ljósum 
quartz steini.  Tæki frá AEG, spanhelluborð.

70 m2  |  VERÐ: 47.500.000

SKÓGARVEGUR 12a | 103 Rvk ÍBÚÐÍBÚÐ

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Fjögurra til fimm herbergja vel skipulagðar íbúðir með 
sérinngangi af svölum.  Húsið er staðsteypt og klætt að 
utan.  Lyfta. Innréttingar frá HTH.  Tæki í eldhúsi frá AEG.  
Ofnahitakerfi.  Íbúðirnar eru lausar við kaupsamning og er 
skilað tilbúnum án gólfefna.  Stæði í bílageymslu. . 

4RA – 5 HERBERGJA. | LAUS VIÐ KAUPSAMNING

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA

112-155 m2  |  VERÐ FRÁ: 49.900.000

VEFARASTRÆTI 7-11 | 270 Mos ÍBÚÐ EINBÝLISHÚS

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499 ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Vandaðar og vel skipulagðar tveggja til  þriggja herbergja 
íbúðir í lyftuhúi.  Falleg hönnun og vönduð vinnubrögð.  
Ein íbúð er eftir með bílskúr. 

Afhending í apríl 2018.

60-130 m2  |  VERÐ FRÁ: 39.900.000

NÝBÝLAVEGUR 78 | 200 Kópavogi

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

Hamraborg 12 | 200 Kópavogur | 416 0500 | www.eignaborg.is FASTEIGNASALA Í  40 ÁR  1977-2017

Hamraborg 12
200 Kópavogur

Björt og vel skipulögð íbúð á efstu hæð með útsýni og stórum 
suðursvölum.  Þrjú svefnherbergi og stórar stofur.  Endurnýjað 
eldhús og baðherbergi.  Íbúðin er á 4. hæð.  Snyrtileg sameign 
og stigahúsið bjart, teppalagt með einkaskáp fram á gangi.  
Stór lóð og næg bílastæði. Falleg íbúð í góðu húsi. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÞRI. 13. FEB
KL. 17.30 - 18.00

ÞRI. 13. FEB
KL. 16.30 – 17.00

MIÐ. 14. FEB
KL. 17.30 - 18.00

MÁN. 12. FEB
KL. 17.30 - 18.00

107 m2  |  VERÐ: 44.900.000

HÁALEITISBRAUT 153 | 108 Reykjavík

ÓSKAR BERGSSON | Fasteignasali | Sími: 893 2499

ÍBÚÐ

HRINGIÐ OG LEITIÐ 
UPPLÝSINGA

ÍBÚÐ



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Eignin sýnd samkvæmt samkomulagi

Sörlaskjól 64

36.500.000

107 Reykjavík
Íbúð í kjallara 3herb. 72,8 fm Vel skipulögð

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Opið hús mán. 12. feb kl. 17:30-18:00

Góð staðsetning

Suðurgata 6

Tilboð

101 Reykjavík
Einbýli 9 herb. 217,6 fm Auka íbúð

Böðvar lögfræðingur  660 4777

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Naustabryggja 2

52.900.000

110 Reykjavík
Endaíbúð 4 herb. 120 fm Gott skipulag

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

Sér inngangur

Háteigsvegur 24

67.900.000

105 Reykjavík
Hæð 4 herb. 143 fm Stór bílskúr

Davíð fasteignasali 897 1533

Opið hús sun. 11. feb. kl. 13:30 - 14:00

Góð 3ja herb.  íbúð, frábær staðsetning

Brávallagata 18

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð 3 herb. 86,2 fm Laus við kaupsamning

Opið hús sun.  11. feb kl. 15.00-15.30

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Vel skipulögð rishæð

Njörvasund 21

39.900.000

104 Reykjavík
Ris 3 herb. 72 fm Svalir

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

 
Á FRAKKASTÍG 

SUN. 11. FEB. KL. 14:00-15:00

Sölukynning sun. 11. feb.
frá kl. 15.00-16.00

SPENNANDI 
NÝBYGGINGAR

Velkomin á sölukynningu á 
nýbyggingarverkefnum Borgar. 

Fasteignasalar taka á móti áhugasömum 
með kaffi og veitingum 

í Síðumúla 23. 

OPIÐ HÚS

JAÐARLEITI  2-6 | 103 REYKJAVÍK

KÓPAVOGSBRÚN 2-4  | 200 KÓPAVOGI

FRAKKASTÍGUR 8  | HVERFISGATA 58-60 | 103 RVK

sunnudag
KL. 14.00-15.00

OPIÐ HÚS 

Opið hús þri. 13. feb. kl 17.30-18:00



NÝ OG GLÆSILEG PARHÚS Í 
LEIRVOGSTUNGU Í MOSFELLSBÆ 

Húsin eru 269,3 ferm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Fimm til 

sex svefnherbergi. Mjög gott skipulag. Húsin eru staðsteypt, einangruð og klædd 

að utan með litaðri álklæðningu og við. Ál-tré gluggar í húsinu. Viðhaldslítil hús. 

Hellulagðar stéttar og bílaplan með snjóbræðslu. Fullfrágengin lóð, hellur og gras. 

 

Kvíslartunga 27 - fullklárað 

Afhendist fullklárað, lokaúttekt komin. Gólfhiti í öllum rýmum. Mikið af innbyggðum 

ljósum og tölvutenglar í öllum herbergjum. Allar innréttingar frá HTH. Háglans 

innrétting í eldhúsi og baðherbergjum. Siemens tæki í eldhúsi. 

Verð 92,0 mkr. 

 

Kvíslartunga 29 - fokhelt að innan 

Allar innréttingar frá HTH fylgja. 

Verð 69,0 mkr. 

Allar upplýsingar veitir Ottó lgf. í síma 892 8735.

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

Fyrstu íbúðir 
verða afhentar
sumarið 2018

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR

Í SÍMA 520 9595
AÐEINS 16 ÍBÚÐIR 

Sýnum daglega, 
hringið og bókið skoðun

Sigurður 
fasteignasali 

GSM: 898 6106

Alexander
sölufulltrúi 

GSM: 695 7700



Eskivellir 21A
221 Hafnarfjörður
Vel staðsett eign með útsýni

Stærð: 92,60 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 33.850.000

Verð: 40.900.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Bjarta og vel skipulagða 3-4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð í Vallarhverfinu
Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, stofu, tvö svefnherbergi, auka herbergi með glugga 6.3fm (nýtt
sem barnaherbergi), baðherbergi, eldhús, þvottahús og geymslu. Auk þess eru góðar útsýnis svalir.

Stofan er rúmgóð sem nýtist bæði fyrir sjónvarpsrými og borðstofu. Parket á gólfi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud. 12.feb  kl.18:00-18:30

899 6753

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Ég sel fasteignir
Hafðu samband í síma 820 0490 og ég fylgi þér alla leið

Logaland 26
108 Reykjavík
Fallegt raðhús á vinsælum stað!

Stærð: 217,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 70.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 94.900.000
Virkilega snyrtilegt og vel skipulagt raðhús í vinsælu hverfi í 108 Reykjavík (fyrir neðan götu). Eignin er
skráð alls. 217.3 fm og þar af er bílskúr 25,6fm. Stór stofa með góðri lofthæð, í stofunni er gegnið út á
suður svalir sem snúa út í garð. Rúmgott eldhús, 4 svefnherbergi, baðherbergi með sturtu,
gestasnyrting, geymsla og bílskúr. Eignin hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Allar upplýsingar
veitir Ástþór Reynir í síma 8996753 og arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mán.12 feb kl.17.00-17.30

899 6753

Opið
Hús Glæsilegt 7 herb. parhús í firðinum fagra

Húsið er 220 fm. á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.
Með möguleika á að útbúa íbúð á neðri hæð.

Verð: 77.900.000.-
Verið velkomin í opið hús, eign sem hægt er að mæla með. 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Lindarberg 20
221 Hafnarfirði

Opið hús sunnudaginn 11. feb. kl. 16:00 - 16:30
Senter

Guðrún Þórhalla Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 8200490 
gudrun@remax.is 

Reynihvammur 20
200 Kópavogur
Neðri sérhæð

Stærð: 146,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 38.300.000

Verð: 54.900.000
Frábær staðsetning í grónu hverfi með sérafmörkuðum suðurgarði. Neðri sérhæð ásamt studioíbúð í
útleigu á vinsælum stað í Kópavogi  Í dag er íbúðin með 3 svefnherbergi en mögulegt er að opna á milli
íbúðar og studio og sameina í eitt íbúðarrými og fjölga þá herbergjum. íbúðin samanstendur af eldhúsi,
stofu, þremur herberjum, baðherbergi, þvottahúsi og tveimur geymslum ásamt studioíbúð. Komið er að
viðhaldi á eigninni en nýtt þak var sett á húsið 2010. Upplýsingar veitir Kristín Ósk í S.8226800

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 8226800

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Frostafold 26
112 Reykjavík
Snyrtileg 2.herbergja íbúð 

Stærð: 51,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Fasteignamat: 22.150.000

Verð: 32.500.000
RE/MAX Senter kynnir:  Snyrtilega tveggja herb. íbúð á 3ju hæð í litlu fjölbýli, svalir snúa í
suðvestur. Eignin skiptist í hol, borðstofu/stofu, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og sérgeymslu á
1.hæð. Íbúðin er nýlega máluð, og nýlegt harðparket er á gólfum.
Allar upplýsingar veita
Sigrún M.Sigvaldadóttir gsm. 695-3502 email: sms@remax.is eða
Vigdís R.S.Helgadóttir löggiltur fasteignasali sími 414-4700

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigrún Matthea
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

sms@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 11. febrúar 2018 kl. 14-14:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

695-3502

Skyggnisbraut 4
113 Reykjavík
Íbúð í nýbyggingu

Stærð: 114,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 46.450.000

Verð: 54.900.000
Fjögurra herbergja þakíbúð með fallegu útsýni í lyftuhúsi við Úlfarsárdal ásamt stæði í bílageymslu.
Eignin samanstendur af eldhúsi, stofu og borðstofu í sama rými með útgengi út á stórar suðursvalir
með glæsilegu útsýni. Þrjú svefnherbergi baðherbergi ýmist með útsýni yfir Esjuna eða í suður.
Baðherbergi og þvottaaðstöðu inn af því. Geymsla er innan íbúðar og bílastæði í bílastæðahúsi.
Hjólageymsla á fyrstu hæð. Upplýsingar um eignina veitir Kristín Ósk í síma 822-6800 eða
kor@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 11 feb. kl. 17.00 - 17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Kórsalir 3
201 Kópavogur
Falleg 3ja herbergja íbúð

Stærð: 100,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 38.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
RE/MAX SENTER kynnir fallega og rúmgóða 3ja herbergja 100,2 fm íbúð á 5 hæð, með stæði í
bílageymslu í Kórsölum 3, Kópavogi.  Frábært útsýni,  eign sem vert er að skoða. Eignin er laus við
kaupsamning. Hverfið er mjög barnvænt stutt í leik- og grunnskóla, ásamt íþróttaaðstöðu og sundlaug.
Golfvöllur innan seilingar.
Frekari upplýsingar veitir Guðrún þ. Helgadóttir,  löggiltur fasteignasali í síma 8200490 eða
gudrun@remax.is eða Ástþór Reynir löggiltur fasteignasali, arg@remax.is..

Senter

Guðrún Þ.Helgad.
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

gudrun@remax.is

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag, 11.febrúar kl. 17:00 -17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

820-0490

899 6753
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 34 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Lundur 7-13

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Fossvogsdalnum 
í Kópavogi
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum 
í Lundi 7-13 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 101,9-196,8 fm. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar 
á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin 
og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og 
menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Síðustu nýju íbúðirnar 
í fjölbýli í Lundinum



Magnesíum/
kalk – Marga 
skortir magn

esíum því 
það eyðist í 
líkamanum 
undir 
álagi. Þessi  
blanda af 
magnes
íum, kalki, 
Dvítamíni 
og sinki, 
stuðlar að 
upptöku 
líkamans.

Silymarin – 
virka efnið í 
mjólkurþistli, 
er styrkjandi 
fyrir lifur og 
stuðlar að 
endurnýjun 
lifrarfrumna. 
Mjólkur  
þist ill er 
einnig talinn 
virka vel 
gegn bólum.

Odorless 
Garlic – hvít
laukstöflur 
sem drepa 
bakteríur 
bæði í maga 
og þörmum 
og styrkja 
þar með 
ónæmis
kerfið og 
stuðla einnig 
að heilbrigðu 
hjarta og 
æðakerfi.

Probiotics 
1025 billion 
er blanda af  

mismunandi 
góðgerlum, 
sem stuðla 
að heibrigðri 
þarma
flóru, bæta 
meltingu og 
vinna gegn 
sveppa
sýkingu og 
bakflæði.

Psyllium husk 
trefjarnar eru 

góð fæða fyrir 
góðgerla
flóruna í 
meltingar
veginum. 
Þær koma 
reglu á 
meltinguna 
og eru góðar 
bæði gegn 
hægða
tregðu og 
niðurgangi.

Omega3 frá 
NOW inni

heldur hreina 
fiskiolíu 
sem er góð 
fyrir heil
brigða og 
sterka liði, 
sem og fyrir 
hjarta og 
æðakerfið. 
Fín þegar 
„skipta á 
um olíu“ í 
skrokknum.

Bryndís Lúðvíksdóttir byrjaði á námskeiðinu HREINT MATARÆÐI 9. janúar síðastliðinn. „Mér finnst ég bara hafa öðlast nýtt líf og þakka það þessu breytta 
mataræði og lífsstíl sem ég lærði hjá Guðrúnu. Svo finn ég líka hvað bætiefnin hafa gert mér gott.,” segir Bryndís sem hefur lést um tæp átta kíló. 

Ég var svona dæmigerð mið
aldra sófakartafla. Of mikið 
sælgætisát, skyndibitar og 

hreyfingarleysi voru mín helstu 
vandamál, ásamt liðverkjum og 
öðrum fylgikvillum sem fylgja 
þess háttar líferni. Auk þess var 
ég komin með viðvörun vegna 
háþrýstings og læknirinn minn 
hafði gefið mér fram í byrjun mars 
að lækka hann ef ég vildi sleppa 
við að fara á lyf,“ segir Bryndís 
brosandi.

Bryndís segist því hafa byrjað á 
því að mæla blóðþrýstinginn þann 
9. janúar þegar hún byrjaði á nám
skeiðinu. Þá var hann 163/99 eða 
frekar í hærri kantinum.

Allir svo dásamlega jákvæðir
„Við funduðum fjórum sinnum 
með Guðrúnu á frábærum og 
fræðandi fundum, en þess á milli 
héldum við sambandi í gegnum 
Facebookhóp,“ segir Bryndís. 
„Fyrstu dagarnir í þessu ferli voru 
nokkuð erfiðir, sem er eðlilegt 
þegar verið er að breyta neyslu
venjunum, en svo fór mér að líða 
svo vel og varð svo miklu skýrari 
í kollinum. Það voru allir svo 
dásamlega jákvæðir í hópnum sem 
ég var í, deildu reynslu sinni, upp
skriftum, myndum og skemmti
legum athugasemdum eða hvöttu 
hvert annað áfram.“

Bryndís segir að HREINT 
MATARÆÐI hreinsikúrinn hafi 
verið mun auðveldari en hún hélt 
og hún stóðst hann 100%. Hún 
kom sjálfri sér meðal annars á 
óvart með því að skreppa norður 
í land meðan á kúrnum stóð og í 
stað þess að fá sér sveittan ham
borgara á leiðinni hafi þau hjónin 
verið með hollt nesti með sér 
báðar leiðir.

Léttist um 7,5 kíló og  
blóðþrýstingur hrapaði
„Í lok námskeiðs spurði ég Guð
rúnu hvar hún hefði verið allt mitt 
líf,“ segir Bryndís kímin á svip. „Ég 
trúði því varla að hreinsikúrinn 
væri á enda og beið alls ekki eftir 
„síðasta degi“ til að geta aftur 
sleppt fram af mér beislinu. Ég 
ákvað nefnilega að þetta væri ekki 
síðasti dagurinn, heldur 21. dagur 

Léttist um sjö og hálft kíló og 
blóðþrýstingurinn hrapaði

í nýjum lífsstíl. Ég hafði lést um 
7,5 kíló, var öll orkumeiri, komin 
á fullt í hreyfingu og heilaþokan 
horfin, bara eins og gardínur hefðu 
verið dregnar frá.“

Bryndís segir að trompið hafi þó 
verið blóðþrýstingurinn. Á 21. degi 
var hann kominn niður í 138/74 
og fjórum dögum síðar í 131/73. 
„Mér finnst ég bara hafa öðlast 
nýtt líf og þakka það þessu breytta 
mataræði og lífsstíl sem ég lærði 
hjá Guðrúnu. Svo finn ég líka hvað 
bætiefnin hafa gert mér gott. Á 
hreinsikúrnum tók ég inn bætiefni 
frá NOW Magnesium & Calcium 
2:1, Omega3, Silymarin, hvít
laukshylki, Probiotic 1025 billjón 
góðgerla og Psyllium Husk trefjar 
til að styðja við góðgerlana. Flest af 
þessu held ég því áfram að taka til 
að líða bara enn betur,“ segir Bryn
dís um leið og hún kveður, því hún 
er að drífa sig í ræktina.

NOW vörurnar fást í öllum helstu 
apótekum, Nettó, Krónunni, 
Fjarðarkaupum, Hagkaup, Heilsu-
torgi Blómavals & Melabúðinni. 
 
Upplýsingar um námskeið Guð-
rúnar í Reykjavík, Skagafirði og á 
Akureyri er að finna á www.gudrun-
bergmann.is undir Námskeið.

Bryndís Lúðvíks-
dóttir er ein af 
þeim tæplega 
þúsund einstakl-
ingum sem tekið 
hafa þátt í HREINT 
MATARÆÐI nám-
skeiðum Guðrún-
ar Bergmann. Hún 
skráði sig á fyrsta 
námskeið á árinu 
2018, ákveðin í 
að nú væri komið 
að henni að gera 
eitthvað í eigin 
heilsumálum.
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„Það er 
skemmtileg 
nost algía í 
kringum gell-
urnar og það er 
hægt að gera svo 
margt skemmti-
legt við þær 
annað en að 
sjóða þær eins 
og maður fékk 
sem krakki,“ 
segir Elías Guð-
mundsson mat-
gæðingur. 
MYND/ERNIR

Þorskhnakki með steiktu grænmeti og aioli sósu.

Smjör, rjómi, sítróna og smá 
majónes er alltaf skothelda 
leiðin til að elda fisk en það 

er um að gera að prófa eitthvað 
gamalt og þekkt en í nýjum bún-
ingi, segir Elías Guðmundsson frá 
Fisherman fiskisjoppu & eldhúsi 
sem var opnað í vetur í Vesturbæ 
Reykjavíkur. „Sem dæmi má 
nefna smjörsteiktar gellur en þær 
eru einn af vinsælustu réttunum 
okkar. Það er skemmtileg nostalgía 
í kringum gellurnar og það er hægt 
að gera svo margt skemmtilegt við 
þær annað en að sjóða þær eins 
og maður fékk sem krakki. Ég fæ 
reyndar líka alltaf sting í hjartað 
þegar ég sé soðna ýsu en venjur eru 
eins margar og við erum mörg.“

Hann segir viðtökurnar hafa 
verið frábærar í vetur og gaman 
að sjá hvað vel hafi verið tekið á 
móti þeim í Vesturbænum. „Gestir 
eru að taka vel í þessa hugmynd 
okkar að hafa fiskiborð þar sem 
fólk getur valið sér bita til að fá 
eldaðan á staðnum eða til að taka 
með heim. Við erum með nokkra 
samsetta fiskrétti en svo getur fólk 
sett saman sína eigin máltíð með 
því að velja fisktegund, meðlæti og 
sósu.“

Elías segir ekki hafa borið mikið 
á þess háttar afgreiðslu á fiski hér 
á landi en hún sé mjög vel þekkt í 
Evrópu, sérstaklega í Þýskalandi, 
Belgíu, Hollandi og einnig í Banda-
ríkjunum. „Ég held að munurinn á 
Íslandi og öðrum löndum sé sá að 
hér heima er fiskur mikið að seljast 
í marineringum í fiskbúðum en 
erlendis lítur fólk á fisk í mar-
ineringu öðrum augum, eða sem 
gamalt hráefni sem þarf að fela. 
Við höfum svo frábæran fisk hér á 
Íslandi að þetta ætti að sjálfsögðu 
að vera öfugt. Nýr fiskur eins og 
við erum að selja á bara alls ekki að 
fara í marineringu að mínu mati.“

Hér gefur Elías lesendum Frétta-
blaðsins ljúffenga og einfalda upp-
skrift fyrir helgina.

Þorskhnakki 
með steiktu 
grænmeti og 
aioli sósu
Uppskrift fyrir 2

Aioli sósa

100 ml ólívuolía
2 eggjarauður

2 hvítlauksrif
1 msk. sítrónusafi
Chili eftir smekk

Best er að gera sósuna með góðum 
fyrirvara og jafnvel aukaskammt 
því hún geymist vel í kæli. Látið 
eggjarauður í skál yfir heitt vatns-
bað og þeytið þangað til þær fara 
að þykkna. Hellið þá olíu smátt og 
smátt saman við eggin í mjóum 
taumi og þeytið rösklega þar til 
þetta er orðið að majónesi. Bætið 
að lokum maukuðum hvítlauk út 
í ásamt sítrónusafa, smakkið og 
bragðbætið eftir þörfum. Gott er 
að láta fínt saxað chili í sósuna ef 
bragðlaukarnir eru í stuði. Sósan er 
best ef hún fær að standa eina nótt 

í kæli áður en hún er borin fram.

Fiskurinn

Þorskhnakkar 
(250 g á mann)
Smá hveiti

Salt og hvítur 
pipar

Olía til steikingar
Smjörklípa

Kartöflumús (100 g á mann)

Ferskt niðurskorið grænmeti að 
vild, t.d. paprika, kúrbítur, fennel, 
rauðlaukur og ferskur aspas

Útbúið kartöflumús áður en 
fiskurinn er eldaður, miðið við 

um 100 grömm á mann og setjið í 
eldfast mót.

Best er að velja fallega línu-
veidda þorskhnakka, ekki of 
þykka, sem hafa ekki verið frystir. 
Línuveiddur fiskur er oftast hvítari, 
þéttari í sér og laus við blóð-
sprungið hold. 

Gamalt í nýjum búningi
Það er gaman að prófa nýjar útfærslur á hollu hráefni. Smjör, sítróna og smá majónes er góð leið 
til að elda fisk að mati Elíasar Guðmundssonar sem gefur hér uppskrift að ljúffengum helgarrétti.

Fiskur sem hefur verið í frosti 
tapar vökva í afþíðingu svo hann 
getur átt það til að vera þurr og 
laus í sér við steikingu á pönnu.

Veltið þorshnakkanum upp 
úr hveiti og leggið á snarpheita 
pönnu. Steikið í u.þ.b. tvær 
mínútur á hvorri hlið upp úr olíu. 
Kryddið með salti og hvítum pipar. 

Þegar búið er að snúa fiskinum 
við á pönnunni er gott að setja 
klípu af smjöri út á pönnuna því 
smjörið gefur fiski alltaf gott bragð 
og útlitið á steikingunni verður 
fallegra.

Þegar búið er að loka fiskinum 
með steikingu á pönnu er fiskurinn 
settur upp á kartöflumúsina í eld-
fast mótið og smurður vel að ofan 
með aioli sósunni.

Á sama tíma er ferskt niður-
skorið grænmeti að eigin vali steikt 
á pönnu upp úr olíu við mikinn 
hita og svo sett til hliðar við fiskinn 
í mótinu.

Að lokum fer fiskurinn og steikta 
grænmetið í 150°C heitan ofn þar 
til aioli sósan fer að brúnast ofan á 
fiskinum. Þá er ekkert annað eftir 
en að taka matinn úr ofninum og 
segja: Gjörið svo vel!

Fæst í apótekum og heilsubúðum

P
R
E
N
T
U
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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Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16

Fallegur fatnaður í stærðum 42-58
sjáðu úrvalið í netverslun www.curvy.is 
eða komdu í verslun Curvy að Fákafeni 9

KJÓLAR FYRIR FERMINGUNA
STÆRÐIR 14-28 EÐA 42-56



Mataræði virðist geta haft 
áhrif á vöxt og dreifingu 
krabbameins í líkamanum. 

Ný rannsókn sem var gerð á músum 
og birt í vísindaritinu Nature leiddi 
í ljós að krabbameinsæxli í brjósti 
áttu erfitt uppdráttar án næringar
efnis sem kallast asparagín.

Asparagín er amínósýra sem 
finnst í aspas, fuglakjöti, sjávarfangi 
og mörgum öðrum mat, en það 
dregur nafn sitt af aspas. Vísinda
menn vonast til að geta nýtt sér þörf 

krabbameinsæxla fyrir ákveðin 
næringarefni til að bæta meðferð.

Háð ákveðnum næringar
efnum
Rannsóknin var unnin af krabba
meinsrannsóknarfélaginu Cancer 
Research UK, breskum góðgerðar
samtökum sem vinna að því að 
lækna krabbamein.

Hún var gerð á músum sem höfðu 
ágenga gerð af brjóstakrabbameini. 
Venjulega myndi meinið draga þær 
til dauða á örfáum vikum því það 
dreifir sér hratt um líkamann. En 
þegar mýsnar fengu mataræði sem 
innihélt lítið af asparagíni eða lyf 
sem hindra asparagín áttu æxlin 

miklu erfiðara með að dreifa sér.
Rannsókn sem var gerð við 

háskólann í Glasgow á síðasta ári 
sýndi líka að þegar amínósýrurn
ar serín og glýsín voru teknar úr 
mataræði hægðist á vexti krabba
meins í eitlum og þörmum.

Vísindamenn segja að það 
séu auknar vísbendingar um að 
ákveðnar gerðir af krabbameini séu 
háðar ákveðnum næringarefnum í 
mataræði okkar. Í framtíðinni væri 
kannski hægt að bæta meðferðina 
við þessum meinum með því að 
breyta mataræði sjúklinga eða nota 
lyf sem breyta því hvernig krabba
meinsfrumurnar geta náð í þessi 
næringarefni.

Mæla ekki með breytingum 
á mataræði
Fyrsta krabbameinsæxlið er sjald
an banvænt, en þegar krabbamein 
dreifir sér um líkamann getur 
það orðið lífshættulegt. Krabba
meinsfruma þarf að fara í gegnum 
miklar breytingar til að dreifa sér. 
Hún þarf að læra að skilja sig frá 
aðalæxlinu, lifa af í blóðrásinni og 
þrífast annars staðar í líkamanum. 
Rannsakendur telja að asparagín 
gæti verið nauðsynlegt fyrir þetta 
ferli.

Hugsanlega verða sjúklingar á 
endanum látnir drekka sérstaka 
næringardrykki sem hafa öll nauð
synleg næringarefni, en skortir 

asparagín. Það er líka mögulegt 
að þessi uppgötvun leiði til þess 
að lyf sem er nú notað gegn eitil
frumuhvítblæði verði líka nýtt 
gegn brjóstakrabbameini.

En það er enn þá þörf á frekar 
rannsóknum og það er eftir að 
staðfesta þessar niðurstöður í 
rannsóknum á mannfólki.

Það er því ekki mælt með að fólk 
breyti mataræði sínu vegna þess
arar rannsóknar og það er hvort 
sem er erfitt að taka asparagín út 
úr fæðunni, þannig að fólk ætti 
ekki að forðast að borða aspas. 
Rannsakendur mæla einfald
lega með hollu og fjölbreyttu 
mataræði.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Krabbameins
æxli virðast nýta 
næringarefni 
sem finnst m.a. 
í aspas til að 
dreifa sér.  
NORDICPHOTOS/
GETTY

Krabbamein 
nýtir ákveðin 
næringarefni
Ný rannsókn bendir til þess að 
krabbamein nýti næringarefni úr 
fæðunni til að dreifa sér. Þessi upp-
götvun gæti bætt meðferð við 
ákveðnum gerðum krabbameins.
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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 eða 
6930053

TOYOTA Prius hybrid 100% 
Lán . Árgerð 2010, ekinn 123 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Rnr.261747 Hafið 
samband varðandi hugsanleg 
skipti.Bílabankinn S. 5880700 eða 
6930053 

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið virka daga 12-18 og 

laugard. 12-15
www.bilabankinn.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
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

FORD TRANSIT 350 TREND L3 FWD 
nýr og ókeyrður dísel, 6 gíra. Verð 
4.490.000 kr. + vsk. Raðn. 257474 
Eigum von á 4wd bílum.

M.BENZ SPRINTER 316D L2H1 
03/2012, ekinn aðeins 97 Þ.km, 
dísel, beinskiptur. Verð 2.590.000 kr. 
+vsk. Raðn. 257463

RENAULT CAPTUR INTENS nýskr. 
07/2017, ekinn 2 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.190.000 kr. 
Raðnúmer 257380

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

ATH SKIPTI !
Toyota Landcruser 38” 2003 VX ek. 
238 þús. 8 manna leður aukatankur 
- - Loftdæla - Leitarljós - Webasto 
- VHF stöð - síkkun á gólfi fyrir 
öftustu röð - Prófíltengi framan og 
aftan. Nýsk. 2019 Verð 3980 þús. 
Skoða skipti, möguleiki á 100% láni. 
Uppl 693-0053

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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.

HYUNDAI I20. 
Árgerð 2017, ekinn 24 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 4 gírar. 

Verð 1.980.000. 
Rnr.260717. 

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.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



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

 Spádómar
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.

 Múrarar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, 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

Nýleg 2ja herb. íbúð til leigu í 
Mosfellsbæ rétt hjá Lágafellslaug, 
frábær staðsetning. Uppl. í s: 
6605312

Til leigu 105 RVK bíls. m 
trésmíðaaðstöðu og vélum til leigu. 
Góð aðkoma S:8600360

 Húsnæði óskast
Óska eftir 2-3 herb. íbúð á stór- 
Reykjarvíkursvæðinu. Uppl. í síma 
897-1995 Sigurður.

 Atvinnuhúsnæði

SKRIFSTOFUR TIL LEIGU!
og líka stærri skrifstofurými 

fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Bæði í Borgartúni og Síðumúla í 

snyrtilegu húsnæði með aðgengi 
að sameiginlegu rými. 

Hægt að leigja án eða með 
húsgögnum. Verð frá 80 þús. 

Allar upplýsingar veitir Einar í síma 
861 76200 eða á netfangi einar@

efnividur.is

 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

NEMI Í HÚSASMÍÐI
Heimaás óskar eftir að ráða nema 

á samning í húsasmíði. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

KRANAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
kranamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

TELNET EHF 

ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA 
STARFSMENN.

Óskum eftir Rafvirkja og 
ljósleiðartengimanni. Helstu 

verkefni eru þjónusta í 
grunnkerfum fjarskiptafyrirtækja, 
tengingar og vinna við ljósleiðara, 
uppsetningar á búnaði og fleiru.

Menntun: Rafiðnaðarmenntun 
er kostur en en ekki nauðsyn. 

Reynsla við vinnu við ljósleiðara 
æskileg. Skemmtilegt og 

fjölbreytt starf sem hentar 
báðum kynum. Námskeið og 

kennsla fyrir réttann aðila. 
Starfssvæði: Vesturland

Umsóknir berist á netfangið 
telnet@telnet.is eða síma 892-

2000

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is  
Sími 551-5000  
Netfang proventus@proventus.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.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. 
 

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

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Allar tölvuviðgerðir
 PC-Mac-Stýrikerfishreinsun 
 Rykhreinsun-Bilanagreining

Fljót og góð þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Save the Children á Íslandi
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af lesendum dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára lesa 
Fréttablaðið daglega. 

89%

Allt sem þú þarft ...

Lesa bara FBL

64%

Lesa bæði
FBL OG MBL

25%

Lesa bara MBL

11%

     *Fréttablaðið og Morgunblaðið.

Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.



Gerard Pokruszynski, 
nýjan sendiherra 
Póllands hér á landi, 
hafði alltaf dreymt 
um að heimsækja 
Ísland. Áður hefur 

hann meðal annars starfað sem 
ræðismaður í Mílanó, Malmö og á 
Sikiley og þá hefur hann unnið fyrir 
Pólverja í París og í pólska sendiráð-
inu í Kænugarði á meðan mótmælin 
á hinu fræga Maidan-torgi stóðu sem 
hæst.

„Síðan skipaði ráðherra mér að 
fara til Íslands og það var mjög 
ánægjulegt. Mig hafði alltaf dreymt 
um að heimsækja Ísland. Ég átti 
ekki von á því að vera sendur í svona 
langa heimsókn,“ segir Pokruszynski.

Umdeild Helfararlög
Undanfarna daga hefur mikið 
verið deilt um nýsamþykkt frum-
varp pólska þingsins sem gerir það 
refsivert að saka pólsku þjóðina, 
eða pólska ríkið, um að hafa borið 
ábyrgð á Helförinni. Verður þriggja 
ára fangelsisvist við brotinu.

Rex Tillerson, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, og talsmenn Yad 
Vashem, ísraelska minningarset-
ursins um fórnarlömb Helfararinnar, 
eru á meðal þeirra sem gagnrýnt hafa 
frumvarpið. Kom meðal annars fram 
í yfirlýsingu frá Yad Vashem að með 
löggjöfinni væri reynt að fela þann 
„sagnfræðilega sannleik að pólskir 
einstaklingar hefðu aðstoðað Þjóð-
verja á meðan á Helförinni stóð“.

Nú liggur fyrir að forseti Póllands 
hefur skrifað undir frumvarpið. 
Hins vegar á eftir að senda það fyrir 
stjórnlagadómstól landsins.

Af þessu tilefni settist blaðamaður 
Fréttablaðsins niður með, og ræddi 
við, Pokruszynski sendiherra.

Myrt fyrir að fela gyðinga
„Ég vil byrja á því að segja þér frá 
Ulmów-fjölskyldunni. Það var 
pólsk fjölskylda sem bjó í Markowa 
og faldi þar átta gyðinga, tvær fjöl-
skyldur, fyrir nasistum,“ segir Pok-
ruszynski og bætir við að pólskur 
maður hafi síðan upplýst nasista 
um felustaðinn. Þá hafi þau öll verið 
drepin. Gyðingafjölskyldurnar, Józef 
og Wiktoria Ulmów, sem var ólétt, og 
sex ung börn þeirra. Pokr uszynski 
segir söguna táknræna. Viðbrögð 
pólsku ríkisstjórnarinnar, sem hafi 
verið í útlegð í Lundúnum, hafi verið 
að hafa uppi á samverkamanninum, 
Włodzimierz Leś, og taka hann af lífi.

„Innan pólska ríkisins vorum við 
með nefnd sem hét Zegota. Hún 
leitaði að samverkamönnum nasista. 
Venjulega var dauðarefsing við slíku 
samstarfi. Þetta er sannleikurinn í 
málinu,“ segir Pokruszynski.

Sendiherrann segir að glæpa-
menn verði alltaf til. Á stríðstímum 
sé engin undanþága frá þeirri reglu. 
„Sérstaklega á þessum tíma, þegar 
pólska dómskerfið lá niðri og hag-
kerfið var í rúst. Glæpamenn, sér-
staklega í upphafi stríðs, héldu að 
þeir kæmust upp með hvað sem er.“

Líkt og Ulmów-fjölskyldan segir 
Pokruszynski að um 70.000 Pólverjar 
hafi falið gyðinga í stríðinu í Varsjá 
einni. Við því hafi nasistar beitt 
dauðarefsingu. „Það þýðir að þessir 
Pólverjar hættu bæði eigin lífi og lífi 
barna sinna til að hjálpa gyðingum.“

Tekur sendiherra annað dæmi og 
nefnir Sabinski-hjónin. „Þau földu 
gyðinga, um hundrað talsins, í dýra-
garðinum í Varsjá. Hann fór daglega 
í gettóið til að fá matarleifar fyrir 
dýrin. En í hvert skipti smyglaði 
hann með sér fjölskyldum.“

Nasistum var hins vegar ekki bent 

á gjörðir hjónanna og nú sé ekki bara 
hægt að skoða dýr í dýragarðinum 
heldur einnig felustaði gyðinga.

Þjóðin og ríkið ekki ábyrg
„Staðreyndirnar eru eins og þær eru. 
Sumir störfuðu með nasistum. En 
við samþykkjum hins vegar ekki að 
pólska þjóðin, eða pólska ríkið, hafi 
borið ábyrgð á Helförinni. Alltaf 
þegar við heyrum slíku haldið fram 
særir það okkur. Okkur finnst þetta 
sagnfræðileg ósannindi sem eiga sér 
enga stoð í raunveruleikanum,“ segir 
Pokruszynski.

Hann bætir því jafnframt við að 
ekki verði gert ólöglegt að ræða um 
glæpi einstaklinga sem bentu á felu-
staði gyðinga. Löggjöfin snúist um að 
ekki verði leyfilegt að segja Pólverja 
í heild bera ábyrgð á voðaverkum 
nasista.

Sendiherrann bendir á tvö nýleg 

viðtöl við þá Sigmar Gabriel, fráfar-
andi utanríkisráðherra Þýskalands, 
og Moshe Arens, fyrrverandi utan-
ríkisráðherra Ísraels.

„Gabriel sagði í vikunni að öll 
ábyrgðin á Helförinni væri Þjóð-
verja, þýska ríkisins. Arens sagði hið 
sama. Að ómögulegt væri að kenna 
Pólverjum um Helförina,“ segir Pokr-
uszynski og bætir við:

„Eins og Moshe Arens sagði, Pól-
land var eina undantekningin í Evr-
ópu. Þar var engin ríkisstofnun sem 
vann með nasistum. Það tíðkaðist 
annars staðar. Pólland gerði það 
ekki. En auðvitað er ekki hægt að 
neita því að einstaklingar hafi starfað 
með nasistum.“ Pokruszynski tekur 
þó fram að Arens sé ósammála lög-
gjöfinni. Finnist hún ganga of langt.

Löggjöfin nauðsynleg
„Í áratugi höfum við sýnt þolinmæði 
og útskýrt að það sé rangt að tala um 
„pólskar útrýmingarbúðir“. Það er 
lygi. Það á sér enga stoð í raunveru-
leikanum. Þetta eru sagnfræðileg 
ósannindi. En þessi nálgun hefur 
ekki virkað. Þetta heyrist enn,“ segir 
Pokruszynski.

Sendiherrann bætir því við að nú 
hafi ríkisstjórnin og þingið ákveðið 
að samþykkja frumvarpið. Allir sem 
endurtaki orðin um „pólskar útrým-
ingarbúðir“ gætu sætt refsingu. Sú 
ákvörðun sé hins vegar dómstóla að 
taka, ekki stjórnmálamanna.

„Við viljum að saga okkar sé 
aðgengileg. Við viljum ekki hylma 
yfir neitt. Við viðhöldum og höldum 
opnum stöðunum þar sem þessi 
voðaverk voru framin. Við höfum 
byggt upp og viðhaldið þessum 
stöðum svo það sé hægt að heim-
sækja þá. Til að mynda Auschwitz, 
Stutthof, Majdanek, Treblinka og 
svo framvegis,“ segir Pokruszynski.

Um löggjöfina segir hann: „Nú var 
það bara að duga eða drepast. Þetta 
er okkar Rúbíkon. Það er ekki hægt 
að leyfa fólki að tala um „pólskar 
útrýmingarbúðir“ lengur. Það er  
ekki rétt.“ Þá segir hann að hvaða 
þjóð sem er myndi fá nóg eftir ára-
tugi af staðhæfingum sem þessum.

Pokruszynski er ósammála því 
að löggjöfin muni hamla fræða-
starfi og tjáningarfrelsinu, líkt og 
andstæðingar löggjafarinnar hafa 
haldið fram. Segir hann að aðstoð-
ardómsmálaráðherra hafi átt fund 
með sendiherra Ísraela til að bera 
lögin undir hana. Sendiherrann hafi 
sagt að lögin mættu alls ekki hamla 
vísindamönnum og listamönnum. 
Annars væru þau í lagi.

„Eftir það bættum við þeirri 
klausu við frumvarpið að þessi svið 
væru undanskilin. En eftir samþykkt 
frumvarpsins ákveður sendiherrann 
samt að mótmæla því. Við vitum 
ekki hvort það sé vegna komandi 
kosninga í Ísrael eða hver ástæðan 
er yfirhöfuð.“

Aðspurður um hvort löggjöfin 
sé nauðsynleg segir Pokruszynski 
að ríkisstjórnin hafi sagt já, sem og 
þingið. „En mín persónulega skoðun, 
byggð á minni reynslu við að mót-
mæla þessari umræðu, er já.“

Hann segist jafnframt vona að 
löggjöfin muni virka á þann hátt að 
útrýma þessum staðhæfingum en 
leiða ekki til að neinum verði refsað. 
„Ég vona að þetta verði bara mögu-
leiki sem þurfi aldrei að beita.“

Sendiherra segir 
nýja löggjöf um 
Helförina nauðsyn

Ulmów-fjölskyldan var myrt fyrir að fela gyðinga. Mynd/PóLska sendiráðið

Gerard Pokruszynski, nýr sendiherra Póllands á Íslandi. nordicPHotos/aFP

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Nýr sendiherra Pól-
lands á Íslandi segir 
lög um að bannað 
verði að segja pólsku 
þjóðina og pólska 
ríkið bera ábyrgð á 
Helförinni hafi verið 
nauðsynleg til að 
útrýma ósönnum 
staðhæfingum. 

Í áratugi höfum við 
sýnt þolinmæði og út-
skýrt að það sé rangt 
að tala um „pólskar 
útrýmingarbúðir“. það
er lygi. það á sér enga 
stoð Í raunveruleik
anum. þetta eru sagn-
fræðileg ósannindi.

nú var það bara að 
duga eða drepast. 
þetta er okkar 
rúbikon.
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Bakkasel 30 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Fallegt og vel staðsett endaraðhús með sérstæðum 19,5 fm. bílskúr. Eignin er skráð 253,3 fm. 
en gólfflötur er stærri. Björt og rúmgóð ósamþykkt aukaíbúð er á neðstu hæð hússins með 
sérinngangi. Gróinn garður með stórum palli og skjólveggjum. 

Flúðasel 91 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Björt og falleg 104,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Rúmgóð stofa með útgengi á suðursvalir. 
Baðherbergi nýuppgert. Stutt í íþróttasvæði, leik- og grunnskóla.

Vindakór 5-7 – 203 Kópavogur
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. FEBRÚAR KL. 14:30 – 15:00
Björt og rúmgóð 5 herbergja íbúð með sérinngangi á 1. hæð í góðu fjölbýli. Eignin er skráð 
176,9 fm. þar af er íbúðin 156,6 Wfm. og geymsla 20,3 fm. Frá stofu er gengið út á ca. 70 fm. 
pall. Auðvelt er að útbúa fjórða svefnherbergið. Rúmgott bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni 
og er ekki inni í fermetratölunni. 

Kleppsvegur 120  – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Vel staðsett 3-4 herbergja 87,6 fm. íbúð á 4. hæð í fjölbýli með mikla möguleika.  
Íbúðin er upprunalega skipulögð sem 4ra herb. Áhugaverð eign fyrir laghenta.

Flatahraun 1 – 220 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. FEBRÚAR KL. 18:00 – 18:30 
Falleg, snyrtileg og björt 70.2 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð á góðum stað í Hafnarfirði. Frá stofu 
er gengið út á góðar svalir með útsýni. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, svefnh., baðh.  
og þvottahús. Sérgeymsla í kjallara og sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Lyfta er í húsinu. 

Suðurgata 7 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00
Skemmtileg 94,5 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 1. hæð. Stór geymsla er innan 
íbúðar. Frá eldhúsi er útgengt út á rúmgóðan pall. Frábærlega staðsett eign þar sem stutt er í 
miðbæinn og Tjörnina. 

Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. FEBRÚAR KL. 18:00 – 18:30 
Björt og vel skipulögð 3-4ra herbergja 124,3 fm. íbúð á 1. hæð (gengið beint inn) með bílastæði 
í bílakjallara. Útgengt af svölum á hellulagða verönd. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.

Sæbakki 25a og 25b - 740 Neskaupstaður 

Tvö fullbúin og vönduð 124 fm. raðhús með fallegu útsýni. Nýbygging. Rúmgóð stofa, eldhús 
með nýrri innréttingu og eldhústækjum, 2 svefnherbergi með skápum og 1 baðherbergi. Inn-
byggður 31 fm. bílskúr. Hiti í gólfi. Geymsluloft með góðri lofthæð. Gönguleiðir í nágrenninu. 

Suðurhólar 35A – 111 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30 
Virkilega góð 71,2 fm. tveggja herbergja íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli. Eignin er rúmgóð, 
opin og björt með hellulögðum palli er snýr til suðurs.  

Kjarrhólmi 10 – 200 Kópavogur

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er skráð 89,5 fm. Suðursvalir. 
Rúmgóð sérgeymsla er í kjallara. Góð íbúð á barnvænum stað í nálægð við Fossvogsdalinn. 

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

Sex glæsileg og vönduð 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús með góðum palli.  
Birt stærð eigna er 178,4 fm. þar af er íbúðarhluti 146 fm. og innbyggður bílskúr 32,4 fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. 
Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri lóð og palli í garði. 
Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki. Húsin verða fullbúin að utan, með ál/timbur gluggum og klædd með álplötum.

Skipulag:  
Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi, 3 barnaherbergi og milliloft. Verð frá 58,4 millj. 
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Laxatunga 105 – 115
Sölusýning er sunnudaginn 11. febrúar kl. 13:00 - 13:30
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Bakkasel 30 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 12. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Fallegt og vel staðsett endaraðhús með sérstæðum 19,5 fm. bílskúr. Eignin er skráð 253,3 fm. 
en gólfflötur er stærri. Björt og rúmgóð ósamþykkt aukaíbúð er á neðstu hæð hússins með 
sérinngangi. Gróinn garður með stórum palli og skjólveggjum. 

Flúðasel 91 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Björt og falleg 104,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð. Rúmgóð stofa með útgengi á suðursvalir. 
Baðherbergi nýuppgert. Stutt í íþróttasvæði, leik- og grunnskóla.

Vindakór 5-7 – 203 Kópavogur
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 11. FEBRÚAR KL. 14:30 – 15:00
Björt og rúmgóð 5 herbergja íbúð með sérinngangi á 1. hæð í góðu fjölbýli. Eignin er skráð 
176,9 fm. þar af er íbúðin 156,6 Wfm. og geymsla 20,3 fm. Frá stofu er gengið út á ca. 70 fm. 
pall. Auðvelt er að útbúa fjórða svefnherbergið. Rúmgott bílastæði í bílakjallara fylgir eigninni 
og er ekki inni í fermetratölunni. 

Kleppsvegur 120  – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30
Vel staðsett 3-4 herbergja 87,6 fm. íbúð á 4. hæð í fjölbýli með mikla möguleika.  
Íbúðin er upprunalega skipulögð sem 4ra herb. Áhugaverð eign fyrir laghenta.

Flatahraun 1 – 220 Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. FEBRÚAR KL. 18:00 – 18:30 
Falleg, snyrtileg og björt 70.2 fm. 2ja herb. íbúð á 3. hæð á góðum stað í Hafnarfirði. Frá stofu 
er gengið út á góðar svalir með útsýni. Íbúðin skiptist í anddyri, stofu, eldhús, svefnh., baðh.  
og þvottahús. Sérgeymsla í kjallara og sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Lyfta er í húsinu. 

Suðurgata 7 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00
Skemmtileg 94,5 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 1. hæð. Stór geymsla er innan 
íbúðar. Frá eldhúsi er útgengt út á rúmgóðan pall. Frábærlega staðsett eign þar sem stutt er í 
miðbæinn og Tjörnina. 

Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 13. FEBRÚAR KL. 18:00 – 18:30 
Björt og vel skipulögð 3-4ra herbergja 124,3 fm. íbúð á 1. hæð (gengið beint inn) með bílastæði 
í bílakjallara. Útgengt af svölum á hellulagða verönd. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.

Sæbakki 25a og 25b - 740 Neskaupstaður 

Tvö fullbúin og vönduð 124 fm. raðhús með fallegu útsýni. Nýbygging. Rúmgóð stofa, eldhús 
með nýrri innréttingu og eldhústækjum, 2 svefnherbergi með skápum og 1 baðherbergi. Inn-
byggður 31 fm. bílskúr. Hiti í gólfi. Geymsluloft með góðri lofthæð. Gönguleiðir í nágrenninu. 

Suðurhólar 35A – 111 Reykjavík
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. FEBRÚAR KL. 17:00 – 17:30 
Virkilega góð 71,2 fm. tveggja herbergja íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli. Eignin er rúmgóð, 
opin og björt með hellulögðum palli er snýr til suðurs.  

Kjarrhólmi 10 – 200 Kópavogur

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er skráð 89,5 fm. Suðursvalir. 
Rúmgóð sérgeymsla er í kjallara. Góð íbúð á barnvænum stað í nálægð við Fossvogsdalinn. 

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
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Sex glæsileg og vönduð 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Einstaklega vel skipulögð fjölskylduhús með góðum palli.  
Birt stærð eigna er 178,4 fm. þar af er íbúðarhluti 146 fm. og innbyggður bílskúr 32,4 fm. Í húsunum eru 4 svefnherbergi. 
Kaupendur fá húsin tilbúin til innréttinga með grófjafnaðri lóð og palli í garði. 
Húsin eru staðsteypt með tvíhallandi timburþaki. Húsin verða fullbúin að utan, með ál/timbur gluggum og klædd með álplötum.

Skipulag:  
Bílskúr, anddyri, stofa, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og sér baðherbergi, 3 barnaherbergi og milliloft. Verð frá 58,4 millj. 
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Árið 1871 lauk skamm-
vinnu stríði Prússa 
o g  F ra k ka  m e ð 
fullnaðarsigri þeirra 
fyrrnefndu. Fransk-
prússneska stríðið 

reyndist afdrifaríkt á mörgum svið-
um. Í Frakklandi hrökklaðist Napó-
leon 3. frá völdum en þess í stað 
var lýðveldi komið á fót. Sigurinn 
stuðlaði jafnframt að sameiningu 
Þýskalands í eitt ríki og varð franska 
héraðið Alsace-Lorraine hluti hins 
nýja Þýskalands.

Þótt við tæki rúmlega fjögurra 
áratuga tímabil friðar í Evrópu, var 
ýmsum fræjum fyrri heimsstyrj-
aldarinnar sáð með niðurstöðum 
styrjaldarinnar. Til varð nýtt og öfl-
ugt stórveldi, Þýskaland, með ríkan 
metnað til frekari áhrifa á alþjóða-
vettvangi.

Meira máli skipti þó að sigur 
Prússa mátti augljóslega skýra með 
tæknilegum yfirburðum þeirra. 
Þjóðverjar voru framarlega í iðn-
byltingunni, bjuggu yfir öflugu kerfi 
járnbrautarlesta, járn- og stáliðn-
aður þeirra var öflugur og þýskar 
vopnaverksmiðjur framleiddu 
stærri og öflugri fallbyssur en áður 
höfðu sést.

Af þessu drógu stórveldi álfunnar 
rökrétta ályktun: næsta stórstyrj-
öld myndi ekki vinnast á því einu 
að hafa slyngustu hershöfðingjana 
og flesta menn undir vopnum, 
heldur með tækni og hergögnum. 
Afleiðingin varð vígbúnaðarkapp-
hlaup sem lauk með hildarleik fyrri 
heimsstyrjaldarinnar.

Í Frakklandi risti ósigurinn djúp 
sár í þjóðarsálina. Niðurlægingin 
var Frökkum þungbær og leiddi af 
sér hatur í garð Þjóðverja. Í byrjun 
nítjándu aldar höfðu ósigrar fyrir 
Frökkum á vígvellinum orðið til 
þess að efla samþýska þjóðernisvit-
und, þar sem þýskir rithöfundar og 
fræðimenn sleiktu sárin með því að 
rökstyðja að Þjóðverjar hefðu í það 
minnsta andlega og menningarlega 
yfirburði gagnvart nágrönnunum 
handan Rínar. Nú snerist taflið 
við og andans menn í Frakklandi 
fundu sig knúna til að sýna fram á 
siðferðislega yfirburði sinnar þjóðar 
andspænis hinum menningar-
snauðu Húnum. Í þeim efnum lét 
hinn þjóðernissinnaði franski rit-
höfundur Jules Verne ekki sitt eftir 
liggja.

Áður hefur verið fjallað um Verne 
á þessum vettvangi, enda einhver 
áhrifamesti höfundur allra tíma á 
sviði vísindaskáldskapar. Verne var 
óhemjuafkastamikill í ritstörfum 
sínum og þótt eftir hann liggi fjöl-
margar heimsfrægar skáldsögur, 
sem þýddar hafa verið á fjölda 
tungumála og ratað á hvíta tjaldið, 
þá eru enn fleiri verk eftir hann sem 
fallið hafa í gleymskunnar dá eða 
náð lítilli útbreiðslu utan heima-
landsins. Dæmi um slíka bók er „Les 
Cinq cents millions de la Bégum“ frá 
árinu 1879.

Ólíkir frændur
Les Cinq cents millions de la Bégum 
hefur ekki verið gefin út á íslensku. 
Titilinn mætti ef til vill þýða sem 
„Auðævi hefðarfrúarinnar“, en orðið 
„le Bégum“ mun vera indverskt 
tignarheiti yfir múslimakonur af 
háum stéttum. Upphaf sögunnar 
er einmitt á þá leið að frönsk ekkja 
indversks höfðingja deyr og skilur 
eftir sig gríðarleg auðævi. Við 
tekur flókin leit að erfingjum, uns 
lögmönnum tekst að hafa uppi 
á tveimur fjarskyldum frændum 
hefðarfrúarinnar. Annar reynist 

vera franskur læknir, dr. Sarassin 
að nafni, en hinn þýskur efnafræð-
ingur, prófessor Schultze.

Þrátt fyrir frændsemina hefðu 
mennirnir tveir vart getað verið 
ólíkari. Dr. Sarassin var mannvinur 
sem hafði þungar áhyggjur af óheil-
næmum aðstæðum í stórborgum 
samtímans, sem væru gróðrarstía 
sjúkdóma með mengun sinni og 
bakteríum. Sá þýski var hins vegar 
hrokagikkur sem sannfærður var 
um yfirburði þýska kynstofnsins. 
Hann ól með sér drauma um smíði 
öflugra vopna, sem leiða myndu 
til heimsyfirráða hinnar saxnesku 
herraþjóðar. Velktust fáir í vafa um 
að fyrirmynd persónunnar væri 
þýski iðnjöfurinn og stálframleið-
andinn Alfred Krupp, en fallbyssur 
hans voru öðru fremur taldar hafa 
tryggt stríðsgæfu Prússa á undan-
gengnum árum.

Með hjálp auðæva ríku frænkunn-
ar fengu frændurnir færi á að hrinda 
hugsjónum sínum í framkvæmd. 
Þótt undarlegt kunni að virðast, 
duttu þeir báðir niður á sömu hug-
mynd: að leita á náðir Bandaríkja-
stjórnar og fá úthlutað landskika til 
að stofna sín eigin borgríki. Festu 
þeir kaup á landsvæðum skammt 
hvor frá öðrum í ríkinu Oregon og 
hófust þegar handa við að byggja 
upp samfélög eftir sínu höfði.

Dr. Sarassin skapaði borg, Ville-
France, þar sem heilsa og lífsgæði 
íbúanna voru í öndvegi. Stjórn-
skipulagið líktist helst konungs-
bundnu þingræði ýmissa Evrópu-
ríkja, þar sem stofnandinn sat á 
friðarstóli og vakti yfir velferð borg-
aranna. Annað var upp á teningnum 
í Stálborginni eða Stahlstadt, þar 
sem prófessor Schultze ríkti sem 
einræðisherra.

Prófessorinn grimmi hélt öllum 
þráðum valdsins í höndum sér, en 
borg hans var byggð upp á þann 
hátt að utan um innsta kjarna henn-
ar voru fjölmargir múrar sem hver 
um sig héldu úti þeim sem neðar 
voru settir í virðingarstiganum. 
Voru hörð viðurlög við því að gægj-
ast inn á forboðin svæði og raunar 
var ströngum refsingum beitt við 

minnstu yfirsjónir. Lítið var hirt 
um heilsufar íbúa Stálborgar, sem 
var undirlögð af stálvinnslum og 
verksmiðjum sem seldu vopn um 
víða veröld.

Hetja bókarinnar er ungur og 
hjartahreinn piltur, Marcel Bruck-
mann. Þrátt fyrir þýskt nafnið er 
Bruckmann einarður franskur þjóð-
ernissinni, en fæddur í Alsace-Lorr-
aine og talar því reiprennandi 
þýsku. Hann grunar að prófessor 
Schultze hafi eitthvað illt á prjónun-
um og afræður því að gerast njósnari 
í Stálborginni, þar sem hann kemst 
skjótt til æðstu metorða.

Grunurinn reynist á rökum 
reistur. Auk þess að stórauðgast á 
alþjóðlegri vopnasölu hyggur pró-
fessor Schultze á þýsk heimsyfirráð 
og tortímingu nágranna sinna í 
Ville-France. Á meðan fyrri skúrkar 
í verkum Jules Verne höfðu allir átt 
sínar málsbætur og yfirleitt unnið 
ódæði sín í góðri trú, er prófessor 
Schultze hreinræktað illmenni. 
Hann er fullur af þjóðernishroka og 
sleggjudómar hans um aðrar þjóðir 
eru slíkir að persónan virðist fárán-
leg. En þótt höfundurinn hæðist að 
þessum fordómum prófessorsins 
grípur hann sjálfur til einfaldra 
staðalmynda. Þannig matast Þjóð-
verjarnir í Stálborg ekki á öðru en 
súrkáli og bjór.

Nýr tónn
Hin neikvæða mynd sem dregin er 
upp af Þjóðverjum í sögunni er frá-
vik frá því sem verið hafði í verkum 
Verne. Vissulega höfðu flestar 
aðalsöguhetjur höfundarins verið 
hugprúðir Frakkar, en þar mátti 
þó finna persónur af ýmsum þjóð-
ernum. Í Leyndardómum Snæfells-
jökuls höfðu aðalsöguhetjurnar til 
að mynda verið tveir Þjóðverjar. Nú 
var annað upp á teningnum. Þjóð-
verjarnir í sögunni eru allir dramb-
söm flón og ofstopamenn. Liggur 
beint við að skýra þessa viðhorfs-
breytingu með fransk-prússneska 
stríðinu.

Það var ekki bara viðmót höf-
undarins í garð einstakra þjóða sem 
hafði tekið stakkaskiptum í þessu 

verki. Í sögunni kemur einnig fram 
mun bölsýnni afstaða til tækninnar 
og þeirra ógna sem henni gætu fylgt 
en verið hafði í fyrri verkum. Pró-
fessor Schultze hefur látið smíða 
risafallbyssu sem skotið gæti alla 
leið til nágrannaborgarinnar. 
Skotfæri þessarar vítisvélar voru 
heldur engar venjulegar fallbyssu-
kúlur, heldur nokkurs konar efna-
vopn. Áttu þau að leysa úr læðingi 
gufur sem myndu drepa og frysta 
allt kvikt þar sem skotin féllu til 
jarðar. Sturlaði vísindamaðurinn 
beitir skaðræðisvopni sínu en mis-
reiknar sig: byssukúlan þeytist út í 
geim og fyrir slysni tekst honum að 
frysta sjálfan sig. Án einræðisherr-
ans hrynur valdakerfi Stálborgar 
til grunna og íbúum Ville-France 
er borgið.

Sumum aðdáenda Jules Verne er 
mikið í mun að draga fram alla þá 
spádóma hans sem rættust með tíð 
og tíma. Hafa þeir hinir sömu bent 
á Auðævi hefðarfrúarinnar sem 

spásögn um bæði risafallbyssur 
og eitur gashernað fyrri heims-
styrjaldarinnar sem og uppgang 
alræðisstefna á fjórða áratugnum. 
Hvað sem því líður er eftirtektarvert 
hversu svartsýnni mynd er dregin 
upp af eyðileggingarmætti tækn-
innar í bókinni en í fyrri verkum. 
Átti þetta stef eftir að verða sífellt 
fyrirferðarmeira í sögum Verne það 
sem eftir var af ferli hans.

Ekki er þó víst að heimsenda-
spárnar séu til marks um vaxandi 
bölsýni skáldsins með aldrinum. Á 
það hefur verið bent að Jules Verne 
hafi alla tíð litið svo á að tæknin 
gæti reynst mannkyninu jafnt bölv-
un sem blessun, en útgefandinn hafi 
framan af lagt fast að honum að ein-
beita sér að hinu jákvæða.

Þá má ekki gleyma því að Verne 
kom ekki einn að gerð bókarinnar. 
Alsiða var að dáðir rithöfundar 
tækju hugmyndir úr bókum minni 
spámanna og nýttu í sín eigin verk. 
Nokkur dæmi voru um slíkt á höf-
undarferli Verne og fengu upphaf-
legu höfundarnir þá fulla greiðslu 
fyrir.

Í þessu tilviki var málið þó örlítið 
flóknara. Rithöfundurinn Paschal 
Grousset frá Korsíku, góður vinur 
Verne, var í útlegð í Lundúnum eftir 
þátttöku sína í Parísarkommún-
unni. Útgefandi þeirra beggja 
treysti sér ekki til að gefa út verk 
Grousset meðan svo stóð á. Í útlegð-
inni samdi Grousset handrit sem 
Verne þróaði áfram, þar með talið 
söguna um hinn sturlaða prófessor 
Schultze. Deilt er um hversu stór 
þáttur Grousset var í raun í lokaút-
gáfu sögunnar.

Auðævi hefðarfrúarinnar er fjarri 
því ein af betri sögum Jules Verne og 
ólíklegt má telja að nokkrum komi 
til hugar að gefa hana út á íslensku. 
Sagan er þó forvitnileg heimild um 
franskt hugarfar áranna eftir ósigur-
inn gegn Þjóðverjum. Boðskapurinn 
er þó örlítið dapurlegur, því í bókar-
lok ákveða íbúar heilsuborgarinnar 
Ville-France að halda áfram að starf-
rækja vopnaverksmiðjur Stálborgar, 
til að verja sig fyrir mögulegum 
árásum í framtíðinni.

Þjóðverjahatrið  
og risafallbyssan

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrif-
ar um gleymda bók.

Auðævi hefðArfrúAr
innAr er fjArri því ein 
Af betri Sögum juleS 
verne og ólíklegt má 
teljA Að nokkrum komi 
til hugAr Að gefA hAnA 
út á íSlenSku. SAgAn er
þó forvitnileg heimild
um frAnSkt hugArfAr
árAnnA eftir óSigurinn
gegn þjóðverjum. 
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EINUNGIS NÍU VERÐ Í GANGI

LAGERVEISLA Í
HOLTAGÖRÐUM

– OPNUNARTÍMI –
FIM. 8. FEB.: 11 – 20
FÖS. 9. FEB.: 11 – 19

LAU. 10. FEB.: 11 – 17 
SUN. 11. FEB.: 12 – 17

Á NEÐRI HÆÐINNI

8. TIL 11. FEBRÚAR

500 kr. 1.000 kr. 2.000 kr. 3.000 kr. 4.000 kr.

5.000 kr. 6.000 kr. 7.000 kr. 9.000 kr.

VÖRUMERKIN

JESSIE GIRL MELANIA



Kær mágkona okkar,
Nancy Knudsen 

Gudmundsson Bauhs
New Holstein, WI, USA, 

lést eftir erfið veikindi hinn  
4. febrúar sl. Hún verður kvödd í dag frá 

Meiselwitz-Vollsted Funeral Home, Kiel, WI.

Arnlaugur Guðmundsson og fjölskylda 
Guðrún Guðmundsdóttir og fjölskylda
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tímamót

Okkar elskaði 
Þorsteinn Jónsson 

frá Hamri 
andaðist á heimili sínu 28. janúar. Hann 
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í 

Reykjavík 13. febrúar, klukkan 15.

Laufey Sigurðardóttir
Dagný

Þórir Jökull
Böðvar Bjarki

Kolbeinn
Ása
Egill  

Guðrún 
Þorsteinsbörn.

Elsku eiginmaður minn,  
pabbi, tengdapabbi og afi,
Frank Georg Curtis

Efstasundi, Reykjavík,
lést þriðjudaginn 6. febrúar  

       á Landspítalanum við Hringbraut. 
Útför hans fer fram frá Laugarneskirkju 

föstudaginn 16. febrúar kl. 15. Blóm og kransar  
vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast  

hans er bent á Ljósið.

Svala Jóhannsdóttir
Þór Arnar Curtis Lára Björk Curtis
Rut Eiríksdóttir Gissur Þorvaldsson

Alexander, Leó, Natalía og Matthías

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.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Lára Árnadóttir,
umsjón útfara

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Ólafur Pétur Jensen

rafvirkjameistari,
lést fimmtudaginn 1. febrúar á dvalar- 

og hjúkrunarheimilinu Grund. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

mánudaginn 12. febrúar kl. 13.00.

Edvard Ólafsson Pálína Oswald
Ólafur Valur Ólafsson Alma Möller
Halldór Ólafsson Katrín Sæmundsdóttir
Sveinn V. Ólafsson Sigríður Ísafold Håkansson

barnabörn og langafabörn.

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

Leikdeild Ungmennafélags Bisk-
upstungna frumsýndi nýlega 
leikritið „Sálir Jónanna ganga 
aftur“ eftir Ingibjörgu Hjartar-
dóttur, Sigrúnu Óskarsdóttur 
og Unni Guttormsdóttur í leik-

stjórn Gunnars Björns Guðmundssonar. 
Sýningar fara fram í félagsheimilinu Ara-
tungu.

Leikritið er „gaman-draugadrama“ 
sem styðst við minni úr þjóðsögunni um 
sálina hans Jóns míns og leikritinu Gullna 
hliðinu eftir Davíð Stefánsson. Þar er sagt 
frá fjórum Jónum sem gefa upp öndina á 
svipuðum tíma. Djöfullinn nýtir tækifær-
ið og reynir allt til að ná þessum fjórum 
sálum, því í helvíti er heldur þunnskipað 
lið. Það gengur ýmislegt á þegar sálum 
skal komið yfir til himnaríkis og margt 
gerist á leiðinni upp sem fær gesti til að 
hlæja og hlæja.

„Sálir Jónanna ganga aftur“ er þrítug-
asta leikritið sem Leikdeild Ungmenna-
félags Biskupstungna setur upp frá stofn-
un þess 1961. Fjórtán leikarar taka þátt, 
auk aðstoðarfólks.

Íris Blandon, sem leikur Móra, er for-
maður leikfélagsins. Hún segir nýja leik-
ritið vera frábært verk. „Leikhópurinn er 
búinn að hlæja mikið saman í æfingaferl-
inu, ekki síst þegar við lásum verkið yfir, 
sem segir okkur að þetta sé gott stykki.“ 

Íris leggur áherslu á að áhugaleikfélag 
með frábæru fólki úr Bláskógabyggð og 
sveitarfélögunum í kring standi að sýn-
ingunni. En hvernig gekk að manna leik-
ritið í ár? „Það var ekkert mál, við fengum 
fullt af nýju fólki í bland við reynslubolta 
úr félaginu sem er æðislegt. Það er mikill 
áhugi á leiklist í uppsveitum Árnessýslu 
enda víða verið að setja upp leikrit,“ segir 
Íris og bætir því við að það sé bráðnauð-
synlegt fyrir hverja sveit að eiga áhuga-
leikfélag. „Það er svo gott fyrir ungt fólk 
að starfa í leikfélagi til að losna við feimni 
og hömlur og ekki síst að gera sig að fífli 
og njóta þess,“ segir Íris hlæjandi. Hún 
hvetur íbúa á Suðurlandi og aðra áhuga-
sama til að mæta á sýningu í Aratungu 
til að skemmta sér eina kvöldstund og fá 
útrás fyrir hlátur.
mhh@frettabladid.is

Sægur leikara í sveitinni
Leikritið Sálir Jónanna ganga aftur er nú á fjölum félagsheimilisins Aratungu í Biskups-
tungum. Það er 30. verkið sem Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna setur upp. 

Leikhópurinn sem tekur þátt í nýjustu uppfærslu Leikdeildar Ungmennafélags Biskupstungna, samhentur hópur af nýjum og 
reyndari leikurum.  FréttaBLaðið/Magnús HLynUr Hreiðarsson

Hjalti gunnarsson og Íris Blandon fara 
með aðalhlutverkin í leikritinu, Hjalti 
sem Kölski og Íris sem Móri. 

Við fengum fullt af nýju 
fólki í bland við 

reynslubolta úr félaginu sem er 
æðislegt.
Íris Blandon leikstjóri



Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Benedikta 
Helgadóttir

Þangbakka 8, Reykjavík,
lést á Landspítalanum Fossvogi 

fimmtudaginn 1. febrúar. Útförin fer fram  
í Breiðholtskirkju mánudaginn 19. febrúar kl. 15.00.  

Kolbrún Helga Hauksdóttir
Eva Kristín Hreinsdóttir Jakob Jóhannsson
Örn Elvar Hreinsson Margrét Markúsdóttir
Baldur Hreinsson Hildur Þorvaldsdóttir
Jónína Hreinsdóttir Albert Jón Sveinsson
Þór Hreinsson Fanný Björk Ástráðsdóttir  

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Valgarð Sigmarsson
bifreiðastjóri, 

Sævangi 11, Hafnarfirði,
lést þann 7. febrúar á líknardeild 

Landspítalans í Kópavogi. Útförin fer fram  
í Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 16. febrúar kl. 13.00.  

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð líknardeildar.

María Einarsdóttir
Valgarð Már Valgarðsson Dóra Björk Magnúsdóttir
Hafsteinn Valgarðsson Marit Káradóttir
Valdís Anna Valgarðsdóttir Þorsteinn Eyjólfsson
Viggó Hólm Valgarðsson Benedikta Björnsdóttir
Hugrún Valgarðsdóttir Sævar Valdimarsson
Kristrún Rúnarsdóttir Martin Aleberg
Matthías Rúnarsson  Lone Holm Hansen

afabörn og langafabörn.

Margrét Sigurjónsdóttir
andaðist á dvalar- og 

hjúkrunarheimilinu Grund, 8. febrúar. 
Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu.

Aðstandendur.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Bára Jacobsen
áður til heimilis að Árskógum 6,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
miðvikudaginn 7. febrúar. Útförin fer 

fram frá Seljakirkju mánudaginn  
26. febrúar kl. 13.00.

Soffía Jacobsen Ásvaldur J. Marísson
Egill J. Jacobsen Jóhanna S. Guðjónsdóttir
Auður Jacobsen Hjörtur Aðalsteinsson
Hilmar Jacobsen Elísabet Gestsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Jóhanna Sigurbjörnsdóttir
lést 2. febrúar. Útförin fer fram frá 

Akraneskirkju þriðjudaginn  
13. febrúar kl. 13.00.

Aðstandendur.

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

Páls Sigurðssonar
fyrrverandi forstjóra Samábyrgðar 

Íslands á fiskiskipum.
Starfsfólki hjúkrunarheimilisins Sóltúns 

eru færðar sérstakar þakkir fyrir umhyggju 
og góða umönnun á undanförnum árum. 

Júlíana Sigurðardóttir
Ragna Pálsdóttir Páll Þorsteinsson
Sigurður Pálsson Erla Sigríður Þorsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi,
          Guðmundur E. Vestmann

Akranesi,
lést mánudaginn 29. janúar 

síðastliðinn á Heilbrigðisstofnun 
Vesturlands á Akranesi. Útför hefur farið 

fram í kyrrþey.

Sigrún Guðmundsdóttir 
Ásgeir Guðmundsson Sædís Kr. Gígja
Sigurbjörg Guðmundsdóttir Hafþór B. Þorsteinsson
                                 barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs sonar míns, stjúpsonar, 
bróður og stjúpbróður,

Odds Þórs Þórissonar
Hrafntóftum 2.

Þökkum af öllu hjarta  fyrir  aðstoð og 
stuðning sem við höfum fengið á erfiðum tíma.

Þórir Ófeigsson Sigurbjörg Björgúlfsdóttir
Sindri Dagur Þórisson

Sara Þórisdóttir              
Úlfhéðinn Þórisson

Álfheiður Fanney Ásmundardóttir
Ásrún Ásta Ásmundardóttir       
Stefán Smári Ásmundarson
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Kristín Stefánsdóttir 
áður til heimilis að Berjarima 9, 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir  
þann 3. febrúar.

Hún verður jarðsungin frá 
Aðventkirkjunni 15. febrúar kl. 13.30. 

Sérstakar þakkir og hlýhug fær starfsfólk  
3. hæðar norður og Ólafur læknir.

Stefán Egilsson
Kristín Ellý Egilsdóttir Grétar Baldursson
Hrafnhildur Egilsdóttir Halldór Bergdal Baldursson
Elísabet Egilsdóttir Kristján V. Halldórsson
Guðmunda Egilsdóttir Stefán Gísli Stefánsson
Egill Kr. Egilsson

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ljóðatónlist eftir Schubert og 
Richard Strauss og nokkur 
frönsk lög eftir Fauré hljóma 
á tónleikum sem hefjast 
klukkan 17 í dag í Fella- og 
Hólakirkju. Það eru þær 

Kristín R. Sigurðardóttir söngkona og 
Arnhildur Valgarðsdóttir organisti sem 
flytja. Tónleikarnir eru bæði í tilefni af 
stórafmæli Kristínar og hluti af tónleika-
röð kirkjunnar.

Kristín kveðst hafa byrjaði að syngja 
í barnakór níu ára hjá Guðrúnu Birnu 
Hannesdóttur tónlistarkennara. „Þá 
uppgötvaðist röddin mín, segir hún 
glaðlega. „Ég hafði strax mjög gaman 
af að syngja og söngástríða fylgir mér.“ 
Ekki kveðst hún vera af söngfólki komin 
þó foreldrar hennar hafi haft góðar radd-
ir. „Það var sko sungið heima þegar partí 
voru og mamma gat apað eftir Maríu 
Markan!“

Í Breiðholtinu átti Kristín heima frá 
sex ára aldri fram yfir tvítugt og hún fór 

í fjölbrautaskólann þar. „Ég byrjaði líka 
söngnám, sextán ára, í Tónskóla Sigur-
sveins en fór þó ekki að taka það alvar-
lega fyrr en um tvítugt, þá búin að eiga 
tvö börn.“ Eftir nám í Söngskólanum, 
framhaldsnám á Ítalíu og kennaranám 
við Söngskólann hefur hún mikið feng-
ist við kennslu. „Það eru átján ár sem ég 
hef verið að kenna. Var lengi við söng-
skóla Sigurðar Demetz, flutti mig svo 
um set og kenndi á Egilsstöðum í eitt 

ár og annað á Seyðisfirði. Þá vökvaði ég 
svolítið ræturnar því pabbi er ættaður 
að austan, úr Fellunum og Hjaltastaða-
þinghá.“

Afmælisferð bíður sumarsins. Þá á að 
kíkja til Ítalíu. „Ég á góðar minningar 
frá Ítalíu síðan ég var þar við söngnám,“ 
segir Kristín sem kveðst hafa í ýmis 
horn að líta eins og er. „Ég tók að mér 
afleysingu í Grindavík og keyri þangað 
einu sinni í viku núna í stuttan tíma. 
Svo tók ég mig til og fór í háskólann og 
stofnaði líka kór við Tækniskólann. Líf 
mitt hefur snúist mikið um söng. Ég hef 
ofsalega gaman af að kenna og starfa 
með kórum, syng næstum hvað sem er. 
Röddin mín er alltaf að þróast og vaxa 
og ég tengist henni alltaf betur og betur. 
Í söng kúpla ég mig frá amstri dagsins og 
kemst í algert núvitundarástand.“

 Frítt er inn á tónleikana í dag og boðið 
upp á kaffi á eftir en tekið við frjálsum 
framlögum við innganginn. Allir eru vel-
komnir. gun@frettabladid.is

Söngástríðan fylgir mér
Kristín R. Sigurðardóttir söngkona og Arnhildur Valgarðsdóttir organisti fagna nýliðnu 
fimmtugsafmæli þeirrar fyrrnefndu með tónleikum í Fella- og Hólakirkju í dag.

Kristín kennir söng, syngur í kórum og stjórnar. Á tónleikunum í dag sér hún ein um sönginn.  Fréttablaðið/Ernir

Það var sko sungið 
heima þegar partí voru 

og mamma gat apað eftir Maríu 
Markan!



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

Stjörnugrís Steiktar Hakkbollur
Fulleldaðar, 1 kg

998
kr. 1 kg

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

Ómissandi í
BAUNASÚPUNA

1kg

ES Þeytirjómi 
250 g

195
kr. 250 g

MS Rjómi 
1 lítri

898
kr. 1 l

1 lítri

Bónus Glassúr 
280 g, 3 tegundir

279
kr. 280 g

Bónus Vatnsdeigsbollur 
10 x 25 g

498
kr. 10 stk.

10stk.
BOLLUR

ES Jarðarberjasulta 
450 g

179
kr. 450 g

Rófur

295
kr. kg

SS Lambasaltkjöt
Valið

1.698
kr. kg

SS Lambasaltkjöt
Blandað

998
kr. kg

Búrfells Lambasaltkjöt
Blandað

598
kr. kg

Bónus Beikonkurl
Íslenskt, 500 g

398
kr. 500 g

BITAR ÚR
FRAMHRYGG

Íslandslamb Saltkjöt
Saltskert, blandað

45% 
minna salt

sama bragð

1.098
kr. kg

Katla Baunasúpa
Tilbúinn grunnur, 1 lítri

398
kr. 1 l

Ljúffengar
rjómabollur

Bónus Rjómabollur 
2 stk. vatnsdeigsrjómabollur

498
kr. 2 stk.

SAMA VERd
um land allt

Jarðarber Askja 
1 kg, Spánn

998
kr. 1 kg

1kg
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Krossgáta  Þrautir

Vegleg Verðlaun

lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist hvöt sem fleytt hefur mannkyninu 
giska langt. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 10. ágúst næst-
komandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „5. ágúst“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Þyrluránið 
eftir Jonas Bonnier frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu 
viku var ragnar H. Blöndal, 
reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
o l Y m p í u l e i k a r

Á Facebook-síðunni 
krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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F A R M A U Ð K E N N A L

Ó L Y M P Í U L E I K A R

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Svíarnir Simon Hult og Simon Eken-
berg náðu þeim einstaka árangri 
að vinna sigur í bæði tvímennings-
keppni Bridgehátíðar og sveita-
keppninni með félögum sínum 
Peter Fredin og Johan Silvan. Dálka-
höfund rekur ekki minni til þess 
að sömu aðilar hafi unnið bæði 
tvímenning og sveitakeppni Bridge-

hátíðar. Til þess að vinna svo fjöl-
menna keppni þarf bæði að spila 
vel og vera „með vindinn í bakið“. 
Spil þetta úr tvímenningskeppninni 
er dæmigert fyrir það. Sænsku fé-
lagarnir Hult og Ekenberg sátu í NS í 
þessu spili og voru á hættunni gegn 
utan hættu. Vestur var gjafari:

Eftir 4 sagnhringi komust Hult og Ekenberg í 7  samning. 
Austur datt í þá gryfju að dobla með öruggan trompslag. 
Ekenberg, sem sat í suður, var þakklátur fyrir þessa við-
vörun og breytti snarlega yfir í 7  (spilið var sýnt á BBO). 
Sá samningur var auðveldur til vinnings fyrir NS og austur 
hefur eflaust séð eftir dobli sínu. Það er ekki skynsamlegt 
að dobla slemmu þegar þú sérð hana örugglega niður 
ef andstæðingarnir hafa tækifæri til að komast í annan 
samning.

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

Lenka Ptácníková (2218) átti leik 
gegn Jóhanni Ingvasyni (2161) á 
Skákþingi Reykjavíkur. 
Hvítur á leik
33. Bxg6! fxg6 34. Dd5+ Kf8 35. 
Dxd7 og hvítur vann skömmu 
síðar. Norðurlandamótið í skóla-
skák hófst í gær í Finnlandi. Tíu 
íslensk ungmenni taka þátt. 
www.skak.is:  Fylgst með NM í 
skólaskák.  

Lárétt 
1 Frumefni 35 ber ávöxt (7)
11 Sá sem öllu vill ráða er 
bara kúgari (12)
12 Sönghópur, maður og 
kiðlingur – um þetta er 
söngurinn (9)
13 Hefst nú mokstur í hrís-
grjónadall, segja þær í Graz 
(12)
14 Alfreð litli enski gerði 
ekkert af sér (9)
15 Ringluð sprakan saknar 
slyddunnar (7)
16 Alltaf friður í ríki sem er 
alltaf í sveiflu (7)
17 Þetta er héraðið sem þið 

nefnið svo (6)
18 Þessi tónn er djúpur sem 
sérhæfður sjóari (9)
23 Þessi svið eru ekki djúp (8)
25 Eru jól og páskar tímabil 
frama og frægðar? (11) 
28 Staður einnar sem bundin 
er við sína sæng (10)
31 Pláss fyrir meira kaffi í 
bollanum og það sem hann 
stendur á (9)
32 Næringarskortur stefnir 
glorhungraðri í voða (12)
34 Nú er skáldið sorrý, því það 
sér varla glóru (9)
35 Ekki vökvar; þvert á móti 
efnisvana og háfleygir (8)

36 Forfeður hins gamla og 
djúsarnir þeirra (13)
42 Bara hún mun grípa til 
tveggja stykkja (7)
43 Einar seini úr Eyjunum? (5)
44 Steiki flúru úr kví yfir 
logandi plöntusteingerv-
ingum (8)
45 Ætla má sitjanda tæmdan 
og það er dausinn líka (9)
46 Angan dísilsins og kjarna 
vinnukonuvatnsins (12)

Lóðrétt 
1 Hörfa þá munkar þrír úr 
Svarfaðardal (11)
2 Keyrði um skurði og leiði 
með ljótum (11)
3 Vita að hún er tálsýn en 
sætta sig við hana (11)
4 Þessi heimtar aðgangseyri 
og önnur gjöld (9)
5 Háskalegur hálendingur 
verður fyrir kúlu klaufa (9)
6 Er svona gróðurdilkur ekki 
grænmetisfæða? (8)
7 Fjarri öfgum, frekju sneydd/
færa síst í stílinn (8)
8 Veifa klakaorðu í mótor-
sporti vetrarins (8)

9 Veit allt um magn í miklu 
magni (8)
10 Nokkrar tárast vegna 14 
daga í júlí (10)
19 Lausn marklausra er mark-
leysa fyrir hina (9)
20 Það sem er að toga í fólk er 
forleikur (10) 
21 Ég vísa á bor hins opinbera 
(10) 
22 Vil stað fyrir vísa menn 
sem vita allt um sinn stað (9)
24 Byggi heila deild í miðju 
samfelldra óra (8)
26 Þessi ákveðna skyssa 
breytti erni í skramba (7)
27 Moka snjó sem frjáls 

maður og fullkrómaður (7)
29 Kem draslinu upp úr göng-
unum (10)
30 Óbifanleg sem bjarg við 
hæsta horn (10) 
33 Uppdráttur Njáluslóða og 
bændahallarinnar (8)
37 Fer í felur með aðild mína 
að íþróttafélagi (5)
38 Utan um það sem við 
gerum (5)
39 Silki fyrir ísraelskan aur (5)
40 Létu Huldu um það verk 
(5)
41 Dalir riðlast ef þú sýrir þá 
(5)

Norður
ÁK
83
G86
ÁD7543

Suður
985
ÁKD765
Á
K82

Austur
102
109
D10943
G1096

Vestur
DG7643
G42
K762
-

Vindur í bakið
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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.

Settu þig í samband við íslenska orku á rafbíl frá Volkswagen.

Volkswagen er með breiddina í rafmagns- og tengiltvinnbílum; nettur e-up!, flaggskipið e-Golf, sportlegur 
Golf GTE og rúmgóður Passat GTE fyrir alla fjölskylduna. Nú bjóðast þeir á vistvænu tilboði. Gríptu tækifærið 

og skiptu yfir í rafbíl frá Volkswagen sem gengur fyrir íslenskri orku. Við bíðum spennt eftir að sjá þig!

Volkswagen er með breiddina í rafmagns- og tengiltvinnbílum; nettur e-up!, flaggskipið e-Golf, sportlegur 
Golf GTE og rúmgóður Passat GTE fyrir alla fjölskylduna. Nú bjóðast þeir á vistvænu tilboði. Gríptu tækifærið 

og skiptu yfir í rafbíl frá Volkswagen sem gengur fyrir íslenskri orku. Við bíðum spennt eftir að sjá þig!
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Verðlistaverð

3.350.000 kr.

Vistvænt tilboð

2.890.000 kr.

e-up! 
Rafmagnsbíll
Sá ódýrasti. Dregur allt að 160 km*

Verðlistaverð

4.190.000 kr.

Vistvænt tilboð

3.850.000 kr.

Golf GTE  
Tengiltvinnbíll
Sportlegur og umhverfisvænn.

Verðlistaverð

4.250.000 kr.

Vistvænt tilboð

3.950.000 kr.

e-Golf  
Rafmagnsbíll
Dregur allt að 300 km*

Verðlistaverð

4.690.000 kr.

Vistvænt tilboð

3.990.000 kr.

Passat GTE  
Tengiltvinnbíll
Frábær fjölskyldubíll.

Volkswagen á
vistvænu tilboði!



Listaverkið Baldur Gísli Sigurjónsson sendi 
blaðinu þessa mynd.

Sölvi Marteinsson Kolmar, Bjarki 
Páll Eymundsson og Jón Gauti Guð-
mundsson tóku sig til og bökuðu á 
fjórða hundrað bretzel-smábrauða 
til að safna fyrir dvöl í Reykja-
skóla. Hjálparhella þeirra var Áróra 
Martinsdóttir Kollmar. Bjarki segir 
að baksturinn hafi verið hugmynd 
Sölva.

Sölvi: Eldri systir mín bakaði fyrir 
Reykjaferð. Ég sagði pabba að ég 
gæti kannski líka gert það, þá talaði 
ég við strákana og þeir voru til.

Hafið þið bakað áður?
Bjarki: Ekki allir saman.
Sölvi: Ég baka stundum með Jóni 
Gauta.
Jón Gauti: Já, þegar við vorum yngri 
vorum við alltaf að baka, eiginlega 
á hverjum degi þegar við komum 
heim úr skólanum.
Sölvi: Ég baka oft enn, alla vega einu 
sinni í viku.

Af hverju bretzel?
Sölvi: Pabbi er þýskur. Hann saknaði 
bretzel þegar hann flutti hingað og 
kenndi fjölskyldunni að baka það.
Bjarki: Bretzel er sko þýskt brauð, 
næstum eins og rúnnstykki, nema 
saltaðra. Gott með smjöri og osti. Ég 
hafði aldrei smakkað það fyrr.

Hvað bökuðuð þið mörg?
Bjarki: 312. Þetta voru þrjátíu og níu 
pokar með átta brauðum í.

Hvernig var sölunni háttað?
Sölvi: Við gengum í hús daginn áður 
en við bökuðum og spurðum fólk 
hvort það vildi kaupa og það svaraði 
já eða nei.
Jón Gauti: Tókum bara niður pant-
anir. Svo næsta dag fórum við með 
brauðið nýbakað til þeirra sem 
sögðu já en það varð afgangur og þá 
fórum við Sölvi í nokkrar götur og 
seldum.
Sölvi: Þetta var þaulskipulagt.

Þekktu kaupendurnir ykkur?
Sölvi: Sumir. Það eru margir sem 
þekkja mig hér í götunum í kring.
Bjarki: Samt var þetta ekki eins og á 
Hvolsvelli þar sem ég bjó í tvö ár. Þar 
þekktu allir alla.

Hvað fenguð þið mikinn pening?
Jón Gauti: Rúmlega 40 þúsund. Tveir 
gáfu okkur pening þó þeir keyptu 
ekkert. 
Bjarki: Allur árgangurinn var búinn 
að halda kaffihúsakvöld í skólanum, 
við bökuðum fyrir það líka. Það sem 
safnaðist þar rétt dugði fyrir rútunni.
Sölvi: Svo kostar 26 þúsund á mann 
að vera á Reykjum. Við fórum í síð-
ustu viku og það var rosa gaman.  

  Bökuðu á  
fjórða hundrað  
         bretzel

Áróra, Bjarki, Jón Gauti og Sölvi létu hendur standa fram úr ermum.

Baksturinn lukkaðist prýðilega og allir voru ánægðir.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
288

„Þar fór í ver,“ sagði 
Konráð. „Okkur liggur 
á en þurfum að 
komast í gegnum þetta 
völundarhús fyrst.“ 
Hann dæsti og bætti við 
vonsvikinn, „við verðum 

of sein.“ „Of sein, of sein,“ 
sagði Kata pirruð. „Hvað 
gerir til að vera aðeins of 
sein?“ bætti hún við. En 
Lísaloppa og Konráð voru 
ekki sammála. Þau vildu 
mæta á réttum tíma.

Getur þú hjálpað þeim að komast í gegnum völundarhúsið? 

?
?

?
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ALLAR 

Á      

649
MYLLAN

GERBOLLUR
MEÐ SÚKKULAÐI 

6 STK.
269

ROYAL
BÚÐINGUR

569
ST. DALFOUR SULTUR

ALLAR TEG.

284 G

MYLLAN
VATNSDEIGSBOLLUR 

6 STK.

599
BOLLUVENDIR

KR.
STK.

KR.
STK.

KR.
PK.429 KR.

PK.

DUNKIN‘ DONUTS
3 PACK

249KR.
STK.

RJÓMABOLLUR
AÐEINS

Í ICELAND

ENGIHJALLA

ALLAR TEGUNDIR

Á SAMA GÓÐA

VERÐINU LAUGARDAG

OG SUNNUDAG

Iceland er 
með úrvalið:
Ger Súkkulaðibollur

Vatnsdeigs Irish Coffee Bollur

Vatnsdeigs Súkkulaðibollur

Vatnsdeigs Banana karamellubollur

Vatnsdeigs Daim kaffibollur

Vatnsdeigs Kókosbollur

Vatnsdeigs Piparbrjóstsykur og lakkrísbollurNÝTT!

MARGIR LITIR

VEN

MARGIR LITIR

BOLLUV

4 TEGUNDIR

RO
BÚÐ

RO

4 TE

S

MYLLA
GERBOL

MEÐ SÚKKU
GERBOL

6 STK.

UR 

KR.
K.

MAR

369
ÞEYTI

TOPPUR

KR.
STK.

250 G
299

KÖTLU
GLASSÚR

KR.
STK.

KR.
STK.

VERÐ FRÁ

599KR.
PK.

150 G

D



veður   myndasögur

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hey! Hvernig væri að snúa 
þessum sætu litlu stubbum sem 
þú gengur á og sækja einn skít-
kaldan bauk handa herra þínum

og  
meist- 

ara?

Hvað gerðist? 
Ætti ég ekki 

að vera 
dauður núna?

Nei, nei, nei. 
Njóttu þín 
bara með 
bjórnum.

Bíddu nú 
hæg!

Sjáðu! 
Pálmatré!

Ég ætla að vinna fyrir 
garðyrkjufyrirtækið 

hans Hektors í sumar.

Það 
hljómar 
eins og 
frábær 

hugmynd.

Við erum með 
verk! Náðu 
í mig eftir 

klukkutíma!
Ég er 

hættur.

Ég get ekki unnið undir 
þessum aðstæðum.

Fjölskyldan er besta 
g jöf allra.

Lárus! Börnin eru hætt 
að blikka augunum!

En 96-tommu HD flatskjár er í 
öðru sæti.

Þú sérð svita-
holurnar þeirra! 

Fyrirbyggjandi vörn gegn eyrnabólgu 
og nauðsynlegt fyrir þá sem eru með 
rör í eyrum eða viðkvæm eyru. 
Til í þremur stærðum.

Njóttu þess að fara
 í sund / sjósund
Verndaðu eyrun með Ear Band-It Ultra 
eyrnaböndum og eyrnatöppum 

Fæst í apótekum, 
barnavöruverslunum 
og Útilíf

Og þú hitar bílinn með
fjarstýringu – Webasto bílahitari

-8°

-6°

-7°

0_StH_ANZ_Snow_99,3x99,5_Island.indd   1 27.10.17   14:2

21° Tilfinning

BÍLASMIÐURINN HF 
BÍLDSHÖFÐA 16 
SÍMI: 567-2330 

www.bilasmidurinn.is • bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

 Víða norðaustan og norðan hvassviðri eða stormur í dag og hríðarveður, 
en gengur í norðvestan storm eða rok á S- og SA-landi seinnipartinn á 
morgun og jafnvel ofsaveður SA-lands um kvöldið.
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                                       Tilboðin gilda 8. - 11. febrúar 2018    www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss www.netto.is

ANANAS
GOLD DEL MONTE

189 KR
KG

ÁÐUR: 378 KR/KG

-50%

-40%
NAUTAHAMBORGARAR
M/BRAUÐI. 4 X 90 GR. 

780 KR
PK

ÁÐUR:  1.164 KR/PK

KARTÖFLUR 
1,5 KG.

298 KR
PK

ÁÐUR: 359 KR/PK

LAMBAHRYGGUR
FYLLTUR

2.275 KR
KG

ÁÐUR: 3.669 KR/KG

ÓDÝRT Í

-33%

GRÍSAHNAKKI

1.199 KR
KG

ÁÐUR:  1.998 KR/KG

LAMBABÓGSSTEIK
Í SVEPPAMARINERINGU

2.449 KR
KG

ÁÐUR: 3.498 KR/KG

Gómsætt og 
girnilegt!

-30%

-38%

Bolla bolla bolla...
ALLT FYRIR BOLLUDAGINN

BO BERLÍNARBOLLA
65 GR.

50 KR
STK

ÁÐUR: 99 KR/STK

-50%

Gerðu vel við þig 
með frábærum helgartilboðum



Allir skrifuðu þeir 
flottA píAnótón-

list sem peter hefur spilAð 
mikið Af og hAnn kemur því 
öðruvísi Að sönglögunum. 

heildArsvipurinn 
vAr einmitt þAð, 

fullkominn. hAnn vAr svo 
breiður og mArgvíslegur Að 
AðdáunArvert vAr. frAm-
vindAn kom stöðugt á 
óvArt.

Við vorum með tón-
leika saman síðastlið-
ið vor á Ítalíu og það 
svona markar upphaf-
ið að okkar samstarfi,“ 
segir Þóra Einars-

dóttir sópransöngkona um tónleika 
hennar og hins snjalla píanóleikara 
Peters Máté í Salnum annað kvöld, 
sunnudag, klukkan átta. Þóra bætir 
því við að hún hafi reyndar þurft að 
hafa talsvert fyrir því að fá Peter til 
liðs við sig. „Ég var lengi búin að vera 
að ýta við honum með að taka það að 
sér að spila meira og spila með söng 
og er afskaplega stolt af því að hafa 
fengið hann til þess,“ segir Þóra og 
hlær við tilhugsunina.

Peter Máté er fæddur í Ungverja-
landi en hefur verið búsettur á 
Íslandi í ein 28 ár. Þóra segir að ung-
verskur bakgrunnur Peters nýtist 
óneitanlega vel að þessu sinni þar 
sem á efnisskránni eru m.a. ung-
versk þjóðlög í útsetningum Béla 
Bartók. „Peter gat leiðbeint mér 
með framburðinn og stílinn og 
svona ýtti mér út í að syngja þessi 
dásamlegu lög. En svo erum við líka 
með Britten við ljóð eftir Auden en 
sá síðarnefndi var einmitt heilmikið 
á Íslandi og ljóðaflokkurinn kallast 
On This Is land. Og ég er nú ekki frá 
því að það sé smá Ísland þarna ein-
hvers staðar.“

Þóra segir að svo ætli þau líka að 
flytja Brettl-Lieder eftir Schönberg. 
„Sumir halda að þetta sé eitthvað 
óskaplega þungt en þetta er frá 
þeim tíma þegar Schönberg var með 
kabaretthljómsveit í Berlín og skrif-
aði kabarettsöngva. Þeir eru mjög 
skakkir en skemmtilegir en maður 
heyrir alveg að þetta er Schönberg. 
Þetta er allt önnur hlið á honum en 
fólk er vant að heyra og hún er ákaf-
lega skemmtileg. 

Eftir hlé erum við svo með Claude 
Debussy, Ariettes Oubliées, eða litlar 

gleymdar aríur, og það er samið 
við afskaplega falleg ljóð eftir Paul 
Verlaine og þetta er alveg uppfullt af 
innblæstri og fegurð. En svo endum 
við tónleikana á rómantískum 
Rakh manínov, þannig að þetta er 
alveg dúndur dagskrá hjá okkur,“ 
segir Þóra létt í bragði.

Þóra bendir á að öll þessi tónskáld 
eigi það sameiginlegt að skrifa mjög 
ríkulega og vel fyrir píanóið. „Allir 

skrifuðu þeir flotta píanótónlist sem 
Peter hefur spilað mikið af og hann 
kemur því öðruvísi að sönglögunum. 
Kemur að þeim með gríðarlega mikla 
tækni og þekkingu sem bætir miklu 
við enda er píanóið í stóru hlutverki á 
þessum tónleikum. Það er alver ótrú-
lega gaman að vinna með honum.“

Á tónleikunum kemur Þóra til 
með að syngja á einum fimm tungu-
málum, ensku, ungversku, þýsku, 

frönsku og rússnesku, og aðspurð 
hvort hún sé ekkert bangin við slíkt 
þá tekur hún ekki alveg fyrir það. 
„Þetta eru alveg ríflega 30 textar og 

af því að maður er að rembast við 
að leggja þetta allt á minnið þá er 
þetta ekkert þrautalaust en samt 
alveg rosalega skemmtilegt. En ég 
þarf alltaf að vera að ögra sjálfri 
mér og það er það sem heldur mér 
á tánum. Mér finnst þetta æðislegt. 
Ég hef til að mynda aldrei sungið á 
ungversku áður en Peter segist skilja 
þetta þannig að ég er bara kát,“ segir 
Þóra að lokum skellihlæjandi.

Ég þarf alltaf að vera að ögra sjálfri mér
þóra einarsdóttir sópransöngkona og peter máté píanóleikari halda tónleika í salnum á sunnudaginn þar 
sem dagskráin er sérdeilis fjölbreytt og þóra ætlar að gera sér lítið fyrir og syngja á fimm tungumálum.

Peter Máté og Þóra Einarsdóttir verða í Salnum á sunnudagskvöldið. Fréttablaðið/anton brink

TónlisT
HHH�HH
Djasstónleikar
Kvartett Andrésar Þórs Gunn-
laugssonar (scott Mclemore, 
Þorgrímur Jónsson og Agnar Már 
Magnússon) flutti tónlist eftir 
Andrés Þór.
björtuloft í Hörpu
miðvikudaginn 7. febrúar

Eitt best geymda leyndarmál Hörpu 
er djassklúbburinn Múlinn. Ég segi 
leyndarmál vegna þess að á tónleik-
um klúbbsins á miðvikudagskvöldið 
í Björtuloftum í Hörpu var varla sála, 
innan við tuttugu manns. Ljóst er að 
þeir sem heima sátu misstu af miklu.

Djassklúbburinn heitir eftir Jóni 
Múla Árnasyni, einum helsta djass-
geggjara landsins fyrr og síðar. Hann 
var vissulega þekktastur fyrir að vera 
þulur á Ríkisútvarpinu, en samdi líka 
lög og var menntaður trompetleik-
ari. Á útvarpinu var hann með vin-
sælan djassþátt og skrifaði auk þess 
ágæta bók um sögu djassins. Við 

hæfi er því að nefna klúbbinn eftir 
honum.

Þarna á miðvikudagskvöldum 
koma fram alls konar djassarar og 
oft hafa tónleikar klúbbsins verið 
flottir. Að þessu sinni tróð Kvart-
ett Andrésar Þórs Gunnlaugssonar 
gítarleikara upp og flutti ný lög eftir 
hann sjálfan. Félagar hans voru Scott 
McLemore á trommur, Þorgrímur 
Jónsson á kontrabassa og Agnar Már 
Magnússon á píanó.

Lögin sem slík voru ágæt, þótt 
melódíur hafi sjaldnast verið sér-
lega grípandi. Aðal undantekn-
ingin var lagið Avi, sem mun hafa 
verið innblásið af verkum ísraelska 
mandólínleikarans Avi Avital. Lagið 

minnti dálítið á Sveitina milli sanda, 
þá dásamlegu tónsmíð Magnúsar 
Blöndal Jóhannssonar.

Galdurinn á tónleikunum fólst 
í útsetningunum og spilamennsk-
unni. Hún var í fremstu röð. Andrés 

lék á rafgítar ýmiss konar tóna runur 
af gríðarlegri innlifun og miklu 
hyggjuviti. Þorgrímur var líka hinn 
fimasti á bassann, samspil hans 
við gítarinn var ávallt skemmtilegt 
og spennandi. Píanóleikur Agnars 

myndaði áhrifaríkt mótvægi. Hann 
einkenndist af ljóðrænni mýkt sem 
skapaði draumkennda stemningu í 
völdum köflum. Hinn óviðjafnan-
legi Scott McLemore olli svo ekki 
vonbrigðum frekar en fyrri daginn. 
Trommuleikur hans var ótrúlega 
fjölbreyttur og blæbrigðaríkur og 
fullkomnaði heildina.

Heildarsvipurinn var einmitt það, 
fullkominn. Hann var svo breiður og 
margvíslegur að aðdáunarvert var. 
Framvindan kom stöðugt á óvart.

Notalegt er að sitja í Björtuloftum 
í Hörpu, sem eru á fimmtu hæð. 
Útsýnið yfir höfnina er stórfenglegt. 
Lýsingin í rýminu var þó ekki til fyrir-
myndar þarna um kvöldið. Tveimur 
sterkum ljóskösturum var beint að 
sviðinu en þar sem veggurinn fyrir 
aftan er úr gleri endurspeglaðist 
ljósið í augun á manni. Það var ekki 
þægilegt. Vonandi verður þetta lag-
fært fyrir næstu tónleika. Jónas Sen

niðursTAðA: Framúrskarandi spila-
mennska og skemmtileg tónlist á 
fyrstu tónleikum vordagskrár Múlans.

Skytturnar fjórar í Hörpu

agnar Már á píanóinu og andrés Þór á gítarnum. Fréttablaðið/StEFán

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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www.egodekor.is
Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Lau: 10.00 - 16.00 Sun: 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12

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,-

ALEXA SKENKUR – hvítt matt/eik
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 96.600,-

BORÐSTOFUBORÐ – hvítt gler
Stærð: 180X100cm
Verð: 98.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 78.400,-

HÆGINDASTÓLL Í LEÐRI
Stillanlegur m/rafmagni
Verð: 148.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 118.400,-

ÚTSÖ
LULO

K 10-50%
 AFSLÁTTUR AF Ö

LLUM
 VÖ

RUM

ÚTSÖLULOK
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM



Verkefnisstjórn 
landsáætlunar

Auglýsir drög umhverfisskýrslu til umsagnar

Verkefnisstjórn stefnumótandi landsáætlunar um  
uppbyggingu innviða til verndar náttúru og  

menningarsögulegum minjum auglýsir nú til  
umsagnar drög að umhverfisskýrslu stefnumarkandi 

landsáætlunar, sbr. 7. gr. laga nr. 105/2006 um  
umhverfismat áætlana. 

Gögn málsins er að vinna á Samráðsgátt sem  
aðgengileg er á www.stjornarradid.is. 

Frestur til að veita umsögn er til 19. mars 2018.

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA,

KR. 950

ÁLFABAKKA
THE SHAPE OF WATER KL. 8 (SUN)
THE 15:17 TO PARIS KL. 5:50 - 8 - 10:10
THE 15:17 TO PARIS VIP KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
WINCHESTER   KL. 5:50 - (8 - 10:30 (LAU)) (8:30 - 10:35 (SUN))
WINCHESTER VIP KL. 10:10
DEN OF THIEVES   KL. 5:40 - 8:30 - (10:10 (LAU)) - (10:35 (SUN))
THE POST KL. 3 - 5:30 - 8
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 1 - 3:40
STAR WARS 2D KL. 5:20 - (8:30 (LAU))
COCO ÍSL TAL KL. 1 - 2 - 3:20
COCO PÓLSKT TAL KL. 1:20
WONDER KL. 1 - 3:20

THE 15:17 TO PARIS KL. 3 - 5:50 - 8 - 10:10
WINCHESTER KL. 8 - 10:20
DARKEST HOUR KL. 8 - 10:40
THE POST KL. 5:30 - 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 3 - 5:50
STAR WARS 2D KL. 3 - 5
COCO ÍSL TAL KL. 3

EGILSHÖLL
L’ELISIR D’AMORE ÓPERA KL. 5 (LAU)
FIFTY SHADES FREED   KL. 3:20 - 5:40 - 8:10 - 10:30
DARKEST HOUR   KL. (4 - 8 - 10:40 (LAU)) (2:20 - 5 - 7:40 - 10:20 (SUN))
THE POST                 KL. (6:40 - 9:10 (LAU)) (4 - 6:30 - 9 (SUN))
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. (2 (LAU)) (1:20 (SUN))

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

THE 15:17 TO PARIS KL. 8 - 10:35
WINCHESTER KL. 10:10
DARKEST HOUR KL. 8
THE POST KL. 5:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 3
STAR WARS 3D KL. 5
COCO ÍSL TAL KL. 3

AKUREYRI

THE 15:17 TO PARIS KL. 8
FIFTY SHADES FREED KL. 8 - 10:20
WINCHESTER KL. 10:20
LÓI KL. 2 - 4 - 6
PADDINGTON 2 ÍSL TAL KL. 2 - 4:20

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

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 Oldmann
e GaGaGaGaGaGaGaG rryryryryryryy OOOOOOOOOlldldldldldldlddmmmamanGaGaGaGaGaGaGaG rryryryryryryy OOOOOOOOOllldldldldldlddmmmmaman

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Hörkuspennandi mynd byggð 
á sönnum atburðum Ekki missa af lokakaflanum

Nýjasta mynd Clint Eastwood Dakota
Johnson

Jamie
Dornan

Forsýnd á sunnudaginn

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
KR.950

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

Sýnd kl. 7.50, 10.30 Sýnd kl. 2, 3.50, 6

Sýnd kl. 10.40Sýnd kl. 8 Sýnd kl. 5

ÓDÝRT Í BÍÓ
TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS UM HELGINA.
ATH! TILBOÐSSÝNINGAR ERU MERKTAR MEÐ RAUÐU.

Sýnd kl. 1.40, 2.30,
3.50, 5.45

Sýnd kl. 8, 10.15

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Jane 16:00
Óþekkti hermaðurinn  15:30, 22:00
Call Me By Your Name 15:30, 22:00
Svanurinn ENG SUB 18:00
Þýskir dagar: In The Fade ENG SUB 17:45
Three Billboards Outside Ebbing Missouri 18:00
Toni Erdmann ENG SUB 20:00
Þýskir dagar: In Times Of Fadin Light ENG SUB 20:00
Þýskir dagar: Wild Mouse ENG SUB 20:00
The Disaster Artist 23:00

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

10. febrúar 2018
Tónlist
Hvað?  Sycamore Tree
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Sycamore Tree heldur tónleika á 
Kex hosteli í Gym & Tonic salnum. 
Ásamt því að spila efni af plötu 
sinni Shelter mun hljómsveitin 
einnig spila nýtt efni. Sycamore 
Tree hélt tvo afar vel heppnaða 
tónleika í lok síðasta árs.

Tónlist
Hvað?  Íslenski saxófónkvartettinn
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kaldalón, Hörpu
Íslenski saxófónkvartettinn heldur 
tónleika kl. 17 í Kaldalóni. Tón-
leikarnir eru hluti af tónleikaröð 
Hörpu sem ber yfirskriftina Sígildir 
sunnudagar. Á tónleikunum verður 
fluttur Saxófónkvartett (1995) 
eftir bandaríska tónskáldið Philip 
Glass, Songs for Tony (1993) eftir 
Bretann Michael Nyman og svo 
nýjar útsetningar á verkum eftir 
enska barokk-tónskáldið Henry 
Purcell sem Peter Tompkins útsetti 
sérstaklega fyrir hópinn. Efnis-
skráin varpar fram spurningum um 
andlegan skyldleika Purcells við 
hina mínímalistísku tónlist Glass 
og sérstaklega Nymans 300 árum 
síðar. Miðaverð er 3.500 krónur.

Hvað?  Úr Djúpinu
Hvenær?  20.00
Hvar?  Björtuloft, Hörpu
Í dag verða tónleikar í tónleikaröð-
inni Velkomin heim í Björtuloft-
um. Bassaleikarinn og tónskáldið 
Sigmar Þór Matthíasson hefur sett 
saman tónleikadagskrá frumsam-
inna verka fyrir hina óvenjulegu 
hljóðfæraskipan kontrabassa og 
fagott, þar sem þessi „djúpu“ hljóð-
færi fá bæði að njóta sín í einleik 
og meðleik.

Hvað?  On this Island – Tíbrá tón-
leikaröðin
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Í dag mun ein af okkar fremstu 
sópransöngkonum Þóra Einars-
dóttir og hinn færi píanóleikari 
Peter Máté bjóða upp á 20. aldar 
sönglagaveislu í Salnum á fimm 
tungumálum: Ensku, ungversku, 
þýsku, frönsku og rússnesku.

Sýningar
Hvað?  Leiðsögn um sýninguna 
Korriró og dillidó – þjóðsagna-
myndir Ásgríms Jónssonar.
Hvenær?  14.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Rakel Pétursdóttir, deildarstjóri 
rannsókna og Safns Ásgríms Jóns-
sonar, leiðir gesti um sýninguna 

Korriró og dillidó – þjóðsagna-
myndir Ásgríms Jónssonar í Lista-
safni Íslands.

Hvað?  Fjársjóður Þjóðar – valin 
verk úr safneign
Hvenær?  11.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Í fórum Listasafns Íslands eru á 
tólfta þúsund verka af ýmsum 
gerðum, frá ýmsum löndum og 
ýmsum tímum. Á sýningunni Fjár-
sjóður þjóðar er dágott úrval verka 
úr þessari safneign, sem gefur yfir-
lit yfir þróun myndlistar á Íslandi 
frá öndverðri 19. öld til okkar daga. 
Sýningin dregur fram, með aðstoð 
um 80 listaverka, fjölbreytni þeirra 
miðla og stílbrigða sem einkenna 
þessa stuttu en viðburðaríku sögu.

Hvað?  Myrkraverk – Leiðsögn lista-
manna
Hvenær?  14.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Listamennirnir Sigurður Ámunda-
son og Jóhanna Bogadóttir taka 
þátt í leiðsögn um sýninguna 
Myrkraverk. Á sýningunni eru 
verk listamanna sem hafa fengið 
innblástur úr þjóðsögum og ævin-
týrum eða skapað sinn eigin 
huliðsheim. Hvort tveggja endur-
speglar mannlega tilvist, sam-
skipti, tilfinningar og hugarástand. 
Sýningin er uppfull af dularfullum 
og spennandi verkum sem kveikja 

á ímyndunaraflinu einmitt á myrk-
asta tíma ársins.

Hvað?  Listin talar tungum: Rúss-
neska – русский
Hvenær?  13.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Einstakt tækifæri fyrir rússnesku-
mælandi gesti að fá innsýn í 
myndlist Jóhannesar S. Kjarvals á 
sýningunni Líðandin – la durée. Í 
vetur býður Listasafn Reykjavíkur 
upp á vikulega myndlistarleiðsögn 
á ýmsum tungumálum í samstarfi 
við Móðurmál – samtök um tví-
tyngi. Næstu leiðsagnir verða á 
arabísku, serbnesku, spænsku, 
japönsku, taílensku og tékknesku/
slóvakísku.

Hvað?  Leiðsögn með Katrínu Jak-
obsdóttur forsætisráðherra
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Á 100 ára fullveldisafmæli Íslands 
stendur Þjóðminjasafn Íslands 
fyrir sérstakri dagskrá á sýningum 
safnsins á Suðurgötu. Valinkunnir 
einstaklingar, sem þekktir eru fyrir 
störf sín í þágu samfélagsins, veita 
leiðsögn og ræða við safngesti um 
hugðarefni sín.

Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra ríður á vaðið og gengur 
með gestum um Þjóðminjasafnið 
með leiðsögn undir yfirskriftinni 
Galdrar, glæpir og glæfrakvendi.

Sunnudagur
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Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra kynnir sýninguna Galdrar, glæpir og 
glæfrakvendi í Þjóðminjasafninu á sunnudaginn.



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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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VELDU GÆÐI!
Margar tegundir af 
gómsætum bollum 
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Leikhús

Í skugga sveins
HHH�HH
karl Ágúst úlfsson
gaflaraleikhúsið
Leikarar: Karl Ágúst Úlfsson, 
Kristjana Skúladóttir og Eyvindur 
Karlsson
Leikstjóri: Ágústa Skúladóttir
Tónlist: Eyvindur Karlsson
Leikmynd og búningar: Guðrún 
Öyahals
Grímur, leikgervi og förðun: Vala 
Halldórsdóttir
Lýsing: Skúli Rúnar Hilmarsson

Síðastliðinn sunnudag frumsýndi 
Gaflaraleikhúsið í Hafnarfirði fjöl-
skyldusöngleikinn Í skugga Sveins 
þar sem Ágústa Skúladóttir, í sam-
vinnu við tónlistarmanninn Eyvind 
Karlsson og leikskáldið Karl Ágúst 
Úlfsson, sviðsetur nýja og músíkalska 
túlkun á Skugga-Sveini eða Útilegu-
mönnunum eftir Matthías Jochums-
son sem má teljast til hornsteins í 
íslenskri leikhússögu.

Persónugallerí Matthíasar í upp-
runalega leikverkinu, sem er rúmlega 
150 ára gamalt, er auðvitað magnað 
og auðveldlega hægt að finna inn-
blástur úr ógleymanlegum karakt-
erum líkt og Grasa-Guddu, Haraldi, 
Ástu, Lárentínusi og svo auðvitað 
Skugga-Sveini sjálfum. Leikverkið og 
fyrri uppsetningar eru órjúfanlegur 
hluti af íslenskri menningarsögu og 
hugmyndin að kynna þennan huldu-
heim fortíðarinnar fyrir yngri kyn-
slóðinni í gegnum upphaflega list-
form verksins er ansi snjöll.

Sýningin er auglýst sem fjölskyldu-
söngleikur, fljótlega kemur þó í ljós 
að talsmáti og efnistök eru með full-
orðinslegra móti, sem og lengdin 
en sýningin spannar nærri tímana 
tvo. Auðvitað á ekki að tala niður til 
yngri leikhúsáhorfenda, þvert á móti 
hljóta þeir að hafa gott af málfræði-
legum ögrunum og að heyra orð sem 
aldrei hafa smokrað sér inn fyrir 
þeirra eyru áður. En höfundurinn 
Karl Ágúst á til að gleyma sér í mála-
lengingum, orðagríni og almennu 
glensi sem er klárlega ætlað þeim 
þroskaðri.

Þarna hefði leikstjórinn líka þurft 
að taka í taumana, skafa í burtu 
óþarfa stúss á sviðinu og skera af 
óþarfa málþóf líkt og langdregna 
latínuspaugið. Ágústa er reynslu-
mikill leikstjóri og sumar senurnar 
springa fallega út en aðrar stökk-
breytast í endaleysu. Þó hentar 
stöðuga rofið á framvindunni, þegar 
sögufólkið bætir við útskýringum 
og glensi, sýningu sem þessari vel 
þar sem hádramatísk framvindan er 
sett í annað samhengi en áhorfendur 
eru vanir.

Þau Karl Ágúst og Kristjana Skúla-
dóttir fara með öll hlutverkin, sem 
er ekki lítið fjall að klífa, fyrir utan 
Skugga-Svein sjálfan en Eyvindur 
sinnir því. Léttleikinn ræður hér för 
og á Karl Ágúst auðvelt með að ná 
til áhorfenda með liprum tímasetn-
ingum og framkomu. Kristjana nær 
ekki að draga upp jafn skýrar per-
sónur og mótleikari hennar en nýtur 
sín þegar tækifæri gefst líkt og í hlut-
verki Ketils. Raddbeiting Eyvindar er 
fantagóð en hann er of stífur undir 
lokin þegar Skugga-Sveinn mætir 
örlögum sínum.

Ekki skal efast um hæfni Karls 
Ágústs í söngtextasmíðum. Hér fá 
hæfileikar hans að njóta sín þar sem 
hvert lagið rekur annað og draga þau 
upp dýpri mynd af umhverfi verks-
ins. Eins og áður segir sér Eyvindur 
að mestu um hljóðfæraleikinn og 
tekst að mestu vel til. Veikasta lag 
sýningarinnar er söngur Ástu, þó að 
Kristjana syngi langið mæta vel þá 
virkar þetta uppbrot ekki nægilega 
vel því saga Ástu fær ekki það vægi 
innan sögunnar sem hún á skilið.

Í sameiningu skapa þær Guðrún 
Öyahals og Vala Halldórsdóttir 

áferðarfagurt svið og sviðsverur, sú 
fyrri sér um leikmynd og búninga á 
meðan sú seinni töfrar fram gervin 
og grímurnar. Breidd sviðsins er ekki 
nægilega vel nýtt en dýptin er það 
svo sannarlega með áhrifaríku bak-
sviði þar sem ómögulegt er að skynja 
mun á milli manna og vætta, líkt og í 
íslenskri náttúru.

Gaflaraleikhúsið hýsir eitt áhuga-
verðasta svið landsins hvað varðar 

víddir, breiddir og möguleika. Þess 
væri óskandi að fleiri atvinnuhópar 
nýttu sér þetta magnaða pláss miklu 
betur en raun ber vitni. Ein sýning 
á ári er alls ekki nóg. Hvað Skugga-
Svein varðar þá eiga þau eldri sem 
þekkja til sögunnar eftir að upplifa 
verk Matthíasar á nýjan máta og 
skemmtanagildið er oft á tíðum hið 
fínasta. Annað er með þau yngri því 
hugtakið „fjölskyldusöngleikur“ á 
varla við þessa sýningu enda virðist 
bróðurpartur hennar gerður fyrir þá 
eldri.
Sigríður Jónsdóttir

niðURsTAðA: Lipur túlkun á klassísku 
verki en of löng og tyrfin.

Ferðalag í þokunni
Þess væri óskandi að 

fleiri atvinnuhópar nýttu 
sér Þetta magnaða pláss 
miklu betur en raun ber 
vitni.

Kristjana Skúladóttir og Karl Ágúst Úlfsson í hlutverkum sínum í Í skugga 
Sveins í Gaflaraleikhúsinu.



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

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Mamma Mu 
07.55 Með afa 
08.05 Gulla og grænjaxlarnir 
08.15 Nilli Hólmgeirsson 
08.30 Billi Blikk 
08.45 Dagur Diðrik 
09.10 Kalli á þakinu 
09.35 Lína langsokkur 
10.00 Loonatics Unleashed 
10.25 Ævintýri Tinna 
10.50 Friends 
11.15 Friends 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 Friends 
15.15 Born Different 
15.40 Gulli byggir 
16.15 Ísskápastríð 
16.55 Kórar Íslands 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lottó 
19.15 Top 20 Funniest 
20.00 Being John Malkovich 
Frábær mynd með John Malko-
vich, John Cusack og Cameron 
Diaz og Catherine Keener. Craig 
Schwartz fær vinnu á undarlegum 
stað og uppgötvar göng bak við 
skjalaskáp nokkurn á 7½ hæð. 
Sá sem fer inn í göngin lendir 
umsvifalaust inni í vitund kvik-
myndaleikarans Johns Malkovich 
og dvelur þar í 15 mínútur. Craig 
sér ótvíræða kosti í stöðunni og 
upphugsar aðferð til að græða á 
huga leikarans knáa.  
21.50 The Birth of a Nation 
Áhrifamikil mynd byggð á 
sönnum atburðum sem gerist í 
suðurríkjum Bandaríkjanna og 
segir frá Nat Turner, læsum þræl 
og predikara, sem er seldur af 
blönkum eiganda sínum, Samuel 
Turner, til að predika yfir ódælum 
þrælum. Hann verður vitni að 
miklum grimmdarverkum, bæði 
gagnvart sjálfum sér og öðrum 
þrælum. Hann skipuleggur upp-
reisn í von um að það verði til 
þess að frelsa fólkið. 
23.55 The Revenant 
04.45 Keanu

 
16.00 Friends 
16.20 Friends 
16.45 Friends 
17.10 Friends 
17.30 Friends 
17.55 Pretty Little Liars 
18.40 Fresh off 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 
23.05 The Mentalist 
23.50 Banshee 
01.10 Entourage 
01.40 Modern Family 
02.05 Tónlist

02.50 Keeping Up with the 
Joneses 
07.35 Grey Gardens 
09.20 Fly Away Home 
11.05 Fantastic Beasts and where 
to find them 
13.15 Dear Eleanor 
14.45 Grey Gardens 
16.30 Fly Away Home 
18.20 Fantastic Beasts and where 
to find them 
20.30 Dear Eleanor 
22.00 Passengers 
23.55 Pressure 
01.25 Knights of Badassdom 
02.50 Passengers

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kalli og Lóa 
07.12 Vinabær Danna tígurs 
07.25 Húrra fyrir Kela 
07.49 Símon 
07.55 Með afa í vasanum 
08.07 Molang 
08.11 Hinrik hittir 
08.16 Ernest og Célestine 
08.29 Hvolpasveitin 
08.52 Rán og Sævar 
09.03 Mói 
09.14 Ronja ræningjadóttir 
09.38 Djúpið 
10.04 Alvin og íkornarnir 
10.15 Vísindahorn Ævars 
10.25 Vikan með Gísla Marteini 
11.15 ÓL 2018. 7.5 km skíðaskot-
fimi kvenna 
12.35 ÓL 2018. Skíðastökk karla 
14.20 ÓL 2018. Skautasprettur 
karla 
15.30 Íþróttaafrek 
15.50 Bosnía - Ísland 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kioka 
18.08 Letibjörn og læmingjarnir 
18.15 Hrúturinn Hreinn 
18.22 Lóa 
18.35 Krakkafréttir vikunnar 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Söngvakeppnin 2018 
21.20 Tracey Ullman tekur 
stöðuna 
21.55 The Next Three Days 
00.05 Butch Cassidy and the 
Sundance Kid 
02.00 ÓL 2018. Brun karla 
04.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

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 Judy Moody and the Not 
Bummer Summer 
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 MVP. Most Valuable Pri-
mate 
21.05 The Way Way Back 
22.50 Platoon 
02.30 Con Air 
04.30 Síminn + Spotify

07.45 PGA Tour 2018 
10.45 Golfing World 2018 
11.35 Waste Management 
Phoenix Open 
15.05 PGA Highlights 2018 
16.00 PGA Tour 2018 
19.00 PGA Tour 2018

08.25 Millwall - Cardiff City 
10.05 La Liga Report 
10.35 KR - Grindavík 
12.15 Domino's körfuboltakvöld 
13.55 Premier League World 
14.25 Dortmund - Hamburg SV 
16.30 Martin. Saga úr Vesturbæ 
17.15 Everton - Crystal Palace 
18.55 Stoke - Brighton 
20.35 Swansea - Burnley 
22.15 West Ham - Watford 
23.55 Bristol City - Sunderland

08.30 Domino's körfuboltakvöld  
10.10 Leipzig - Augsburg 
11.50 Premier League Preview 
12.20 Tottenham - Arsenal 
14.25 PL Match Pack 
14.55 Bristol City - Sunderland 
17.00 Laugardagsmörkin 
17.20 Manchester City - Leicester 
19.40 Real Madrid - Real Sociedad 
21.45 Tottenham - Arsenal 
23.25 Manchester City - Leicester 
01.40 UFC Now 2018 
02.30 UFC Countdown 2018 
03.00 UFC Live Events 2018

Mörgæsirnar  
kl. 10.24,  
14.24  
og 18.24 

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 býfluga 
09.50 Tindur 
10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 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 býfluga 
13.50 Tindur 
14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 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 býfluga 
17.50 Tindur 
18.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Hótel Transylvania 2

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 10. febrúar

Arsenal

12:20

Tottenham

Leicester

17:20

Man. City

Sunnudagur 11. febrúar

West Brom

19:50

Chelsea

#TOTARS

#MCILEI

Liverpool

16:20

Southampton
#SOULIV

Bournemouth

11:50

Huddersfield
#HUDBOU

#CHEWBA

Man. Utd

14:05Man. City

#NEWMUN

Newcastle

365.is   1817

Mánudagur 12. febrúar
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FERMING

2018
GALLERI SAUTJÁN

#galleri17ferming



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 SímanSStöð 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 Kormákur 
08.30 Pingu 
08.35 Heiða 
09.00 Ljóti andarunginn og ég 
09.25 Skógardýrið Húgó 
09.50 Tommi og Jenni 
10.10 Töfrahetjurnar 
10.25 Lukku láki 
10.45 Ninja-skjaldbökurnar 
11.05 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 
15.35 The Big Bang Theory 
16.00 Grey's Anatomy 
16.45 Grand Desings. House of 
the Year 
17.40 Landhelgisgæslan 
18.05 The Simpsons 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 60 Minutes 
19.55 Burðardýr Þáttaröðin Burð-
ardýr fjallar um einstaklinga úr 
íslenskum veruleika sem flækst 
hafa inn í skuggavef alþjóðlegs 
eiturlyfjasmygls. Í hverjum þætti 
heyrum við einstakling segja sína 
sönnu sögu. Skipuleggjendur 
eiturlyfjasmygls nýta sér neyð 
fórnarlamba, nota hótanir og 
ofbeldi til að fá vilja sínum fram-
gengt. Í þáttunum kynnumst við 
manneskjunum á bak við fyrir-
sagnirnar, fólkinu sem við köllum 
burðardýr. Atriði í þættinum eru 
ekki við hæfi ungra barna. 
20.25 Bancroft 
21.15 Shameless 
22.10 Peaky Blinders 
23.10 The Path 
00.50 Mosaic 
01.45 Loch Ness 
02.30 Loch Ness 
03.20 Timeless 
04.05 Timeless 
04.50 Crimes That Shook Britain

 
15.10 Seinfeld 
15.35 Seinfeld 
16.00 Seinfeld 
16.25 Seinfeld 
16.50 Seinfeld 
17.15 Mayday 
18.00 Pretty Little Liars 
18.45 Fresh off 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 
01.25 Entourage 
01.55 Modern Family 
02.20 Tónlist

07.05 To Walk Invisible 
09.05 The Edge of Seventeen 
10.50 Notting Hill 
12.50 Maggie's Plan 
14.30 To Walk Invisible 
16.30 The Edge of Seventeen 
18.15 Notting Hill 
20.20 Maggie's Plan 
22.00 Bridge Of Spies
00.20 The Nice Guys 
02.15 Meet the Blacks 
03.50 Bridge Of Spies

07.01 Kalli og Lóa 
07.12 Nellý og Nóra 
07.19 Sara og önd 
07.26 Klingjur 
07.37 Ofur-Groddi 
07.44 Hæ Sámur 
07.51 Begga og fress 
08.03 Polli 
08.09 Hinrik hittir 
08.14 Kúlugúbbarnir 
08.37 Úmísúmí 
09.04 Hrúturinn Hreinn 
09.11 Bréfabær 
09.22 Hrói Höttur 
09.34 Skógargengið 
09.45 Letibjörn og læmingjarnir 
09.52 Undraveröld Gúnda 
10.05 Vísindahorn Ævars 
10.15 ÓL 2018. Brun karla 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin - samantekt 
12.35 Íþróttaafrek 
12.50 ÓL 2018. Snjóbrettafimi 
karla 
14.30 ÓL 2018. 30 km skíðaganga 
karla 
16.10 ÓL 2018. 10 km skíðaskot-
fimi karla 
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 Löwander-fjölskyldan 
21.50 Bjólfur 
22.40 Bettie fer á flakk 
00.30 Átök í uppeldinu 
01.15 ÓL 2018. Stórsvig kvenna 
02.55 ÓL 2018. Skíðastökk karla 
04.45 ÓL 2018. Stórsvig kvenna

08.00 King of Queens 
08.25 Everybody Loves Raymond 
09.10 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. S.V.U
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

08.05 Inside the PGA Tour 2018 
08.30 PGA Tour 2018 
13.30 Omega Dubai Desert Classic 
18.00 PGA Tour 2018 
23.30 Golfing World 2018

06.55 Real Madrid - Real Sociedad 
08.35 Stoke - Brighton 
10.15 West Ham - Watford 
11.55 Aston Villa - Birmingham 
City 
14.00 NBA - Dr. J - The Doctor 
15.10 Barcelona - Getafe 
17.15 La Liga Report 2017/2018 
19.05 Þór Þ. Tindastóll 
21.10 Newcastle - Manchester 
United 
22.50 ÍR - Selfoss

06.50 Tottenham - Arsenal 
08.30 Everton - Crystal Palace 
10.10 Manchester City - Leicester 
11.50 Huddersfield - Bourne-
mouth 
14.05 Newcastle - Manchester 
United 
16.20 Southampton - Liverpool 
18.30 Messan 
20.05 NBA - Rodman Revealed 
20.30 Boston Celtics - Cleveland 
Cavaliers 
23.30 Aston Villa - Birmingham 
City

07.00 Stóri og Litli 
07.13 Víkingurinn Viggó 
07.27 K3 (14 / 52) 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Tindur 
08.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og Litli 
11.13 Víkingurinn Viggó 
11.27 K3 (14 / 52) 
11.38 Mæja býfluga 
11.50 Tindur 
12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og Litli 
15.13 Víkingurinn Viggó 
15.27 K3 (14 / 52) 
15.38 Mæja býfluga 
15.50 Tindur 
16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Dino Mom

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 08.47, 12.47 
og  16.47

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

BURÐARDÝR

Fortíðin elti uppi hollenskan mann á fimmtugsaldri sem kom til landsins 
með Norrænu árið 2015 á húsbíl með yfir 200 þúsund e-töflur innan-
borðs. Hótanir um að vinna fjölskyldu hans mein vegna óuppgerðra 
gamalla erja leiddu til fararinnar.

KL. 19:55

THE MENTALIST

Frábærir þættir um Patrick Jane, 
sjálfstætt starfandi ráðgjafa 
rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu 
sem fer sínar eigin leiðir.

KL. 20:00

BRIDGE OF SPIES

Sönn saga lögfræðingsins James 
Britt Donovan sem varð aðal-
samningamaður Bandaríkjanna 
þegar Sovétmenn handsömuðu 
flugmanninn Francis Gary Powers.

KL. 22:00

Allt þetta og meira til 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 365.is

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. 20:35

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. 21:25

Lokaþáttur

BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir og bíómyndir 
alla daga fyrir káta krakka.

KL. 07:00-20:30

Lokaþáttur
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Í dag verður haldið málþing um 
hundahald á Íslandi í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Yfirskrift málþings-

ins er: „Hvert stefnum við í hunda-
haldi á Íslandi? Hver er framtíðar-
sýn Reykjavíkurborgar?"

Það er Rakel Linda Kristjánsdótt-
ir, formaður Félags ábyrgra hunda-
eigenda, sem setur málþingið.

Dagskráin er fjölbreytt og eitt 
erindið fjallar um Reykjavík sem 
hundaborg í samanburði við borgir 
í nágrannalöndum okkar. Aðspurð 
hvernig málið blasi við henni segir 
Rakel: „Við berum okkur oft saman 
við hin Norðurlöndin og í saman-
burði við þau þá erum við mjög aft-
arlega. Við náum ekki að umhverfis-
þjálfa hundana okkar nóg því þeir 
mega lítið taka þátt í samfélaginu 
með okkur. 

Hundaeigendum á Íslandi eru 
settar skorður. Þú kannski færð þér 
hund á þeim tímapunkti þegar þú 
býrð við kjöraðstæður, býrð í sér-
býli og átt bíl. Hundar geta lifað í 
fimmtán ár og ef aðstæður þínar 
breytast þá ertu þvingaður til að 
breyta lífsháttum þínum svo um 
munar því að ekki viltu losa þig við 
fjölskylduhundinn. Fólk á oft erfitt 
með að fá samþykki fyrir hund-
inum í fjölbýlishúsum, leigumark-

aðurinn á Íslandi er óhundavænn, 
í dag er bannað að fara með hunda 
í almenningssamgöngur, en það á 
að gera tilraun með það í eitt ár frá 
1. mars næstkomandi, og veitinga-
húsaeigendum voru sett mjög stíf 
skilyrði. Við eigum langt í land en 
dropinn holar steininn. 40 prósent 
heimila halda gæludýr, þar af 20 
prósent hunda, og samfélagið sem 
við búum í þarf að taka mið af því.“

„Það er fámennur en hávær hópur 
sem nær að halda allri þróun niðri,“ 
segir Rakel sem væri til dæmis til í 

að sjá breytingu á himinháum 
hundaleyfisgjöldum. „Mér finnst 
þessi gjaldtaka eins og hún er í dag 
bara algjört bull, af hverju að leggja 
þennan skatt á hundaeigendur og 
láta þá ábyrgu greiða fyrir þjónustu 
við þá óábyrgu, erum við ekki að 
borga útsvar eins og aðrir, að eiga 
hund er heilbrigður lífsstíll og það 
er verið að koma til móts við aðra 
hópa varðandi það að stunda heil-
brigðan lífsstíl og því ekki okkur?“

Rakel er þó bjartsýn á að hlutirnir 
haldi áfram að breytast til batn-

aðar. „Þeir hundaeigendur sem eru 
að reyna að beita sér í þessu væru 
ekki að því nema af því að þeir hafa 
trú á því að við getum þetta alveg 
eins og aðrar þjóðir. Ég man vel 
eftir hundabannsárunum þegar 
ég var krakki. Þá mátti bara skjóta 
hundana úti á götu. Mín fjölskylda 
hélt hunda og við vorum eins og 
glæpamenn að fela hundana okkar. 
Það er ekki langt síðan þetta var og 
það eru bara nokkur ár síðan við 
fengum að vera með hunda á Lauga-
veginum.“ – gha

„Hundaeigendum á Íslandi eru settar skorður“

Rakel á tvo hunda, Emmu á fjórtánda ári og Sóleyju á sjöunda ári.

Við eigum langt Í 
land en dropinn 

Holar steininn. 40 prósent 
Heimila Halda gæludýr, þar 
af 20 prósent Hunda.

það getur Verið 
ógeðslega erfitt 

að láta Hunda frá sér aftur 
eftir að Hafa Haft þá Í 
fóstri.

Ég hef sjálf alltaf átt gælu-
dýr. Amma mín átti 
nefnilega gæludýrabúð 
þegar ég var lítil og við 
fengum alltaf dýrin sem 
við kölluðum stundum 

„útsöluvörur“,“ segir dýravinurinn 
Sabine Leskopf og hlær. „Ég ólst 
upp í Þýskalandi, þannig að það 
voru skjaldbökur, páfagaukar og 
bara alls konar. Og ég hef svo sjálf 
átt hund síðan árið 2009. Sá hundur 
sem ég á núna heitir Dimma og er 
blendingur. Ég fékk hana frá fólki 
sem gat ekki haft hana lengur árið 
2013,“ útskýrir Sabine.

Árið 2014 setti Sabine sig í sam-
band við Dýrahjálp og bauð fram 
krafta sína. „Dýrahjálp eru sjálf-
boðaliðasamtök sem sjá um að 
finna ný heimili fyrir dýr. Og Dýra-
hjálp heldur utan um hóp fólks sem 
býður dýrum heimili í millibils-
ástandi, á meðan verið er að finna 
varanlegt heimili,“ segir Sabine 
sem er í þeim hópi. Þessa stundina 
er hún með hundinn Aríu í fóstri. 
„Hún er hjá mér á meðan verið er 
að finna nýtt heimili og auglýsa eftir 
nýjum eigendum fyrir Aríu.“

Sabine hefur verið með um einn 
eða tvo hunda að meðaltali í fóstri 
yfir ár. „Það getur verið ógeðslega 
erfitt að láta hunda frá sér aftur eftir 
að hafa haft þá í fóstri. Sérstaklega 

fyrir börnin mín. Þá höfum við þurft 
að taka okkur pásu. Það er erfitt að 
láta hund frá sér sem manni er virki-
lega farið að þykja vænt um.“

Sabine tekur dæmi um einn hund 
sem henni þótti mjög erfitt að láta 
frá sér. Það er hundurinn Máni. 
„Hann var alveg yndislegur karakt-
er og honum kom svo vel saman 
við minn hund. Það voru rosalega 
margir sem sóttu um að fá hann 
þannig að ég kynntist fullt af fólki á 
meðan á því ferli stóð,“ segir Sabine 
glöð.

„En Máni endaði hjá ungum 
manni frá Frakklandi, sá maður 
tók sér íslenskt nafn eftir að hafa 
búið hér lengi og það er svo fyndið 
að hann heitir líka Máni. Þannig 
að Máni býr hjá Mána. Hann býr í 
Vík og hefur það mjög gott.“ Sabine 
bætir við að hún vilji benda fólki á 
vef Dýrahjálpar, dyrahjalp.is.

Erindi um hundamenningu í 
borginni
Oft á tíðum lenda hundar hjá Dýra-
hjálp þar sem viðhorf Íslendinga 
gagnvart hundahaldi er stutt komið 
ef miðað er við nágrannalönd. Til 
dæmis er erfitt að finna leiguhús-
næði sem leyfir hunda. Í starfi sínu 
sem formaður heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur hefur Sabine lært að 
opinská umræða sé mikilvæg.

tekur að 
sér hunda í 
heimilisleit
Dýravinurinn sabine leskopf hefur undan-
farin ár reglulega tekið að sér heimilislausa 
hunda á meðan varanlegt heimili er fundið 
fyrir þá. Hún hefur alla tíð elskað dýr.

Aría, Sabine Leskopf og Dimma stilltu sér upp fyrir ljósmyndara. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sabine mun halda erindi í dag á 
málþingi um hundahald í Reykja-
víkurborg. Þar mun Sabine ræða 
almennt um framtíðarsýn Reykja-
víkurbúa hvað varða hundamenn-
ingu.

„Ég er formaður heilbrigðis-
nefndar Reykjavíkur. Og það er 
náttúrulega svolítil áskorun af því 
að í augum margra hundaeigenda er 

hundaeftirlit eitthvert fjandsamlegt 
fyrirbæri. En þannig er það nú ekki,“ 
segir Sabine.

„Að vera formaður heilbrigðis-
nefndar hefur verið góður skóli 
fyrir mig og ég hef lært um mikil-
vægi hundaeftirlitsins. Hvað varðar 
hundamenningu þá erum við svolít-
ið eftir á ef við miðum við nágranna-
lönd. Enn eru svo margir fastir í 
þeirri hugsun að hundar eigi bara 
að vera í sveit en hundar í sveit eru 
ekki gæludýr, frekar vinnudýr eða 
búfé. Gæludýr hafa allt aðra þýð-
ingu fyrir fólk og það skortir svolítið 
skilning. Þar er ég sérstaklega að 
hugsa um fólk sem er annars mjög 
eingrað eða til dæmis þunglynt, þar 
sem ég hef oft heyrt um að gæludýr 
geri kraftaverk. Einnig höfum við 
nokkrum sinnum gefið leyfi fyrir 

heimsóknir hunda á deildum fyrir 
fólk með heilabilun eða slíkt. Sumir 
eru hins vegar alfarið á móti því að 
hafa hunda í borginni. Svo verða 
hundaeigendur reiðir og vilja breyta 
hundamenningunni. Og það hefur 
verið svo mikil áskorun fyrir mig að 
fá þessa tvo hópa til að tala saman. 
En í starfi mínu verð ég líka að gæta 
hagsmuna og réttinda þeirra sem 
eru með ofnæmi eða eru kannski 
hræddir við hunda. Ég verð að virða 
skoðanir allra. Og ég ætla í erindi 
mínu að tala um þetta og hvernig 
við getum breytt viðhorfum fólks 
og fundið leið sem gerir borgina 
skemmtilegri fyrir alla,“ segir Sabine 
sem er viss um að það sé vel hægt 
að leysa þau vandamál sem snúa að 
hundahaldi í borginni.
gudnyhronn@frettabladid.is

dagskrá málþingsins
13.00 Setning málþings – Rakel 
Linda Kristjánsdóttir, formaður 
FÁH

13.05 Saga hundahalds á Íslandi – 
Þórhildur Bjartmarz hundaþjálfari

13.20 Framtíðarsýn Reykjavíkur-
borgar – Sabine Leskopf, formaður 
heilbrigðisnefndar Reykjavíkur-
borgar

13.35 Dýraauðkenni, hvað er það? 
– Agnes Helga Martin, dýralæknir 
og stjórnarmaður í Dýraauðkenni

13.50 Pólitísk barátta fyrir hunda 
er eins og pólitísk barátta fyrir fólk 
– það er barátta fyrir frelsi – Helgi 
Hjörvar, fyrrverandi alþingismaður

13.55 Hundaborgin Reykjavík, 
hvar stöndum við í samanburði 
við borgir í nágrannalöndunum? 
– Freyja Kristinsdóttir, dýralæknir 
og stjórnarmaður FÁH

14.10 - 14.20 Pása

14.20 Panelumræður
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Lífið í  
vikunni
04.02.18- 
10.02.18

MeLting í óLagi
Íslendingar eru farnir að vaka fram 
á nótt yfir Super Bowl með mikið 
magn af óhollustu til að japla á. 
Brynjar Birgisson er einn af þeim. 
„Stemmingin er ekki góð. Ég er 

reyndar ekki áfengisþunnur en 
matarþynnkan og áfengis-

þynnkan eru tvær mis-
munandi skepnur. Matar-
þynnkan hefur auðvitað 
mest áhrif á meltinguna 
og er aðallega út af 
vængjunum – þeir eiga 

til að gera meltinguna 
mjööög vafasama,“ sagði 

Brynjar daginn eftir glápið. 

MuLLet í tísku
Mullet-klippingin virðist nú vera 
með endurkomu en sú klipping var 
geysivinsæl á áttunda og níunda 
áratugnum. Hárgreiðslukonan 
Jónína Ósk Jóhannsdóttir er hrifin 
af mulletinu og segir nýja útgáfu 
klippingarinnar vera 
að koma fram á 
sjónarsviðið. 
„Það má svo sem 
deila um hvort 
þessi klipping hafi 
nokkurn tímann 
verið klæðileg,“ 
viðurkennir 
Jónína.

ísLenskt wasabi
Jurt Hydroponics fór í gegnum 
Startup Reykjavík árið 2015 og er nú 
annar tveggja framleiðenda wasabi 
í Evrópu. „Stærsta vandamálið við 
ræktunina er að plantan er gríðar-
lega viðkvæm og þarf mjög þröng 
umhverfisskilyrði til að þrífast,“ 
segir Sindri Hansen, annar stofn-
enda Jurt Hydroponics.

Lærðu að keyra eins  
og höfuðborgarbúi

Lífið birti í vikunni leiðbeiningar 
fyrir þá sem vilja læra að keyra eins 
og alvöru höfuðborgarbúar í snjó. 
Þar sagði m.a.: „Vertu á sumar-
dekkjum. Helsta ástæðan fyrir því 
að allt stoppar þegar það snjóar 
örlítið í borginni er sú að fólk er 
spólandi á jafnsléttu enn með 
sumardekkin undir.“

Snapchat-stjarnan Binni 
Löve, eða Brynjólfur Löve 
Mogensen, er rekstrarstjóri 
Blackbox Pizzeria sem var 
opnuð með látum fyrir 
tveimur vikum í Borgar-

túni. Binni segist alltaf vera tilbúinn 
að prófa nýja hluti og Blackbox er 
það svo sannarlega þegar kemur að 
pitsum. Það er nefnilega ýmislegt 
hægt að gera þegar kemur að pitsum 
eins og hefur sýnt sig og sannað í 
Borgartúninu.

„Ef ekki pitsur þá bara eitthvað 
annað. Ég elska fjölbreytni og að 
prófa nýja hluti. Veitingahúsarekst-
ur er alveg nýr fyrir mér sem gerir 
þetta verkefni bæði skemmtilegt 
og krefjandi. Það hefur verið þann-
ig með mig að ég er ekkert mikið að 
skipuleggja hlutina fram í tímann 
heldur koma þeir á einn eða annan 
hátt til mín og ég hef alltaf gaman af 
áskorunum og Blackbox er klárlega 
sú stærsta hingað til,“ segir hann.

Brynjólfur er einn vinsælasti 
snappari landsins og er líklega einn 
fyrsti atvinnusnappari landsins. 
Hann hætti í háskólanámi í við-
skiptafræði á sínum tíma og gerðist 
atvinnusnappari í eitt ár. Hann sagði 

sögu sína í þáttum Lóu Pind, 
Snapparar. „Áður en Black-
box fór af stað hafði ég starfað 
hjá hugbúnaðarfyrirtæki í 
samfélagsmiðlabransanum og 
breytingin því rosaleg. En 
hvar sem ég hef 
drepið niður 
fæti í gegnum 
l í f i ð  h e f u r 
maður lært 
eitthvað nýtt og 
allir þessir hlutir 
hjálpa manni í 
því sem ég fæst við 
í dag.“

Hann lofar að 
hann sé ekkert hættur 
að snappa. Það mun 
koma á ný. „Ég viðurkenni 
að snappið hefur dálítið 
gleymst í allri þeirri vinnu 
sem hefur farið í að opna 

nýjan veitingastað en það fer að 
koma að því að maður 

geti gefið sér meiri tíma 
í snappið. Þrátt fyrir 

að Blackbox eigi hug 
minn og hjarta þessa 
dagana þá finnst mér 
fátt skemmtilegra en 

að segja sögu mína á 
Snapchat, ég kem sterkur 

til baka von bráðar.“
Athygli vakti að loka þurfti 

Blackbox snemma á opnunar-
daginn því deigið kláraðist. 
Brynjólfur segir að hann hafi 

vitað að Íslendingar væru 
sólgnir í pitsu en ekki alveg 
svona mikið. „Við vildum 
koma með eitthvað nýtt og 
spennandi, aðeins öðru-
vísi og pínu ögrandi fyrir 
pitsusælkerana – eitt-
hvað sem fólk hefur ekki 
prófað áður en miðað við 
viðbrögðin þá hefur það 
tekist vonum framar.
Fólk er líka mjög forvitið 

um að upplifa eitthvað nýtt í 
pitsum. Blackbox er einmitt það 
– ný upplifun í pitsum.“ 
benediktboas@365.is

Pitsubakstur heillaði 
snapchat-stjörnuna
Snapchat-stjarnan binni Löve er rekstrarstjóri Blackbox Pizzeria 
og hefur því ekki verið mjög virkur að undanförnu á samfélags-
miðlinum. Binni ætlar að koma sterkur til baka von bráðar.

Á Blackbox gefst færi á nýrri upplifun í pitsum sem lýsir sér þannig að viðskiptavinurinn velur álegg ofan á pitsuna í 
borði fyrir framan sig og hún eld bakast á innan við tveimur mínútum. FRÉTTABLAÐIÐ/EyÞÓR

Binni er ein vinsælasta 
Snapchat-stjarna landsins. 
Hann stefnir hátt með Black-
box. „Borgartúnið er bara 
fyrsta Blackbox-skrefið 
hér á landi,“ segir hann. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EyÞÓR

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

1 Hágæða 450 gr/m2 SG áklæði

2 250 gr/m2 Silicon fíber fylling

3 2x20 mm heilsu og hægindalag

4 30 gr/m2 þrýstijöfnunarlag

5 7 cm lag úr 100% hrosshári

6 Latex heilsu og hægindalag

7 50mm mjúkur svampur

8 10mm milli-mjúkur svampur

9 Hvítt styrktarlag

10 Steyptir hliðarkantar

11 1,8mm 5svæða pokagormakerfi

12 50mm mjúkur svampur

13 15 gr/m2 þrýstijöfnunarlag

14 12 mm þykkur botnsvampur

15 Stamt lag til að hindra hreyfingu

16 20mm þykkur kantsvampur
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UPPBYGGING

SERTA CAVALLO
HÖNNUN Í SÉRFLOKKI

Cavallo heilsudýnan er uppbyggð til að veita hámarks slökun 

og hvíld í svefni. Fimm svæða pokagorma kerfið er stífara á 

mjaðmasvæði og mýkra á axlasvæði. Cavallo er gerð úr 100% 

náttúrulegum efnum og inniheldur 

m.a. hrosshár í efsta yfir lagi. Steyptir 

hliðarkantar dýnunnar gefa 25% 

meira svefnsvæði.

STÆRÐ FULLT VERÐ Á CAVALLO FEBRÚAR
  MEÐ COMFORT BOTNI OG FÓTUM TILBOÐ

180X200     311.200 KR. 248.960

 

America’s #1  
Mattress Manufacturer

A F S L ÁT T U R
20%
C AVA L L O  180 X  200 C M

F E B R Ú A R T I L B O Ð
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Auðvelt að versla á byko.is

Tjöruhreinsir 
Túrbó Sámur - 5l. Tvívirkur 
alkalískur tjöruhreinsir fyrir 
ökutæki, vélar, vélarúm, gólf og 
fleira. 

2.295
90500705 
Almennt verð: 2.995

Allar  
rúðuþurrkur

TILBOÐ

20% 
afsláttur

TILBOÐ

Rúðuvökvi 
5 lítrar og þolir -18°C.

715
90503840 
Almennt verð: 865

Rúðuskafa 
90-112cm með kúst.

2.695
84589046

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

Förum varlega  
  í kulda og snjó

BYKO er einnig í 2.-3. sæti á lista ánægjuvogarinnar yfir allar smávöruverslanir!

Háþrýstidæla 
AQT 33-11. 110bör, 1300W.  
300 l./klst.

15.995
74810231

Hálkusalt 
10 kg.

585
54710126
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BOLLUDAGUR& SPRENGIDAGUR!

HELGAR-
TILBOÐ 8.-14.  

febrúar

Rjómasprauta 
0,5l. hvítt eða króm.  
Gashylki fylgir ekki. 

4.495
41330943/44 
Almennt verð: 5.995

Handþeytari 
220W, 5 hraðastillingar

1.995
65103569 
Almennt verð: 2.995

25% 
afsláttur
Pottar og 
pönnur

25% 
afsláttur
Bökunar- 
vörur

33% 
afsláttur

25% 
afsláttur

Tilboð gilda til 19. febrúar
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Borgarfulltrúi skrifaði grein 
um umferðarmál í vikunni. 
Þar sagði hann að ef götur 

væru breikkaðar og mislæg gatna-
mót byggð, þá væri það skamm-
góður vermir, bílum fjölgaði 
jafnharðan og allt væri komið í 
verri hnút. Þetta er áhugavert. 
Aumingja borgin byggir vegi til að 
létta á umferðinni og við hlaupum 
til og eyðileggjum allt með því að 
kaupa fleiri bíla og allt fer í sama 
horfið.

Meirihlutinn í Reykjavík ætlar 
að stöðva þetta og nú á að fara 
í Sovét-stæl risalausn sem á að 
redda málum í eitt skipti fyrir öll, 
allir í strætó, allir sem einn.

Staðreyndin er að fólki er að 
fjölga á Íslandi og því fjölgar 
bílunum og fólk kaupir ekki bíla 
til að hrekkja Skúla Helga og Dag 
B. Bíllinn er þægilegur ferðamáti í 
landi þar sem veðráttan sveiflast 
á milli þess að vera ömurleg og 
hræðileg. Borgarlínan mun ekki 
breyta þessu og rándýr tilraun 
sem gekk út á að stórauka hlutfall 
ferða með strætó skilaði því að 
hlutfallið fór úr 4% í 4%.

Í öðrum fréttum vikunnar kom 
fram að Dagur B. hélt að ástæðan 
fyrir því að ekki væri byggt nóg í 
Reykjavíkurborg væri sú að það 
vantaði byggingarkrana. Þetta er 
í takti við þá kenningu Dags að 
allir aðrir en hann beri ábyrgð á 
þróun mála í borginni. Þetta væri 
fyndið ef ekki væri fyrir þá stað-
reynd að hækkun húsnæðisverðs 
sem lóðaskorturinn hefur búið til, 
hefur leitt til hækkunar á verð-
bólgu og þar með kostað skuldug 
heimili um land allt gríðarlega 
fjármuni vegna hárra vaxta. Er 
hægt að senda reikninginn á 
Reykjavíkurborg?

Á einhver 
krana?

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

BAkþAnkAR
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FADO borðlampi  1.790,- 
Ljósapera seld sér

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.
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