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Edda Björg
Eyjólfsdóttir
ræðir fæðingar
þunglyndið. Hún
vill uppræta for
dóma og liður í
því er að setja á
svið einleik eftir
Söruh Kane.
➛26

Ég

Kristján Guðmundsson

Þarf ekki að vaska
upp lengur. ➛38

Gylfi með nettustu
greiðsluna. ➛66

komst
ekki út
úr húsi

Fegurðar
drottningar
líta um öxl ➛70
p l ú s 2 s é r b l ö ð at v i n n a l F ó l k
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Fréttablaðið/vilhelm

Allt það besta hjá 365

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ
BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960 1985

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*
Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.
*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

Skólahreysti
um helgina
Vertu með og skemmtu
þér hraustlega.
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LAUGARDAGUR

Litli fingur litaður fjólublár

Veður

Stíf suðvestanátt og úrhelli í fyrramálið
um landið vestanvert. Annars víða
rigning vestan- og norðanlands, en
skýjað með köflum suðaustan til. Hiti
10 til 18 stig, hlýjast á Austurlandi.

SJÁ SÍÐU 54

Fella niður mál
gegn Samherja

DÓMSMÁL Sérstakur saksóknari hefur
fellt niður sakamál á hendur Þorsteini Má Baldvinssyni, forstjóra Samherja, og þremur lykilstarfsmönnum
fyrirtækisins þar sem grunur lék á
að þeir hefðu brotið gegn lögum
og reglum um gjaldeyrismál. Þorsteinn segir málið hafa haft gríðarlegt tjón í för með sér fyrir fyrirtækið
en rannsóknin stóð yfir í á fjórða
ár. Í lok mars 2012 var gerð húsleit
í höfuðstöðvum Samherja bæði á
Akureyri og í Reykjavík. Það voru
starfsmenn Seðlabanka Íslands sem
framkvæmdu húsleitina vegna gruns
þeirra um brot á lögum og reglum um
gjaldeyrismál.

Þorsteinn Már
Baldvinsson

Í framhaldinu kærði Seðlabankinn
Samherja og tengd fyrirtæki fyrir brot
gegn gjaldeyrislögum til Embættis
sérstaks saksóknara. Embættið sendi
málið aftur til Seðlabankans þar sem
ekki var heimilt að kæra fyrirtæki. Í
framhaldinu kærði bankinn einstaklinga innan fyrirtækisins, það er Þorstein Má og þrjá aðra lykilstarfsmenn,
fyrir að brjóta gegn gjaldeyrishöftunum. Meint brot vörðuðu sektum eða
allt að tveggja ára fangelsi. Við tók
rannsókn á málinu sem lauk ekki fyrr
en í vor, rúmum þremur árum eftir
að hún hófst. Í gær var svo Þorsteini
Má og hinum sem höfðu réttarstöðu
grunaðra í málinu tilkynnt að málið
hefði verið fellt niður.
Þorsteinn Már sagði í samtali við
Stöð 2 í gærkvöldi að efst í huga sér
væri þakklæti til starfsmanna fyrirtækisins að hafa staðið þétt saman
í þessu máli. „Á sama tíma er búið
að ráðast þarna á marga starfsmenn
samherja, taka mannorðið af þeim
það hefur verið vont að horfa upp á
það.“ Stofnað hafi verið til málsins af
illum hug. – lvp

Í gær hófst átak UNICEF og Tes & kaffis gegn mænusótt en börn á stríðssvæðum og í flóttamannabúðum eru berskjölduð gagnvart þessum skæða sjúkdómi. Halldóra Geirharðsdóttir leikkona litar fingurinn á Margréti Guðnadóttur, prófessor í veirufræði, en við bólusetningarátak er litli fingur litaður
fjólublár til marks um að börn séu búin að fá bóluefni. Íslendingar sem fengu mænusótt sem börn fylgjast með. Fréttablaðið/Anton

Úrlausn
skuldamála
er nærri lokið

STJÓRNSÝSLA „Undanfarin misseri hefur Íbúðalánasjóður lagt í
mikinn kostnað og mannafla við
þau skuldaúrræði sem ráðist var í af
stjórnvöldum til þess að takast á við
afleiðingar bankahrunsins. Nú sér
fyrir endann á þeim verkefnum og
því eðlilegt að Íbúðalánasjóður lagi
starfsemi sína að þeirri staðreynd,“
segir Hermann Jónasson, forstjóri
Íbúðalánasjóðs. Sjóðurinn kynnti í
gær skipulagsbreytingar þar á bæ.
Framkvæmdastjórum verður fækkað úr sex í fjóra og mun starfsemin
skiptast í: Viðskiptasvið, útlánasvið,
fjármálasvið og rekstrarsvið. Í tilkynningu sjóðsins segir að stefnumótunin feli í sér áherslu á einfaldari
rekstur, aukna áherslu á kjarnastarfsemi sjóðsins, markvissari aðgerðir
til lausnar á fjármögnun skuldbindinga sjóðsins og jafnvægi í lánastarfsemi og fjármögnun hans. – þea

Var sagt upp þjónustu
og sett í algjöra óvissu
Nafn Aileen Soffíu Svensdóttur bætist á biðlista eftir stuðningsþjónustu í næstu
viku þegar hún missir liðveislu sem hún á lögbundinn rétt á. Hún íhugar einkamálsókn gegn borginni. Mörg sambærileg mál liggja á borði réttargæslumanns.
VELFERÐARMÁL „Það að fá stuðningsþjónustu er orðið eins og að vinna
í happdrætti,“ segir Aileen Soffía
Svensdóttir, formaður Átaks, félags
fólks með þroskahömlun. Hún hefur
sjálf lögbundinn rétt á stuðningsþjónustu frá Reykjavíkurborg en
hefur eingöngu fengið hana í rúma
átta mánuði á síðastliðnum þremur
árum.
Í Fréttablaðinu í síðustu viku kom
fram að fimm hundruð manns séu á
biðlista eftir stuðningsþjónustu hjá
Reykjavíkurborg. Nafn Aileen mun
bætast á listann í næstu viku.
„Ég fékk þjónustu í rúman mánuð
árið 2013, en missti hana svo. Í
janúar síðastliðnum fékk ég loksins
aftur þjónustu eftir tveggja ára bið,
en ég mun missa hana í næstu viku.
Ég fékk símtal í sumar þar sem mér
var sagt að það væri verið að taka af
mér þjónustuna því það væru ekki
til peningar og manneskjan væri að
hætta. Þetta hefur valdið mér miklum
kvíða,“ segir Aileen.
Þjónustan sem Aileen þarf á að
halda kallast frekari liðveisla og er
lögbundin þjónusta við fatlað fólk.
Þjónustan er í formi stuðnings til
daglegs lífs sem á að efla sjálfstæði
og mæta þörfum hvers og eins. Hún
getur snúist um aðstoð við skipulag
á heimili, innkaup, eldamennsku,
læknisheimsóknir og svo framvegis.
Aileen fékk stuðning heim einu sinni
í viku.
„Ég er með umsókn samþykkta
frá borginni og hef lögbundinn rétt
á þessari þjónustu. Ég, og fjölmargir
aðrir, fæ bara svarið að það séu ekki
til peningar. Það á ekki að koma mér
við, eða öðru fötluðu fólki, hvernig
sveitarfélagið skipuleggur fjármál
sín. Svo er sagt að það þurfi að skoða

Aileen fylltist kvíða þegar henni var tilkynnt að það væri verið að taka af henni
þjónustuna og henni finnst óvissan um framhaldið óþægileg. Fréttablaðið/Anton

Mörg mál liggja á borði réttindagæslumanna
„Það er mjög alvarlegt að fatlað fólk þurfi að fara í málsóknir til að fá lögbundna
þjónustu,“ segir Auður Finnbogadóttir, réttindagæslumaður fatlaðs fólks í
Reykjavík. Hún segir nýfallinn dóm um túlkaþjónustu vera fordæmi en þar er
sagt að stjórnarskrárvarinn réttur til þjónustu sé fjárlögum æðri. Auður segir
sum mál vera kæranleg í úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála en
aðrir séu að íhuga einkamálssóknir. „Á mörgum stöðum er þörfin mjög mikil.
Málið er einfalt. Fólk á rétt á aðstoð til að geta lifað sjálfstæðu lífi.“

málin og taka þetta í skrefum. En það
á ekkert að þurfa að skoða þetta eða
taka í skrefum. Þetta er ekki flókið,
þetta er okkar réttur.“
Aileen segir þetta ástand fara illa
í mjög marga og að hætta sé á að
fólk einangrist. „Það geta skapast ný
vandamál og stærri. Í stað þess að efla
fólk er hætta á að það sé brotið niður.
Maður missir alla trú á kerfið og nú

er ég sett enn einu sinni í óvissu, sem
er óþægilegt. Ör starfsmannaskipti
eru líka erfið upp á traustið. Þar að
auki tekur á að vera alltaf að hringja
á skrifstofuna og minna á sig. Ég
hef fengið mig fullsadda af þessu og
ákvað að fá mér réttindagæslumann
út af málinu og er þessa dagana að
íhuga mín réttindi.“
erlabjorg@frettabladid.is
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Þrír í fréttum
Everest og
Kæra Eygló
Aldís Þorbjörg
Ólafsdóttir

hefur ekki
fengið
viðurkennt
að hún
sé móðir
nýfæddrar
dóttur sinnar
vegna þess að
Þjóðskrá fer fram á yfirlýsingu frá
henni og konu hennar um það
hvernig dóttirin kom undir. Konurnar fengu gjafasæði hjá Art Medica en það er prinsippmál hjá þeim
að skila pappírunum ekki, þar sem
gagnkynhneigð pör þurfa ekki að
staðfesta getnað með þessum hætti.
Bryndís Björgvinsdóttir

rithöfundur
stofnaði
viðburðinn
Kæra Eygló
á Facebook
fyrir fólk sem
vill veita flóttamönnum aðstoð
með ýmiss konar hætti. Sautján
þúsund manns skráðu komu sína
og hundruð ef ekki þúsundir sendu
skeyti inn í hópinn og buðu fram
húsnæði, fjárhagsstuðning, fatnað,
leikföng, vináttu og að fóstra munaðarlaus börn.

Baltasar Kormákur

komst í heimspressuna í vikunni þegar
kvikmynd
hans Everest opnaði
kvikmyndahátíðina í Feneyjum. Myndin
er stjörnum prýdd og
fékk prýðisgóða dóma í fjölmiðlum
ytra. Með kvikmyndinni þykir
Baltasar klífa hærra í Hollywood og
skipa sér á meðal stærri leikstjóra
þar í borg.

Tvöfalt fleira fé en fólk á Íslandi
Haustið er uppskerutíð sauðfjárbænda sem hefst með smalamennsku í dag. Fimmtíu manns smala í
stærstu rétt landsins, Þverárrétt í Borgarfirði. Þá munu enn fleiri aðstoða bændur við að draga í dilka.
LANDBÚNAÐARMÁL Smalamennska
og réttir haustsins hefjast um helgina og standa fram í næsta mánuð.
Búast má við því að hundruð landsmanna taki þátt í smalamennsku
enda skemmtilegt en jafnframt
mikilvægt fyrir sauðfjárbændur að
kollheimta fé.
Fréttablaðið tók saman átta af
helstu réttum landsins. Þær eiga
það sameiginlegt að í þær er smalað miklu fé af stóru svæði, þar sem
margir leggja hönd á plóg. Upplýsingarnar eru fengnar frá Landssamtökum sauðfjárbænda og Bændasamtökunum.
Eiríkur Skarphéðinsson, bóndi
á Djúpadal, er fjallskilastjóri, eða
fjallkóngur, í Skagafirði. Nánar tiltekið í Silfrastaðarétt, einni stærstu
rétt landsins. Fjallkóngur sér um
skipulagningu smalamennsku og
á í tíðum samskiptum við bændur
í sveitinni um þann mannskap sem
býðst hverju sinni. Eiríkur hefur
gegnt því embætti, sem unnið er
í sjálfboðavinnu, í sex ár. „Það er
lykilatriði að þekkja svæðið vel og
vita hvað maður er að senda fólk
út í. Þetta spilast mikið af veðri og
svona,“ segir hann.
Í Silfrastaðarétt er smalað frá
Öxnadalsheiði og Hörgárdalsheiði. Smalað er í tvo daga, nærri
tíu þúsund fjár. Eiríki er sérstaklega minnistætt þegar smala þurfti
fyrr en áætlað var í september árið
2012. Þá þurftu gangnamenn að
hafa sig alla við að grafa fé úr fönn
við erfiðar aðstæður. „Það var bara
alveg furðulegt hvað það gekk allt
saman upp, og allir hjálpuðust að.
Við urðum ekki fyrir neinu tjóni og
sluppum vel. En þetta gleymist sjálfsagt aldrei.“
Svolítið hefur borið á því að
ferðamenn sæki í smalamennsku
hér á landi. Bóndinn á Eyvindarstöðum í Austur-Húnavatnssýslu,
Óskar Guðmundsson, segir að
ferðaþjónustuaðilar sjái alfarið
um hópana. „Það hefur reynst vel

Hefst 3. september
Hefst 7. september

BAKLEIKFIMI
&
AQUA
FITNESS
AQUA FITNESS

Mánudaga kl. 17.45 og miðvikudaga kl. 18.15 í Grensáslaug
UNDIR
LEIÐSÖGN
SJÚKRAÞJÁLFARA
Fjörugir tímar
undir
leiðsögn sjúkraþjálfara.
Í GRENSÁSLAUG, GRENSÁSVEGI 62.

Upplýsingar
og skráning
UPPLÝSINGAR
OG SKRÁNING
Í SÍMA
897-2896
OG Á WWW.BAKLEIKFIMI.IS
á www.bakleikfimi.is

á höfuðborgarsvæðinu
ná ekki endum saman í
mánaðarlok.

220 hafa sótt um hæli

af lambakjöti eru
enn þá til á lager úr
haustslátrun 2014.

LEIGJENDA

á Íslandi síðan í ágúst 2014

1.100 fá
endurhæfingu á
Reykjalundi á ári
– umsóknir eru
50% fleiri árlega.

70%

7 AURSKRIÐUR

53 verslanir og
þjónustustaðir í
miðborginni eru
hugsaðir fyrir
ferðamenn.

LAUGARDAGUR

lokuðu veginum
á milli Siglufjarðar
og Fljóta eftir
ofsarigningar
í vikunni.

2.000 tonn

0-1

verða keypt fyrir
150 milljóna styrk
frá Arion banka til
Landspítalans.

voru lokatölur í sigri
Íslendinga á Hollendingum.

400 sjúkrarúm
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Svolítið hefur borið á því að ferðamenn sæki í smalamennsku hér á landi. Fréttablaðið/Valli

✿ Helstu réttir landsins
Gljúfurárrétt
Lokastaðarétt

Hraunsrétt

Auðkúlurétt
Hrútatungurétt
Stærsta rétt
landsins með
20 þúsund fjár.
50 manns sjá
um smölun
í þremur
gangnamannahópum.

Silfrastaðarétt
Þverárrétt

Reykjarétt

Um 800.000

ám, hrútum og lömbum
verður smalað af fjalli í haust

og gengið ágætlega. Sumt af þessu
fólki hefur verið að gera svolítið
gagn en þetta hefur aðallega verið
í hóp og ekki dreifst mikið á meðal
okkar gangnamanna.“ Ferðamenn
hafa ekki sóst eftir því að taka þátt í
smalamennsku á fæti en á Eyvindarstaðaheiði er að mestu smalað á
hestbaki.
Landssamtök sauðfjárbænda eru
að ráðast í vinnu við gerð apps fyrir
farsíma sem á að halda utan um
allar réttir landsins. Fyrirhugað er
að appið komist í gagnið á næsta
ári. Að sögn Svavars Halldórssonar,
framkvæmdastjóra samtakanna, er
forritið hugsað sem gagnagrunnur
um allar réttir landsins. Hægt sé að
sækja upplýsingar um nærliggjandi
réttir og hvenær þær fara fram til
að auðvelda þátttöku. Það er líka
eins gott, því víða þekkist það að
þeir sem ekki draga í dilka fái ekki
að sletta úr klaufunum í lok dags á
réttaballi. snaeros@frettabladid.is

Tilkynnti um óléttuna á Instagram
SVÍÞJÓÐ Viktoría, krónprinsessa Svíþjóðar, og Daníel prins, eiginmaður
hennar, hafa tilkynnt að þau eigi
von á sínu öðru barni í mars á næsta
ári. Prinsessan er komin þrjá mánuði
á leið og mun hafa viljað tilkynna
þjóð sinni um nýja ríkisarfann áður
en færi að sjá á henni.
Hjónin fóru þá nýstárlegu leið að
tilkynna um barnið á Instagram þar
sem þau birtu mynd af fjölskyldunni.
Fyrir eiga hjónin dótturina Stellu
sem er þriggja ára en nýja barnið verður það þriðja í erfðaröðinni til
þjóðhöfðingjatignar í Svíþjóð á eftir
Viktoríu og Stellu. Margareta Thorgren, talskona konungsfjölskyldunnar, tilkynnti fjölmiðlum í gær að
fjölskyldan væri hæstánægð með að
annað barn sé á leiðinni.
„Henni [krónprinsessunni] líður
frábærlega og hún er ánægð með að
eiga von á barni í mars,“ sagði hún.
Silvía drottning, sem er sögð vera
afar barngóð, mun vera hæstánægð
með að fjölskyldan skuli stækka

Þessa mynd birti fjölskyldan á Instagram-síðu konungsfjölskyldunnar.

en annað barn Viktoríu verður fjórða
barnabarn Silvíu drottningar og Gústafs Svíakonungs. Yngri systir Viktoríu,
Magðalena, á dreng og stúlku með
manni sínum.

Ekki er enn vitað af hvoru kyninu
barnið er. Viktoría mun halda áfram
að gegna skyldum sínum fram á
haustið en mun taka hlé frá dagskrá
sinni þegar líður á veturinn. – srs

ÍSLENSKA/SIA.IS SML 75828 09/15

Skoraðu á vin!
Láttu reyna á Skólahreystiþrautirnar í Smáralind
um helgina kl. 14-17

Skólahreysti
í Smáralind
Komdu og taktu þátt!
Allir skólakrakkar eru velkomnir. Þau sem fara í gegnum
þrautirnar fá happdrættismiða að lokum. Einnig verða
veitt verðlaun fyrir bestu frammistöðuna í aldurshópnum
11-14 ára og 15-18 ára. Fjöldi flottra vinninga!

OPIÐ: VIRKA DAGA 11-19 FIMMTUDAGA 11-21 LAUGARDAGA 11-18 SUNNUDAGA 13-18 WWW.SMARALIND.IS FACEBOOK INSTAGRAM
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Ungmenni líklegri til að lenda í fíknivanda eftir skilnað foreldra
velferðarmál „Að finnast maður tilheyra fjölskyldu er álitinn einn af mikilvægustu þáttunum til að koma í veg
fyrir áhættuhegðun ungmenna og að
þau leiðist út í fíkniefnaneyslu,“ segir
Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi. „Það er því mikilvægt að fagfólk taki mið af þeirri staðreynd að
í stjúpfjölskyldum er fólk ekki alltaf
sammála um hver tilheyri fjölskyldunni og auðvelt að finnast maður
útundan.“
Valgerður bætir við að hópur barna

sem eigi foreldra á tveimur heimilum fari ört vaxandi og því þurfi að
taka tillit til fjölskylduaðstæðna í allri
forvarnarvinnu. Einnig að þau börn
sem hafa reynt marga skilnaði séu í
enn meiri áhættu.
„Þeir þættir sem vega þyngst þegar
kemur að áhættumati eru skert samskipti við foreldra, rofin tengsl við
foreldri og röskun á ytri högum,“
segir hún og bætir við að þótt flestum þessara barna vegni vel sýni bæði
erlendar og innlendar rannsóknir

Þeir þættir sem vega
þyngst þegar kemur
að áhættumati eru skert
samskipti við foreldra, rofin
tengsl við foreldri og röskun
á ytri högum.
Valgerður Halldórsdóttir,
félagsráðgjafi

fram á þennan áhættuþátt. Hún
vísar m.a. til rannsóknar Jóhönnu
Rósu Arnardóttur sem sýnir fram á
að þessi hópur ungmenna sé líklegri
til að hafa notað vímuefni. Einnig að
stærsti hópur barna í barnavernd
eigi einhleypa foreldra og stjúpfjölskyldur.
Valgerður ásamt Jónu Margréti
Ólafsdóttur mun halda námskeið
fyrir fagfólk sem ber heitið Frá fikti
til fíknar. Þar verður sjónum beint að
þessum þætti. – ebg

Hætta er á að börn sem búa á tveimur
heimilum upplifi síður að þau tilheyri
einhverri heild. Fréttablaðið/Vilhelm

Frumskógardrottning Errós afhjúpuð

Frá kr.

69.900

11. september í 4 nætur

Bratislava
Hotel Falkensteiner

Netverð á mann frá kr. 69.900 m.v. 2 í herbergi.
Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000
www.heimsferdir.is

Tilboð!

Í Breiðholti Listaverkið Frumskógardrottningin eftir Erró var afjúpað við sundlaugina í Breiðholti í Reykjavík
í gær. Verkið er brennt á flísar á loftræstistokknum við húsnæði laugarinnar og mun ábyggilega vekja ómælda
ánægju hjá Breiðhyltingum um ókomna tíð. Fréttablaðið/Vilhelm

522

584

605
419

121

á mann m.v. tvo fullorðna

565

á mann m.v. tvo fullorðna

118.300 kr. 134.500 kr.

186

Verð til Tenerife frá

770

Verð til Kanarí frá

fjöldi karla
fjöldi kvenna
samtals

280
285

19. nóv. – 3. des
3.–22. des.
12.–26. jan.

✿ fleiri karlar og
færri konur

248

30. okt. – 17. nóv.
2. des. – 19. des.
13. jan. – 27. jan.

á hverju ári og er það eina aldursbilið
sem einhver aukning hefur verið í
síðustu tíu árin. 143 á þessu aldursbili fóru í aðgerðina í fyrra en 116 tíu
árum fyrr.
Ekki er heimilt að gangast undir
ófrjósemisaðgerð fyrir 25 ára
aldur samkvæmt lögum nr. 22 frá
árinu 1975 um ráðgjöf og fræðslu
varðandi kynlíf og barneignir. Þar er
tekið fram að viðkomandi skal einnig „óska eindregið og að vel íhuguðu
mái eftir því að komið verði í veg fyrir
að hún/hann auki kyn sitt“. Leyfilegt
er með undantekningum að gera
aðgerðina á yngra fólki vegna líkamlegra og/eða andlegra kvilla og eru
1–3 slíkar undantekningar veittar á
ári. – ebg

521

Tenerife

dagsetningar á tilboði

Heilbrigðismál Frá árinu 2000 hefur
þróunin verið sú að sífellt færri konur
fara í ófrjósemisaðgerð en á móti fara
sífellt fleiri karlar í slíka aðgerð.
Á síðasta ári fór 121 kona í ófrjósemisaðgerð en 463 karlar. Fyrir tíu
árum var hlutfallið nokkuð jafnt en
árið 2000 var hlutfallið þveröfugt
við það sem er í dag. Þá voru konur
sjötíu prósent þeirra sem fóru í ófrjósemisaðgerð.
Heildarfjöldi fólks sem farið hefur í
ófrjósemisaðgerð frá 1981 hefur verið
svipaður á ári hverju. Þó fjölgaði
aðgerðunum nokkuð á árunum 1996
til 2002. Flestir þeirra sem fara í ófrjósemisaðgerð eru á aldrinum 35-44
ára. Þó eru nokkuð margir á aldursbilinu 25-34 ára sem fara í aðgerðina

522

Kanarí

dagsetningar á tilboði

Tæplega 600 létu taka sig úr sambandi

522

Kanarí og Tenerife í vetur

28

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

LANDSINS

TILBOÐ

20%

MESTA

afsláttur á kassa

ÚRVAL

fyrir heilsuna

Rapunzel

Fáðu Rapunzel lífrænar vörur á tilboði í næstu verslun.

und
Ný bragðteg

Gott verð
2.899 kr/stk

Amino Energy

Vitamin Well

Ný tegund hefur bæst við fjölskylduna, bláberja.

aup
Nýtt í Hagk

Allir þurfa að upgrade-a sig. Eða næstum allir.
Bragðgóðir og svalandi drykkir, fullir af vítamínum, steinefnum, jurta og
ávaxta extract og örlítið af ávaxtasykri. Fáanlegir í 4 bragðtegundum.

aup
Nýtt í Hagk

BCAA Amino Gro 306 GR
gefur þér aukna orku við
æfingar og kemur í veg fyrir
vöðvaniðurbrot.

TILBOÐ

20%

Gott verð
399 kr/stk

15%
afsláttur á kassa

afsláttur á kassa

QUEST prótein snakk

Ekta kartöfluflögur, 21g prótein, aðeins 5g kolvetni
og engin fita. Brakandi og samviskulaust Quest!

Nákd. hrábarir

Margar bragðtegundir.

USN

Nutramino vatn

CLA & RASPBERRY KETONE EXTRACT sykurlaust og án
örvandi efna. Eykur brennslu, nýtir fitubirgðir sem orku,
styður við vöðvauppbyggingu, minnkar fituupptöku og
sykurlöngun. COLLAGEN & CLA styður við heilbrigða húð
og liði ásamt því að auka bennslu.

25% prótein.

Hefur reynst vel bæði
til að fyrirbyggja og
meðhöndla Candida
sveppasýkingu. 100%
náttúruvara sem er
örugg fyrir börn,
barnshafandi og
mjólkandi mæður.
Gildir til 13. september á meðan birgðir endast.

TILBOÐ

Bio-Kult Candéa

TILBOÐ

20%
afsláttur á kassa

TILBOÐ

TILBOÐ

3.999kr/stk

1.299kr/stk

v.á. 4.499

v.á. 2.199

Hydroxycut

Drops, Fat Burner.

MIKIÐ ÚRVAL AF VÍTAMÍNUM Á 20% AFSLÆTTI

TILBOÐ

20%
afsláttur á kassa

Nýr Audi Q7
Frumsýnum nýjan og tilkomumikinn
Audi Q7 í dag.

Árangur næst þegar þú lætur ekkert stöðva þig
Nýr og tilkomumikill Audi Q7 verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16.
Hann er einstakur hvað varðar aksturseiginleika og upplýsingakerfi ásamt því að vera í fremstu röð
þegar kemur að aðstoðarkerfum fyrir ökumann. Hann leggur meðal annars í stæði, bakkar með
kerru og keyrir sjálfur í umferðaröngþveiti. Nýr Audi Q7 er búinn fullkomnu quattro® fjórhjóladrifi.
Hann er sterkur og stæðilegur lúxusjeppi en 325 kílóum léttari og 26% eyðslugrennri en áður.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is
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Átak til atvinnusköpunar

Á markað með
snjallt nýsköpunarverkefni?

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir
eftir umsóknum um styrki úr verkefninu Átak til
atvinnusköpunar. Veittir eru styrkir til
nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða
starfandi frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja.
Markmið verkefnisins:
Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum
sem hlotið gætu frekari ármögnun sjóða og árfesta

Landgræðslustjóri segir að það myndi skipta sköpum ef hægt væri að fækka sauðfé
á beit á sumum stöðum. Fréttablaðið/Stefán

Mætti grisja
um 30 prósent

Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða
frumkvöðla og fyrirtækja
Sérstök áhersla er lögð á
Verkefni sem skapa ný störf
Nýsköpun og/eða samstarfsverkefni sem byggir á hönnun
Nýsköpun sem á sér stað í klasasamstarr
Verkefni sem eru að stíga fyrstu skref á alþjóðamarkaði

Prófessor í hagfræði telur hægt að fækka í sauðfjárstofninum um þrjátíu prósent án þess að það hafi
áhrif á innlendan markað. Formaður Félags sauðfjárbænda segir bændur horfa til markaða erlendis.

Nánari upplýsingar og rafræn umsóknareyðublöð eru á www.nmi.is
Beiðni um upplýsingar og aðstoð má senda á netfangið: hildur@nmi.is

Umsóknarfrestur til kl. 12:00 á hádegi þann 28. september

Grindarbotn

kvennaheilsa

• Finnur þú fyrir veikleika í grindarbotni, eins og áreynsluþvagleka,
þreytu eða þyngslatilfinningu í grindarbotninum?

Við lifum ekki á því
að selja hvert öðru
gallabuxur, við lærðum það
árið 2007.
Þórarinn Ingi
Pétursson

að 38 milljarðar rúmir hefðu farið
í beingreiðslur til sauðfjárbænda
frá 2007 án þess að kannað væri
hvort markmið samnings við sauðfjárbændur væru að nást. Þórarinn
bendir á að þessir peningar fari allir
inn í hagkerfið og búi til afleidd störf.
„Við lifum ekki á því að selja hvert
öðru gallabuxur, við lærðum það árið
2007,“ segir Þórarinn Ingi.
Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri segir það geta skipt sköpum
fyrir landið ef hægt væri að fækka
sauðfé á beit á sumum svæðum. „Ef
næðist samkomulag um hvar á landinu þessi fækkun gæti átt sér stað
myndi það hafa gríðarlega jákvæð
áhrif á landið. Hins vegar ef það
fækkar jafnt og þétt um allt landið
gæti það ekki haft mikil áhrif. Það eru
tiltölulega fáir bændur að nýta þessa
illa förnu afrétti sem við vitum af á
eldfjallasvæðum landsins.“
sveinn@frettabladid.is

SUÐRÆN SVEIFLA
SUÐRÆN
SVEIFLA

• Finnur þú fyrir tíðri þvaglátsþörf og tíðum þvaglátum?
• Ertu með varnarspennu eða verki í grindarbotni og
óþægindi vegna þess?

Suðræn
Suðrænsveifla
sveifla er
er skemmtileg
skemmtileg
líkamsrækt
fyrir
konur
á öllum
aldri.
líkamsrækt
fyrir
konur
á öllum
Námskeiðið
byggistbyggist
upp á mjúkri
aldri.
Námskeiðið
upp á
upphitun,
latin
dönsum
eins
og
mjúkri upphitun, latin dönsum
Cha Cha, Jive, Salsa og fl.,
eins og Cha Cha, Jive, Salsa og fl.,
kviðæfingum og góðri slökun.
kviðæfingum og góðri slökun.

Ef svo er áttu erindi til okkar
Tvö 12 vikna námskeið hefjast í Hlíðasmára 15, Kópavogi,
þriðjudaginn 8. september: kl. 16.30 og 17.30
Ef ekki næst full þátttaka verða námskeið felld niður eða sameinuð.

Takmarkaður fjöldi
Leiðbeinendur:
Þorgerður Sigurðardóttir og
Guðrún Magnúsdóttir sjúkraþjálfarar
Skráning og nánari upplýsingar:
grindarbotn@gmail.com
eða í síma 564-5442

Landbúnaður Ef íslenskir sauðfjárbændur myndu aðeins framleiða
lambakjöt fyrir íslenskan markað
væri hægt að minnka sauðfjárstofninn um 30 prósent. Þetta er mat
Þórólfs Matthíassonar, prófessors í
hagfræði. Þórarinn Ingi Pétursson,
formaður Félags sauðfjárbænda, segir
þetta rétt hjá honum en ætlunin sé
ekki einungis að framleiða lambakjöt
fyrir innanlandsmarkað.
Þann 1. ágúst síðastliðinn, mánuði
fyrir sláturtíð, voru til tæp tvö þúsund tonn í frystigeymslum sláturhúsa
frá síðustu sláturtíð. Einnig fara um
þúsund tonn í útflutning. Framleiðsla
lambakjöts er um tíu þúsund tonn á
ári. „Ef bændur hugsa einungis um að
framleiða ofan í íslenskan markað er
einsýnt að hér er allt of margt fé,“
segir Þórólfur. „Þetta er kostnaðarsamur landbúnaður bæði fyrir hið
opinbera og svo gengur féð um á illa
förnum afréttum víða hér á landi.“
Þórarinn Ingi segir hægt að leika
sér að tölum út í hið óendanlega en
segir sauðfjárbændur hugsa sér nú að
selja kjöt út á vel borgandi markaði.
„Við erum að markaðssetja lambið
okkar sem einstakt í heiminum. Hér
hefur stofninn verið nánast einangraður frá 874 og það er okkar sérstaða.
Því erum við að reyna að upprunamerkja lambakjötið okkar og selja
það dýrt inn á háklassaveitingastaði
erlendis,“ segir Þórarinn.
Fréttablaðið greindi frá því í gær

S J Ú

N

Hver
er 60 og
mínútur
ogtvisvar
kenntí viku
er tvisvar
í viku á og fimHver tími
er tími
60 mínútur
kennt er
á þriðjudögum
þriðjudögum og fimmtudögum kl. 17:30 í leikfimissal
mtudögum kl. 17:30 í leikfimissal Hvassaleitisskóla. Einnig verður kennt
Hvassaleitisskóla. Námskeiðið er tólf vikur.
á miðvikudögum kl. 18:00 og laugardögum kl. 11:00 í Stúdíói Sóleyjar
Kennari erMekka
Birgitta
danskennari.
Jóhannsdóttur,
Spa.Sveinbjörnsdóttir
Kennarar eru Birgitta
Sveinbjörnsdóttir
Skráning
er
hafin
á
námskeiðið
sem
hefst
fimmtudaginn
danskennari.og Ólöf Björk Björnsdóttir Skráning er hafin
á bæði nám10.
september.
skeiðin sem hefjast þriðjudaginn 11.janúar og miðvikudaginn 12.janúar
Upplýsingar
síma:899-8669.
899-8669.
Upplýsingarogogskráning
skráning íísíma:
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Kynntu þér Toyota FLEX
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið
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Í dag frumsýnum við nýjan Avensis, endurborinn og endurhannaðan þar sem fléttast saman tækni og fágað útlit. Reynsluaktu og
finndu hvað nýr Avensis er rúmgóður og rennilegur á vegi.

GJAFABRÉF FRÁ ICELANDAIR TIL EVRÓPU MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM*

5 ÁRA ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

*Gildir ekki með öðrum tilboðum.
**Gildir ekki með öðrum tilboðum. Viðkomandi þarf að vera meðlimur í Icelandair Saga Club.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

50

Kynntu þér einnig Toyota FLEX – nýja leið til að eignast bifreið frá Toyota. Komdu og njóttu þess að aka með okkur til framtíðar.
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Pallettu
tjakkur
EP Pallettu-tjakkur
2 tonna lyftigeta

38.900
Sími 412 2500 www.murbudin.is
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LAUGARDAGUR

UMHVERFISMÁL

Fá umhverfisvottun
Öll átta Icelandair hótelin hafa fengið
alþjóðlegu umhverfisvottunina ISO
14001. Í tilkynningu segir að Icelandair
hótelin séu fyrst allra hótela á Íslandi til
að hljóta þessa viðurkenningu.
SAMKEPPNISMÁL

Yfirtaka heimiluð
Samkeppniseftirlitið hefur komist að
þeirri niðurstöðu að ekki séu forsendur til
íhlutunar vegna yfirtöku Landsbankans
á Sparisjóði Norðurlands. Það er mat
Samkeppniseftirlitsins að sjónarmið
um fyrirtæki á fallanda fæti eigi við.
Sparisjóðurinn uppfylli ekki lagaskilyrði
starfsleyfisskylds fjármálafyrirtækis.

STEFNUMÓT VIÐ
KÍNVERSK FYRIRTÆKI
Fundur með viðskiptasendinefnd fyrirtækja
frá Foshan-borg í Guangdong-héraði.
Íslensk-kínverska viðskiptaráðið, Félag atvinnurekenda og Íslandsstofa
boða til hádegisfundar um tækifæri í viðskiptum íslenskra fyrirtækja og
sérhæfðra fyrirtækja frá borginni Foshan í Guangdong-héraði í Kína.
Fyrirtækin eru í margs konar iðnaði og tæknigreinum, m.a lasertækni,
fjarskiptatækni, loftræstitækni, bifreiðavarahlutum, prentvélatækni,
rafeindatækni fyrir bílaiðnað, margmiðlunarbúnaði, rafstöðva- og
raftækni, dælu-, glussa- og vökvatækni svo nokkuð sé nefnt.
Fundurinn verður haldinn föstudaginn 11. september kl. 10:00–13.00
á Grand Hótel Reykjavík, Hvammi.
Boðið verður upp á beina fyrirtækjafundi (B2B) með einstökum
fyrirtækjum í sendinefndinni.

Hundruð manna héldu af stað frá aðalbrautarstarstöðinni í Búdapest í gær og eru þarna að fara yfir Elísabetarbrúna.

Hundruð hyggjast
ganga til Austurríkis
NordicPhotos/AFP

Bretar vilja nú taka við þúsundum flóttamanna frá Sýrlandi. Hundruð flóttamanna héldu fótgangandi af stað frá Búdapest í gær áleiðis til Austurríkis.
Forsætisráðherra Ungverjalands, segir nauðsynlegt að verja kristni í Evrópu.
Dagskrá:
Ársæll Harðarson, formaður Kínversk-íslenska viðskiptaráðsins,
býður gesti velkomna.
Wang Zheng, aðstoðarframkvæmdastjóri viðskiptaskrifstofu
Foshan-borgar, ávarpar gesti og kynnir möguleikana á viðskiptum
milli aðila.
Þorleifur Þór Jónsson, frá Íslandstofu, kynnir íslensku fyrirtækin.
Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA og Íslensk-kínverska

PIPAR\TBWA

viðskiptaráðsins, stýrir fundi.
Létt hádegisverðarhlaðborð að loknum fundum.
Listi yfir og kynning á fyrirtækjunum verður aðgengilegur
á vef Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins www.ikv.is
Skráning á fundinn er á vef FA, www.atvinnurekendur.is

BRETLAND Bresk stjórnvöld hafa nú
brugðist við flóttamannastraumnum
frá Sýrlandi með því að bjóða þús
undum flóttamanna til landsins, til
viðbótar þeim sem þegar hafa fengið
vilyrði, og ætla að verja 100 millj
ónum punda til viðbótar í mannúð
araðstoð til flóttafólks í Sýrlandi,
Tyrklandi, Jórdaníu og Líbanon.
Nærri 400 þúsund Bretar höfðu í
gær skrifað undir áskorun til Davids
Cameron forsætisráðherra á netinu
um að taka við fleiri flóttamönnum.
Í gær héldu hundruð flóttamanna
af stað frá Búdapest fótgangandi
og sögðust ætla að fara alla leið til
Austurríkis, en það er 200 kílómetra
löng ganga. Ungversk stjórnvöld hafa
ekki viljað leyfa fólkinu að halda
áfram með lest til Þýskaland, jafnvel
þótt fólkið sé með fullgilda farmiða.
Forsætisráðherrar Ungverjalands,
Tékklands, Slóvakíu og Póllands
hafa hafnað öllum hugmyndum um

að komið verði á fót kvótakerfi fyrir
flóttafólk, þannig að öll aðildar
ríki Evrópusambandsins takið við
ákveðnum fjölda fólks í samræmi
við fólksfjölda og efnahagsstöðu
landanna.
„Nú er stund sannleikans runnin
upp í Evrópu,“ sagði Antonio Gut
erres, flóttamannafulltrúi Sameinuðu
þjóðanna, í harðorðri yfirlýsingu í
gær. Hann gagnrýnir þar aðgerða
leysi og ráðleysi Evrópusambandsins
og aðildarríkja þess.
„Evrópa getur ekki haldið áfram að
bregðast við þessum vanda með smá
skömmtum eða stigvaxandi aðkomu.
Ekkert land getur gert þetta upp á
eigin spýtur, og ekkert land getur
skorast undan,“ segir hann. „Við
megum ekki gleyma þeirri sérstöku
ábyrgð sem öll ríki bera gagnvart
flóttafólki, eins og kveðið er á um í
alþjóðalögum.“
Viktor Orban, forsætisráðherra

Ungverjalands, gagnrýnir sömuleiðis
mislukkaða innflytjendastefnu Evr
ópusambandsins í aðsendri grein,
sem birtist í þýska dagblaðinu Frank
furter Allgemeine í fyrradag.
Jafnframt grípur hann til varna
fyrir eigin ósveigjanleika gagnvart
flóttafólkinu, sem Ungverjar hafa
meinað för í gegnum landið. Hann
spyr hvernig sá, sem verður fyrir
áhlaupi, eigi að geta bjargað nokkr
um manni og segir jafnframt nauð
synlegt að verja hina kristnu Evrópu
gegn íslömsku flóttafólki.
„Er það ekki áhyggjuefni að kristið
fólk í Evrópu eigi nú í mestu vand
ræðum með að halda Evrópu krist
inni?“ spyr Orban. „Við höfum engan
valkost, við verðum að verja landa
mærin okkar.“
Þessi orð vöktu hörð viðbrögð
víða í Evrópu og meira að segja í ung
verskum fjölmiðlum.
gudsteinn@frettabladid.is
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Suzuki einsetti sér að búa til bíl sem væri fremstur í sínum
flokki. Bíl sem fólk gæti notið að eiga og aka. Það er óhætt
að fullyrða að vel hafi tekist til. Hinn nýi Vitara uppfyllir
allar þessar kröfur - og meira til.

All-Grip skapar aksturseiginleika í sérflokki og gerir
Suzuki Vitara að alvöru jeppa þegar á reynir.
Þú kemst alla leið!

Frumsýningarhelgi 5.- 6. september.
Opið frá 12-17 laugardag og 12-16 sunnudag.

Suzuki Vitara er fáanlegur sjálfskiptur og beinskiptur,
bæði með diesel- og bensínvél.

suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100

ÚTSALA
HÚSASMIÐJUNNAR

FLÍSAR 30% • SMÁRAFTÆKI 25% • POTTAPLÖNTUR 20 - 50% • HANDVERKFÆRI 20%
GARÐSTYTTUR OG GARÐÁLFAR 40% • VERKFÆRATÖSKUR 35% • PARKET 15-20%
TRÖPPUR OG STIGAR 20% • B&D RAFMAGNSVERKFÆRI 30% • GREINAKLIPPUR
35% GARÐVERKFÆRI 30% • STANLEY LOFTPRESSUR 25% • RAFMAGNSVERKFÆRI
20% • NILFISK HÁÞRÝSTIDÆLUR 20% • BÚSÁHÖLD 25% • PLASTKÖRFUR
OG BOX 30% • ÝMIS BLÖNDUNARTÆKI 20-25% • VINNUFATNAÐUR 20-40%
NORDLUX LJÓS 20% • INNIGOSBRUNNAR 50% OG MARGT FLEIRA

4.790kr 64.900kr 27.995kr
6.390kr

76.900kr

KAFFIVÉL

ÞVOTTAVÉL

ELOISE EKF3100
10 bollar

Electrolux, FW30L7120
1200 snúninga
7 kg.

1829137

1805690

36.995kr

HÁÞRÝSTIDÆLA
C130.2-8 PCD, 130 bör 520 ltr/klst, 8 m slanga + pallabursti ofl.
5254221

ERIKA OG CALLUNA HELGARTILBOÐ

GEFUM 150 MIÐA Í DAG

1.290
kr/3 stk
1.499

Í SAMSTARFI VIÐ VESTURPORT

kr

Í dag fá fyrstu viðskiptavinir Húsasmiðjunnar í
Skútuvogi, Grafarholti og Hafnarfirði sem versla fyrir
10.000 kr eða meira miða á forsýningu Vesturports á
sýninguna, Í hjarta Hróa Hattar.
Byrjaðu daginn snemma og tryggðu þér miða.
Hámark tveir miðar á viðskiptavin, meðan birgðir endast!
Húsasmiðjan er einn af bakhjörlum Vesturports.
Sýningarinnar, Í hjarta Hróa Hattar, er beðið með mikilli eftirvæntingu
enda hlotið lof erlendis. Nú loksins fá Íslendingar að njóta
sýningarinnar og viðskiptavinir Húsasmiðjunnar verða að sjálfsögðu
fyrstir að sjá hana enda ekki á hverjum degi sem Skírisskógur er
byggður úr timbri frá Húsasmiðjunni!

9.995 kr
FULLT VERÐ 14.519
HLEÐSLUBORVÉL
EPC12CAB, 12V, 2 rafhlöður

11.896 kr

17.496 kr

FULLT VERÐ 16.995

FULLT VERÐ 24.995

FULLT VERÐ 10.995

STINGSÖG

KEÐJUSÖG

HITABYSSA

KS900SK, 600W, Framkast, hraðlæsing á blöðum

GK1935, 1900W,
35 cm blað

KX1692, 1600W, 130 - 560°C,
200/400L/mín,taska fylgir

5245411

5245999

7.697 kr

5083682

5245418

FLÍS
K, Grafito
30 x 60 cm
Frostþolin

999 kr

8600710

5.795 kr

FULLT VERÐ 1.579

2

2

FULLT VERÐ 9.229

CALIBER
VERKFÆRATASKA

HANDLAUGARTÆKI

N15S 15”

Winny

5024497

990 kr/m

2.300 kr/m

HARÐPARKET

FULLT VERÐ 3.289

FULLT VERÐ 1.390

Eik, 3ja stafa
6 mm þykkt, 7 ára ábyrgð
146937

7900012

2.799 kr

2.990 kr

FULLT VERÐ 3.999

FULLT VERÐ 3.990

1.990 kr
FULLT VERÐ 2.679

ORKIDEA

6.374 kr

1.490 kr/pk

FULLT VERÐ 8.499

FULLT VERÐ 1.890

2.699 kr
HITABLÁSARI

KÖKUDISKUR

POTTUR

HAUSTLAUKAR

2001286

Chef, 16 cm, 1.7 ltr.

Túlípanar 50 stk, Krókusar 50 stk
Páskaliljur 20 stk.

2006490

11325000

VK2001
1000/2000W

FULLT VERÐ 3.599

STEIKARPOTTUR
8027554

1807577

SKÚRLJÓS
WORKS 1 x 36
6010951

2.699 kr
FULLT VERÐ 4.699

3.411 kr

4.995 kr

12.895 kr

FULLT VERÐ 5.249

FULLT VERÐ 7.695

FULLT VERÐ 17.795

GREEN-IT
HEKKKLIPPUR

STANLEY
VERKFÆRATASKA

“TELESCOPIC”

Verkfæri fylgja ekki
5024880

5084774

STURTUTÆKI
TMC

8000861

7.796 kr
FULLT VERÐ 10.395

INNIMÁLNING 10 LTR
Polytex 7 veggmálning
Litir: Hvítt, beinhvítt, ljós antik.
7119970-7119977

SKOÐUN

Nánasarlegt
heildarframlag

5. september 2015

LAUGAr-

Gunnar

R

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Breska vikuritið Economist kemst
að þeirri
niðurstöðu í
nýlegri úttekt
að oftar en
ekki sé beinlínis efnahagslegur
ávinningur
af því að taka
á móti flóttafólki.

eynsla af flóttafólki á Íslandi er góð. Hingað
hafa verið boðnir örfáir hópar kvótaflótta
fólks á sextíu árum. Fyrst nokkrir tugir Ung
verja og hópur Júgóslava á sjötta áratugnum.
Fáeinir hópar bátafólks frá Víetnam komu
á áttunda og níunda áratugnum. Við bættist
fólk sem flúði hildarleikinn á Balkanskaga rétt fyrir alda
mótin.
Síðan hefur verið tekið á móti fáum en smáum hópum,
einkum frá botni Miðjarðarhafsins. Við bætast ein
staklingar, sem telja má á fingrum sér, frá stríðshrjáðum
Afríkuríkjum, Afganistan og Írak. Alls eru þetta á sjötta
hundrað manneskjur. Það er lág tala í öllum samanburði.
Vandinn er risavaxinn. Milljónir hrekjast allslausar frá
heimilum sínum ár hvert í leit að mannsæmandi lífi.
Í Sýrlandi virtist flest leika í lyndi fyrir fáum árum.
Stór og vel menntuð millistétt taldi sig búa við öryggi
og hagsæld. Damaskus, höfuðborgin, þótti aðlaðandi
heimsborg, sem æ fleiri heimsóttu. Múslimskur meiri
hluti, kristinn minnihluti og þjóðarbrot gyðinga lifðu þar
í prýðilegri sátt. Örlög Sýrlendinga eru vitnisburður um
óbærilegan hverfulleika mannlífsins.
Hlutur Íslands í flóttamannahjálp er skorinn við nögl.
Sama á við um opinber framlög til mannúðarmála, sem
eiga að styðja flóttafólk nálægt heimaslóðum í von um að
það geti snúið heim. Við erum eftirbátar allra þjóða sem
við erum efnahagslega samskipa.
En heimildir herma að gestrisni fórnfúsra sjálfboða
liða, sem Rauði krossinn þjálfar í samvinnu við sveitar
félög, sé til mikils sóma. Verklagið sé til eftirbreytni.
Fjöldi fólks um allt land er reiðubúið að halda merkinu
á lofti. Við getum því hæglega tekið á móti miklu fleira
flóttafólki.
Heildarframlagið er nánasarlegt en framlag einstakra
byggða rausnarlegt. Ísfirðingar, Hornfirðingar, Siglfirð
ingar, Blönduósbúar, Dalvíkingar, Skagamenn og Fjarða
byggðarfólk hafa tekið á móti hópum, sem munar um.
Þrjátíu stríðshrjáðir einstaklingar frá framandi landi setja
svip sinn á þúsund manna bæjarfélag. Ekki ber á öðru en
að reynsla heimafólks sé góð. Aðkomufólkið hafi auðgað
bæjarbraginn og lifað í sátt og samlyndi við nýja granna
sína. Langflestir hafa spjarað sig vel í lífsbaráttunni.
„Á móti okkur tók yndislegasta fólk sem ég hef á
ævinni fengið að kynnast,“ skrifar Jovana Schally,
háskólanemi, á Facebook. Hún var barn í hópi serb
neskra flóttamanna sem settust að á Ísafirði fyrir tuttugu
árum. Hópurinn hefur ílengst og í honum er að finna
verðandi lækna, kennara, sálfræðinga, lögfræðinga,
félagsráðgjafa og stjórnmálafólk, einstaklinga sem munu
ef að líkum lætur endurgjalda samfélaginu allan kostnað
við komu þeirra og stuðning fyrstu skrefin – og gott
betur!
Breska vikuritið Economist kemst að þeirri niðurstöðu
í nýlegri úttekt að oftar en ekki sé beinlínis efnahagslegur
ávinningur af því að taka á móti flóttafólki. Það kemur
sjálfboðaliðum á íslenskri landsbyggð ekki á óvart.

50 ára afmælishátíð
í Salzburg 15.–18.
október
og þú getur verið gestur!
Meira á Facebook
Ferðir - Iceland Congress
Bókanir og upplýsingar:
www.soundofmusic.is
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Mín skoðun Jón Gnarr
Lundabúðir

R

eglulega skýtur upp kollinum umræða um svokallaðar
lundabúðir. Mörgum þykir ansi mikið af þeim. Verslun
í miðborginni er að breytast. Ferðamönnum fjölgar og
fleiri verslanir miða framboð sitt við óskir þeirra. Fólk hefur
á þessu ýmsar skoðanir. Oft litast umræðan meira af for
dómum og alhæfingum en þekkingu og raunveruleika. Þessi
og hin búðin er „lundabúð“ á meðan aðrar eru á einhvern
hátt merkilegri. Það er alið á ótta, tortryggni og fordómum.
Nokkrir kaupmenn hafa stofnað samtök til að berjast gegn
þessari þróun. Framarlega í flokki eru Bolli Kristinsson,
kenndur við 17 og fulltrúar og aðstandendur verslana einsog
Herrafataverslun Vinnufatabúðarinnar, Herrafataverslun
Guðsteins og járnvöruverslun Brynju. En hver er þessi þróun?

Lundadúkkur hafa orðið tákngervingar
Oft er látið að því liggja að hefðbundin Íslensk verslun sé
á undanhaldi í miðborginni og víki fyrir búðum sem selji
fjöldaframleitt drasl frá útlöndum. Lundadúkkur hafa orðið
tákngervingur þessa enda margir að selja svona dúkkur. Á
góðviðrisdögum er jafnvel risastórum dúkkum stillt upp
fyrir utan búðina. Fulltrúar nokkurra gamalgróinna verslana
hafa haft sig í frammi við að mótmæla þróuninni og vara við
henni. Þeir hinir sömu hafa líka staðið í vegi fyrir tilraunum
til að opna aðgengi gangandi vegfarenda á Laugavegi en tak
marka bílaumferð. Flestar þessara verslana hafa verið á sama
staðnum í langan tíma. Fulltrúar þeirra telja sig standa fyrir
gömul og góð gildi og vara við þessu, tala gjarnan í niðrandi
tóni um þessa nýju verslunarmenningu og segja sínar góðu
og Íslensku verslanir vera að tapa fyrir lundabúðunum. Þær
tröllríði öllu og gefið í skyn að þar sé hálfgerð úrkynjun á ferð.
Það er fjarri lagi.
Lyktar af kvenfyrirlitningu
Þegar vöruúrvalið er skoðað hjá þessum gamalgrónu versl
unum kemst maður að því að þar er yfirleitt lítið framboð af
Íslenskum vörum. Flestar vörurnar eru innfluttar og margt
jafnvel saumað í sömu verksmiðjunni í Asíu og saumar
lundana. Engin þessara verslana virðist standa fyrir metn
aðarfulla innlenda framleiðslu og bjóða nær eingöngu uppá

erlend vörumerki. Það er vandamálið í hnotskurn. Vissulega
eru nokkrar túristabúðir reknar með svipuðu sniði og
bjóða uppá innflutt drasl með veglegri álagningu. En það er
undantekning. Uppistaðan í þessari nýju verslun er Íslensk
hönnun og framleiðsla, fatahönnun, listmunir, bækur og
annar iðnaður. Lundabúðir eru sjaldnast neinar lunda
búðir. Þetta hugtak er að mestu leyti einungis skammaryrði
sem búið er til og haldið á lofti af öfundsjúkum keppi
nautum sem einfaldlega bjóða ekki uppá jafn áhugaverðar
vörur. Mér finnst þetta lykta af kvenfyrirlitningu. Íslensk
hönnun og handverk er jú að mestu leyti unnin og sköpuð
af konum. Það er ótrúleg gróska og líf og skemmtileg
sköpun í gangi. Íslenskt handverk og hönnun er ekki bara
tómstundagaman heldur merkileg verðmæti. Að tala um
allan þennan iðnað og verslun með hann sem lundabúðir

Ég veit um fjölda kvenna sem
prjóna peysur, sokka og húfur
og aðra ullarvöru
finnst mér niðurlægjandi. Að einhverjum skuli detta í hug
að kalla verslun Thorvaldsensfélagsins lundabúð gerir mig
reiðan. Ég veit um fjölda kvenna sem prjóna peysur, sokka
og húfur og aðra ullarvöru sem ferðamenn kaupa í ýmsum
búðum. Það er nefnilega mikil eftirspurn eftir handunnum
Íslenskum vörum. Margar kvennanna hafa verið að prjóna
meira og minna ókeypis fyrir fólk alla tíð. Mér finnst þetta
bara mjög gott mál. Ég vona að þessi iðnaður eigi eftir að
vaxa og dafna og ungir jafnt sem gamlir fái aukin tækifæri
til að koma skemmtilegum hugmyndum sínum á framfæri
og ferðamenn og aðrir gestir fái að eignast eitthvað einstakt.
Þetta eru heilbrigð viðskipti. Lögmálið um framboð og eftir
spurn skilja flestir, sérstaklega þeir sem starfa við verslun.
Miðborg Reykjavíkur er uppfull af erlendum gestum. Þeir
vilja kaupa ekta íslenskar og handunnar vörur sem þeir
fá ekki annars staðar. Þeir eru ekki að leita að vönduðum
dönskum karlmannsnærbuxum.
Áfram Íslensk hönnun og handverk!
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Traustar sendingar hitta í mark
Við þekkjum vel að góð undirstaða skiptir öllu
fyrir hraðar og öruggar sendingar.
Landflutningar eru stoltur stuðningsaðili
barna- og unglingastarfs KKÍ.
Áfram Ísland!

Frá kr.

69.900
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skólamanneskja

14. september í 10 nætur
PORTO PLATANIAS VILLAGE

Frábært verð
Frá kr. 109.900
m/allt innifalið

2F
YR
IR
1

Netverð á mann frá
kr. 109.900 m.v. 2 + 2 í
íbúð.
Netverð á mann frá
kr. 139.900 m.v.2 í stúdíó.

SIRIOS VILLAGE

Frábært verð
Frá kr. 119.900
m/allt innifalið

2F
YR
IR
1

Netverð á mann frá
kr. 119.900 m.v. 2 + 2 í
fjölsk.herbergi.
Netverð á mann frá
kr. 149.900 m.v. 2 í
herbergi.

Í umræðunni undanfarið um árangur
barna á samræmdum könnunarprófum, læsi og lestrarkennsluaðferðir
finnst mér svolítið eins og þráðurinn
hafi tapast á miðri leið og áhersla á
með og á móti kennsluaðferðum orðið
aðalviðfangsefni umræðunnar. Nokkuð sorglegt í samhengi við áherslur
aðalnámsskrár um fjölbreyttar leiðir
til náms sem skuli viðhafðar í skólum
landsins. Allt um það.
Nálgunin
Hjallastefnan hefur gert tvennt sem er
mjög afgerandi fyrir það námsumhverfi
sem börnum er boðið upp á. Annars
vegar er börnum kynjaskipt í allri
almennri kennslu og hins vegar er valin
sú leið í kennslu sem ýtir hvað mest
undir sjálfstæði í vinnubrögðum, skapandi hugsun og eflir gagnrýna hugsun
og ekki síst að bjóða upp á ólíkar leiðir
til að leysa og skila af sér verkefnum.
Byrjendalæsið hefur þar til að mynda
skipað stóran sess sem styðjandi aðferð
við slíka nálgun í kennslu ásamt fleiri
fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þrátt
fyrir óhefðbundnar leiðir, Byrjendalæsi og framúrstefnulega skólastefnu,
hafa níu ára börn í grunnskólum Hjallastefnunnar mælst yfir landsmeðaltali
og stundum vel þar yfir.
Á þessu langaði mig að vekja athygli –
ekki að ég haldi að Hjallastefnan sé hið
eina rétta stef í skólastarfi fyrir íslensk
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börn, heldur finnst mér mikilvægt að
horft sé til þess að mögulega geti kynjabreytan haft eitthvað með nálgunina að
gera og þarft sé að huga að því hvernig
gott sé að nálgast stúlkur annars vegar
og drengi hins vegar þegar verið er að
huga að áhuga barna til náms.
Hér þarf enga öfga til eða allsherjar
umbyltingu í hinum hefðbundnu
hverfisskólum – nei, það þarf ekki
einkarekna skóla til. Kjark og frumkvæði þarf til þess að brjótast út og
prófa sig áfram – það hafa kennarar, en
kerfið má gera betur og styðja betur við.
Hingað til hefur mér fundist umræðan
snúast meira um það sem gengur illa
en of lítið um hvað gengur vel og hvað
virkar til að bæta námsárangur. Við
þurfum að tala meira saman í lausnum
en aðfinnslum. Þess vegna deili ég því
sem ég hef reynt.
Sú jákvæða reynsla mín af því að
nálgast hvort kyn um sig á þeirra forsendum í starfi bæði hjá Hjallastefnunni, þar sem allt skólastarf er kynjaskipt, og í kennslu í hefðbundnum
hverfisskóla, þar sem ég ásamt samstarfskonu minni gerðum tilraun með
að kynjaskipta nemendahópnum
okkar þegar við kenndum stærðfræði,
gefur mér þá trú að hægt sé að ná betur
til bæði stúlkna og drengja með því
að nálgast kynin út frá þeirra orku og
menningu í kennslu. Sjálf hef ég upplifað slíka töfra – þar sem kraftmiklir
drengir höfðu unun af því að skrifa
sögur og vinna í lestrartækninni. Það
sem m.a. hafði klárlega áhrif á drifkraftinn var umhverfið sem þeim var boðið
upp á. Umhverfi þar sem þeir spegla sig
eingöngu hver í öðrum og viðmiðið er
ekki hvernig stelpur nálgast viðfangsefnin sín eða hversu duglegar þær eru í
sinni vinnu – heldur er viðmiðið aðrir

Við þurfum að tala meira
saman í lausnum en aðfinnslum.
drengir sem sýna námi sínu áhuga og
veruleikinn verður sá að það er samþykkt af hópnum sem samanstendur
eingöngu af drengjum. Fyrir stúlkur
myndast rými til að taka allt plássið og
kjarkurinn til að standa með sjálfri sér
og skoðunum verður öflugri.
Kennsluaðferðir
Einhverjum kann að finnast þetta klént
en ég hvet ykkur sem hafið einhverja
skoðun á þessu að láta á þetta reyna
með einhverjum hætti. Ég veit að það
verður áhugavert að sjá hvað gerist.
En engin ein aðferð er hin eina sanna
og besta og þannig verður það áfram.
Því kennsla og nálgun kennara er afar
ólík og þar skiptir máli að öll kennsla
byggir á því sem hver og einn kennari
skapar inn í umhverfi barna þ.e. ákveðið andrúmsloft og ákveðna hvatningu,
og þá skiptir máli úr hverju er verið að
spila. Kynjabreytan er þar stór þáttur
og getur haft einstök áhrif að taka hana
með inn í heildarmyndina.
Kennsluaðferðirnar eru svo hitt
og þar eru kennarar í stöðugri leit
að aðferðum sem henta hópnum
hverju sinni og eins og við getum rétt
ímyndað okkur getur það verið breytilegt frá einum nemendahópi til annars
og það er svolítið mergur málsins. Það
er ekkert eitt sem hentar öllum og því
verðum við að vanda umræðuna –
áfram veginn!

Flóttamannasprengjan –
á ekki að ræða orsakirnar?

MARINA SANDS

Frábært verð

LAUGArDAGUr

Notum umræðuna um
skólamál til þess að græða
Sara Dögg
Svanhildardóttir

Krít

5. september 2015

Evrópa fær nú smjörþef af flóttamannavandanum. Fjölmiðlarnir ræða einkum
hvernig stöðva megi strauminn, snúa
honum við eða hvernig dreifa megi
hælisleitendum um álfuna. Forðast
hins vegar að tala um ORSAKIRNAR.
Oft er gefið í skyn að þetta séu einkum
efnahagslegir flóttamenn í leit að betri
lífskjörum. Rangt. Langflestir flóttamenn nútímans flýja STRÍÐSÁSTAND.
Skýrsla Flóttamannastofnunar SÞ um
flóttamannastrauminn til Evrópu hefst
svo: „Mikill meirihluti þeirra 130 þúsunda sem komu yfir Miðjarðarhaf til
Evrópu sex fyrstu mánuði ársins 2015
flýja stríð, átök og ofsóknir.“
– SÝRLAND er stærsta uppspretta
flóttamanna á heimsvísu með 4 milljónir flóttamanna, og 7 milljónir á
flótta innan landsins sjálfs. Ástæðan?
Jú, stríðið sem geisað hefur í landinu
frá 2011, stríð Vesturveldanna og
helstu bandamanna þeirra í Miðausturlöndum gegn Sýrlandi. Áður
en það hófst var einfaldlega enginn
flóttamannastraumur frá Sýrlandi.
Stríðið hófst 2011 samhliða lokakafla
Líbíustríðsins. Eins og í Líbíu hefur
uppreisnin í Sýrlandi frá upphafi
verið mönnuð af harðlínu-jíhadistum
en studd, fjármögnuð og vopnuð af
Vesturlöndum með bandamönnum,
Persaflóaríkjunum, Tyrklandi … Staðgengilsstríð. Árið 2012 viðurkenndu
USA og ESB bandalag uppreisnarhópa
sem réttmætan fulltrúa sýrlensku
þjóðarinnar og beita sér fyrir „valdaskiptum“ í landinu. Sú afstaða var
studd bæði af Össuri Skarphéðinssyni
og Gunnari Braga Sveinssyni. Þetta er
sem sagt okkar stríð.
– Næststærsta uppspretta flóttamanna í heiminum í dag er AFGAN-

ISTAN. Flóttamenn þaðan eru 2,5
milljónir. En Evrópa verður minna
vör við þá af því þeir eru langmest í
flóttamannabúðum í Pakistan og Íran.
Ástæður flóttans? Stríð. Stríð sem rekið
er af systkinunum USA og ESB allt frá
2001. Þið þekkið formúluna USA + ESB
= NATO. Ísland hefur stutt þann stríðsrekstur frá upphafi undir vinstri jafnt
sem hægri stjórnum. Okkar stríð.
Svo koma aðrar stóruppsprettur
flóttamannastraums í röðum, lönd í
stríði. Nefnum nokkrar, ekki í réttri
fjöldaröð, enda fjöldi mismunandi
eftir því hvernig talið er. Óeðlilegt er
að bera saman tölur um flóttamenn
frá t.d. Líbíu með 6 milljóna þjóð og
Bangladess með 160 milljónir.
– LÍBÍA. Talið er að um 2 milljónir
hafi flúið Líbíu til Túnis á undanförnum árum, sem væri nærri þriðjungur
íbúanna! Og nærri milljón sé þar nú.
Um hálf miljón bíður í örvæntingu í
Líbíu eftir að komast á manndrápsfleytum til Evrópu. Orsök? Stríð.
„Uppreisnin“ í Líbíu 2011 var einkum
mönnuð af jíhadistum en úrslitum réð
lofthernaður NATO til stuðnings við
jíhadistana. Bandaríkin, Frakkland
og Bretland lögðu mest af mörkum en
t.d. Danmörk og Noregur voru í forystu í byrjun lofthernaðarins. Stríðið
eyðilagði Líbíu sem ríki. Stuðningur
íslensku vinstristjórnarinnar við stríð
NATO var fumlaus og án skilyrða.
– ÍRAK átti hálfa milljón flóttamanna í september í fyrra og þeim
fer nú aftur fjölgandi með nýju stríði.
Bandaríkin og Vesturlönd bera ábyrgð
á hörmungum þess lands með Ísland
í hópi „hinna viljugu“ í árásarstríðinu
frá 2003. Með fyrirbærinu ISIS hafa
Vesturveldin skapað sér yfirvarp til
nýrra íhlutana í Írak. Okkar stríð.
– SÓMALÍA. Flóttamenn þaðan
eru yfir ein milljón. Hungursneyðin
og óöryggið í landinu eru mannanna
verk. Ríkjandi hnattvæðingarstefna
og AGS brutu niður matvælaframleiðslu í Sómalíu á 9. áratugnum.
Hungursneyðin þar tengist að öðru
leyti ófriði. Bandaríkin héldu þar úti

Langflestir flóttamenn nútímans flýja STRÍÐSÁSTAND.
„friðargæsluher“ á árunum 1993-94
og landið hefur auk þess mátt þola
innrásir frá helstu bandamönnum
Bandaríkjanna á svæðinu, Eþíópíu og
Kenía. Síðustu árin hefur ófriðurinn
tengst hernaði Al-Shahab, samtaka
af meiði Al-Kaída, sem kostuð eru
af Sádi-Arabíu og studd leynilega af
vestrænum leyniþjónustum. Ógæfa
Sómalíu er legan við mynni Rauða
hafsins, sem er strategísk siglingaleið,
meðal annars leiðin til og frá Persaflóa.
– JEMEN. Hinum megin Rauða hafsins er Jemen og býr við sömu ógæfu.
Í lok júlí sl. hófst stríðið sem svar við
byltingu í Jemen sem Sádi-Arabía og
Bandaríkin voru bæði jafn ósátt við.
Olíufurstarnir tóku að sér að sprengja
landið í tætlur og „koma á stöðugleika“
þar! Tvö hundruð flugvéla floti heldur
úti stöðugu sprengjuregni yfir borgir
og bæi í Jemen. Sádi-Arabía hefur
verið skjólstæðingur Bandaríkjanna í
70 ár. Reliefweb skrifar: „21,1 milljón
manns í Jemen þarf neyðarhjálp strax.
1,3 milljónir eru á flótta innan lands,
3.800 dauðir og 18 þúsund særðir.“
Bandaríkin, Bretland og Ísrael styðja
innrásina opið, aðrir, s.s. Ísland, samþykkja hana með þögninni.
Flóttamannavandinn er birtingarmynd og afleiðing hernaðarútrásar
vestrænnar heimsvaldastefnu. Sú
útrás bætist við efnahagskerfi heimsvaldastefnunnar sem heldur þjóðum
í fátækt og viðheldur misskiptingu
auðs og valds. Og nú koma hrelldir og
bjargarlausir þegnar fórnarlandanna
og knýja dyra í heimsvaldalöndum,
meðal annars Evrópu, og beiðast ásjár.
Að fjalla um flóttamannavandann án
þess að nefna orsakir hans er álíka
fáránlegt og að ræða um fangabúðavandann í Evrópu 1939-45 án þess að
nefna styrjöld eða nasisma.

Nú fáanlegur sjálfskiptur með
margverðlaunuðu EcoBoost vélinni
frá aðeins 3.390.000 kr.

FORD FOCUS

Nú er kominn nýr Ford Focus sem hefur verið endurhannaður bæði að
innan og utan. Fjöðrunin er jafnframt ný, staðalbúnaðurinn mikill og hann
er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur verið valin
vél ársins í heiminum 3 ár í röð. Einnig fáanlegur station frá 3.350.000 kr.

BEINSKIPTUR

FRÁ

Ford Focus er Íslendingum kunnur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri.

3.190.000

SJÁLFSKIPTUR
FRÁ

NÝR FORD FOCUS

KR.

3.390.000

KR.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus – mest selda bíl heims.
Komdu og prófaðu.
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Nýja kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína. Eins má nefna endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur
bæði í stæði sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Að auki er nú fáanlegt GPS leiðsögukerfi með Íslandskorti. Ford Focus er jafnframt eini bíllinn sem hefur hlotið fjögur öryggisverðlaun frá Euro NCAP.
Nýi Ford Focus hlaut einnig titilinn „Besti bíllinn“ í flokki meðalstórra fjölskyldubíla eftir að hafa fengið fullt hús stiga í öryggis- og árekstraprófunum Euro NCAP. Focus er fáanlegur með Ford EcoBoost vélinni sem hefur
hlotið titilinn vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð.
Ford Focus, EcoBoost bensín 125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km.
Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
Ford_Focus_sjalfskiptur_5x38_20150901_END.indd 1
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Nýjast
ÍBV MEISTARI MEISTARANNA EFTIR
NAUMAN SIGUR

Keppnistímabilið í handknattleik
hófst af fullum krafti í gær þegar
Haukar mættu ÍBV í Meistarakeppni
HSÍ í karlaflokki. Er um fyrsta opinbera leik tímabilsins að ræða en
Olís-deildin í handbolta hefst á miðvikudaginn.
Um var að ræða árlegan leik þar sem
ríkjandi bikarmeistarar mæta ríkjandi
Íslandsmeisturum. Var þetta annað
árið í röð sem Haukar og ÍBV mættust
í úrslitum Meistarakeppninnar.
Líkt og í fyrra réðust úrslitin ekki fyrr
en undir lok leiksins en leiknum lauk
með eins marks sigri ÍBV og náðu
Eyjamenn að hefna fyrir eins marks
tap í sama leik í fyrra.
Theódór Sigurbjörnsson var allt í öllu
í liði ÍBV, hann skoraði 10 mörk, en í
liði Hauka var það Leonhard Þorgeir
Harðarson sem var atkvæðamestur
með átta mörk.

Ég viðurkenni að ég er
haldinn einhverskonar
kvíðablendinni spennu fyrir
EM í körfubolta.
Kjartan Atli Kjartansson

@Kjartansson4

GUNNAR MÆTIR MAIA Í VEGAS Í
DESEMBER

Logi Gunnarsson, afmælisbarn morgundagsins, segir að dagurinn á morgun verði eftirminnilegasti afmælisdagurinn til þessa. Hann ásamt íslenska landsliðinu hefur leik
á EM í körfuknattleik og mætir Þýskalandi í fyrsta leik sem er skipað stórstjörnum í bland við fyrrum liðsfélaga hans. Fréttablaðið/Stefán

Einstakur afmælisdagur Loga

Logi hefur leikið yfir 100 landsleiki fyrir Íslands hönd á fimmtán árum og skorað yfir þúsund stig. Á morgun upplifir hann sögulega stund þegar landsliðið spilar sinn fyrsta leik á EM og það á afmælisdegi hans.
Óskar Ófeigur
Jónsson
ooj@frettabladid.is
Frá Berlín

KÖRFUBOLTI Íslenska körfuboltalandsliðið endurskrifar sögu sína í
dag þegar liðið mætir Þjóðverjum í
opnunarleik Eurobasket 2015. Þjóðverjar eru á heimavelli og mögulega
að spila sína síðustu leiki með hinn 37
ára gamla Dirk Nowitzki innanborðs.
Margir leikmenn íslenska liðsins
hafa verið lengi í baráttunni og eru
nú að fara upplifa eitthvað sem
suma dreymdi bara í sínum villtustu
draumum. Einn af þeim er Logi
Gunnarsson, leikja- og stigahæsti
leikmaður íslenska hópsins.
„Ég er búinn að bíða eftir þessu
lengi og nú er bara að koma að þessu.
Aðalmálið er að fara inn í leikinn
óhræddir og njóta þess að vera á þessu
sviði. Þetta er eitthvað sem maður fær
að prófa einu sinni á ævinni og sumir
fá það aldrei,“ segir Logi.

Viljum spila hraðan bolta
Logi vill sjá hraðan leik hjá íslenska
liðinu.
„Við spilum oftast okkar leik þegar
við erum afslappaðir. Það er okkar
aðalsmerki að spila hraðan bolta og
skjóta vel,“ segir Logi. Þýska liðið er
öflugt og tveir þekktustu leikmenn
liðsins eru að spila stórhlutverk í
NBA-deildinni.
„Við vitum um þessar stóru stjörnur þeirra, eins og Dirk Nowitzki
hjá Dallas og Dennis Schröder hjá
Atlanta Hawks. Það eru þeir leikmenn sem þeir nota mest og eru
aðalsóknarvopnin þeirra. Leikstjórnandinn Schröder er mjög fljótur og er
framar flestum á Eurobasket þegar
kemur að hraða og krafti. Við verðum
að vera vakandi yfir honum og vitum
líka að hann er mjög góður að stela
boltum til dæmis,“ segir Logi.
Getum komið þeim á óvart
Íslenska liðið er ekki aðeins að fara að
mæta sterku þýsku liði heldur einnig
fullri höll.

„Það er uppselt á leikinn og það er
mikil stemning í Berlín og í Þýskalandi að þeir fái riðilinn hérna heim
til sín. Þetta er líka opnunarleikurinn.
Þetta verður bara rosalega gaman en
það er auðvitað erfitt að mæta stóru
og sterku liði á heimavelli. Við förum
inn í þennan leik með trúna á það að
geta gert eitthvað og komið þeim á
óvart,“ segir Logi.
Hann þekkir tvo leikmenn þýska
liðsins mjög vel síðan að Logi var að
spila með þýska liðinu Giessen 64ers.
„Tveir af lykilmönnunum þeirra
eru fyrrverandi liðsfélagar mínir úr
þýsku úrvalsdeildinni síðan fyrir
tíu árum. Ég hef haldið góðu sambandi við þá og þeir eru mjög góðir
vinir mínir. Það verður mjög sérstakt
fyrir mig að mæta þeim á vellinum á
morgun,“ segir Logi.
Þetta eru Heiko Schaffartzik, sem
er einn af aðalleikstjórnendum liðsins, og Anton Gavel, sem er orðinn
þýskur landsliðsmaður eftir að hafa
spilað áður með slóvakíska landsliðinu.

„Þeir eru aðalbakverðir liðsins
ásamt Schröder. Þetta eru mjög góðir
leikmenn,“ segir Logi.
Þetta er stór dagur
Það verður einnig eftirminnilegt
fyrir þennan einbeitta og kappsama
Njarðvíking að fá að spila þennan
sögulega leik á sínum degi.
„Maður er að verða 34 ára á
morgun og þetta er stór dagur. Ég
sá strax dagsetninguna þegar leikjaplanið var gefið út og við vorum að
fara að spila við Þjóðverja í opnunarleiknum á afmælisdaginn. Það gerir
þetta enn þá skemmtilegra og ég á
bara eftir að njóta þess enn þá meira
að fá að spila svona leik á afmælisdeginum,“ segir Logi. En hvað með
að fá gjöf?
„Ég held að þetta hljóti að vera
eftirminnilegasti afmælisdagurinn,
sérstaklega ef við völdum einhverjum usla og stelum sigri. Eigum við
ekki að segja það að ég fái sigur í
afmælisgjöf,“ sagði Logi brosandi
að lokum.

Alltaf frábært að hitta þennan mikla eðalnáunga
KÖRFUBOLTI Fyrsti mótherji Íslands á
Eurobasket er Þýskaland en þar mun
íslenska landsliðið mæta í fyrsta
sinn leikmanni sem hefur verið
kosinn bestur í NBA-deildinni. Dirk
Nowitzki er reyndar orðinn 37 ára
og það er næstum því áratugur síðan
hann var besti leikmaður NBAdeildarinnar. Dirk er hins vegar enn
á fullu með Dallas Mavericks, þar
sem hann spilaði með Jóni Arnóri
Stefánssyni á sínum tíma. Þeir voru
liðsfélagar tímabilið 2003 til 2004.
„Við vorum saman í heilt ár
hjá Dallas og ég eyddi á sínum
tíma mestum tímanum með
honum og Steve (Nash). Við

Jón Arnór verður
í lykilhlutverki í
Berlín.

þekkjumst ágætlega. Ég hitti hann
síðasta sumar þegar ég fór út til
Dallas. Við náðum aðeins að rifja
upp kynnin þar,“ segir Jón
Arnór sem hitti Dirk og
aðra fyrrverandi samherja
á hótelinu þar sem öll liðin
gista saman.
„Hér í Berlín hef ég rekist
á hann í matsalnum og eftir
æfingar. Þetta er mikill eðalnáungi og góður gaur. Það er því
alltaf gaman að hitta hann,“ segir
Jón Arnór.
Það að Dirk Nowitzki ákvað að
spila með þýska landsliðinu styrkir
liðið gríðarlega, enda illviðráðan-

legur með mikla hæð og frábæra
skottækni.
„Það er frábært fyrir Ísland að fá
að mæta svona leikmanni. Það er
skemmtileg reynsla fyrir alla að taka
þátt í þessu en ekki bara út af honum
því það eru fleiri stórstjörnur í þessu
móti,“ segir Jón Arnór.
„Dirk Nowitzki er einn af þessum
stóru og það hefur verið unun að
horfa á hann í gegnum tíðina. Ég
held að það sé flestir hérna aðdáendur hans og hafa alltaf haldið með
honum því hann er góður gaur. Það
sést mjög vel á vellinum og það verður því aðeins fallegra að spila móti
honum en hinum,“ sagði Jón Arnór.

Gunnar Nelson mætir einum
sterkasta veltivigtarmanni heims í Las
Vegas í desember. Sá heitir Damain
Maia og er 38 ára Brasilíumaður. Maia
hefur lengi verið að og unnið 21 af 27
bardögum sínum í UFC. Maia er sem
stendur í 6. sæti á styrkleikalista UFC
en þetta er í fyrsta sinn sem Gunnar
mætir svo háttskrifuðum andstæðingi. Sjálfur er
Gunnar í 11.
sæti en hann
bar sigurorð
af Brandon
Thatch í
síðasta bardaga sínum í
júlí. Það verður
mikið um dýrðir
á þessu risakvöldi
UFC þar sem Gunnar
og Maia eigast við
en flestra augu verða
eflaust á bardaga
Conors McGregor og
Jose Aldo.

Vill biðja hlustendur
Bylgjunnar afsökunar á
röddinni. Ég öskraði full
mikið þegar Gylfi setti vítið
inn. Þarf að fara vel með
vinnutækið.
Þorbjörn Þórðarson

@thorbjornth

Um helgina
13.00
16.00
16.00
16.00
18.30
18.45
18.45
18.45

Þýskaland - Ísland
Berlín
San Marinó - England
Sport 2
Rússland - Svíþjóð
Sport
Úkraína - Hvíta-Rússland
Sport 3
D. Bank Championship
Golfstöðin
Spánn - Slóvakía
Sport
Sviss - Slóvenía
Sport 3
Austurríki - Moldóva
Sport 4

11.30
16.00
16.00
16.00
16.00
17.00
18.45
18.45
18.45
21.45

Formúla 1: Ítalía
Sport
Ísland - Ítalía
Berlín
Tyrkland - Holland
Sport
Lettland - Tékkland
Sport 3
Noregur - Króatía
Sport 4
D. Bank Championship
Golfstöðin
Ísland - Kasakstan Laugardalsvöllur
Ítalía - Búlgaría
Sport
Kýpur - Belgía
Sport 3
Ísland - Kasakstan (e.)
Sport

Renault KADJAR 4WD

E N N E M M / S Í A / N M 7 0 3 8 4 / *Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

Hættu að horfa, farðu að upplifa

VERIÐ VELKOMIN AÐ REYNSLUAKA
FJÓRHJÓLADRIFNUM RENAULT KADJAR
Í DAG FRÁ KL. 12–16
Nýr og glæsilegur sportjeppi frá Renault er kominn til landsins. Renault KADJAR
hefur fengið frábæra dóma í Evrópu meðal annars fyrir flott útlit, skemmtilega
aksturseiginleika og einstaka sparneytni.

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

Verð: 3.990.000 kr.

Verð: 4.490.000 kr.

Verð: 4.990.000 kr.

Eyðsla 3,8 l/100 km*

Eyðsla 3,8 l/100 km*

Eyðsla 4,9 l/100 km*

KADJAR Life 2wd
1,5 dísil, beinskiptur

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

KADJAR Expression 2wd
1,5 dísil, sjálfskiptur

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

KADJAR Expression 4wd
1,6 dísil, beinskiptur

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Táfýlublæti
og tvíhyggja
móa hjartardóttir opnar
í dag ljósmyndasýningu
þar sem meðal annars
má finna mynd sem vísar
í ákveðið blæti sem hún
hefur fyrir vissri tegund
táfýlu. Móa vill með
myndum sínum segja
skemmtilegar sannar sögur
af sjálfsögðum hlutum.

L

i st a m a ð u r i n n o g
ljósmyndarinn Móa
Hjartardóttir opnar í
dag, laugardag, ljós
myndasýningu í Lága
fellslaug. Á sýningunni
sýnir hún myndir sem
hún hefur tekið síðustu misseri en
Móa lærði ljósmyndun í Danmörku.
„Ég er listakona í grunninn, af því
að ég er letibikkja samkvæmt sumum
og finnst kvikmyndir sem gerist ekk
ert í skemmtilegar. Ég kann að segja
skemmtilegar sannar sögur, senni
lega af því ég tek oft eftir venjulegum
hlutum sem mörgum finnast svo
sjálfsagðir að fólk hættir að taka eftir
því,“ segir Móa. Í myndum hennar er
oft að finna skemmtilegar sögur sem
hver og einn getur túlkað á sinn hátt.
„Þessi sýning er frekar sæt og
væn fyrir augað. Næsta sýning er í
vinnslu og verður stærri og með meiri
áherslur á kynmyndir, kvenvæðingu
og frelsi,“ segir hún.
Á sýningunni er meðal annars að
finna gráskala myndaseríu af vinkonu
Móu sem teknar voru fyrir tveimur
árum. „Þetta er svona gráskala sería,
ég hugsa ég hafi tekið gráskala seríu
því ég er alltaf að vinna með liti, ég á
erfitt með að taka svarthvítar myndir.

Ég er að ögra sjálfri mér með því að
hætta að vinna í þessum blessaða
regnboga alltaf og prófa að gera grá
skala.“
Móa leikur sér líka aðeins með
kynjahlutverkin sem eru henni hug
leikin. „Ég er með verk sem eru tvær
myndir af barni þar sem það er sett í
tvo kynbúninga, sama barnið, og þetta
eru tvær myndir hlið við hlið. Mynd af
barni í kvenlægari búning og svo í karl
lægari búning. Smá núansar sem gera
það að verkum að barnið fellur í að
vera annaðhvort strákur eða stelpa. Ég
er búin að sýna mörgum þetta og það
veit enginn hvert upprunalega kynið á
barninu er.“
Síðan er líka að finna mynd af sokk í
muffinsformi sem er ákveðin tilvísun í
blæti sem Móa hefur. „Ég er með táfýlu
blæti fyrir karlkynssokkum,“ segir Móa
örlítið vandræðaleg. „Það eru samt ekki
hvaða sokkar sem er. Ég er búin að
pæla mikið í þessu og ég roðna bara að
tala um þetta. En mig langar að koma
þessu út því þá getur enginn stungið
mig í bakið með þetta.“
Móa segist hafa kannað vel þetta
blæti og komist að því hún sé alls ekki
sú eina með blætið. „Það eru mjög
margir með þetta. Þetta er svo djúpt
hjá manni. Það eru sumir karlmenn
með ákveðna táfýlu sem ég heillast
af,“ segir hún. Þetta á þó ekki við alla
táfýlu heldur ákveðna tegund. „Nei,
táfýla er mjög mismunandi. Sum er
eins og harðfiskur, sum eins og ostur,
sum eins og edik, sum eins og gamall
sviti. Það er svo mikið af hormónum
sem koma út um ilina, eins handar
krikanum og í kringum eitla.“
Sýningin verður opnuð klukkan
14 í Lágafellslaug en það er einmitt
við hliðina á heimili Móu. „Þetta er
skemmtilegur staður til að sýna því hér
kemur almenningur sem fer kannski
ekki á listasöfn. Hérna er það sem tví
hyggja kynmyndarinnar kórónast, hér
eru tveir klefar, fyrir karla og konur,
sem endurspeglar líka vissar pælingar
í sumum myndunum hjá mér.“

Ég er með Verk sem eru tVær myndir aF Barni þar sem
það er sett í tVo kynBúninga, sama Barnið, og þetta
eru tVær myndir hlið Við hlið. mynd aF Barni í kVenlægari Búning og sVo í karllægari Búning. smá núansar sem gera það að Verkum að Barnið Fellur í að Vera
annaðhVort strákur eða stelpa.

Móa sýnir myndir sínar á sýningunni í Lágafellslaug. Þar á meðal er myndin bak við hana sem er ákveðin vísun í visst blæti
sem hún er með. Fréttablaðið/Anton Brink

Um helgina, af hverju ekki að…
Farðu

hlustaðu

lestu

horFðu

Á Ljósanótt í
Reykjanesbæ sem
stendur yfir alla
helgina.

Á lagið Andvaka
með rapparanum
Kristínu Morthens
sem frumsýnt var
á Vísi í gær.

Það sem ekki
drepur mann.
Sjálfstætt framhald Millenniumþríleiksins.

Á heimildarmyndina I Want to Be
Weird sem fjallar
um listakonuna
Kitty Von-Sometime, sem hvað
þekktust fyrir The
Weird
Girls
Project.

kristófer dignus, leikstjóri

Védís hervör árnadóttir, söngkona

Ég ætla í vorhreingerningar á garðinum,
Um kvöldið ætlum við að fá einhverja ofboðslega fræga vini okkar í heimsókn. Svo
fer sunnudagurinn aðallega í það að bíða
í ofvæni eftir að fara með strákana mína á
landsleikinn á Laugardalsvellinum.

„Ég er að ræsa vefverslun, nýtt
fyrirtæki, en svo verð ég með annað
augað á stórleikjum Íslendinga í
körfu og fótbolta. Svo er að elska
manninn og drengina mína og
njóta lífsins.“

leikur og hreingerning

Boltinn og ástin

hrafn kristjánsson, körfuboltaþjálfari

söguleg stund

„Ég verð í Berlín um helgina og mun
taka þátt í þessari sögulegu stund; að
horfa á körfuboltalandsliðið okkar
leika á lokamótinu í Evrópukeppninni í
Berlín. Þetta verður örugglega mögnuð
upplifun.“

WOW FLUGLIÐAR ÓSKAST!

VI LT U
VE RA
MEM M ?
VIÐ LEITUM AÐ:
samviskusömum, jákvæðum og þjónustuliprum flugliðum
með blússandi WOW faktor til að bætast í okkar frábæra
hóp! Áhugasamir þurfa að vera fæddir eigi síðar en árið 1993
og þurfa að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu
iðnprófi með stæl. Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta og góð tök á þriðja tungumáli er algjört skilyrði.
Því fleiri tungumál, því betra! Við förum í vinnuna á öllum
tímum sólarhringsins og því er nauðsynlegt að hafa eigin
bíl til umráða. Ef þú hefur óbilandi áhuga á að fljúga og
vilt dreifa WOW faktor um allan heim, sendu okkur þá
umsókn með ferilskrá á starf.wow.is.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ:
Öryggismál í farþegarými flugvéla WOW air.
Þjónusta og samskipti við farþega.
Önnur tengd störf.
HÆFNI, MENNTUN, KUNNÁTTA OG REYNSLA
SEM STARFIÐ KREFST:
Stúdentspróf eða sambærilegt iðnpróf er skilyrði.
Gott vald á íslensku og ensku.
Frekari tungumálakunnátta skilyrði.
Áhugi á fólki af öllum þjóðernum og gerðum.
Frumkvæði í starfi og geta til að vinna vel í teymi.
Mjög góð samskipta- og samstarfshæfni.
Framúrskarandi þjónustulund, jákvætt hugarfar
og færni í mannlegum samskiptum.

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

SALLY

Fáir sitja betur.
Hægindastóll PU Brandy,
Rio antrazit og ljósgrár.
Stærð: 72x72 H:88 cm.

AMSTERDAM

Tungusófi.
Grátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 253 × 154 × 81 cm

209.990 kr. 259.980 kr.

29.990 kr. 39.980 kr.

ASAMA

Borðstofustóll, dökkgrár og grár

11.990 kr. 15.990 kr.

14.990 kr. 24.990 kr.

ANDREW
COPENHAGEN CANDLE Kertavörur 30% afsláttur.

IBIZA

Borðstofustóll. Fæst í bundnu leðri,
svörtu, hvítu eða brúnu.

13.990 kr. 19.990 kr.

MADISON

Borðstofustóll, eik með gráu
eða dökkgráu áklæði.

34.990 kr. 44.990 kr.

CARINA

Borðstofuborð, hvítt.
Stærð: 100 x 170/270
H: 74 cm

Eldhúsborð, hvítt.
Stærð: Þ: 110 cm
H: 74 cm hvítt

39.990 kr.
49.990 kr.

Reykjavík
Bíldshöfði 20

ABBY

Borðstofustóll, svart PU leður.

109.990 kr.
129.990 kr.

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

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

www.husgagnahollin.is
558 1100

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

UMBRIA

Hornsófi með tungu.
Hægri eða vinstri tunga.
Grátt eða dökkgrátt áklæði.
Stærð: 330 × 265 × 78 cm
Aukahlutur á mynd: Hnakkapúði

369.990 kr.
419.990 kr.

Vertu eins og heima hjá þér
Húsgögn og smávara fyrir lifandi heimili
HOBART

2,5 sæta sófi. Town dökkgrár.
Fætur úr olíuborinni eik.
Stærð: B:178 D:78 H:85,5 cm

HOT

Barstóll PU svartur og hvítur

14.990 kr. 19.990 kr.
99.990 kr. 129.990 kr.

MANCHESTER

Tungusófi XL. Hægri eða vinstri
tunga. Dökk- eða ljósgrátt
slitsterkt áklæði.
Stærð: 300 x 160 x 70 cm

Plump

Barstóll, hvítur og svartur.

13.990 kr. 19.990 kr.

219.990 kr. 269.990 kr.

26

Ólöf
Skaftadóttir

olof@frettabladid.is

É

g er alin upp hjá
ömmu og afa og
hjá þeim fékk ég
ástríkt og gott uppeldi. Amma féll frá
í janúar síðastliðnum og það var erfitt
en við afi hittumst alltaf vikulega
á hverjum sunnudegi á Kaffivagninum. Hann er alveg dásamlegur
og það eru góðar stundir,“ segir
Edda Björg Eyjólfsdóttir leikkona
en hún og Stefán Már Magnússon
tónlistarmaður eiga saman tólf
ára strák og stelpu sem er að verða
þriggja ára, sem aðeins mánaðargömul reyndist örlagavaldur í lífi
Eddu.

Svart og brútal
Edda kemur arkandi til viðtals að
lokinni æfingu dagsins á verkinu
4:48 PSYCHOSIS eftir enska leikskáldið Söruh Kane. Þetta verk
hefur fylgt Eddu lengi og það er
henni greinilega hjartans mál en
fyrir dyrum er frumsýning í næstu
viku.
„Þetta verk er eiginlega kveðjubréf Söruh Kane sem tók líf sitt
ung að árum enda segir hún í
verkinu: „Eftir 4:48 mun ég aldrei
segja orð.“ Þetta verk er eins og
fara í leiðangur um lendur mjög
veiks huga en Sarah Kane þjáðist
af geðhvarfasýki. Þegar hún hafði
lokið við verkið fór hún upp á spítala þar sem hún átti að vera undir
eftirliti en svo hengdi hún sig í
skóreimunum inni á baðherbergi á
Kings College Hospital. Verkið var
ekki frumsýnt fyrr en um ári eftir
að hún lést en það liggja líka eftir
hana fleiri verk sem eru öll mjög
þekkt og tilheyra þessu „in your
face“ leikhúsi en hún gekk mjög
langt í sínum verkum. Mikil fegurð
en allt rosalega svart og brútal.
Stundum er þetta leikið með fleiri
en einni konu en stundum sem
einleikur og við gerum þetta sem
einleik. Ég verð reyndar ekki alveg
ein því tónlistin og hljóðmyndin í
sýningunni er eftir þá bræður Stefán Má og Magnús Örn Magnússyni
og þeir flytja á sviðinu meðan á
sýningu stendur.
Upphaflega kom þetta verk til
mín árið 2005 þegar ég var í Borgarleikhúsinu og þá stóð til að setja
þetta upp og ég átti að fá að leika
þetta. Verkið var þýtt af Diddu
skáldkonu en svo varð ekkert af
uppfærslunni, svona eins og gengur. En ég var búin að lesa og það
hafði mikil áhrif á mig svo verkið
sleppti mér aldrei alveg. Í dag er
ég glöð að ég skyldi ekki hafa gert
þetta þá því er ég var ekki komin
með lykilinn að verkinu – hann
kom seinna.“
Lítið slys en stórar tilfinningar
„Þegar ég átti stelpuna og hún var
um mánaðargömul þá gerist það
að ég hrasa í stiganum heima. Það
var verið að dúkaleggja og þetta
fór ekkert illa eða neitt slíkt. En ég
var nýbúin að eiga og var í svona
baby blues – og þurfti auðvitað að
fara upp á spítala og láta tékka á að
það væri örugglega allt í lagi með
hana sem það var.
En þetta litla slys verður til þess
að ég fæ fæðingarþunglyndi. Ég
bara komst ekki út úr húsi. Það
gerðist ekkert slíkt þegar ég átti
strákinn en kannski var það undirliggjandi. Ég fór bara að vinna
snemma þegar ég átti hann, var
miklu yngri og fann ekki fyrir
neinu slíku. Það var bara svona
þetta klassíska sem mæður finna,
að þær munu gera einhver mistök. En við þetta slys eykst svo ↣
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Lamandi
ótti
sem
heltekur mann

Edda Björg Eyjólfsdóttir tókst á við erfitt
fæðingarþunglyndi í kjölfar lítils óhapps skömmu
eftir barnsburð. Nú tekst hún á við stóra
áskorun í einleik um konu með geðhvarfasýki
til þess að berjast gegn fordómum og
auka vitund um geðsjúkdóma.

ÉG VAR SVO
HEPPIN AÐ
FÁ HJÁLP EN
UPPLIFÐI SAMT
MÍNA EIGIN
FORDÓMA OG
PASSAÐI MIG
Á AÐ VERA
EKKERT AÐ
TALA UM ÞETTA
ÚT Á VIÐ.

fréttablaðið/vilhelm

WWW.NISSAN.IS

NÝR NISSAN X-TRAIL
Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

STÓRI BRÓÐIR NISSAN QASHQAI

ENNEMM / SÍA / NM68133

EIGUM BÍL A T
IL
AFHENDINGA
R S TR A X

TÆKNILEGUSTU SPORTJEPPARNIR
Nýju sportjepparnir frá Nissan eru hlaðnir spennandi nýjungum, t.a.m.
ÖRYGGISHJÚP, sem byggir á 360° MYNDAVÉLATÆKNI. Hann tekur
við upplýsingum frá myndavélum á öllum hliðum bílsins og miðlar þeim
til öryggiskerfa sem fylgjast með öllu sem gerist. Kerfin láta ökumann
vita þegar eitthvað óvænt steðjar að sem valdið getur hættu.
360° MYNDAVÉLATÆKNI

NISSAN HEFUR TEKIÐ FORSKOT

NISSAN CONNECT

ÖRYGGISHJÚPUR

NISSAN X-TRAIL

NISSAN X-TRAIL

Nýju sportjepparnir frá Nissan hafa tekið forskot - því
viðskiptavinir standast ekki glæsilegt útlit, ríkulegan búnað
og hagstætt verð.

ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladrifinn

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

Við bjóðum ykkur velkomin að sjá og reynsluaka
Nissan X-Trail og kynnast af eigin raun yfirburðum
nýju sportjeppanna frá Nissan.

Verð: 5.490.000 kr.
Eyðsla 5,1 l /100 km*

Verð: 5.890.000 kr.

ACENTA 360° myndavélakerfi, LED dagljósabúnaður, 17" álfelgur,
handfrjáls símabúnaður Bluetooth
Nissan Connect kerfi: Íslenskur leiðsögubúnaður, þráðlaus afspilun
á tónlist og tenging við snjallforritin Facebook, Google o.ﬂ.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Eyðsla 5,3 l /100 km*

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Edda Björg er hæfilega kvíðin fyrir frumsýningunni. Fréttablaðið/Vilhelm

↣ mikið þessi hræðsla, þessi ótti við
lífið, og ég kemst bara ekki út. Ég bý
uppi í risi og ég bara gat ekki farið
niður stigann.“
Hvað er að?
„Ég fékk áfallahjálp eftir slysið og þar
var höfðað til skynseminnar og ég var
svo heppin að fara á stað sem heitir
Miðstöð foreldra og barna, þar er
teymi af sálfræðingum og geðlæknum
og þar var líka sálgreinir sem ég hafði
áður gengið til. Þar fékk ég frábæra
aðstoð og gerði mér grein fyrir að
það var í mér undirliggjandi kvíði og
þunglyndi sem blossaði upp við þetta
litla atvik.
Ég var kvíðinn krakki – áhyggjufull
og eftir því sem ég hef elst þá er ég
oft að takast á við svona hluti, finnst
kannski erfitt að fara í póstinn minn
eða að takast á við ákveðna hluti í
daglegu lífi. Það má segja að í stað
þess að vera í 100% lífshamingju þá
hafi ég verið í svona 75% þó svo að
ekkert sé að. Það geta komið svona
hamfarahugsanir þar sem ég ímynda
mér að allt fari á versta veg. Verð t.d.
svona þessi mamma sem er alltaf að
segja: Athugaðu hjálminn, ertu ekki
nógu vel klæddur og fer að hringja og
tékka allt. Ef þessi tilfinning er í gangi
þá þarf maður að passa upp á sig en
maður verður líka að skoða hvað það
er sem er að valda vanlíðan, kvíða,
óöryggi og ótta.
Hvað það var í mínu tilviki er svo
annað mál. Ég get ekki sagt að það
hafi verið eitthvað eitt því ég hef verið lánsöm og ekki lent í neinu hræðilegu í mínu lífi. Ég er að skoða þetta
í mínu fari og það er enn á því stigi
að vera eitthvað sem ég þarf að halda
fyrir mig. Þegar ég hugsa til baka þá
man ég bara eftir þessari tilfinningu
– ég er eitthvað svo kvíðin. Þá vaknar
þessi spurning; hverju hefur þú að
kvíða? En svarið var alltaf – ég bara
veit það ekki. Það bara var eitthvað
þarna, einhver tilfinning og óöryggi
sem bara var þarna. Það þarf ekki að
vera þannig að það sé eitthvað eitt
ákveðið sem orsakar þetta en fólk vill
fá svar við spurningunni; hvað er að?“
Lamandi ótti
Edda segir að hún hafi í raun ekki
verið svo þunglynd að hún hafi ekki
komist fram úr en að sama skapi þá
geti hún líka skapað sér aðstæður þar

sem henni líður illa. „Eins og þegar
ég var í íbúðinni þá þurfti ég að biðja
Stebba um að hjálpa mér að komast
út en ég komst út.
En svo fór ég í þessa meðferð og
komst að því að það er ekki eðlilegt
að líða svona. Þetta er vítahringur
sem þarf að rjúfa. Ég man eftir því
að læknir sagði við mig að ég hefði
nú kannski verið með undirliggjandi
kvíða og þunglyndi en ég hélt nú
ekki. Maður er með svo mikla fordóma. Um kvöldið þegar ég lagðist á
koddann þá fór ég að fara yfir þetta
samtal í huganum og hugsaði hvern
andskotann manneskjan væri eiginlega að meina með þessu. Ég ætla
bara hringja á morgun, tala við hana
og segja þetta og hitt. Maður fer að
upplifa hlutina svo undarlega og lesa
rangt í margt. Eftir á sá ég svo hvað
ég var í raun á vondum stað og leið
illa og þurfti mikið á hjálp að halda.
Hjálp sem ég fékk og þáði og kom
mér út úr þessu.
Við fórum saman með barnið því
þessi meðferð er oft líka fyrir mæður
sem upplifa hræðslu við börnin sín
eða þola þau ekki og þetta eru tilfinningar sem koma upp en enginn talar
um. Ég fór ekki í gegnum slíkt heldur
var það meira svona eins og innri
lömun. Ég ætla bara að halda á henni
hér og ekki fara neitt og þá verður
allt í góðu. Lamandi ótti sem heltekur
mann.“
Stoppistöðvar
Eins og Edda bendir á þá er þetta
ástand sjúkdómur og hann þarf að
meðhöndla sem slíkan. „Þetta fékk
mig til þess að hugsa. Þarna náði ég
miklum árangri á tiltölulega stuttum
tíma en það eru afskaplega litlir peningar settir í þetta starf sem er í raun
afskaplega þarft og mikilvægt. Engu
að síður held ég að það séu í raun fjölmargar mæður sem lenda í því að fá
fæðingarþunglyndi af einni eða annarri ástæðu eða jafnvel bara af engri
ástæðu.
Hér á Íslandi tölum við alltaf um
skammdegisþunglyndi en hvað er
það? Það er kvíði, ótti og vanlíðan. Þú
getur t.d. ekki hringt í vinnuveitanda
þinn og sagt: Heyrðu, ég kemst ekki
í dag, því ég á ég erfitt með að mæta
fólki, treysti mér ekki til þess að taka
símann, er með frestunaráráttu, get
ekki klætt mig í sokka og skó og farið

ÉG VAR KVÍÐINN
KRAKKI –
ÁHYGGJUFULL OG
EFTIR ÞVÍ SEM ÉG
HEF ELST ÞÁ ER ÉG
OFT AÐ TAKAST Á
VIÐ SVONA HLUTI,

ÞETTA ER
UMRÆÐA SEM
MIG LANGAR TIL
ÞESS AÐ TAKA
ÞÁTT Í OG LEGGJA
MITT AF MÖRKUM
TIL ÞESS AÐ
VARPA LJÓSI Á
GEÐSJÚKDÓMA
OG VINNA AÐ
FORVÖRNUM ÞVÍ
ÞÆR GETA BREYTT
SVO MIKLU.

út heldur bara verð að liggja í rúminu
eða helst undir því. En þú getur hringt
og sagt að þú hafir verið með hita eða
uppköst og annað slíkt líkamlegt en
þú segir ekki hitt. Því miður.
Allt þetta ferli sem á sér stað áður
en að einhver verður mjög veikur, þar
er fullt af stoppistöðvum. Við þurfum
að ná í fólk og hjálpa því á þessum
stöðvum áður en illa fer. Ég var svo
heppin að fá hjálp en upplifði samt
mína eigin fordóma og passaði mig
á að vera ekkert að tala um þetta út
á við. Í dag geturðu farið til heimilislæknis eða labbað inn á geðdeild en
það er ekki nóg. Þetta má ekki vera
svona mikill stimpill eins og það er
í dag. Annaðhvort ertu geðveik eða
þunglynd eða þú ert heilbrigð. Það er
eins og það sé ekkert þarna á milli og
þannig er það ekki í veruleikanum.
Ef ég hefði ekki eignast dóttur mína
og dottið með hana í stiganum hefði
þetta líklega haldið áfram innra með
mér – ég hefði kannski ekki farið yfir
um en mér hefði liðið mjög illa og
verið full eftirsjár þegar ég hefði horft
til baka. Þannig að við þurfum að
bæta stoppistöðvarnar og eyða fordómunum. Þetta má ekki vera svona
mikið tabú eins og það er í dag.“
Mitt framlag
„Þegar ég var að takast á við þessar tilfinningar á þessum tíma leitaði hugurinn aftur í þetta verk eftir Söruh
Kane. Svo ég keypti réttinn á því og
ákvað að takast á við það. Fannst að
það væri heilun í þessu og að þetta
yrði mitt innlegg til þessara málefna.
Þetta er umræða sem mig langar til
þess að taka þátt í og leggja mitt af
mörkum til þess að varpa ljósi á geðsjúkdóma og vinna að forvörnum því
þær geta breytt svo miklu.
Friðrik Friðriksson er að leikstýra
og Stefán Hallur er þarna líka og fleira
gott fólk sem hefur haldið afskaplega
vel utan um mig í þessu ferli. Reyndar
er ég nokkrum sinnum á leiðinni búin
að hugsa „hvurn andskotann er ég
búin að koma mér í, þetta er hræðilegt“ en nú er ég komin yfir erfiðasta
efasemdarkastið og hætt að æla blóði
og vera með niðurgang,“ segir Edda
Björg og hlær prakkaralega og viðurkennir að hafa ekki ælt blóði en svo
sannarlega liðið líkamlega skelfilega í
æfingaferlinu þar til fyrir stuttu síðan.
„Málið er að ég er líka að fram-

leiða og að fjármagna sýninguna og fá
styrki og ráða mig í vinnu. Þá verður
maður enn harðari við sjálfan sig
og það er eitt af því sem fylgir þessu
ástandi; þetta endalausa innra samtal
þar sem maður er í sífellu með svipuna á sjálfum sér. En ég tengi mjög
mikið við það sem Sarah er að ganga
í gegnum þegar hún skrifar verkið þó
svo hún hafi auðvitað verið miklu
veikari en ég nokkurn tíma. Hún var
svo skelfilega veik að það endaði með
því að hún féll fyrir eigin hendi og
er búin að fara í gegnum punktinn
í þeim sárasta sársauka sem manneskjan finnur innra með sér. Þannig að ég get ekki neitað því að þessi
vinna, að leika þetta verk, hún tekur
á og vel það.“
Öll skip til hafnar
„En svo fer maður heim eftir æfingu
og auðvitað vill maður skilja vinnuna
eftir en það sullast bara yfir. Það sullast alltaf yfir í þessari vinnu og þetta
er alltaf með manni. Og ef ég fer ekki
í dalinn og efast þá er eitthvað að. Þá
er ég ekki að gera rétt. Í þessu starfi
verður maður að upplifa þessa angist.
Þessi vinna er angist. Allar efasemdirnar, óöryggið og sjálfsfyrirlitningin
koma saman í einum punkti í þessari vinnu. En svo kemur maður út úr
þessari angist og sættist við að gera
sitt besta og njóta þess. Gera þetta
bara.
Ég er þannig gerð að ég leita í
krefjandi verkefni í lífinu almennt og
ákveð að takast á við hluti sem reyna
á mig. Jafnvel þó að ég sé hrædd við
verkefnið og finnist það ógnvekjandi
þá sé ég það eins og próf í lífinu sem
ég þarf að taka. Þetta er líka hluti af
þessu starfi, þegar maður þarf að búa
sér til vinnuna sem maður vill vinna
eins og í þessu tilviki. Ég vil leika
þetta leikrit eins ógnvekjandi og það
verkefni er.
Þess utan reyni ég bara að vera í
yfirborðinu. Koma upp til að anda.
Ég bið bænirnar mínar, stunda hugleiðslu, fer í sund á morgnana og fæ
mér ís með krökkunum endrum og
sinnum og þessar stundir bjarga mér
gjörsamlega. Núna er ég bara hæfilega
kvíðin fyrir frumsýningunni og það
er nú allt eins gott að það sé einhver
kvíði þarna enn þá því annars væri nú
klárlega eitthvað að. En nú eru öll skip
að koma til hafnar og allt að smella.

GO CRAZY

25%

LAUGARDAG 5/9
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*Gildir ekki um vörur á áður lækkuðu verði og merktum Everyday low price.
Afsláttur reiknast á kassa.

NÚ

52.425

af öllu*

NÚ

14.996
Cornus-sófaborð. 3 borð úr eik eða svört.
120 x 60 cm. Áður 69.900 kr.

NÚ

127.425
NÚ

Cohen-loftljós. 25 cm. Áður 19.995 kr.

8.996

Tibet-púði. 40x40 cm.
Áður 11.995 kr.

NÚ

5.246

Lissabon-sófi. Tveggja sæta sófi með
legubekk. L 258 x D 138 cm. Áður 169.900 kr

NÚ

746

NÚ

11.246

NÚ

5.996

Black tree-rúmföt. Áður 6.995 kr.

NÚ

Coathanger-herðatré. Áður 995 kr.

12.675
NÚ

3.746

Oslo-ábreiða. Áður 7.995 kr.

NÚ

12.746

Razor-barstóll. Áður 16.900 kr.
Venice-borðlampi. 44 cm.
Áður 14.995 kr.

NÚ

NÚ

Majestick-skemill. 45x40 cm.
Áður 16.995 kr.

2.621

44.925

NÚ

4.496
NÚ

4.496

Bamboo-kollur. Áður 4.995 kr.
Acura-stóll. Áður 59.900 kr.

Carnae-lugt. 33 cm. Áður 3.495 kr.

Lavanda-þvottakarfa.
Áður 5.995 kr.

Abby-kryddkvörn. Áður 5.995 kr.

Kaffihús

Mozzarellabeygla

með mozzarellaosti, basilpestó,
salati, sýrðum lauk og tómat.
Fjólublár svali eða kaffi fylgir.
995 kr. Kynningarverð með
fjólubláum svala eða kaffi

NÚ

10.425

Nú

Moon-skrifborðsstóll.
Áður 13.900 kr.

NÝTT

NÚ

74.925

Button-þriggja sæta sófi. Áður 99.900 kr.

Bröns

Amerísk pönnukaka, bakaðar
baunir, sýróp, beikon, nýbakað
brauð og spælt egg. 1.395 kr.
Kynningarverð með kaffi

1.195 kr.

Nú

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

795 kr.
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Stephanie Covington var aðalfyrirlesari á ráðstefnu um konur, fíkn, áföll og meðferð á Grand hóteli í vikunni. Fréttablaðið/Stefán

Ólöf
Skaftadóttir

olof@frettabladid.is

að mér

í 20 ár
Stephanie Covington
er frumkvöðull á
sviði fíknifræða. Hún
starfar í fangelsum í
Bandaríkjunum, innleiðir
breytingar í áfengis- og
vímuefnameðferðum úti
um allan heim og skrifar
bækur og gerir rannsóknir
þess á milli. Covington
segir Íslendinga eiga margt
eftir ólært.

Talið er að um

80

%

kvenna

sem koma á Vog eigi sér
sögu um að hafa orðið
fyrir ofbeldi.

að eru engar afsakanir sem hægt er að
bera fyrir sig lengur.
Það þarf að breyta
miklu á Íslandi hvað
varðar meðferðir við
áfengis- og vímuefnafíkn,“ segir Stephanie S. Covington, doktor í sálfræði, en hún kom
hingað til lands á dögunum og var
aðalfyrirlesari á ráðstefnu um konur,
fíkn, áföll og meðferð sem haldin var
á Grand hóteli. „Það þarf að vinna
með áföll og fíkn á sama tíma, sem er
enn ekki gert alls staðar hér á landi.
Meðferðin þarf líka að vera kynjamiðuð. Þetta sýna rannsóknir.“
Stephanie Covington er þekktur
fíknisérfræðingur í Bandaríkjunum.
Hún vinnur fyrir fangelsisyfirvöld víða
um heim, meðal annars í Bandaríkjunum og Bretlandi. Hún hefur sinnt ráðgjöf fyrir fjölda fangelsa og meðferðarstofnana í gegnum árin, meðal annars
Betty Ford Clinic, sem nefnd er eftir
fyrrverandi forsetafrú Bandaríkjanna.
Hún hefur komið fram í spjallþætti
Opruh Winfrey, þar sem Oprah fylgdi
henni eftir í því starfi sem Stephanie
vinnur í fangelsum í Bandaríkjunum.
Hún segir þá staðreynd að stór hluti
meðferðarstofnana á Íslandi taki ekki
á fíkn og áföllum samtímis barn síns
tíma. „Svoleiðis voru áfengismeðferðir
í Bandaríkjunum 1960-70. Á þeim
tíma var sú meðferð talin góð og gild.
En hún er löngu orðin úrelt.“ Nú sé
staðan þannig í Bandaríkjunum að
meðferðarstofnanir fái ekki styrki frá
ríkinu nema þær fari eftir ákveðnum
reglum sem kveða meðal annars á um
að áföll séu meðhöndluð um leið og
tekið sé á áfengis- og vímuefnafíkninni.
„Stundum þarf að knýja fram breytingar
og peningar spila oft stóra rullu í því.
Það er bara þannig. Það er oft yfirvalda
að grípa inn í og vera ekki að ráðstafa
fé í meðferðir sem eru ekki í takt við
tímann.“
Stephanie telur ýmsar ástæður fyrir
fíknivanda og að þar spili bæði erfðir og
umhverfisþættir rullu. Hún segir mikilvægt að meðhöndla fíknivanda með
þekkingu á kynjafræði og áfallafræðum
til hliðsjónar.

„Þegar ég hóf að vinna með konum
sem eiga við fíknivanda að stríða, fljótlega eftir að ég útskrifaðist með masterspróf í ráðgjöf úr Columbia, sá ég fljótt
að þær áttu sér nánast allar áfallasögu.
En þetta var hvergi rætt, hafði ekki verið
rætt í skólanum, ekki á ráðstefnum
sem ég sótti, hvergi. Mér fannst það svo
furðulegt þannig að ég fór sjálf að fara
á ráðstefnur og ræða þetta og ákvað að
taka doktorspróf og fara að rannsaka
þetta sjálf. Í 20 ár var hlegið að mér,
mér var sagt að ég hefði rangt fyrir mér,
að maður þyrfti að meðhöndla fíknivandann fyrst, áður en tekist væri á við
áföllin, en ég var viss í minni sök.“ Síðan
hefur mikið vatn runnið til sjávar og
Stephanie gert ótal rannsóknir, skrifað
bækur og haldið ráðstefnur um málefnið. Hún er af mörgum talin einn helsti
sérfræðingurinn á sviði fíknar.
Rótin, félag um málefni kvenna
með áfengis- og fíknivanda, hefur rætt
mikið um þessa áfalla- og kynjamiðuðu
nálgun og gagnrýnt starfsemi SÁÁ, sem
halda úti fimm meðferðarstofnunum
á Íslandi. Forystumenn SÁÁ hafa tekið
gagnrýnina óstinnt upp, meðal annars
sagt viðhorf talskonu Rótarinnar gamaldags og fordómafullt. Hvað segir Stephanie við því?
„Það er ekki satt að þetta séu gamaldags viðhorf sem Rótin hefur. Það eru
rannsóknir sem segja að konur sem
eru hafðar til meðferðar með öðrum
konum, í meðferð sem miðar að konum
og áföllum, nái talsvert meiri árangri í
áfengis- og vímuefnameðferðum en
þær sem gera það ekki. Þessi nálgun er
ekki talin neitt byltingarkennd, hún er
viðurkennd í Bandaríkjunum og víðar.
Það eru kannski ekki til íslenskar rannsóknir, en það er til nóg af rannsóknum
um allan heim sem sýna fram á þetta.“
En af hverju þessi áhugi á fíknum?
„Ég hætti sjálf að drekka fyrir mörgum
áratugum og ákvað stuttu síðar að ég
vildi hjálpa öðrum í sömu sporum.
Að sama skapi hefur mér oft þótt fíkn
mæta afgangi í kerfinu. Sennilega er
hluti skýringarinnar sá að það er oft
svo mikil skömm í kringum fíknir. Sem
er áhugavert vegna þess að þegar maður
pælir í því þá þekkjum við öll einhvern
sem á við fíknivanda að stríða. Fíknivandinn er allt í kringum okkur, en
hann er líka falinn. Í sögulegu samhengi
hefur fíkn verið falin, henni afneitað,
við skammast okkar fyrir hana. Það er
algjör óþarfi.“

Kristín I. Pálsdóttir, talskona
Rótarinnar.

Rótin

Rótin er félag um málefni kvenna
með áfengis- og fíknivanda. Rótin
hefur talað fyrir breyttum meðferðarúrræðum við áfengis- og
vímuefnavanda á Íslandi. Meðal
annars hefur félagið lagt til að
meðferð verði kynjaskipt og einstaklingar undir 18 ára aldri séu
ekki í meðferð með þeim sem
eldri eru. Félagið vill að stjórnvöld
skoði betur hvernig fjármunum
er varið í meðferðarúrræði og
hvernig þjónustu hið opinbera sé
að kaupa af einkaaðilum.

Áfengis- og
vímuefnameðferðir
Ýmis úrræði standa til boða þeim
sem þurfa meðferð vegna áfengisog vímuefnafíknar á Íslandi. Meðferð felst í skipulagðri, einstaklingsbundinni áætlun sem fylgt er
undir handleiðslu fagmenntaðs
fólks. Meðferð fyrir ávana- og
vímuefnasjúklinga á Íslandi má
skipta í þrjá aðalflokka:
Meðferð á geðdeildum sjúkrahúsa þar sem beitt er læknisfræðilegum aðferðum, meðferð
á stofnunum sem styðjast við 12
spora kerfi AA-samtakanna, sem
eru leiðbeiningar um hvernig fyrrverandi ofneytendum áfengis og
annarra vímuefna sé ráðlegast að
haga lífi sínu á batavegi, og meðferð á stofnunum sem hafa kristna
trú að leiðarljósi.
Af vef velferðarráðuneytisins

Allir litir
haustsins í
miðborginni
LANGUR LAUGARDAGUR Í DAG
Gerðu þér glaðan laugardag í miðborginni og kynntu þér
tísku og liti haustsins. Miðborgin okkar iðar af lífi og fjölmargar verslanir, veitingahús og þjónustuaðilar bjóða upp
á mikið og gott vöruúrval.
Opið í verslunum til 17:00 og víða lengur.
Næg bílastæði og munið bílastæðahúsin!

ÐIR
BERGSTA
T
KOLAPOR
IÐ
RÁÐHÚS
PORT
STJÖRNU
OT
TRAÐARK A
AT
VESTURG
VITATORG

Söngvarinn og lagasmiðurinn Steinar spilar fyrir gesti og gangandi:
13:30 Laugatorg (Laugavegur 59)

14:15 Skólatorg (á horni Skólavörðustígs og Bankastrætis)
15:00 Ingólfstorg

16:00 Bugtinni, við Sjóminjasafn á milli Gömlu hafnar og Granda
Dagskráin í september:

09. sept. — Bókmenntahátíð í Reykjavík
24. sept. — Tangóhátíð

24. sept. — RIFF – alþjóðleg kvikmyndahátíð

VERUM, VERSLUM OG NJÓTUM ÞAR SEM MIÐBORGARHJARTAÐ SLÆR!
MIDBORGIN.IS — FACEBOOK.IS/MIDBORGIN
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Leiðin í

Stundarbrjálæði Bruno Martins Indi varð hollenska liðinu dýrt en hann sló til Kolbeins Sigþórssonar eftir að framherjinn braut á honum. Íslandi tókst að nýta sér liðsmuninn í seinni hálfleik. Fréttablaðið/Valli

lokakeppnina

Strákarnir okkar eru hársbreidd frá því að komast í lokakeppni
EM 2016 í fyrsta sinn í sögu karlalandsliðsins. Stig gegn Kasakstan
gulltryggir að Ísland verði í pottinum þegar dregið verður í desember.

14. október 2011

Lars Lagerbäck er kynntur til sögunnar sem nýr landsliðsþjálfari Íslands
og Heimir Hallgrímsson sem aðstoðarmaður hans. Lars hafði náð afbragðs
árangri sem þjálfari sænska landsliðsins
á árunum 2000-09. Ljóst var að hans
biði erfitt verkefni en Ísland vann einungis einn leik í undankeppni EM 2012.

7. september 2012

Ísland fer vel af stað í undankeppni HM
2014 og vinnur Noreg í fyrsta keppnisleik liðsins undir stjórn Lagerbäcks. Kári
Árnason kemur íslenska liðinu yfir á 21.
mínútu og Alfreð Finnbogason kemur
af bekknum og gulltryggir sigurinn með
marki tíu mínútum fyrir leikslok.

12. október 2012

Ísland vinnur Austur-Evrópuþjóð í fyrsta
sinn á útivelli í keppnisleik þegar strákarnir leggja Albaníu að velli, 1-2, í grenjandi rigningu í Tirana. Gylfi Þór Sigurðsson skorar sigurmarkið með glæsilegu
skoti beint úr aukaspyrnu níu mínútum
fyrir leikslok. Ísland er því með sex stig
eftir þrjá leiki í undankeppni HM 2014.

6. september 2013

Ísland vinnur upp þriggja marka forskot
Sviss á útivelli og tryggir sér stig á dramatískan hátt. Jóhann Berg Guðmundsson
skorar þrennu og jafnar metin í uppbótartíma með glæsilegu marki. Ísland
vinnur Albaníu og Kýpur í næstu tveimur
heimaleikjum og er fyrir vikið í dauðafæri til að komast í umspil um sæti á HM
í Brasilíu.

15. október 2013

Ísland tryggir sér sæti í umspili um sæti
á HM 2014 í Brasilíu þegar strákarnir gera
1-1 jafntefli við Noreg í Ósló. Kolbeinn
Sigþórsson skorar mark Íslands. Þetta er
í fyrsta sinn sem Ísland kemst í umspil
um sæti á stórmóti og árangur liðsins
vekur athygli út fyrir landsteinana.

»

Af þeim liðum sem hafa
leikið sjö leiki hafa Ísland og
Króatía fengið fæst mörk á sig,
aðeins þrjú. Hefur íslenska
liðið haldið hreinu gegn
Hollandi í báðum leikjunum.

13. október 2014

Ísland byrjar undankeppni EM 2016
af fítonskrafti eftir vonbrigðin í
Zagreb þar sem íslenska liðið tapaði
fyrir því króatíska í seinni umspilsleiknum um sæti á HM 2014. Ísland
vinnur 3-0 sigra á Tyrklandi og Lettlandi og setur svo punktinn yfir i-ið
með frábærum 2-0 sigri á Hollandi
á Laugardalsvellinum. Gylfi Þór Sigurðsson skorar bæði mörkin. Ísland
er með fullt hús stiga eftir þrjá fyrstu
leikina í undankeppni EM 2016 og
markatöluna 8-0.

3. september 2015

Ísland kemst með annan fótinn inn
á lokakeppni EM 2016 með mögnuðum 0-1 sigri á Hollandi í Amsterdam. Gylfi skorar sigurmarkið úr
vítaspyrnu í upphafi seinni hálfleiks.
Þetta er annar sigur Íslands á Hollandi í undankeppninni og strákarnir
þurfa því einungis eitt stig úr síðustu
þremur leikjunum til að tryggja sér
sæti á EM. Þetta er jafnframt fyrsta
tap Hollands á heimavelli í undankeppni EM í 52 ár og Ísland verður
fyrsta liðið til að vinna Holland í
báðum leikjunum í undankeppni EM.

Gylfi Þór Sigurðsson hefur verið einn besti leikmaður liðsins en hann hefur skorað
mikilvæg mörk hvað eftir annað. Komu mörkin þrjú sem tryggðu okkur stigin sex
gegn Hollandi á heimavelli og í Amsterdam öll frá honum. Fréttablaðið/Vilhelm

Lagersala the pier – 5. og 6. september
laugardag 10.00–18.00 og sunnudag 12.00–18.00

L agersala
allt á að seljast

20%–90%

afsláttur
Fyrstir koma, fyrstir fá
LAGERSALAN VERÐUR
Á LAGER VERSLUNAR
Á KORPUTORGI

INNGANGUR AÐ LAGER
THE PIER ER BAK VIÐ HÚS
Á KORPUTORGI

– AÐEINS ÞESSA EINU HELGI

X
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LAGERSALA 5.–6. SEPTEMBER
LAUGARDAG 10.00–18.00
OG SUNNUDAG 12.00–18.00
Smáratorgi 522 7860 • Korputorgi 522 7870 • Glerártorgi 522 7880

Erum á Facebook • www.pier.is
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7 VERSLANIR UM ALLT LAND

SUÐURLANDSBRAUT 26
HAFNARGÖTU 90
AUSTURVEGI 34
ÞJÓÐBRAUT 1
GLERÁRGÖTU 30
GARÐARSBRAUT 18A
KAUPVANGI 6

REYKJANESBÆ
SELFOSSI
AKRANESI
AKUREYRI
HÚSAVÍK
EGILSSTÖÐUM

S: 569 1500

S: 414 1740
S: 414 1745
S: 431-3333
S: 460 3380
S: 464 1600
S: 414 1735

VALDAR VÖRUR Á ENN LÆKKUÐU VERÐI !
TAKMARKAÐ MAGN

Fyrstur kemur – fyrstur fær!
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EPS-XP225

ÞRÁÐLAUS PRENTARI
Ótrúlegt EM tilboðsverð fyrir þráðlausan prentara með
skönnun og ljósritun. Þráðlaus prentun úr snjallsímum og
spjaldtölvum í gegnum app.

-38%

7.995

12.995
Verð áður

-33%

19.995
ACR-PV73920

SJÓNVARPSFLAKKARI

29.995
Verð áður

PHS-BDM4065UC

40" 4K SKJÁR
40.000 króna lækkun af þessum risastóra
40“ tölvuskjá með UHD upplausn og fullkomnu
vinnuplássi.

Brjálað verð fyrir þennan A.C. Ryan
háskerpuﬂakkara sem spilar í 1080p og þrívídd.

- 100.000

-40%

5.995

9.990
Verð áður

ABYSSUS LEIKJAMÚS
RAZ-RZ0101190100R3G1

Ein vinsælasta leikjamúsin frá Razer með
3500DPI nákvæmni.

- 5.000

289.995

19.995

389.995
Verð áður

24.995
Verð áður

3D OG FULLHD SKJÁVARPI
EPS-EHTW6600W

Epson skjávarpi af bestu gerð með 3LCD
tækni og háu birtustigi

22" HÁSKERPUSKJÁR

- 40.000

139.995

179.990
Verð áður

-15.000

34.995

49.995
Verð áður

480GB SSD DISKUR
SDI-SDSSDXPS480G

Háhraða 480GB SSD diskur frá SanDisk.

PHS-223V5LSB

Ótrúlegt EM verð fyrir kristaltæran
háskerpuskjá frá Philips

TAKMARKAÐ MAGN · GILDIR

HVERNIG FER LEIKURINN ? TA
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4 KJARNA RADEON R5
TOS-L50DB117

20.000 króna afsláttur af þessari öﬂugu fjögurra kjarna A4
fartölvu með 2GB Radeon R5 skjákorti. 8GB vinnsluminni
og stór 750GB harður diskur. Frábær kaup.

- 20.000

79.995
Verð áður 99.995

-50%

ASU-ME70C1
B014A

- 3.000

3.995

14.995

7.995
Verð áður

17.995
Verð áður

7" ASUS SPJALDTÖLVA

64GB MINNISLYKILL
Nettur og traustur Corsair minnislykill
með bæði micro USB3.0 og USB3.0 tengjum.

Hágæða spjaldtölva með Intel Atom
örgjörva á 14.995.

-28%

-37%

12.995

14.995

ASU-RTN56U

Kraftmeira og hraðara þráðlaust samband
með N neti.

5.995

23.990
Verð áður

17.990
Verð áður

ROUTER FYRIR LJÓSLEIÐARA

- 3.995

KRAKEN PRO
HEYRNATÓL
RAZ-RZ0400870100R3M1

Ein vinsælustu leikjaheyrnartól
heims frá Razer.

9.990
Verð áður

ITX TURNKASSI
CM-RC110KKN2

COR-CMFVG64GBNARF

-8.000

44.995
52.995
Verð áður

8TB HARÐUR DISKUR
SEA-ST8000AS000

Ristastór 8TB gagnadiskur með 128MB
ﬂýtiminni

Ótrúlega nettur turnkassi sem tekur aﬂgjafa
í fullri stærð.

R AÐEINS UM HELGINA !

TAKTU ÞÁTT Á FACEBOOK

Þrjár landsliðstreyjur frá Jóa útherja, Asus spjaldtölva
og Epson prentari í vinning fyrir einn af þeim
sem giskar á rétt úrslit !
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Kristján Guðmundsson
Teikning 13, 1989
Grafít, pappi.

Fréttablaðið/Stefán

Kristján Guðmundsson
Teikning, 1987. Grafít, pappi.

Kristján Guðmundsson
Orsök og afleiðing nr. 1-4, 1976. Leiðréttingarpappír, pappi.

Ekki lengur
í uppvaskinu
Kristján Guðmundsson er einn þekktasti myndlistarmaður
landsins. Hann hefur þó ekki alltaf getað lifað á listinni og
vann oft í uppvaski á árum áður til þess að eiga í sig og á.
Sýning á eldri verkum hans var opnuð í i8 í vikunni.
Viktoría
Hermannsdóttir

K
viktoria@frettabladid.is

ristján Guðmundsson er einn þekktasti myndlistarmaður Íslendinga og
er talinn á meðal helstu frumkvöðla
á sviði hugmyndalistar og minímalískrar myndlistar. Sýning á eldri
verkum hans frá árunum 1972 til 1989
var opnuð í Galleríi I8 á fimmtudag.
„Ég vinn sem minnst í dag, það er prinsippið,“ segir
Kristján kankvís þegar blaðamaður spyr hann hvernig listsköpun hans sé háttað. Hann er með vinnustofur en segist
lítið heimsækja þær. „Það er nú aðallega geymsla fyrir efni,“
segir hann. „En jú, ég er nú alltaf að gera eitthvað.“
Sýningarferill Kristjáns spannar um fjóra áratugi.

Fyrstu sýninguna hélt hann á Mokkakaffi árið 1967. Síðan
þá hefur Kristján sýnt víða um heim og er fyrir löngu
orðinn einn þekktasti myndlistarmaður þjóðarinnar.
Hann tilheyrir SÚM-hópnum svokallaða, hópi ungra og
framsækinna listamanna sem vöktu athygli á sjöunda
áratugnum.
Kristján notast sjaldnast við efnivið ætlaðan listamönnum við listsköpun sína og hefur frekar sótt í það
almenna, iðnaðarframleiðslu, hið stóra og fjöldaframleidda.
Hvaðan fær hann innblástur? „Ég veit það ekki. Héðan
og þaðan. Ég fæ innblástur frá alls konar hlutum. Vinum
mínum, öðrum listaverkum og úr umhverfinu. Ég er ekki
mikið að spá í því, bara allt í kring. En auðvitað er það
þannig samt að ef þú spáir ekki í hlutina í kringum þig þá
finnur þú ekki neitt.“
Kristján flutti árið 1970 með fjölskyldu sinni til Hollands þar sem hann bjó í níu ár. Meðal verka á sýningunni

ÉG FÆ INNBLÁSTUR
FRÁ ALLS KONAR
HLUTUM. VINUM
MÍNUM, ÖÐRUM
LISTAVERKUM OG
ÚR UMHVERFINU.
ÉG ER EKKI MIKIÐ
AÐ SPÁ Í ÞVÍ,
BARA ALLT Í
KRING.

Kristján Guðmundsson
Orsök og afleiðing I-III, 1976.
Leiðréttingarborði, pappi.
eru verk sem hann vann meðan hann bjó í Hollandi. Þau
ár eru mikilvægur tími rannsóknar og þróunar í list hans
en þar rannsakaði hann grunnatriði teikningar sem liggja
að baki teikningu, pappírinn, pennann og línuna, líkt og
sjá má á ýmsum verkum hans á sýningunni. Teikningin
varð að vísindalegu ferli þar sem hann notaðist meðal
annars við skeiðklukku og reglustiku þegar línan var
dregin.
Þetta má meðal annars sjá í verkinu 6 x 7 jafntíma línur
frá 1974 þar sem hann notast við blátt skrifblek. „Hver
lína er jafn lengi að verða til en þær eru mismunandi,“
útskýrir Kristján.
Í verkinu Teikning 1972 er ártalið að finna í titli
myndarinnar og er jafnframt lykill að lestri hennar. „Hér
eru þrír fletir sem eru 1.972 fersentimetrar, ég gerði aðra
mynd árið 1973 þar sem ég var að gera það sama og þannig breyttist hún örlítið,“ segir Kristján og heldur áfram.
„Verkið myndi minnka ef ártalið væri lægra og verða að
engu í árinu núll.“
Á sýningunni er líka að finna verkin Orsök og afleiðing
frá árunum 1974-1976 þar sem listamaðurinn tekst á við
teikninguna með öfugum formerkjum. „Þarna notaði
ég leiðréttingarborða úr ritvél. Og það myndar allt mismunandi afleiðingar,“ segir hann.
Eftir heimkomuna frá Hollandi urðu ákveðin þáttaskil
í listsköpun Kristjáns og fór hann meira að vinna með
þrívídd. Meðal annars gerði hann verkið Hraðar, hægar.
Þar er um að ræða tvær malarhrúgur. „Önnur er mynduð
úr fjörugrjóti en hin var mulin með vélarafli,“ segir hann.
Þrátt fyrir að Kristján sé í dag einn þekktasti myndlistarmaður þjóðarinnar og vinsæll erlendis þá hefur
hann ekki alltaf getað lifað á listinni og þurfti oft og tíðum
að vinna aðra vinnu með. „Ég vann oft í uppvaski, bæði
í Hollandi og hérna heima. Þegar ég kom heim frá Hollandi fór ég að vinna í uppvaski á Landspítalanum við
stóra uppvöskunarvél,“ segir hann. Fékk hann innblástur
þaðan? „Nei,“ segir hann hlæjandi. „Ég á það eftir, en ég
myndi líklega ekki fá vinnu við uppvask í dag.“
Hann segist aldrei hafa misst áhugann á listinni. „Nei,
ég er enn að. Ég hef haldist í þessu. Líka kannski svo ég
þurfi ekki að fá mér alvöru vinnu eins og bæjarstjórinn í
Vestmannaeyjum talar um.“
Sýning Kristjáns í Galleríi I8 stendur til 24. október.

LITRÍKUR MATUR

Söngkonan Bylgja Dís Gunnarsdóttir
er hrifin af hráfæði og gefur nokkrar
ljúffengar uppskriftir.
Síða 8
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NAGLSVEPPIR – NÝ
LAUSN ÁN LYFSEÐILS

LYFIS KYNNIR Amorolfin ratiopharm lyfjalakk á neglur við naglsveppum fæst
nú án lyfseðils í næsta apóteki.

H
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ingað til hefur ekkert lyf fengist
við naglsveppum án lyfseðils í
apótekum,“ segir Hákon Steinsson, lyfjafræðingur hjá LYFIS. „Það er
því mjög ánægjulegt að bæta lyfinu
við úrval lausasölulyfja LYFIS, en við
höfum markvisst unnið að því að auka
framboð lyfja sem hægt er að kaupa án
lyfseðils.“
Lyf sem innihalda amorolfin eru
komin í lausasölu í nokkrum öðrum
Evrópulöndum og hefur tilkoma lyfsins
í lausasölu aukið aðgengi almennings
að meðferðarkosti við naglsveppum.
Amorolfin er breiðvirkt sveppalyf sem
er mjög virkt gegn algengum tegundum
af naglsveppum. Amorolfinið smýgur úr
lyfjalakkinu inn í og í gegnum nöglina
og getur þar af leiðandi útrýmt sveppnum sem er illa aðgengilegur í naglbeðnum. Þar sem meðferðin er staðbundin
eru aukaverkanir mjög sjaldgæfar og þá
aðallega svæðisbundnar, sem er mikill
kostur fyrir notandann.
Algengustu einkenni naglsveppasýkingar eru þykknun naglarinnar og litabreyting. Nöglin getur t.d. orðið hvít,
svört, gul eða græn. Verkir og óþægindi
geta einnig komið fram.
Bera skal lyfjalakkið á sýktar fingureða táneglur einu sinni í viku eða samkvæmt ráðleggingu læknis. Meðferð
skal haldið áfram óslitið þar til nöglin
hefur endurnýjað sig og viðkomandi
svæði er læknað. Amorolfin ratiopharm
má nota með öðrum lyfjum en ekki

má nota naglalakk eða gervineglur á
meðan verið er að nota lyfið.
Mikilvægt er að lesa fylgiseðil lyfsins
fyrir notkun og kynna sér helstu varúðarreglur. Stutta samantekt um lyfið
má sjá hér aftar.

GOTT FYRIR NEGLURNAR Amorolfin
ratiopharm er ætlað til
notkunar á bæði tá- og
fingurneglur.

AMOROLFIN Amorolfin ratiopharm er notað
einu sinni í viku eða
samkvæmt ráðleggingu
læknis. Með í pakkningu
eru einnig hreinsigrisjur,
naglaþjalir og fjölnota
spaðar til að dreifa úr
lakkinu.

FÓLK|

GRÆÐANDI
NÁTTÚRUSMYRSL

URÐARKÖTTUR KYNNIR Húðsmyrslin frá Gandi, Hælabót og Sárabót, eru
græðandi, mýkjandi og nærandi fyrir þurra húð. Þau eru unnin meðal annars
úr minkaolíu, vallhumli og bývaxi.

G

andur er nafn vörulínu sem framleidd er
úr minkaolíu og íslenskum jurtum. Í vörulínu Gands er að finna smyrslin Sárabót og
Hælabót fyrir fólk, Húðsmyrsl, ætlað dýrum, og
leðurfeiti. Gandur er framleidd af fjölskyldufyrirtækinu Urðarketti á Syðra-Skörðugili í Skagafirði en
þar hefur verið rekið loðdýrabú og skinnaverkun í
rúm þrjátíu ár. „Við verkun skinnanna fellur til fita,
hana hreinsum við og búum til minkaolíu sem er
uppistaðan í vörunum okkar,“ segir Einar Einarsson, einn eigenda fyrirtækisins. „Í smyrslin bætum
við handtíndum íslenskum jurtum ásamt bývaxi
og E-vítamíni. Smyrslin eru framleidd samkvæmt
íslenskum og evrópskum reglugerðum um snyrtivörur og hafa þau verið prófuð og greind í samvinnu við Matís og fleiri aðila.“

HEILNÆMT OG
NÁTTÚRULEGT

LJÓMANDI
GOTT

NÆRANDI HÚÐSMYRSL
Hælabót er mýkjandi, nærandi og frískandi húðsmyrsl sem hefur reynst vel á þurra og sprungna
húð á meðal annars fótleggjum og höndum. „Í
Hælabót er notaður vallhumall sem lengi hefur
verið notaður sem græðandi og mýkjandi lækningajurt hér á landi. Einnig er tea tree olía notuð en hún
er talin hafa sótthreinsandi áhrif og piparmyntan í
smyrslinu þykir auka blóðflæði,“ útskýrir Einar.
Sárabót er mýkjandi, nærandi og kláðastillandi
húðsmyrsl sem hefur reynst vel á þurra húð, þurrkbletti og sólbruna. Eins og Hælabót inniheldur
Sárabótin vallhumal ásamt klóelftingu og haugarfa sem hafa sömu eiginleika en haugarfinn þykir
einnig kláðastillandi.
„Bæði Hælabót og Sárabót innihalda minkaolíu
sem hefur óvenjuhátt hlutfall af ómettuðum fitusýrum sem gefa henni einstaka eiginleika í snyrtivörum. Hún er græðandi og mýkjandi náttúruleg
afurð fyrir húð bæði manna og dýra. Minkaolían
sogast hratt inn í húðina og getur þannig hjálpað til
við að loka sárum og sprungum sem í kjölfarið gróa
hraðar,“ segir Einar.

URÐARKÖTTUR Hjónin Einar E. Einarsson og Sólborg Una
Pálsdóttir eru eigendur Urðarkattar ásamt foreldrum Einars, Ásdísi Sigurjónsdóttur og Einari E. Gíslasyni, og yngsta syni þeirra,
Sigurjóni Pálma Einarssyni dýralækni.

HÆLABÓT OG SÁRABÓT Smyrslin eru græðandi, mýkjandi og
nærandi fyrir þurra húð.

Hann bætir við að framleiðsla smyrsla úr minkaolíu sé nýting á aukaafurð sem annars færi til spillis
og liður í því að gera loðdýrarækt að umhverfisvænni búgrein.
Smyrslin fást meðal annars í Apótekum Lyfju um land
allt, Garðs Apóteki, Apótekinu Spönginni, Apóteki Akureyrar og Apóteki Ólafsfjarðar. Sjá fleiri endursöluaðila á
www.gandur.is. Einnig hægt að panta beint á gandur@
gandur.is.

BÝBÆNDUR UPPSKERA
ÍSLENSKT HUNANG Uppskeruhátíð býflugnabænda verður haldin í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í dag milli klukkan 14 og 16.

U

Vörurnar frá Sólgæti eru hollar og
góðar fyrir sælkera á öllum aldri sem
vilja gera vel við sig. Líttu í kringum
þig í næstu verslun. Þú kemur eflaust
auga á eitthvað ljómandi gott.

heilsa.is

solgaeti.is

ppskeruhátíð býflugnabænda
hefur ætíð verið vinsæll viðburður í garðinum og gestum fjölgar
sífellt. „Í fyrra komu 800 manns og ég á
von á að þeir verði enn fleiri í ár,“ segir
Tómas Ó. Guðjónsson, forstöðumaður
Fjölskyldu- og húsdýragarðsins,
sem sjálfur hefur ræktað býflugur í fimmtán ár og er einn af
stofnendum Býflugnaræktendafélags Íslands.
Hann segir megintilgang uppskeruhátíðarinnar vera tvíþættan. „Í fyrsta lagi er svo gaman
fyrir okkur býbændur að hittast og ræða saman, og í öðru
lagi viljum við kynna býrækt
og afurðir hennar fyrir almenningi.“
Mikil fjölgun hefur
orðið í röðum býflugnaræktenda undanfarin
ár. „Aðalsprengjan
varð í efnahagshruninu þegar
allt íslenskt
komst í tísku,
þar á meðal
íslenskt

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

hunang. Síðan hefur ekkert lát orðið á þessum
vinsældum og félögum fjölgar um tugi á hverju
ári,“ segir Tómas.
Á uppskeruhátíðinni geta gestir komið, fræðst
um býflugnarækt og smakkað hunang frá ólíkum
stöðum á landinu. Iðulega er sett upp sýningarbúr með flugum sem ávallt vekur mikla athygli.
„Margir eru forvitnir um flugurnar enda er þetta afar heillandi
samfélag,“ segir Tómas.
Ýmislegt annað verður í
boði í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum þessa helgi. Þannig verður Kvenfélagasamband
Íslands með sultukynningu í
veitingatjaldinu milli 14 og 16
í dag. Einnig verður haldið
Íslandsmót í Hálandaleikum í dag frá klukkan 12.
Á morgun munu
fræðslufreyjur garðsins
bjóða gestum upp á leiðsögn. Þær munu segja
sögur úr garðinum í tilefni af 25 ára afmælisári
Fjölskyldu- og húsdýragarðsins. Leiðsögnin hefst
klukkan 13 við miðasöluna.
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LEYFUM DRAUMUM AÐ RÆTAST

KILROY KYNNIR KILROY hefur aðstoðað fjölda fólks við að sækja um háskólanám erlendis. Næsta mánudag verður árleg háskólakynning KILROY í Bíói Paradís þar sem sextán háskólar kynna námsframboð sitt og starfsmenn KILROY munu svara spurningum.

F

erðaskrifstofan KILROY stendur árlega fyrir
stórri háskólakynningu þar sem ungu fólki
gefst tækifæri til að hitta fulltrúa fjölda erlendra samstarfsskóla ferðaskrifstofunnar og
kynna sér námsleiðir sem þeir bjóða upp á.
Mánudaginn 7. september, milli kl. 17-20, fer
næsta háskólakynning fram og verður hún haldin
að þessu sinni í Bíói Paradís í Reykjavík. Þar
munu sextán háskólar frá Ástralíu, Bandaríkjunum, Englandi og Kanada kynna starfsemi sína.
Þar mun einnig Hinrik Örn Hinriksson, ráðgjafi
KILROY um nám erlendis, svara ýmsum spurningum um allt sem viðkemur námi erlendis, starfsnámi í Bandaríkjunum eða Kína og íþróttastyrkjum í Bandaríkjunum. Hann segir námskynninguna
vera einstakt tækifæri til þess að kynna sér framboðið á námi erlendis og afla sér um leið upplýsinga um umsóknarferlið beint frá sérfræðingum.
„KILROY starfar með háskólum í ellefu löndum
þar sem nemendur geta stundað nám í 1-2 annir,
tekið associates-gráðu (tvö ár) og bachelor-gráðu
(þrjú til fjögur ár) auk meistaranáms sem tekur eitt
til tvö ár. Við aðstoðum nemendur að finna nám í
rétta skólanum og í réttu landi en það er mjög einstaklingsbundið hvað hentar hverjum og einum.”
Starfsmenn KILROY hjálpa til við að fylla út
umsóknir, sjá til þess að öll fylgigögn séu rétt og
að engar upplýsingar eða fylgigögn vanti. „Við
sendum út öll skjöl og þar sem við erum fulltrúar skólanna á Norðurlöndum getum við líka
staðfest skjölin fyrir hönd nemendanna. Þannig
er oft hægt að spara smá pening. Við aðstoðum
nemendur við að finna til þau skjöl til sem þarf
til þess að senda á LÍN fyrir námslánin sem og
aðstoð við vísa-ferlið í sendiráðunum. Þessi aðstoð sem KILROY veitir er ókeypis. Ef óskað er
eftir frekari upplýsingar frá einhverjum skólanna
er hægt að skrá nafn sitt hjá viðkomandi skóla
og þannig fengið sendar frekari upplýsingar um
áhugasvið sitt.“

Skólar sem mæta:
ÁSTRALÍA
Griffith University, Macquarie University, Monash University, Queensland University of Technology, Royal
Melbourne Institute of Technology, University of the
Sunshine Coast og University of New South Wales.
BANDARÍKIN
Berkeley College, California State University,
Monterey Bay, California State University San
Marcos, Hawaii Pacific University, Michigan State
University og UC San Diego.
KANADA
Carleton University.
ENGLAND
Coventry University, Bournemouth University,
Michigan State University, Monash University og
University of New South Wales eru allir í topp 1% af
bestu háskólum í heimi.
Dvöl erlendis snýst ekki bara um námið sjálft
að sögn Hinriks. „Það er ótrúlega gefandi að
kynnast öðru fólki og annarri menningu og öðlast
þannig meiri víðsýni. Margir í þessum hópi eru
að flytja að heiman í fyrsta skipti og læra fyrir
vikið ótrúlega margt um sig, enda mjög þroskandi
að standa á eigin fótum í framandi landi. Nemendur eignast nýja vini, stækka tengslanetið og
bæta um leið tungumálakunnáttuna. Auðvitað
skemmir ekki fyrir að þetta eru oft skólar sem eru
hátt skrifaðir úti í heimi og gera nemendur þar af
leiðandi að eftirsóknarverðari starfskrafti.“
GÓÐ REYNSLA „Nemendur eignast nýja vini, stækka tengsla
netið og bæta um leið tungumálakunnáttuna,“ segir Hinrik Örn
Hinriksson, ráðgjafi KILROY um nám erlendis.
MYND/GVA

Á DRAUMAEYJUNNI GÓÐIR TÍMAR

EFTIRMINNILEGT Sylvía Líf tók hálfs árs skiptinám á Havaí síðasta vetur þar
sem hún kynntist skemmtilegu fólki. Hún kom heim reynslunni ríkari.

UPPLIFUN Með skömmum fyrirvara ákvað Una
Valgerður að skella sér í nám til Bandaríkjanna.

inn þeirra fjölmörgu Íslendinga sem hafa
stundað skiptinám erlendis með aðstoð
KILROY er Sylvía Líf Árnadóttir en hún dvaldi
á draumaeyjunni Havaí eina önn síðasta vetur.
Sjálf segist hún hafa verið á krossgötum í lífi sínu
á síðasta ári þegar hún skoðaði þann möguleika
að dveljast erlendis í skamman tíma við nám. „Ég
var búin með menntaskóla og einnig búin að prófa
háskóla á Íslandi en vantaði svolítið að finna sjálfa
mig. Flestir vina minna voru á leið í hinar og þessar
heimsreisur sem hentuðu mér ekki. Ég vildi nefnilega fá eitthvað út úr því að ferðast svo ég ákvað
að fara í skóla hinum megin á hnettinum.“
Næsta skref var að leita aðstoðar hjá KILROY
enda hafði hún heyrt marga frábæra hluti um ferðaskrifstofuna. „Ég mætti bara á staðinn og spurði
hvaða valmöguleikar væru í boði fyrir mig og fékk
alla mögulega aðstoð.“ Fyrir valinu varð Hawaii
Pacific University, sem er á besta stað eyjunnar að
hennar sögn.
Sylvía tók nokkur fög í fjölmiðlafræði og tíminn
leið hratt. „Það var mikið um að vera þetta hálfa ár,
jafnvel of mikið. Ég kynntist strax í fyrstu vikunni
góðum hópi fólks frá mismunandi löndum, þar á
meðal mörgum skiptinemum frá Evrópu.“ Hún segir
námið ekki hafa verið sérstaklega erfitt. „Fögin sem
ég tók voru ætluð þriðja árs nemum í fjölmiðlafræði en einhvern veginn náði ég þeim mjög vel.
Bekkirnir voru fámennir og námið var mjög verklegt.“
Á meðan dvöl hennar stóð yfir bjó Sylvía í blokk
sem ætluð var nemendum skólans. „Herbergisfélagar mínir, og bestu vinkonur í dag, voru frá Noregi og Havaí. Blokkin er alveg við ströndina Waikiki
sem er í um hálftíma fjarlægð frá skólanum svo ég
tók alveg vel sveittan strætó í skólann.“
Þar sem hún dvaldi bara ytra í nokkra mánuði
voru helgarnar flestar vel nýttar. „Við leigðum
nokkrum sinnum bíl og fórum í útilegur á ýmsar
strendur eyjarinnar þar sem við gistum á vindsængum undir berum himni. Einnig gengum við mikið á
fjöll og fórum í skoðunarferðir. Ég synti bæði með

na Valgerður
Gísladóttir
stundar nám
í sjúkraþjálfun, með
markaðsfræði sem
aukafag, í California
State University San
Marcos (CSUSM) í
Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hún segist
hafa heyrt margar
góðar sögur frá þeim
nemendum sem sótt
hafa nám erlendis
gegnum KILROY
og því ákveðið að
sækja um sjálf. Vinkona hennar fór ári á SKÓLASYSTUR Una Gisladóttir (t.v.) ásamt skólasystur
undan henni til Kali- sinni, Herdísi Örnu Hallgrímsdóttur.
MYND/ÚR EINKASAFNI
forníu og gaf þjónustu KILROY góða einkunn. Það var þó ekki fyrr en í apríl sem Una
heimsótti KILROY, þegar vika var eftir af umsóknarferlinu hjá flestum háskólum. „Ég mæli eindregið með að áhugasamt ungt fólk sem
stefnir á nám erlendis hafi samband við KILROY eða kíki í heimsókn
til þeirra á Skólavörðustíginn. Þar vinnur yndislegt fólk sem hjálpar
þér að láta þína drauma rætast.“
Eftir að hafa metið nokkra kosti í stöðunni valdi hún CSUSM.
„Námið er krefjandi og byggir að mestu á verkefnavinnu og ritgerðum yfir önnina, auk lokaprófa í lok annar sem gilda mismikið.
Námið er fjögur ár en flestir klára á 5-6 árum. Þar sem ég útskrifaðist frá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ af náttúrufræðibraut fékk ég
að byrja á öðru ári í skólanum.“
Hún segir nemendur við skólann og fólkið í bænum vera flest
mjög opið og skemmtilegt. Sjálf býr hún með fjórum öðrum stelpum í húsi sem er í 20 mínútna göngufjarlægð frá skólanum. „Ég
heimsótti vinkonu mína sem býr í Los Angeles í viku áður en skólinn byrjaði og sé ég mikinn mun á fólkinu þar og í bænum mínum.
Fólkið hérna er mun afslappaðra og opnara.“
Una stefnir á að klára námið úti á þremur árum og útskrifast sem
sjúkraþjálfari með diplómu í markaðsfræði. „Mér líkar mjög vel við
mig hér úti en ég held þó að stefnan sé tekin heim til Íslands eftir
námið og vonandi mun ég opna mína eigin sjúkraþjálfun heima.“

E

EFTIRMINNILEG DVÖL „Ég er að sjálfsögðu reynslunni ríkari
og tilbúnari en áður til að takast á við fleiri áskoranir í lífinu,“
segir Sylvía Líf Árnadóttir.
MYND/ÚR EINKASAFNI

skjaldbökum og hákörlum og endaði ferðina með
fallhlífarstökki, mömmu til mikillar gleði.“
Í haust er Sylvía skráð í ferðamála- og viðskiptafræði við Háskóla Íslands og lítur á dvöl sína úti
sem góða reynslu sem á án efa eftir að nýtast henni
í framtíðinni. „Ég er að sjálfsögðu reynslunni ríkari
og tilbúnari en áður til að takast á við fleiri áskoranir í lífinu. Ég get að minnsta kosti klárlega mælt
með svona dvöl erlendis og held að enginn myndi
sjá eftir því.“
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Þú getur kynnt þér háskóla víðsvegar að úr heiminum, talað við
fulltrúa erlendra háskóla og rætt við ráðgjafa KILROY um nám erlendis.
Skráning fer fram á kilroy.is
KILROY starfar með háskólum í:
ENGLANDI - ÁSTRALÍU - USA - KANADA - NÝJA SJÁLANDI - DUBAI - JAPAN - KÍNA - VÍETNAM - SINGAPORE

FÓLK| HELGIN

LÖGIN SEM
HEILLUÐU
FYRRI
KYNSLÓÐIR

MIKIÐ FJÖR Ljósanótt stendur nú yfir í Reykjanes
bæ þar sem margt skemmtilegt er í boði um helgina.
Eitt aðalnúmerið á hátíðinni eru tónleikarnir Með
blik í auga sem verða haldnir tvívegis á morgun.
Hinn gamalkunni útvarpsþáttur Lög unga fólksins
verður í aðalhlutverki á tónleikunum.

STEFANÍA SVAVARSDÓTTIR
SÖNGKONA Stefanía syngur
gömul lög á Ljósanótt á morgun.
Á næstu dögum kemur út nýtt
lag með henni.
MYND/VILHELM

A

BIKARMEISTARAR 2015
MÆLA MEÐ TERRANOVA BÆTIEFNUM
VIÐ ERUM SVO SANNARLEGA STOLT AF OKKAR KONUM!
„Lifedring frá
Terranova er alger
snilld, ég fæ mér hann
á hverjum morgni til að
byrja daginn vel nærð
og hress. Það kom mér
skemmtilega á óvart
hversu vel hann
bragðast”
– Lára leikmaður
Stjörununnar

„Mér finnst frábært að
taka inn Terranova
Beetroot og Intense
Berries fyrir æfingar og
leiki því það gefur mér
aukna orku. Einnig
finnst mér gott að vita
hve hreint efnið er.“
– Anna Björk leikmaður
Stjörnunnar

ð vísu var tónleikunum
þjófstartað á miðviku
dagskvöld í Andrews leik
húsinu á Ásbrú með fullu húsi af
fólki á öllum aldri. Stefanía Svav
arsdóttir söngkona segir að tón
leikunum hafi verið sérlega vel
tekið og mikil fagnaðarlæti. „Það
var heljarinnar gleði og orka í
húsinu,“ segir hún. Með henni á
sviðinu eru Egill Ólafsson, Eyþór
Ingi Gunnlaugsson og Pétur Örn
Guðmundsson ásamt hljómsveit.
„Mörgum finnst þessir tónleikar
á miðvikudagskvöldinu marka
upphaf Ljósanætur. Það er mikil
vinna lögð í alla uppsetningu og
á milli laga eru fróðleiksmolar
um þennan vinsæla útvarpsþátt.
Þá er togstreita og átök skoðuð
sem urðu á milli hinna ungu og
eldri í þjóðfélaginu á þessum
tíma,“ útskýrir Stefanía.

SÁLARFORMYRKVUN!
Lög unga fólksins var vinsæll
þáttur sem var á dagskrá Ríkis
útvarpsins á þriðjudagskvöldum
á árunum 19581987. Áður en
fleiri rásir útvarpsins bættust
við var þetta eini þátturinn sem
lék tónlist fyrir ungt fólk. Oft
varð snörp umræða í dagblöðum
þessa tíma þar sem hneykslast
var á orðnotkun unga fólksins
í bréfum sem þættinum voru
send. Árið 1974 fjallaði Morgun
blaðið á heilli opnu um málfarið
og sagði meðal annars: „Það er
ekki nóg með, að kveðjurnar
beri vott um „sálarformyrkvun“,
eins og útvarpshlustendum gefst
kostur á að heyra, heldur eru
bréfin sem slík nær undantekn
ingarlaust illa skrifuð, hroðalega
stíluð og furðulega stafsett nema
þá helzt ensk heiti á lögum og
flytjendum þeirra.“
VINSÆL LÖG
Stefanía segir að þessi skemmti
legu innslög á tónleikunum séu
í höndum Kristjáns Jóhanns
sonar Keflvíkings. „Þetta eru
alls konar skemmtilegir sögur
frá þessum tíma, til dæmis hvað
það tók bréfin langan tíma að
berast í útvarpið, tíðarandanum
er lýst og sýnd myndbönd. Ég
var ekki fædd á þessum tíma en
mér finnst þetta mjög áhugavert.
Við syngjum síðan lög sem voru
vinsæl í Lögum unga fólksins,
Tom Jones, Jackson Five, The
Supremes, Grease og margt fleira.
Lagavalið er fjölbreytt og mér

• Engar mjólkurafurðir
• Engin fylliefni
• Engin bindiefni
• Ekkert glútein
• Engin sykur eða sætuefni
• Án litar-bragð og rotvarnarefna

þótti gaman að skoða lagalistann
þegar ég fékk hann í hendur. Ég
syng meðal annars The Rose með
Bette Midler ásamt öðru. Hljóm
sveitin, sem er frá Reykjanesbæ,
er frábær og sömuleiðis bak
raddasöngkonurnar sem eru tví
burar og dætur hljómborðsleikar
ans. Það er búið að leggja mikið í
alla sviðsframkomu og búninga.
Við reynum að fanga tíðarandann
frá 1970. Stelpurnar sem eru að
vinna í salnum eru líka í gömlum
kjólum og hárið uppsett í stíl við
okkur,“ segir Stefanía.
Tónleikarnir Með blik í auga
eru fastur viðburður á Ljósa
nótt en skipt er um söngvara.
Stundum hafa einungis heima
menn komið fram. Stefanía segir
vera mjög ánægð með að hafa
fengið boð um að koma fram.
Hún er ekki óvön, fjölmargt hefur
verið að gerast hjá henni í sumar.
„Ég kom fram á tónleikum á Fiski
dögum á Dalvík þar sem gestir
voru um 30 þúsund, einnig hef ég
unnið töluvert með Rigg viðburð
um og komið meðal annars fram
í Tinu Turner sýningunni,“ segir
Stefanía sem hyggur á breytingar
um áramót. „Ég ætla að fara í
söngnám til Danmerkur og bæta
aðeins við mig.“

NÝTT LAG Á LEIÐINNI
Stefanía hefur tvisvar tekið þátt
í undankeppni Eurovision, í
fyrra skiptið árið 2013 og síðan
á þessu ári. Hún segist vel geta
hugsað sér að taka aftur þátt,
enda sé hún mikill Eurovision
nörd. „Ég ætla að mæta á
keppnina í vor í Stokkhólmi sem
gestur, enda stutt að fara frá
Kaupmannahöfn. Ég hef alltaf
fylgst vel með þessari keppni.“
Þess má geta að Stefanía vann
söngkeppni Samfés þegar hún
var sextán ára og söng í kjölfarið
með Stuðmönnum í eitt og hálft
ár. Hún kom sömuleiðis fram
með þeim á tónleikum í Eldborg
í sumar og á Menningarnótt.
Stefanía er að gefa út nýtt lag á
næstu dögum sem væntanlega á
eftir að vekja athygli.
Stefanía segist búast við fjöl
mörgum á tónleikana á morgun,
sem verða bæði kl. 16 og 20. „Ég
held að það verði svakalega góð
stemming eins og alltaf á Ljósa
nótt. Það er ótrúlega margt að
gerast um helgina í Reykjanesbæ
og margt afar spennandi.“


nelin@365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*
Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.
*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

1817
365.is

smáauglýsingar
atvinna
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
Sölufulltrúar
er opinn
alla virka
daga
frá 8-17
512
5426
Viðar Ingi Pétursson
vip@365.is
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Allar smáauglýsingar
vikunnar
á visir.is
Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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EXPERT

Mint Solutions builds tools to help nurses and doctors provide
exceptional care for patients. Our first product is MedEye, which
ensures patients get the right medication at the right time, improving
safety and reducing likelihood of medication errors.
We are looking for an individual that is passionate about machine learning
and computer vision and wants to join an innovative, global and talented
team, working on cutting edge technologies that make a difference.

EXPERIENCE

• Several years of experience with

machine learning and computer vision
• Familiarity with C++ and Python
• Experience with Agile methodologies
• Background or interest in healthcare
and hardware products

Please send your resume
and cover letter to:
work@mintsolutions.eu.
For further information
contact Aslaug Bjarnadottir,
Development Manager, on
690 8387 or aslaug@mint.is

OTHER QUALIFICATIONS
•
•
•
•

Kría hönnunarstofa www.kria.is

MACHINE LEARNING

Entrepreneurial with positive mindset
Goal and task oriented
Successful teamwork contributor
Works well in a fast paced environment

The right person will be central in research and development
of Medeye as well as our future products.
Mint Solutions Hlíðasmára 10, 201 Kópavogi

mintsolutions.eu

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN
HYUNDAI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN Í EFTIRTALIN STÖRF:
Starfsmaður
í léttskoðun

Starfsmaður á vörulager
og í útkeyrslu

Bifvélavirki
á verkstæði

Um er að ræða skoðanir á bílum
fyrir verkstæði Hyundai. Vinnutími er
kl. 8.00-17.00 mánudaga-fimmtudaga
og kl. 8.00-16.00 á föstudögum.

Um er að ræða umsýslu í kringum
varahluti ásamt útkeyrslu á varahlutum
og akstursþjónustu með viðskiptavini.
Vinnutími er kl. 8.00-17.00 virka daga.

Um er að ræða viðhalds- og viðgerðarþjónustu við Hyundai bíla. Vinnutími er
kl. 8.00-17.00 mánudaga-fimmtudaga
og kl. 8.00-16.00 á föstudögum.

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

Hæfniskröfur:

• Góð þekking á bílum
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Ökuréttindi

• Stundvísi, skipulögð og fagleg

• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg

vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Ökuréttindi

Sótt er um starfið með því að fylla út umsókn á heimasíðu Hyundai,
www.hyundai.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til 20. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kr. Guðmundsson, þjónustustjóri Hyundai.

vinnubrögð

• Ökuréttindi

Kauptúni 1, Garðabæ / 575 1200

E N N E M M / S Í A / N M 70 4 5 4
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Viltu gera gott
lið enn betra
Við leitum að öflugu og reynslumiklu
mannauðsfólki á skrifstofur okkar
í Keflavík og Reykjavík.
Við óskum eftir reynslubolta til þess að stýra mannauðsmálum
í Reykjavík og snjöllum mannauðsráðgjafa í mannauðsteymi okkar
á Keflavíkurflugvelli.

Þú veist hvað þarf til en við gerum ráð fyrir haldgóðri háskólamenntun
og reynslu á sviði mannauðsmála. Nánari upplýsingar er að finna
á isavia.is/atvinna
Viltu vita meira? Hafðu samband við Sigurð Ólafsson,
sigurdur.olafsson@isavia.is eða Sóleyju Ragnarsdóttur,
soley.ragnarsdottir@isavia.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. september.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1040 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

4
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Viltu starfa hjá framsæknu
hugbúnaðarfyrirtæki
Vegna aukinna umsvifa og verkefna hérlendis og erlendis viljum við að stækka hópinn.
Við leitum af árangursdrifnum og sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir þekkingu og
reynslu sem nýtist við:

Forritun
Verkefnastjórn
Þjónusturáðgjöf
Fjárhagsráðgjöf
SQL forritun og umsjón
Ráðgjöf í vörustjórnun
Ráðgjöf við IDMS leigu- og flotastýringarkerfi
Viltu starfa í lifandi og krefjandi umhverfi við úrlausn fjölbreyttra og skemmtilegra
viðfangsefna, þar sem áhersla er lögð á metnað, gæði, gott vinnuumhverfi og góðan
starfsanda? Skoðaðu ítarlegar starfslýsingar á annata.co.uk/careers og kannaðu
hvort þú sjáir ekki eitthvað spennandi fyrir þig.
Okkar lausnir eru byggðar á Microsoft Dynamics AX. Þeir sem hafa reynslu af Dynamics
AX, annað hvort sem ráðgjafar eða notendur eru eftirsóknarverðir, en einstaklingar
með bakgrunn í ráðgjöf og þjónustu við Dynamics NAV, Concorde XAL, SAP eða annan
viðskiptahugbúnað eru einnig hvattir til þess að skoða hvort hér leynist tækifæri.
Umsóknir skulu sendar á netfangið starf@annata.is fyrir 15. september n.k.
Fullum trúnaði er heitið.

Annata er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi og starfsemi í öllum heimsálfum. Annata er vottaður samstarfsaðili Microsoft
með endursöluaðila í fleiri en 50 löndum umhverfis heiminn.
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Unique opportunities!
LS Retail wishes to recruit excellent professionals.
NAV Developer

The Microsoft Dynamics NAV Developer’s primary responsibility is to perform development activities for new and existing Microsoft
Empowerment and innovation are

Dynamics NAV customers. The primary focus will be Dynamics NAV development, with additional activities using SQL and .NET, SSRS,

significant features that have placed

and integrations with Dynamics NAV.

LS Retail in a leading role in software
development internationally.
Our software is sold in partnership
with over 220 certified companies in

Scrum Master / Project Manager

The Scrum Master’s goal is to empower the scrum team members to get things done and to remove impediments. The Project
manager’s goal is to complete projects on time and on budget and keep project stakeholders and staff happy.

75 countries.
Over 50.000 stores use LS Retail
software.

Product owner - NAV solutions

A product owner should own the product or a part of the product on behalf of LS Retail and be responsible for the product success,
for making sure that the product creates value for its customers and users and for the company providing it.

We push ourselves, stand together and
know what it takes to excel.
www.LSRetail.com

Machine Learning, Analytics & Business Intelligence - Developer

We’re looking to expand our Business Intelligence & Analytics group. The group deals with problems such as: Shifting through sales
data to analyze customer behaviour, coming up with product recommendations based on past purchases, vizualising sales metrics
and KPI’s, looking for patterns that could identify fraudulent activity.

Applications are due by September 7th and should be submitted at www.intellecta.is
Applications should be accompanied by a CV. All applications and inquires are confidential.
See further information about the jobs at www.intellecta.is
Further information will be provided by Torfi Markusson (torfi@intellecta.is)
or Ari Eyberg (ari@intellecta.is) at tel 354 511 1225.

Intellecta
Síðumúli 5,108 Reykjavík, Tel. 511 1225.
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Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Tæknimaður
Stórt framleiðslufyrirtæki sem staðsett er á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða starfsmann
í tæknideild sína. Deildin sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju fyrirtækisins.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 13. september nk.

Öll viðhaldsvinna er skráð í viðhaldsforrit. Unnið er á tvískiptum vöktum; dag- og kvöldvöktum
auk bakvakta.
Helstu verkefni:

Við leitum að einstaklingi:

• Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit
og breytingar á tækjabúnaði
• Þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi
viðhaldi og nýjum tækjabúnaði
• Þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum
á tækjabúnaði

• með vélfræði- eða rafiðnfræðimenntun
• með mikla reynslu af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði
• sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum
• sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
• með góða ensku- og tölvukunnáttu
• sem er opinn fyrir því að taka að sér fjölbreytt verkefni

Um er að ræða tímabundið starf til 12-18 mánaða fyrir áhugasaman aðila
sem er opinn fyrir að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
Félagsbústaðir hf. er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar.
Það á, rekur og leigir út yfir 2.000 íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns.
Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og hefur undanfarin ár hlotið viðurkenningu frá
starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem fyrirmyndarstofnun í flokki smærri stofnana.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimsíðu þess, www.felagsbustadir.is

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 15. september nk.

Félagsbústaðir leita að fjármálastjóra og verkstjóra
Félagsbústaðir óska eftir að ráða í tvær stöður, fjármálastjóra og verkstjóra á
framkvæmdasviði. Við leitum að kraftmiklum einstaklingum sem eru tilbúnir til að
takast á við spennandi og krefjandi verkefni sem framundan eru hjá Félagsbústöðum.

Fjármálastjóri

Verkstjóri á framkvæmdasviði

Fjármálasvið gegnir veigamiklu hlutverki í starfsemi félagsins,
en efnahagur þess er um 50 milljarðar króna. Fjármálastjóri er
yfirmaður fjármálasviðs en á því starfa fimm einstaklingar.

Stór þáttur í starfsemi félagsins eru verklegar framkvæmdir
sem felast í viðhaldi fasteigna og nýframkvæmdum. Árlega
nema framkvæmdir á vegum félagsins um einum milljarði
króna. Á framkvæmdasviði starfa tíu einstaklingar.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með reikningshaldi, kostnaðareftirliti og bókhaldi
• Gerð ársuppgjörs og milliuppgjöra til endurskoðunar
• Fjármögnun fyrirtækisins, dagleg fjárstýring og samskipti
við fjármálaumhverfi
• Þátttaka í þróun upplýsingakerfa
• Áætlanagerð
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið:

Hæfniskröfur og eiginleikar:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Haldbær reynsla af rekstri og fjármálastjórnun
• Talnaglöggur og skarpur hugur
• Færni í mannlegum samskiptum, framsögn og ritaðri íslensku
• Kunnátta og reynsla af hugbúnaði sem nýtist í starfinu
• Frumkvæði og fagmennska
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Reynsla af sambærilegu starfi eða af
byggingarframkvæmdum er nauðsynleg
• Iðnmenntun er æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
• Að geta tileinkað sér færni í hópvinnukerfum
sem nýtt eru hjá félaginu
• Nákvæmni og samviskusemi

• Umsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum
• Samskipti við iðnaðarmenn og verktaka
• Yfirferð og samþykkt reikninga
• Samskipti við leigutaka
• Ástandsskoðun fasteigna og framkvæmd á minniháttar viðhaldi
• Önnur tilfallandi verkefni

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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For more information:
ReMake Electric develops a unique energy monitoring solution that helps
organisations understand and optimise their energy usage and operational
efficiency. Our innovative eTactica solution measures, monitors and records
energy flow on a detailed level in real time.

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

ReMake currently operates in 12 countries throughout Europe, together with
our partners and resellers. It is an exciting time in our business development
as we are expanding rapidly our international network.

To submit your application
please visit www.hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Submission deadline is
September 14th 2015.

Great opportunities in the energy field
We are looking for three ambitious people to add to our ever-expanding
and growing business.

Senior Software Developer
If you are a disciplined developer who enjoys interaction, responsibility, and both hands-on and strategic
development, then this is a great opportunity. You will be joining a team of software and hardware developers,
who work in close harmony while developing ReMake’s portfolio of products.

Responsibilities:

Qualifications:

• Software architecture
• Scrum management
• Software team leadership
• Management of outsourced work

• Bachelor’s Degree in Computer Science or a related field
• Minimum 5 years’ experience
• Ability to work across departments and be a team leader
• Strong communication skills
• Highly proficient in spoken and written English

Marketing Manager
We are looking for an ambitious service driven individual to join our team as a Marketing Manager.
The Marketing Manager is responsible for the branding/image of the company’s products as well as
for all publications and online material.

Responsibilities:

Qualifications:

• Market research, identifying new market

• Bachelor’s Degree in a related discipline
• Minimum 5 years’ experience in marketing

opportunities
• Business lead generation
• Website maintenance, social media and PR
• Newsletter, blog, and both internal and external
communication with our partners and resellers
• Support material to partners and resellers

or a service field
• Ability to work across departments and be

a team leader
• Strong communication skills
• Highly proficient in spoken and written English

(other languages would be a plus)

Technical Support Manager
The Technical Support Manager is responsible for all direct communication with our partners and
resellers. The manager should be able to support and solve technical issues in the implementation
and presentation of our products and projects.

Responsibilities:

Qualifications:

• Technical support with our partners

• Technical degree
• Minimum 5 years’ experience in technical support or a related field
• Ability to work across departments and be a team leader
• Strong communications skills
• Highly proficient in spoken and written English

and resellers
• Technical solutions consulting
• Technical documentation production
• Sales and after-sales support
• Project design and solutions

(other languages would be a plus)

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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www.hagvangur.is
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Innrammarinn ehf. óskar eftir starfsmanni í sölu,
afgreiðslu og samsetningu ramma á
starfsstöðvar sínar í Hafnarfirði og
Reykjavík. Viðkomandi þarf að geta
unnið sjálfstætt, vera snyrtilegur,
nákvæmur og þjónustulundaður.
Bílpróf og ágæt tölvukunnátta skilyrði.
Um framtíðarstarf er að ræða.
Áhugasamir eru beðnir um að senda
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið
vinna@innrammarinn.is eigi síðar en
13. september.

VERKEFNASTJÓRI Í VIÐHALDSSTÝRINGU

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Hansen
í tölvupósti hansen@innrammarinn.is
Öllum umsóknum verður svarað.

PROJECT MANAGER IN MAINTENANCE MANAGEMENT

Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík, Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði

Tækniþjónusta Icelandair (ITS) óskar eftir verkefnastjóra í viðhaldsstýringu.
STARFSSVIÐ:

HÆFNISKRÖFUR:

Stýring verkefna sem snúa að móttöku,
viðhaldi og afhendingu á flugvélum
Ábyrgð á tækniþjónustu við viðskiptavini
Samningagerð
Stjórnun umbótaverkefna
Önnur tilfallandi verkefni

n

n
n
n
n

n

n
n

n

n

Háskólamenntun á sviði verkfræði eða
flugvirkjanám
Góð enskukunnátta er nauðsynleg
Þekking á tíma- eða verkefnastjórnun
er æskileg
Reynsla af starfi við tækniþjónustu flugvéla
er kostur
Reynsla af samningagerð

Umsóknir óskast fylltar út á vefsíðu Icelandair
www.icelandair.is/umsokn
eigi síðar en 13. september 2015.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu
starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða
vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

DEILDARSTJÓRI ÓSKAST
Í FULLT STARF.
Rúmfatalagerinn Korputorgi óskar eftir
að ráða deildarstjóra í fullt starf.
Deildarstjóri sér um umsjón deildar,
vöruáfyllingu, ráðgjöf, pantanir í deild
o.s.frv. Vinnutími er 9-19 og unnið aðra
hverja helgi. Gott vald á íslensku skilyrði.

Fyrirspurnum svara:
Hafliði Jón Sigurðsson I haflidi@its.is
Steinunn Una I unasig@icelandair.is

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

Sendið ferilskrá á: ivar.ivarsson@rfl.is
eða hafið samband við Ívar í 820-8011

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Rafmagnsverkfræðingur/rafmagnstæknifræðingur
Orkubú Vestfjarða
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan starfsmann í spennandi framtíðarstarf á veitusviði.
Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt!
Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar. Starfsmenn eru
um 65 talsins og er hópurinn samheldinn og metnaður mikill. Höfuðstöðvar Orkubúsins eru á Ísafirði.
Í boði er áhugavert starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.

•

•

•

•

•

•

Starfssvið:
Hönnun dreifikerfis
Kerfisathuganir og þróun
Uppsetning og viðhald varnarbúnaðar
Liðavernd og stýringar
Ljósbogaútreikningar
Verkumsjón og áætlanagerð

•

•

•

•

Menntunar og hæfniskröfur:
Rafmagnsverkfræðingur eða rafmagnstæknifræðingur
Góð tölvukunnátta og þekking á notkun
teikniforrita
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
Þekking og reynsla af raforkukerfi er kostur

Orkubúið vill fjölga konum
í störfum hjá fyrirtækinu.
Konur sem og karlar eru því
hvött til að sækja um störfin.

Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörður | talent@talent.is | Sími 552-1600

Framkvæmdastjóri Veitusviðs, Halldór V. Magnússon hm@ov.is gefur upplýsingar um starfið ásamt
Lind hjá Talent lind@talent.is og í síma 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
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STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Garðaskóli
• íslenskukennari
Leikskólinn Akrar
• sérkennsla
Leikskólinn Kirkjuból
• leikskólakennari
• sérkennsla og stuðningur
Leikskólinn Hæðarból
• leikskólakennari
Krókamýri
• starfsmaður á heimili fyrir fatlaða
Hjúkrunarheimilið Ísafold
• starfsmaður í aðhlynningu
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Við leitum að öflugu fólki, bæði til framtíðar og tímabundinna starfa. Um
er að ræða fjölbreytt störf í umhverfi þar sem miklar kröfur eru gerðar til
öryggis-, umhverfis- og gæðastjórnunar.
VÉLGÆSLA
HELSTU VERKEFNI

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•
•
•
•

• Umsjón með framleiðsluvélum
• Eftirlit með gæðum, skráningar
og reglubundið viðhald
• Þrif á tækjum og aðstöðu í lok framleiðslu
ásamt breytingu á vélum við skiptingu milli
vörutegunda.
Nánari upplýsingar:
Helgi E. Guðjónsson,framleiðslustjóri
helgigu@vifilfell.is

Iðnmenntun eða sambærileg reynsla er kostur
Reynsla af störfum í framleiðslufyrirtæki
Reynsla og þekking á framleiðsluvélum
Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
Sveigjanleiki og áreiðanleiki
Jákvætt viðhorf og lipurð í samskiptum
Hreint sakavottorð

VÉLSTJÓRI / VÉLVIRKI

www.gardabaer.is

HELSTU VERKEFNI

ATVINNA

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Menntun á sviði vélstjórnar / vélfræði
• Reynsla á sviði vélstjórnar
• Reynsla af viðhaldi og rekstri vél og rafmagns
búnaðar er skilyrði
• Jákvætt viðhorf og lipurð í samskiptum
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og áreiðanleiki
• Hreint sakavottorð

• Endurnýjun, rekstur og viðhald
framleiðslutækja og fasteigna Vífilfells
• Fyrirbyggjandi viðhald

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu.
Einungis íslensku- eða enskumælandi
einstaklingar koma til greina.
Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf
og hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar:
Björn Anton Jóhannsson, tæknistjóri
bjornanton@vifilfell.is

SÉRFRÆÐINGUR Á FJÁRMÁLASVIÐI
HELSTU VERKEFNI

Umsóknir sendist á
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Árangursmælingar og greiningarvinna
Stjórnendaskýrslur og aðstoð við
upplýsingagjöf til erlendra samstarfsaðila
• Aðstoð við umsjón með Microsoft BI
kerfi Vífilfells
• Verkefnastjórnun
• Arðsemisútreikningar
• Þróun ýmissa reiknilíkana á fjármálasviði
• Ýmis gagnavinnsla og útreikningar
Nánari upplýsingar:
Anna Regína Björnsdóttir,
forstöðumaður árangursmælinga
annaregina@vifilfell.is

• Háskólamenntun á sviði verkfræði eða viðskipta
• Reynsla á sviði greiningarvinnu og þróun reiknilíkana
• Afbragðs kunnátta og þekking á Excel. Þekking á
verkfærum á sviði viðskiptagreindar er kostur
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Góð kunnátta á önnur almenn tölvukerfi, s.s. Word,
Powerpoint, samskiptaforrit ofl.
• Getur skipulagt og stýrt verkefnum og fylgt þeim eftir
• Er fær um að setja fram texta á skipulegan og skýran hátt
og hefur góða framsögn
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Getur unnið undir álagi, er nákvæmur, jákvæður og getur
leiðbeint öðrum
• Hreint sakavottorð

LAGERSTARFSMENN

Ísafjarðarbær

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar –
Starfsmaður á snjótroðara
Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar óskar eftir starfsmanni á
snjótroðara til starfa veturinn 2015-2016. Um er að ræða 100%
starfshlutfall frá 1. október 2015 til 15. maí 2016.
Um vaktavinnu er að ræða.
Ábyrgðarsvið
Starfsmaður á snjótroðara sér um að troða skíðabrautir og sinnir
auk þess viðhaldi, viðgerðum og öðrum tilfallandi störfum. Hann
skal sjá til þess að þjónustan sé hnökralaus og til fyrirmyndar og
vinna að því að auka ánægju þeirra sem heimsækja skíðasvæðið.
Starfsmaður á snjótroðara skal sjá til þess að aðstaða sé öll eins
og best verður á kosið hvað varðar öryggi og þjónustu.
Helstu verkefni
• Vinnsla brauta
• Umhirða og eftirlit með svæðinu
• Viðhald og viðgerðir tækja og búnaðar
• Útfylling á rekstrardagbókum og véladagbókum
• Önnur tilfallandi, nauðsynleg verkefni sem yfirmaður
felur honum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Vinnuvélaréttindi
• Reynsla á vinnuvélum
• Haldgóð þekking í skyndihjálp
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund
Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag (FOSVEST/VerkVest).
Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2015.
Umsóknum skal skilað til Gauts Ívars forstöðumanns á
netfangið gauturivar@isafjordur.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Gautur Ívar í síma 450-8400 eða í
tölvupósti. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

HELSTU VERKEFNI
• Tiltekt pantana, pökkun, talning ofl.

Nánari upplýsingar:
Pétur Ægir Hreiðarsson vöruhúsastjóri
petur.hreidarson@vifilfell.is

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
•
•
•
•
•
•
•
•

Lyftarapróf
Sjálfstæð vinnubrögð og greinandi hugsun
Almenn tölvukunnátta
Jákvæðni og geta til að vinna undur álagi
Hæfni í mannlegum samskiptum
Stundvísi
Heiðarleiki
Hreint sakavottorð

Umsóknir óskast fylltar út á www.vifilfell.is.
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá
Umsóknarfrestur er til 15. september 2015.
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Viltu vinna hjá Sjálfsbjargarheimilinu?
Ertu sérhæfður starfsmaður, nemandi á heilbrigðissviði
eða einstaklingur sem vilt breyta til?

Við leitum eftir starfsmönnum til aðhlynningarstarfa. Um er
að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf, unnið er aðra
hvora helgi. Einnig vantar hlutastarf í eldhús frá kl. 17-20,
unnið er í 7 daga og síðan 7 daga frí. Nauðsynlegt er að tala
íslensku. Við erum sveigjanleg og komum til móts við þig.
Hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur hjúkrunarforstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra fyrst
Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti
í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut
útnefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu, sjá tengil:
http://sfr.is/kannanir-sfr/stofnun-arsins/stofnun-arsins-2014/

RAFVIRKJAR

VILTU GANGA LENGRA?

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða
öfluga rafvirkja/nema, til starfa á suðurnesjum.
Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu og
suðurnesjum.

Útivera í hjarta miðborgarinnar

Öll verk eru unnin í uppmælingu.

Óskum eftir jákvæðum og liprum
einstaklingum, konum og körlum

Verkefnastaða er mjög góð og má þar nefna m.a.
• Kísilver í Helguvík
• Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
• Fangelsi á Hólmsheiði
• Uppbygging HB Grandi
• Aðveitustöð á Akranesi
• Ýmis þjónustuverkefni

Nánari upplýsingar um laus störf
stöðuvarða á heimasíðu Bílastæðasjóðs

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Gunnarsson
fagstjóri raflagna, í síma 693 4310. Umsóknir
má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is

www.bilastaedasjodur.is

Við breytum vilja í verk

Starfatorg.is

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

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Sérfr. á sviði efnahagsmála
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Lektor í munn- og kjálkaskurðl.
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvís.svið
Svæfingahjúkrunarfræðingar
Svæfingadeild Hringbraut
Móttökuritari
Heilsugæslan Seltjarnarnesi
Rannsóknarmaður
Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun
Sérfræðilæknir í heimilislækn.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Mannauðsstjóri
Fiskistofa
Hjúkrunarfræðingar
LSH, bæklunarskurðd. B5 Fossvogi
Geislafræðingar
LSH, röntgendeild
Sjúkraliði
LSH, öldrunarlækn.d B Landakoti
Hjúkrunarfræðingar
LSH, öldrunarlækn.d B Landakoti
Hjúkrunarfræðingar
LSH, öldrunarlækn.d A Landakoti
Sérfræðilæknir í æðaskurðlækn. LSH
Hjúkrunarfræðingur
LSH, dagdeild skurðlækn. Fossvogi
Hjúkrunarfræðingar
LSH, hjartaþræðingarstofa
Sjúkraliði
LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd.
Hjúkrunarfræðingur
LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd.
Hjúkrunarfræðingar
LSH, skurð- og þvagfæraskurðl.d
Hjúkrunarfræðingur
LSH, almenn göngudeild 10E
Launaafgreiðslumaður
Fjársýsla ríkisins
Lífeindafræðingur
LSH, sýklafræðideild
Skurðhjúkrunarfræðingar
LSH, skurðstofur Fossvogi
Skurðhjúkrunarfræðingar
LSH, skurðstofur Hringbraut
Svæfingahjúkrunarfræðingar
LSH, svæfingadeild Fossvogi
Hjúkrunarfræðingar
LSH, gjörgæsla við Hringbraut
Hjúkrunarfræðingar
LSH, gjörgæsla og vöknun Fossvogi
Héraðsdýralæknir í Austurumd.
Matvælastofnun
Yfirlæknir lyflækninga
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Hjúkrunarfr. á heilsugæslustöð
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sérfræðingur í tölvumálum og noteÍslenskar orkurannsóknir, ÍSOR
Stærðfræðikennari
Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu

Staður

Nr. á vef

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Seltjarnarnes
Reykjavík
Selfoss
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir
Ísafjörður
Ólafsvík
Reykjavík
Höfn

201508/900
201508/899
201508/898
201508/897
201508/896
201508/895
201508/894
201508/893
201508/892
201508/891
201508/890
201508/889
201508/888
201508/887
201508/886
201508/885
201508/884
201508/883
201508/882
201508/881
201508/880
201508/879
201508/878
201508/877
201508/876
201508/875
201508/874
201508/873
201508/872
201508/871
201508/870

Bókhalds- og
launafulltrúi
Reykjafell hf óskar eftir að ráða kröftugan starfsmann í
launa- og bókhaldsvinnslu. Umsóknarfrestur er til og með
13. september og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem
allra fyrst. Um fullt starf er að ræða.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Færsla fjárhagsbókhalds, afstemningar og frágangur
til endurskoðenda
• Umsjón með virðisaukaskattskýrslum og skil
á virðisaukaskatti
• Umsjón og ábyrgð á launabókhaldi, þ.m.t. útreikningi og
greiðslu launa, skilum launatengdra gjalda og samskipti
við ýmsa aðila því tengdu
• Útreikningar á kjörum og réttindum starfsmanna
skv. kjarasamningum
• Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla af launa- og fjárhagsbókhaldi nauðsynleg
• Reynsla í Navision og H-Laun; mannauðs- og launakerfi
mikill kostur
• Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og
skyldur starfsmanna
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Jákvæðni og rík þjónustulund
Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði
rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki og
starfar þar öflugur og skemmtilegur hópur fólks í krefjandi
umhverfi. Í okkar hópi eru um 40 starfsmenn við
sölu-, lager-, skrifstofu- og framleiðslustörf.
Nánari upplýsingar veitir Elísa G. Jónsdóttir í síma
575 6636. Umsóknir berist til elisa@reykjafell.is

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Landspítali auglýsir laus störf hjúkrunarfræðinga, skurðhjúkrunarfræðinga, svæfingahjúkrunarfræðinga, geislafræðinga, lífeindafræðinga og sjúkraliða á flestum sviðum spítalans.
Hafir þú áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu og skemmtilegu umhverfi þá erum við að
leita að þér.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala; www.landspitali.is, undir “laus störf”

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn.
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

QuizUp needs
more people!
iOS and Android Developers
We’re looking to hire experienced iOS and
Android Developers to help us connect
people through shared interests.
If you want to take your skills to the next
level in a fun and challenging environment,
we would love to talk to you!
For more details, please go to q.is/jobs
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Sölumaður hlaupaog hreyfiferða

Bifvélavirki óskast til starfa
Okkur vantar bifvélavirkja til að vinna við almennar viðgerðir.
Við erum að mestu sérhæfðir í viðgerðum á vélum.
Upplýsingar og umsóknir: kistufell@kistufell.is

Bændaferðir leita að öﬂugum einstaklingi í starf sölumanns hlaupa- og hreyﬁferða.
Viðkomandi mun taka þátt í þróun og skipulagningu ferðanna.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala á hlaupa- og hreyﬁferðum
• Utanumhald á skráningu hlaupara í frægustu
maraþon heims
• Þátttaka í þróun og skipulagningu hlaupa- og hreyﬁferða
• Samskipti við samstarfsaðila – erlend og innlend

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Þekking á markhóp hlaupa- og hreyﬁferða er skilyrði
• Brennandi áhugi á hlaupum og útivist
• Kostur að hafa hlaupið maraþon
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, þýska kostur
• Hugmyndaauðgi og geta til að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af markaðsstörfum kostur

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@baendaferdir.is fyrir 17. september 2015.

Upplýsingar veitir
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs
Netfang:thora@saa.is
Sími 824 7615

Nánari upplýsingar má finna á
baendaferdir.is/atvinna

Ferðaþjónusta bænda - Bændaferðir er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrirtækið á sér langa sögu og býður upp á breitt úrval ferða
og afþreyingar ásamt gistingu allt í kringum landið á um 180 gististöðum af ýmsu tagi. Einnig eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með
íslenskri fararstjórn um allan heim, þar sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra áfangastaða.
Icelandic Farm Holidays | Ferðaþjónusta bænda | Bændaferðir | www.farmholidays.is | www.sveit.is | www.baendaferdir.is

>

Hjúkrunarfræðingur óskast
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við sjúkrahúsið Vog.
Vaktavinna - helgarvaktir - næturvaktir starfshlutfall samkomulagsatriði.

Við leitum að líflegu fólki í
framreiðslu og aðstoð í sal.
Bæði faglærðu og ófaglærðu.

Umsóknir og ferilsskrá sendist á
atvinna@kjallarinn.is fyrir 17. sept.
apríl.

Sérfræðingur í kerfisstjórn

E N N E M M / S Í A / N M 70 527

Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá kraftmiklu
flutningafyrirtæki sem starfar á alþjóðlegum vettvangi.
Við leitum að öflugum starfsmanni með víðtæka
þekkingu og reynslu af tæknilegum innviðum
upplýsingakerfa. Sérstök áhersla er lögð á þekkingu
og reynslu af rekstri netkerfa.
Starfssvið sérfræðings felst í uppbyggingu
og rekstri tæknilegra innviða upplýsingakerfa
Samskipa um allan heim.
Tæknilegt umhverfi okkar í stuttu máli:
Cisco, FortiGate, NetScaler, IBM Power/AIX, IBM Flex,
IBM SVC, VMware, Veeam, TSM, TIM, Citrix XenApp,
Office 365, Lync, Oracle, MS SQL

Umsóknarfrestur er til og með 13. september n.k.
Umsóknir skulu fylltar út á www.samskip.is
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri
ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi sem tilgreinir

Hæfnikröfur:
- Menntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af rekstri stórra netkerfa
- Reynsla af kerfisrekstri
- Mjög góð færni í ensku
Eiginleikar:
- Góðir samskiptahæfileikar, rík þjónustulund
og jákvætt hugarfar
- Góð greiningar- og ályktunarhæfni
- Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki,
drifkraftur og frumkvæði
- Brennandi áhugi á tækni og metnaður
til að viðhalda þekkingunni
á skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur
um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ægir Pálsson
í póstfanginu aegir.palsson@samskip.com

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutninga-tengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi.
Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðismál
starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Sölumaður óskast.
Framtak-Blossi ehf óskar eftir öflugum sölumanni
til starfa vegna aukinna umsvifa.
Við leitum eftir framtakssömum, þjónustuglöðum og
jákvæðum einstaklingi sem á auðvelt með að vinna sjálfstætt og líka í samvinnu við aðra.
Helstu verkefni:
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini.
• Samskipti við erlenda og innlenda birgja.
• Tilboðsgerðir.
• Önnur tilfallandi verkefni .
• Hæfniskröfur:
• Vélstjóramenntun / vélfræðimenntun.
Eða önnur góð menntun eða starfsreynsla.
• Góð ensku kunnátta bæði talað og ritað mál.
• Skipulagður og jákvæður einstaklingur
með góða samskiptahæfileika.
• Almenn góð tölvukunnátta.
• Bílpróf.
Umsóknir sendist í tölvupósti á
elli@blossi.is eða oskar@stalsmidjan.is

Yfirmaður vöruþróunarteymis Tech Center
Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði vana mótauppslætti

Verkamenn
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 6604472

Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa sem yfirmaður vöruþróunarteymis Tech
Center (Product Development). Starfið felur í sér daglega stjórnun hóps sem sinnir vöruþróun.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

•
•

•

•
•
•
•

Píanókennari / meðleikari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa
píanókennara í 50% starf á Selfossi, Eyrarbakka og
Stokkseyri frá og með 1. október 2015.

Dagleg stjórnun vöruþróunarteymis.
Fagleg þróun og umbótavinna hvað varðar
uppbyggingu og tæknilega þróun teymis.
Þátttaka við úthlutun verkefna í samstarfi við
iðnaðar- og vöruteymi Marel.
Ábyrgð á að gæta samræmis milli eftispurnar og
framboðs vöruþróunar.
Vera faglegur leiðtogi teymis, taka þátt í stefnumótun
vöruþróunar.
Vera tengiliður teymis við utanaðkomandi
hagsmunaaðila t.d. háskóla, rannsóknarstofnanir o.fl..

•
•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði verkfræði eða annars konar
tæknináms.
Þekking eða innsýn í tæknilega þætti sem snúa að
vörum Marel.
Reynsla af áætlanagerð.
Leiðtogahæfileikar, reynsla af stjórnun og af því að
hafa mannaforráð.
Skipulagsfærni og geta til að vinna undir álagi.
Faglegur metnaður á sviði vöruþróunar.
Reynsla/innsýn í háskólaumhverfi tengt vöruþróun
er kostur.
Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.

Yfirmaður hönnunarteymis söluverka
Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa sem yfirmaður hönnunarteymis söluverka
(Order Engineering). Starfið felur í sér daglega stjórnun hóps sem sinnir hönnun kerfa og
búnaðar söluverka fyrirtækisins.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884.
Umsóknarfrestur 20. september 2015.
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til
robert@tonar.is.

•
•
•
•

•

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum
landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni.
Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

•
•

Dagleg stjórnun hönnunarteymis söluverka.
Ábyrgð á hlutverki “Technical planner”.
Áætlanagerð um afhendingartima verkefna.
Þátttaka í mati á tæknilegum fýsileika og
hönnunarþörf fyrir söluverkefni í tilboðsfasa.
Áætlanagerð fyrir rekstur og mannaflaþörf hópsins.
Standa fyrir endurbótum á umhverfi og verkfærum
og vinnuaðferðum hópsins.

•
•
•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði iðn,- rekstrar- eða vélaverkfræði eða
annars konar tækninámi.
Þekking á ferlavinnu.
Þekkingu eða innsýn í tæknilega þætti sem snúa að
vörum Marel.
Reynsla af áætlanagerð og skipulagsvinnu er skilyrði.
Menntun eða reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
Reynsla af stjórnun og af því að hafa mannaforráð.
Skipulagsfærni og geta til að vinna undir álagi.
Áhugi á að vinna með fólki.
Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.

Umsóknarfrestur er til og með 15. sept. Einungis er tekið við umsóknum á marel.com/jobs
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurpáll Jónsson, sigurpall.jonsson@marel.com, sími 563 8000.

Ísafjarðarbær

Skóla- og sérkennslufulltrúi
Laust er til umsóknar starf skóla- og
sérkennslufulltrúa hjá Ísafjarðarbæ.
Skóla- og sérkennslufulltrúi hefur m.a. umsjón og
eftirlit með faglegu starfi í leikskólum og
sérkennslu í leik- og grunnskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um helstu verkefni, menntunar- og
hæfniskröfur og umsóknarfrest má nálgast á

www.isafjordur.is
Ísafjarðarbær nær yfir Flateyri, Hnífsdal, Ísafjörð, Suðureyri
og Þingeyri. Bærinn er þekktur fyrir stórbrotna náttúru og
menningarlíf þar sem tónlist, skíði og fjölbreytt tómstundastarf skipa veglegan sess. Skólar bæjarins eru vel skipaðir
og framsæknir. Góð þjónusta, verslanir, kaffihús og veitingastaðir gefa bænum notalegan blæ.

Þjónustusérfræðingur á Dalvík
Marel óskar eftir að ráða þjónustusérfræðing (Service Engineer) til starfa. Starfsaðstaðan er á
Dalvík en viðkomandi þarf að geta ferðast innanlands vegna starfsins. Við leitum að öflugum
einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni í þverfaglegu teymi á sívaxandi markaði.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tækniþjónusta við viðskiptavini innanlands
Reglubundnar heimsóknir til viðskiptavina
vegna fyrirbyggjandi viðhalds
Ráðgjöf og þjónusta um rekstur og viðhald
tækja Marel
Uppsetning, bilanagreining og viðgerðir á
tæknibúnaði Marel
Þjónustuvakt og útköll því tengt
Almennar viðgerðir á verkstæði Marel á Dalvík

Rafvirkjun er skilyrði
Tæknimenntun önnur en rafvirkjun er kostur
Reynsla af sjálfvirkum kerfum
Innsýn í framleiðsluferla
Reynsla úr matvælaiðnaði
Þekking á vörum Marel
Lipurð og góð þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2015. Einungis er tekið á móti umsóknum á marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórarinn K. Ólafsson, Thorarinn.Olafsson@marel.com eða Valdís Arnórsdóttir,
Valdis.Arnorsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar
og lausna fyrir matvælaiðnað.

marel.com

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Sölumaður óskast

Markaðs- og gæðastjóri
Faxaflóahafna sf.

Slippfélagið ehf óskar eftir að ráða sölumann í búð okkar í
Borgartúni 22. Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi
þjónustulund er það sem við leitum eftir.
Vinnutími er frá 08 – 18 og annan hvorn laugardag frá 10-14.
Umsóknarfrestur er til 10. sept.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á throstur@slippfelagid.is

Auglýst er laust til umsóknar starf markaðsstjóra Faxaflóahafna sf.
Í starfinu felst meðal annars
 umsjón með markaðsmálum Faxaflóahafna sf.
 umsjón viðburða, svo sem Hátíðar hafsins og fleira.
 stjórn og eftirlit með gæðamálum.
 ritstjórn heimasíðu Faxaflóahafna sf., samfélagsmiðla og útgáfa kynningarefnis.
Leitað er eftir starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera:
 Að minnsta kosti þriggja til fimm ára reynslu af markaðsmálum og/eða gæðamálum.
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Færni í samskiptum við fólk og fyrirtæki.
 Góð kunnátta og færni í ensku.
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila, sendist til Faxaflóahafna sf.,
á netfangið sara@faxi.is eigi síðar en föstudaginn 18. september 2015.
Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 525 8900.

RAFVIRKJAR
Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða
öfluga rafvirkja/nema, til starfa á suðurnesjum.
Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu og
suðurnesjum.
Öll verk eru unnin í uppmælingu.
Verkefnastaða er mjög góð og má þar nefna m.a.
• Kísilver í Helguvík
• Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
• Fangelsi á Hólmsheiði
• Uppbygging HB Grandi
• Aðveitustöð á Akranesi
• Ýmis þjónustuverkefni
Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Gunnarsson
fagstjóri raflagna, í síma 693 4310. Umsóknir
má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is

Við breytum vilja í verk
ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

TENGIR ÞÚ
VIÐ OKKUR?
VIÐ LEITUM AÐ
LJÓSLEIÐARATÆKNI

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að samviskusömum og þjónustulunduðum starfsmanni
til liðs við Ljósleiðaradeild fyrirtækisins. Fyrirtækið á og rekur umfangsmikið
ljósleiðarakerfi á Suðvesturlandi. Meginhlutverk Ljósleiðaradeildar er uppbygging,
viðhald og rekstur ljósleiðarakerfis.

Löggiltur fasteignasali óskast
Eignamiðlun óskar eftir löggiltum fasteignasala,
eða lögfræðingi með löggildingu, í skjalagerð.
Þeir sem hafa áhuga á starfinu sendi upplýsingar um
menntun og fyrri störf á :
sverrir@eignamidlun.is, fyrir 13.september n.k.
Eignamiðlun er elsta fasteignasala á Íslandi og þar starfa nú
10 löggiltir fasteignasalar.
Eignamiðlun - Grensásvegi 11 - 108 Reykjavík - S: 588 9090

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Meginhlutverk ljósleiðaratæknis er afhending ljósleiðarasambanda til viðskiptavina,
ásamt viðhaldi og viðgerðum á ljósleiðarakerfi. Í því felst m.a.:
∆ Uppsetning innanhússlagna, jafnt ljósleiðaralagna sem og smáspennulagna
∆ Uppsetning netþjónustutækja og ljósbreyta
∆ Virkjun fjarskiptaþjónustu
∆ Viðhald og viðgerðir á ljósleiðarakerfi
∆ Vöktun og eftirlit á ljósleiðarakerfi
∆ Vinna við ljósleiðarabúnað í tengistöðvum
Menntunar- og hæfnikröfur:

∆ Iðnmenntun sem nýtist í starfi, s.s. rafvirkjun, rafeinda- eða símvirkjun
∆ Reynsla eða þekking á ljósleiðaratækni er kostur
∆ Reynsla af uppsetningum netkerfa og þekking á þráðlausum netbúnaði
∆ Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
∆ Þjónustulund, samskiptahæfni og snyrtimennska
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Stefna fyrirtækisins er að jafna hlut kynjanna m.t.t. starfstækifæra.
Sótt er um starfið á ráðningasíðu Gagnaveitu Reykjavíkur,
starf.or.is/gagnaveitan/. Nánari upplýsingar veitir Dagný Jóhannesdóttir,
verkefnastjóri, í netfanginu, dagny.johannesdottir@gagnaveita.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2015.
Gagnaveita Reykjavíkur vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á
gagnaflutningskerfi byggðu á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið rekur GR
öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma, internet og farsímaþjónustu.
Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur hefur
sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs
2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun jafnréttismála árið 2015.

Verkefnisstjóri –
tæknimaður óskast
Eykt óskar eftir að ráða byggingatæknifræðing eða byggingaverkfræðing
í starf verkefnisstjóra við verklegar
framkvæmdir hjá fyrirtækinu.
Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34-40
eða með tölvupósti á palld@eykt.is.
Upplýsingar um starfið gefur Páll Daníel Sigurðsson
á skrifstofu Eyktar.
Eykt ehf. Stórhöfða 34-40.
110 Reykjavík S: 595 4400

Rekstrarstjóri
Partýbúðarinnar
Partýbúðin, Faxafeni 11, óskar eftir að ráða rekstrarstjóra. Við leitum
að reyndri verslunarmanneskju til að annast eftirfarandi verkefni m.a.:
• Yfirumsjón verslunarreksturs, þmt. mannahald og mönnun
• Innkaup og pantanir; góð tölvukunnátta
(Excel, birgðabókhald) og tungumálakunnátta
(enska) nauðsynleg
• Yfirumsjón lagerhalds, þmt. vörumóttaka og tiltekt
• Markaðsmál, þmt. heildsala
• Umsjón vefverslunar og samfélagsmiðla
• Aðstoð á verslunargólfi, í afgreiðslu og á lager:
tilbúin/n að ganga í hvaða verk sem fyrir liggur
Við gerum kröfur um glaðlyndi og einstaklega góða þjónustulund
starfsmanna okkar. Við bjóðum sjálfstætt vinnuhverfi, góð laun og
frábært tækifæri til að taka skemmtilegan rekstur á flug.
Vinnutími að jafnaði frá kl 9 til 17.
Vinsamlega sendið umsókn til Jóns Gunnars Bergs á netfangið
framherji@simnet.is, fyrir 12. september.
Ráðið verður í starfið við fyrsta tækifæri og verður öllum umsóknum
svarað fyrir n.k. mánaðamót.

Sölumaður óskast
Slippfélagið ehf óskar eftir að ráða sölumann í búð okkar í
Borgartúni 22. Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi
þjónustulund er það sem við leitum eftir.
Vinnutími er frá 08 – 18 og annan hvorn laugardag frá 10-14.
Umsóknarfrestur er til 10. sept.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á throstur@slippfelagid.is

Aðstoðarleikskólastjóra
vantar við Auðarskóla
Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er staðsettur í Búðardal. Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð –ÁnægjaÁrangur. Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35
– 40 börn frá 12 mánaða aldri. Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður góður. Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra
er skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi
og hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.
Menntun og hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson
skólastjóri í síma 899-7037.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
eyjolfur@audarskoli.is
Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á sama netfang.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september.
Nánari upplýsingar umskólann má finn á
www.audarskoli.is

Verslunin
Marta Jónsson

Viltu vinna í ferðaþjónustu?
Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem vilja
verða hluti af skemmtilegum hópi í góðu starfsumhverfi.

Leiðsögumenn

Bílstjórar

Í boði er:
• Hlutastarf
• Skemmtileg og krefjandi verkefni

Í boði er:
• 100% starf og hlutastarf/aukavinna
• Skemmtilegt og krefjandi starf

Helstu verkefni:
• Leiðsögn í ferðum Gray Line
Iceland og norðurljósaferðum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leiðsögumannapróf
• Góð tungumálakunnátta
• Meirapróf kostur
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Helstu verkefni:
• Keyrsla ferðamanna í almennum ferðum
• Keyrsla ferðamanna í norðurljósaferðum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Enskukunnátta
• Góð þekking á Íslandi
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Gray Line Iceland óskar eftir
leiðsögumönnum

Gray Line Iceland
Gæði – Öryggi
Þjónusta

Gray Line Iceland óskar eftir bílstjórum í
okkar öfluga starfsmannahóp

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is.
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2015.
Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Fyrirtækið er handhafi viðskiptasérleyfis Gray Line Worldwide sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi.
Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í
skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. Gray Line á Íslandi
á einn yngsta rútubílaflota landsins, 65 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið
flutti rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin ferðum. Fyrirtækið kappkostar að
veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi.

NÓATÚN AUSTURVERI
ÓSKAR EFTIR SÆLKERUM
KOKKUR
SÖLUFÓLK Í KJÖTDEILD
FULLT STARF OG HLUTASTARF

HELSTU VERKEFNI:
• Matargerð í versluninni (kokkur)
• Sala úr kjötborði
• Þjónusta við viðskiptavini

HÆFNIKRÖFUR:
• Reynsla af matseld er skilyrði (kokkur)
• Góð þjónustulund
• Skipulögð vinnubrögð

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST SÆKI UM Á
WWW.NOATUN.IS
Umsóknarfrestur er til og með 13. september 2015

í Kringlunni óskar eftir
starfskrafti í ca 75% starf.
Vinnutími er virka daga frá kl 14-18:30
og önnur hver helgi.
Umsóknir sendist á mjkringlan@gmail.com
ásamt ferilskrá merkt “UMSÓKN”
umsóknarfrestur er til og með 18 september.
Reynsla af sölustörfum er kostur
en ekki nauðsynleg.

Austurveri
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Vaktstjórar óskast í Krónuna

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við lyftaraviðgerðir. Framtíðarstarf
Vinsamlegast sendið umsóknir á gisli@islyft.is
Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í
sölu á lyfturum sl 18 ár.

Árbæ, Vallakór, Jafnaseli og Bíldshöfða
Starfslýsing:

Hæfniskröfur:

• Þjónusta við viðskiptavini
• Verkstjórn og þjálfun starfsfólks
• Ábyrgð og umsjón með fjármunum
• Vinna við undirbúning og framkvæmd vikutilboða
• Vera staðgengill verslunarstjóra í fjarveru hans
• Almenn verslunarstörf

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Tölvukunnátta til að leysa dagleg
verkefni í Outlook, Excel og
Navision
• Góðir samskiptahæfileikar
og þjónustulund

Sótt er um störfin á www.kronan.is
Umsóknarfrestur er til 13. september 2015
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Umsjónarmaður með húsi og
innkaupum
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í
fullt starf við skólann. Við skólann starfa tveir þjónustufulltrúar
í nýju þjónustuveri sem annast umsjón með húsnæði og lóð
skólans auk innkaupa.
Starfið felur í sér öll almenn störf umsjónarmanns svo og
sérhæfð störf á sviði tæknikerfa, tækjaumsjónar, viðhalds
á húsnæði, búnaði og lóð auk þjónustu við nemendu og
starfsmenn. Einnig umsjón með innkaupum Menntaskólans í
Kópavogi, innkaupakerfi, lagerhaldi og afgreiðslu til faghópa.
Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða menntun á
sviði tækni og rekstrar auk góðrar tölvufærni. Umsækjandi þarf
að vera góður í mannlegum samskiptum hafa þjónustulund og
sýna frumkvæði og árverkni í starfi.
Ráðið er í starfið frá 1. október n.k. og fara launakjör
eftir sérstökum samningi Starfsmannafélags ríkisins og
fjármálaráðherra. Umsóknarfrestur er til 20. september.
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í
umsókn þarf að greina frá menntun og starfsreynslu.
Umsókn skal senda til skólameistara.
Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari,
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari,
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.

Skólameistari

Sunnulækjarskóli
Staða umsjónarkennara með 10. bekk við Sunnulækjarskóla á
Selfossi er laus til umsóknar. Meðal kennslugreina er stærðfræði. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og eigi
síðar en 1. desember 2015.
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar.
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara,
ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400
og á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,
800 Selfoss.
Umsóknarfrestur er til 15. september 2015.
Skólastjóri
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Verslunarstjóri óskast
Kaupfélag Steingrímsfjarðar auglýsir laust til umsóknar
starf verslunarstjóra í verslun félagsins á Norðurfirði.
Verslunarstjóri ber ábyrgð á og stýrir daglegum rekstri
verslunarinnar.
Helstu verkefni:
• Innkaup
• Vörumóttaka
• Sala og póstafgreiðsla
• Dagleg stjórnun
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

VÖRUSTJÓRI
Laust er starf vörustjóra bréfa, rafrænna lausna og smásölu

Hæfni og þekking:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verslunarstörfum æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, nákvæmni og góð skipulagshæfni
• Rík þjónustulund og góð samskiptahæfni

Vörustjóri er ábyrgur fyrir stefnumótun, vöruþróun, vörulýsingum,
verðlagningu og afkomu á viðkomandi vörum Póstsins. Markmiðið er
að tryggja árangursríka markaðssetningu varanna og auka sölu þeirra.
Vörustjóri tekur einnig þátt í öðru sölu- og markaðsstarfi fyrirtækisins.

Frekari upplýsingar gefur kaupfélagsstjóri
í síma 455 3100 eða á netfanginu jon@ksholm.is.
Umsóknum, ásamt ferilskrá, skal skila á skrifstofu
Kaupfélags Steingrímsfjarðar,
Höfðatúni 4, 510 Hólmavík.

Helstu verkefni
•
•
•

Umsóknarfrestur er til og með 11. september nk.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar

•
•
•
•
•

Leiksk—lin n Aðalþing

s— k ar að r‡ ða
h‡ sk—la menntað f—lk
til starfa

Menntun og reynsla
•
•
•
•
•

Aðalþing
er einkarekinn leiksk—li ’ K—p avogi,
sem leggur ‡h erslu ‡ mar gskonar
þr—u narstarf og skemmtilega
nýbreytni.

•
•
•
•

N‡n ari upplýsingar um starÞð ’ A ðalþingi
er að Þnna ‡ heimas’ðu sk—lan s www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN
AÐALÞING

á auðvelt með mannleg samskipti og tengslamyndun
hefur áhuga á og reynslu í alþjóðlegum samskiptum
tekur frekar upp síma en skrifar tölvupóst
hefur vinnuþrek og óbilandi metnað

Frekari upplýsingar veitir Einar Geir Jónsson, forstöðumaður
viðskiptaþróunar, einarg@postur.is, eða í síma 580 1000.
Umsóknir sendist á atvinna@postur.is. Umsóknarfrestur er til
og með þriðjudeginum 15. september næstkomandi.

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 15-1841

Upplýsingar veitir Hšr ður leiksk—las tj—r i
’ s ’m a 7703553
eða ‡ n etfanginu hordur@adalthing.is

Háskólapróf
Minnst þriggja ára starfsreynsla er æskileg
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og hæfni til að vinna í teymi
Góð tölvukunnátta og góðir samskiptahæfileikar
Afburðakunnátta í ensku. Færni í öðrum tungumálum er kostur

Við leitum að einstaklingi sem

Við leitum að starfsf—lki me ð
margv’s lega h‡ sk—la menntun,
t.d. ‡ s viði fŽlags - eða
heilbrigðisv’s inda og listgreina.
Karlar jafnt sem konur eru sŽr staklega
hvattir til að s¾kja u m starf með okkur
en nœ þegar er h‡ tt hlutfall karlmanna
starfandi við sk—lan n.

Setja saman markaðslega stefnumótun fyrir bréf, rafræna þjónustu
og smásölu fyrir Póstinn
Útbúa skýrslur, byggðar á skýrum mælikvörðum
Fylgjast náið með þróun markaða og deila markaðslegum upplýsingum
til viðeigandi aðila
Eiga frumkvæði að gerð markaðsrannsókna þegar þörf er á og miðla
þeim áfram innan fyrirtækisins
Gerð vörulýsinga og verðtaflna á samræmdu formi
Eiga frumkvæði að gerð markaðsefnis og samskipta við viðskiptavini
Dagleg vörustjórn bréfa, rafrænna lausna og smásölu
Samskipti og samvinna við framkvæmdasvið Póstsins

www.postur.is
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Verslunin
Marta Jónsson

YFIRKOKKUR
Geysir Bistro, Aðalstræti 2, Reykjavík óskar
eftir að ráða matreiðslumann í starf yfirkokks.
Starfið fellst í yfirumsjón með eldhúsi veitingastaðarins, þróun matseðils, innkaupum,
starfsmannastjórnun, ráðningum og þjálfun
starfsmanna. Unnið er á 2-2-3 vöktum.
Leitað er eftir áhugasömum og drífandi
einstakling með góða reynslu af stjórnun
eldhúsa. Um er að ræða bæði a la Carte og
hópakeyrslu.
Geysir Bistro er metnaðarfullur, rótgróinn og
vinsæll veitingastaður í miðborg Reykjavíkur.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á
geysir@geysirbistro.is. Nánari upplýsingar í
síma 8616900 (Þórður).

í Kringlunni óskar eftir
starfskrafti í ca 75% starf.
Vinnutími er virka daga frá kl 14-18:30
og önnur hver helgi.
Umsóknir sendist á mjkringlan@gmail.com
ásamt ferilskrá merkt “UMSÓKN”
umsóknarfrestur er til og með 18 september.
Reynsla af sölustörfum er kostur
en ekki nauðsynleg.

Þjónn og barþjónn
Kopar Restaurant við gömlu höfnina í Reykjavík
leitar af jákvæðum, brosmildum og duglegum
einstaklingum með reynslu af þjónustu og barstörfum
til að vinna með okkur í vetur
Upplýsingar hjá Snædísi
í síma 567-2700 eða
koparumsokn@gmail.com

Að alst ræ t i 2
S ím i 5 1 7 4 3 0 0
geysirbistro.is

Emmessís ehf. leitar að:

VILT ÞÚ VERA Í LYKILHLUTVERKI?

Bílstjóra með meirapróf og góða þjónustulund við
sölu og dreifingu á vörum fyrirtækisins.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á ragnar@emmessis.is
eigi síðar en föstudaginn 11. september 2015.

Löggiltur fasteignasali óskast
BÍLALEIGUR AVIS OG BUDGET LEITA AÐ SÖLU- OG ÞJÓNUSTUFULLTRÚA Í
ÞJÓNUSTUVER FYRIRTÆKISINS
Helstu verkefni:

· Að veita framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina
· Sala og bókanir
· Símsvörun, svörun fyrirspurna og tilboðsgerð
· Önnur þjónustu- og söluverkefni

Almennar hæfniskröfur:

· Stúdentspróf eða sambærileg menntun
· Tungumálakunnátta er skilyrði (að lágmarki 2 tungumál)
· Reynsla af sölu- og þjónustustörfum ásamt mjög góðri tölvuþekkingu
· Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt framúrskarandi þjónustulund
· Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
· Bílpróf og hreint sakavottorð

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu AVIS, www.avis.is.
Umsóknarfrestur er til 15. september 2015.

Bílaleigur AVIS og Budget eru meðal stærstu bílaleiga í heimi og starfa í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar.
Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og
Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt
með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en
ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Eignamiðlun óskar eftir löggiltum fasteignasala,
eða lögfræðingi með löggildingu, í skjalagerð.
Þeir sem hafa áhuga á starfinu sendi upplýsingar um
menntun og fyrri störf á :
sverrir@eignamidlun.is, fyrir 13.september n.k.
Eignamiðlun er elsta fasteignasala á Íslandi og þar starfa nú
10 löggiltir fasteignasalar.
Eignamiðlun - Grensásvegi 11 - 108 Reykjavík - S: 588 9090

Sölumaður óskast
Slippfélagið ehf óskar eftir að ráða sölumann í búð okkar í
Borgartúni 22. Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi
þjónustulund er það sem við leitum eftir.
Vinnutími er frá 08 – 18 og annan hvorn laugardag frá 10-14.
Umsóknarfrestur er til 10. sept.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á throstur@slippfelagid.is

Efnalaug í fullum rekstri til sölu
á stórreykjarvíkursvæðinu.
Tilvalið fyrir samheldna fjölskyldu til að reka.
Fyrir frekari upplýsinga sendið fyrirspurn
á netfangið efnalaugin@gmail.com

| AtvinnA |
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Við erum að leita að sölusnillingi

til að slást í hóp samheldins teymis Icelandic Times. Fullt starf!
Icelandic Times er vandað tímarit sem miðar að því að upplýsa væntanlega og hingað
komna ferðamenn um allt sem viðkemur ferðamennsku, menningu og viðskiptum
á Íslandi. Ritið er eitt útbreiddasta ferðatímarit landsins og er gefið út á fjórum
tungumálum; ensku, frönsku, þýsku og kínversku. Icelandic Times býður einnig upp á
margvíslega þjónustu svo sem myndbandagerð, vefumfjallanir o.m.fl.
Einnig leitum við að sérfræðingi til að annast verkefnastjórnun tengdri dreifingu og
markaðssetningu Icelandic Times innan Kína. Icelandic Times er gefið reglulega út
í Kína og dreift markvisst til kínverskra ferðaskrifstofa og valinna fyrirtækja innan
stóriðju og iðnaðar.

Helstu verkefni
- Viðhald og öflun nýrra viðskiptatengsla
- Heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir
- „Cold calls“
- Þáttaka í stefnumótun og áætlanagerð
- Ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina

Hæfniskröfur
- Reynsla af sölumennsku skilyrði
- Góð enskukunnátta
- Almenn tölvufærni
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

Góð laun fyrir rétt fólk!
Áhugasamir sendið umsóknir með ferilskrá á netfangið
info@icelandictimes.com
merkt: „Atvinnuumsókn september 2015” fyrir 11. september

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Stjórnsýslusvið

· Sérfræðingar í notenda- og tölvuþjónustu í
UT-deild

Menntasvið

· Talmeinafræðingur á menntasvið Kópavogs
Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp
· Sérkennari í leikskólann Núp
· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol
· Leikskólakennarar í leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennari v/stuðnings í leikskólann
Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Furugrund
· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór
· Aðstoðarmatráður í leikskólann Álfatún
· Aðstoðarmatráður í leikskólann Baug
Grunnskólar

· Heimilisfræðikennari í Kársnesskóla
· Skólaliði í dægradvöl Salaskóla
· Matráður í Kópavogsskóla
Velferðasvið

· Fagmenntaður starfsmaður á áfangaheimili
fyrir fatlað fólk

· Starfsfólk á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
· Þroskaþjálfi / starfsmaður með sambærilega
menntun á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST

m
Sæktu u
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Á FORD FÓLKSBÍLAVERKSTÆÐI
BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK
Bifvélavirki óskast á verkstæði Ford fólksbíla hjá Brimborg í Reykjavík.
Spennandi og fjölbreytt starf sem gefur mikla tekjumöguleika fyrir
duglega og metnaðarfulla einstaklinga.
Kynntu þér starfið nánar og sæktu um
á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 15. september 2015

Controlant er íslenskt hátæknifyrirtæki sem býður upp á heildarlausnir í
rauntímavöktun verðmæta. Lausnir fyrirtækisins hafa náð útbreiðslu á
innlendum og erlendum lyfja- og matvælamörkuðum, en þær byggja á
þráðlausri tækni, hugbúnaðarlausnum og miðlægu gagnagrunnskerfi sem
fyrirtækið hefur þróað á undanförnum árum.
Vegna aukinna umsvifa þurfum við að bæta við liðsmönnum í teymið okkar.
Sjá nánar um fyrirtækið á www.controlant.com.

Vélbúnaðarþróun
Vélbúnaður fyrirtækisins, m.a. mæli- og staðsetningarbúnaður, er
hannaður frá grunni af þróunarteymi okkar. Viðkomandi einstaklingur mun
taka virkan þátt í framþróun á vörum fyrirtækisins á komandi árum.

Hæfniskröfur
*
*
*
*
*
*

Háskólapróf í rafmagnsverkfræði eða sambærileg menntun.
Yfirgripsmikil þekking og reynsla af forritun á örtölvum.
Þekking og reynsla af vinnu með tölvurásir.
Þekking og reynsla af forritun í C og Python er kostur.
Reynsla í vélbúnaðarprófunum er kostur.
Reynsla í rásahönnun er kostur.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is
Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á job@controlant.com fyrir 14.
september. Öllum umsóknum verður svarað. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.
Controlant ehf. | Grensásvegi 7, 108 Reykjavík | s. 517 0630 | www.controlant.com
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Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS)
óska eftir að ráða

ráðgjafa/verkefnastjóra
Ráðgjafi veitir ráðgjöf á starfssvæði SASS sem nær frá Ölfusi í vestri að Hornafirði í austri. Hann vinnur að
fjölbreyttum verkefnum og að stefnumótun á sviði byggðaþróunar og nýsköpunar á Suðurlandi. Lögð er
áhersla á gæði og vönduð vinnubrögð við úrlausn verkefna og er unnið í nánu samstarfi við einstaklinga,
fyrirtæki, sveitarfélög, opinbera aðila og erlenda aðila á sviði byggðaþróunar.
SASS veitir margþætta ráðgjöf og aðstoð frumkvöðlum, fyrirtækjum, rekstraraðilum og sveitarfélögum á starfssvæði samtakanna. Þjónustan felst m.a. í aðstoð við gerð rekstrar- og viðskiptaáætlana og styrkumsókna,
verkefnastjórnun, auk þess að kanna leiðir og möguleika til hagræðingar, þróunar eða vaxtar í rekstri.
Starfssvið

Hæfniskröfur

• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og
sveitarfélögum um byggðaþróun og nýsköpun
á starfssvæðinu.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastjórn/ráðgjöf æskileg.

• Viðskipta- og rekstrarráðgjöf.

• Þekking, skilningur og reynsla af atvinnuog/eða byggðamálum mikilvæg.

• Aðstoð við fjármögnun verkefna,
s.s. með gerð styrkumsókna.

• Góð færni í mannlegum samskiptum.

• Stefnumótun á sviði byggðaþróunar á Suðurlandi.
• Verkefnastjórnun.

• Góð tölvufærni og hæfni í tjáningu í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði, framsýni og metnaður.

Ráðgjafi hefur búsetu og starfsaðstöðu á Höfn í Hornafirði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2015 og skal senda umsóknir með starfsferilsskrá og
kynningarbréfi á netfangið bjarni@sudurland.is merkt: „Ráðgjafi Höfn.“ Farið verður með allar fyrirspurnir
sem trúnaðarmál

Organisti – tónlistarstjóri
Lágafellssóknar
Lágafellssókn í Mosfellsbæ auglýsir lausa til
umsóknar stöðu organista / tónlistarstjóra.
Um er að ræða fullt starf.
Hæfniskröfur:

Umsækjandi þarf að hafa menntun og reynslu í orgelleik
sem og kórstjórn á sviði kirkjutónlistar.
Reynsla af fjölbreyttu tónlistarstarfi er kostur.
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi einnig reynslu af
og sé tilbúinn til að starfa með ungu fólki, hafi hæfni í
mannlegum samskiptum og sýni sveigjanleika í starfi.
Umsækjandi þarf að vera virkur samstarfsmaður í
sívaxandi safnaðarstarfi sóknarinnar.
Æskilegt er að umsækjandi hefji störf sem fyrst, í síðasta
lagi 1. desember næstkomandi.

Skil umsókna:

Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og ferilskrá
skal skila eigi síðar en 18. september 2015.
Frekari upplýsingar um starfið veita sóknarprestur
sr. Ragnheiður Jónsdóttir og framkvæmdastjóri
Lágafellssóknar Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson.
Umsóknir sendist til:
Lágafellssókn, Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ.

Öllum umsóknum verður svarað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Guðmundsson, framkvæmdastjóri SASS, í síma 480 8200.
Bæði konur og karlar eru hvött til þess að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar um starfsemi SASS er að finna á heimasíðu samtakanna: www.sass.is

Teymisstjóri óskast til starfa
Sinnum ehf. óskar eftir að ráða teymisstjóra í heimaþjón
ustu. Um er að ræða fullt starf við verkstjórn ásamt
heimaþjónustu á vettvangi. Vinnutíminn er breytilegur.

SAMTÖK SUNNLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á þjónustu og verkefnum sem heyra
undir teymisstjóra
• Skipulag vakta starfsfólks og almenn skráning
vegna þjónustu
• Ráðningar og þjálfun starfsfólks
• Samskipti við notendur, aðstandendur og samstarfsaðila
vegna þjónustu
• Heimaþjónusta á vettvangi
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags heilbrigðis
eða menntavísinda
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Skipulagshæfileikar

Í SNÚNINGUM
Við erum að leita að hressu og
skemmtilegu fólki í jafnt fullt starf og
hlutastarf. Viðkomandi þarf að hafa
mikla þjónustulund og eiga gott með
að vinna með öðrum.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á
atvinna@serrano.is fyrir 13. september.
Frekari upplýsingar veitir Jón Ragnar
rekstarstjóri í síma 695-5065.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst.

Serrano is looking for service-minded
people to work either full time or part
time at our restaurants.
We love working with positive people
who have great communication skills, so
if that description applies to you, send
us your CV to atvinna@serrano.is before
September 13th.
If you want to know more, contact our
operation manager Jón Ragnar by calling
+354 695 5065.

Serrano er framsækin íslensk skyndibitakeðja sem leggur áherslu á hollustu og hágæða
hráefni. Í dag eru starfræktir átta Serrano staðir á höfuðborgarsvæðinu og einn á Akureyri.

Við leitum að áreiðanlegum einstaklingi sem hefur áhuga
og ánægju af því að sinna fólki sem þarfnast aðstoðar
vegna öldrunar, fötlunar, veikinda eða annarra ástæðna.
Viðkomandi þarf að hafa bíl til afnota.
Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi
starfsumhverfi og
sveigjanleika í starfi.
Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is eða
skila inn á heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is
Nánari upplýsingar fást í síma 5191400
Sinnum er þjónustufyrirtæki sem hefur það að leiðarljósi að bjóða upp á fjölþætta
velferðarþjónustu til einstaklinga sem vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra
persónulegra aðstæðna þurfa á þjónustu og aðstoð að halda við daglegt líf. Sinnum legg
ur ríka áherslu á persónulega, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu með það að
markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.

AÐALFUNDUR
Aðalfundnur Félags múslíma á Íslandi
verður haldinn 11. október næstkomandi
í húsnæði félagsins í Ármúna.
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland,
Liechtenstein and Norway - respect their obligations under the EEA Agreement. The Authority
protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by rules
or practices of the EFTA States or companies within those States. The Authority also enforces
restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States abide by the
rules relating to competition. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has
powers that correspond to those of the European Commission.
The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 15 nationalities. The Authority is led by a College which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States.

Officer, Economist Team

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

Deadline for applications:
30 September 2015
Start date: Spring 2016

CSA, a multi-disciplinary team comprising
both economists and lawyers, enforces the
Competition and State Aid rules of the EEA
Agreement. These rules are similar to the
competition rules in the EU, both with
regard to antitrust and mergers and state
aid control.

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

The successful candidate will work within a
team co-ordinated by the Senior Economist
and will report to the Director of CSA. They
will be responsible for ensuring a high stan-
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Ertu handlaginn?
Reimaþjónustan óskar eftir starfsmanni til
samsetningar á drifreimum og færiböndum. Leitað
er eftir starfsmanni sem er laghentur, duglegur,
vandvirkur, getur unnið sjálfstætt, samviskusamur
og stundvís. Um er að ræða framtíðarstarf.
Nánari upplýsingar fást hjá hermann@reimar.is

til að slást í hóp samheldins teymis Icelandic Times. Fullt starf!
Icelandic Times er vandað tímarit sem miðar að því að upplýsa væntanlega og hingað
komna ferðamenn um allt sem viðkemur ferðamennsku, menningu og viðskiptum
á Íslandi. Ritið er eitt útbreiddasta ferðatímarit landsins og er gefið út á fjórum
tungumálum; ensku, frönsku, þýsku og kínversku. Icelandic Times býður einnig upp á
margvíslega þjónustu svo sem myndbandagerð, vefumfjallanir o.m.fl.
Einnig leitum við að sérfræðingi til að annast verkefnastjórnun tengdri dreifingu og
markaðssetningu Icelandic Times innan Kína. Icelandic Times er gefið reglulega út
í Kína og dreift markvisst til kínverskra ferðaskrifstofa og valinna fyrirtækja innan
stóriðju og iðnaðar.

Helstu verkefni
- Viðhald og öflun nýrra viðskiptatengsla
- Heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir
- „Cold calls“
- Þáttaka í stefnumótun og áætlanagerð
- Ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina

Hæfniskröfur
- Reynsla af sölumennsku skilyrði
- Góð enskukunnátta
- Almenn tölvufærni
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

The Authority 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 functions in state aid and/or competition cases and policy. Knowledge of the
application of economics in a regulatory
environment, particularly in the field of
electronic communications, would also be
an advantage.

Sérfræðingar í notendaog tölvuþjónustu
UT deild Kópavogsbæjar sér um rekstur og þróun á upplýsingatækni allra
sviða og stofnana Kópavogsbæjar. Helsti notendabúnaður er Windows
útstöðvar og Office pakkinn en auk þess er í notkun fjöldi ólíkra lausna. Helstu
hugbúnaðarlausnir eru Microsoft Dynamics NAV, SAP, OneSystems, Mentor,
S5, Eplica og SharePoint.
Þjónustustjóri notenda- og tölvuþjónustu

Þjónustufulltrúi í notenda- og tölvuþjónustu

Þjónustustjóri sér til þess að þjónusta við
notendur og viðhald útstöðva sé nægileg í
samvinnu við yfirmenn deilda og stofnana
bæjarins. Þjónustustjóri er þannig ábyrgur
fyrir framgangi þjónustubeiðna, útdeilingu
verkefna, uppsetningu útstöðva og almennri
þjónustu í gegn um síma. Þjónustustjóri
sér um að skilgreina þjónustustig við innri
viðskiptavini í samvinnu við stjórnendur
og hefur umsjón með aðkeyptri
notendaþjónustu.

Þjónustufulltrúi sinnir þjónustu beiðna,
uppsetningu útstöðva, lagfæringum á
útstöðvum og almennri þjónustu í gegnum
síma. Þjónustufulltrúi á einnig samskipti við
sérfræðinga hvað varðar aðkeypta þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur

Við erum að leita að sölusnillingi

dard of economic reasoning and analysis in
the state aid and competition cases dealt
with by the Authority.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Góð þekking á almennum notendatölvum og notendahugbúnaði

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Færni í mannlegum samskiptum og góð
þjónustulund

• Góð þekking á almennum
notendatölvum og notendahugbúnaði

• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðuð
hæfni

• Færni í mannlegum samskiptum og
góð þjónustulund

• Jákvæðni, áreiðanleiki og traust
vinnubrögð

• Frumkvæði, sjálfstæði og
lausnamiðuð hæfni
• Jákvæðni, áreiðanleiki og traust
vinnubrögð
Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2015.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingimar Þór Friðriksson, forstöðumaður
upplýsingatæknideildar Kópavogsbæjar, í síma 822 9700. Einnig má senda fyrirspurnir á
ingimar@kopavogur.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Góð laun fyrir rétt fólk!
Áhugasamir sendið umsóknir með ferilskrá á netfangið
info@icelandictimes.com
merkt: „Atvinnuumsókn september 2015” fyrir 11. september

kopavogur.is
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STARFSMAÐUR ÓSKAST
Í BÍLAÞRIF HJÁ BRIMBORG Í
REYKJAVÍK

Við leitum að hörkuduglegum einstaklingum sem eru tilbúnir í mikla
vinnu og góðar tekjur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 10. september 2015

Sunnulækjarskóli
Staða umsjónarkennara með 10. bekk við Sunnulækjarskóla á
Selfossi er laus til umsóknar. Meðal kennslugreina er stærðfræði. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og eigi
síðar en 1. desember 2015.
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar.
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara,
ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi
Launanefndar Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400
og á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

LANGAR ÞIG AÐ VINNA Á SKEMMTILEGUM
STAÐ Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR?

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,
800 Selfoss.

NAM er að opna veitingastað á Laugavegi og vill ráða til sín
hressa snillinga í samskiptum til að sinna afgreiðslu með bros
á vör. Hvort sem þú ert að leita að fullu starfi eða hlutastarfi
bíðum við spennt eftir að fá að heyra frá þér.

Umsóknarfrestur er til 15. september 2015.
Skólastjóri

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@
namreykjavik.is fyrir 13. september. Frekari upplýsingar veitir
Jón Ragnar, rekstrarstjóri í síma 695 5065.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

JOB SEEKS FUN EMPLOYEE. MUST LOVE FOOD.
NAM is looking for people to work at our new restaurant on
Laugavegur, the main shopping street in Reykjavík. We’re
looking for both full-time and half-time employees, so if you
have a positive attitude and great communication skills, we’d
love to hear from you!
Please send your application along with your CV to atvinna@
namreykjavik.is before September 13th. For further information,
contact operations manager Jón Ragnar by calling +354 695 5065.

Við færum þér Asíu
NAM er veitingastaður sem sækir innblástur til austurs. Úr ferskum hráefnum
framreiðum við mat sem er fljótlegur, æsandi og öðruvísi – en samt á viðráðanlegu
verði. Við fléttum saman kryddum, bragði og litum og gerum nútíma asíska
matargerð að upplifun fyrir öll skynfærin. NAM er ekki bara lostæti
– NAM er næring fyrir hugann.

Sjúkraliðar
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir
að ráða sjúkraliða til starfa
Um er að ræða skemmtileg og krefjandi störf í þjónustu við aldraða.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Á Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur
metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.
Hægt er að sækja um á heimasíðu sunnuhlíðar: sunnuhlid.is
en nánari upplýsingar veitir Dagmar Huld Matthíasdóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 894-4128.

Sunnuhlíð
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi

Píanókennari / meðleikari
Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa
píanókennara í 50% starf á Selfossi, Eyrarbakka og
Stokkseyri frá og með 1. október 2015.
Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla.
Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884.
Umsóknarfrestur 20. september 2015.
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til
robert@tonar.is.
Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum
landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni.
Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Organisti – tónlistarstjóri
Lágafellssóknar
Lágafellssókn í Mosfellsbæ auglýsir lausa til
umsóknar stöðu organista / tónlistarstjóra.
Um er að ræða fullt starf.
Hæfniskröfur:

Umsækjandi þarf að hafa menntun og reynslu í orgelleik
sem og kórstjórn á sviði kirkjutónlistar.
Reynsla af fjölbreyttu tónlistarstarfi er kostur.
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi einnig reynslu af
og sé tilbúinn til að starfa með ungu fólki, hafi hæfni í
mannlegum samskiptum og sýni sveigjanleika í starfi.
Umsækjandi þarf að vera virkur samstarfsmaður í
sívaxandi safnaðarstarfi sóknarinnar.
Æskilegt er að umsækjandi hefji störf sem fyrst, í síðasta
lagi 1. desember næstkomandi.

Skil umsókna:

Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og ferilskrá
skal skila eigi síðar en 18. september 2015.
Frekari upplýsingar um starfið veita sóknarprestur
sr. Ragnheiður Jónsdóttir og framkvæmdastjóri
Lágafellssóknar Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson.
Umsóknir sendist til:
Lágafellssókn, Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ.

Er þér
treystandi
Nálægt
kleinuhringjum?

Við hjá Dunkin' Donuts óskum eftir
hressu og harðduglegu starfsfólki,
bæði í hlutastörf og full störf. Einnig
óskum við eftir samviskusömum
dugnaðarforki í stöðu verslunarstjóra.
Ef þú ert 18 ára eða eldri og langar að
vinna á skemmtilegum vinnustað með
góðu fólki, sendu þá endilega umsókn
á atvinna@dunkindonuts.is og mundu
að láta ferilskrá með mynd fylgja með.

við erum að
leita að þér!
SPENNANDI TÆKIFÆRI
Í BYKO BREIDD!
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki.
Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt,
vera jákvætt og eiga mjög gott með að vinna með öðrum. Við bjóðum mjög góða
vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika.

GARÐYRKJUFRÆÐINGUR ÓSKAST
Í GARÐDEILD BYKO Í BREIDD
DunkinDonutsISL

STARFSSVIÐ:
· Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina á gróður- og garðtengdum vörum.
· Eftirfylgni vöruflæðis inn í deildina og frágangur á vörum.
HÆFNISKRÖFUR:
· Garðyrkjumenntun er æskileg eða mikil reynsla af garðyrkjustörfum.
· Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
· Jákvæðni og rík þjónustulund.

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í ÁRSTÍÐAOG HEIMILISDEILD BYKO Í BREIDD
STARFSSVIÐ:
· Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina á árstíða- og heimilisvörum.
HÆFNISKRÖFUR:
· Þekking og reynsla af sölumennsku er góður kostur.
· Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
· Jákvæðni og rík þjónustulund.

HLUTASTARF Í NÝRRI SÉRVÖRUDEILD BYKO Í BREIDD
STARFSSVIÐ:
· Starfið felst í ráðgjöf og sölu á gólfefnum, hreinlætistækjum og öðrum tengdum vörum.
· Leitað er að fólki á öllum aldri í hlutastarf seinni part dags og um helgar.
· Sveigjanlegar vaktir eru í boði.
HÆFNISKRÖFUR:
· Þekking og reynsla af sölumennsku er góður kostur.
· Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
· Jákvæðni og rík þjónustulund.
Umsóknarfrestur er til 13. september n.k. og sótt er um störfin á www.byko.is.
Nánari upplýsingar veita Rúnar V. Gunnlaugsson, rekstrarstjóri BYKO, runar@byko.is
og Árni Reynir Alfredsson, mannauðsstjóri, arnireynir@byko.is

byko.is
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VIÐ LEITUM AÐ FERSKUM OG FRAMÚRSKARANDI
STARFSMANNI TIL AÐ STÝRA HVATAFERÐADEILD CP REYKJAVÍK
Yfirmaður hvataferðadeildar CP Reykjavík
Hæfniskröfur:
• Skilyrði að viðkomandi hafi yfirgripsmikla þekkingu á og reynslu
af ferðaþjónustu á Íslandi
• Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli, auk þriðja tungumáls
• Reynsla af skipulagningu hvataferða á Íslandi
• Nákvæmni í vinnubrögðum, góð skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Að vera sveigjanlegur, úrræðagóður og geta unnið undir álagi
• Mikilvægt er að viðkomandi sé öflugur sölumaður
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni:
• Rekstur og umsjón með ferðum erlendra viðskiptavina
• Samskipti við innlenda birgja og leiðsögumenn
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Gerð ferðagagna og eftirfylgni
Menntun:
• Háskólamenntun eða umtalsverð reynsla
af ferðaskrifstofustörfum
• Leiðsögumannapróf, próf í ferðamálafræðum
eða sambærilegt nám er kostur

RÁÐSTEFNUR / VIÐBURÐIR / HVATAFERÐIR
CP Reykjavík er frísklegt og skapandi þjónustufyrirtæki sem byggir á sterkum
grunni þekkingar og reynslu en fyrirtækið varð til við sameiningu Congress Reykjavík
og Practical. Við höfum hugmyndaauðgi og fagmennsku að leiðarljósi og kunnum
ótal ráð til að gera viðburðinn þinn sem ánægjulegastan.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is
og Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

ENNEMM / NM70597

Umsóknarfrestur er til og með 15. september n.k.

Suðurlandsbraut 6 / 108 Reykjavík / 510 3900
www.cpreykjavik.is / cpreykjavik@cpreykjavik.is

ht.is
SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT
Leitum að sölufulltrúa í fullt starf í verslun okkar að Suðurlandsbraut, þar
sem fyrir er þéttur og skemmtilegur hópur sölufulltrúa. Lykilatriði er að
umsækjendur eigi gott með að vinna undir álagi, hafi ríka þjónustulund
og tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð. Hvetjum konur sérstaklega til að
sækja um.
Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa
áhuga á starfinu til þess að fylla út rafræna
umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

Heimilistæki var stofnað
árið 1962 og er í dag
leiðandi fyrirtæki í sölu á
raf- og heimilistækjum á
Íslandi. Starfræktar eru 7
verslarnir um land allt undir
merkjum Heimilistækja.
Boðið er upp á vandaðar
vörur frá fjölda virtra
framleiðanda á borð við
Philips, Whirlpool, Kenwood,
Denon, Nikon, DeLonghi,
Braun, Panasonic, NAD,
Beko og Vestfrost.

Blaðberinn
bíður þín

MARKAÐSFULLTRÚI – ÍSLANDSHÓTEL
Íslandshótel leita að markaðsfulltrúa í spennandi og krefjandi starf í markaðsdeild fyrirtækisins,
þar sem reynir á frumkvæði og getu til að takast á við ögrandi verkefni.
Umsækjandi þarf að hafa mikla skipulagshæfileika, vinna vel undir álagi, vera hugmyndaríkur og hafa gott auga
fyrir smáatriðum. Viðkomandi vinnur náið með markaðsstjóra Íslandshótela og er þátttakandi í öllu markaðsstarfi
fyrirtækisins. Markaðsfulltrúi sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði deildarinnar, meðal annars textaskrifum, þátttöku
á samfélagsmiðlum, vöruþróun og hefur umsjón með vefsíðum fyrirtækisins.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi, reynsla af sambærilegum störfum, auk brennandi
áhuga á markaðsmálum og samfélagsmiðlum er skilyrði. Mikilvægt er að umsækjandi sé vel skrifandi á íslensku
og ensku og hafi reynslu af því að tjá sig í rituðu máli.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á marketing@islandshotel.is. Umsóknarfrestur er til 12. september.
Umsækjandi verður að geta hafið störf mjög fljótlega.

Blaðberinn...

.....góðar fréttir fyrir umhverfið
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Verslunin
Marta Jónsson

Steinbock
Steinboc
k
Þjónustan EHF

í Kringlunni óskar eftir
starfskrafti í ca 75% starf.
Vinnutími er virka daga frá kl 14-18:30
og önnur hver helgi.
Umsóknir sendist á mjkringlan@gmail.com
ásamt ferilskrá merkt “UMSÓKN”
umsóknarfrestur er til og með 18 september.
Reynsla af sölustörfum er kostur
en ekki nauðsynleg.

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði vana mótauppslætti

Verkamenn

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við lyftaraviðgerðir. Framtíðarstarf
Vinsamlegast sendið umsóknir á gisli@islyft.is

Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 6604472

HRAFNISTA

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í
sölu á lyfturum sl 18 ár.

REYKJAVÍK

HAFNARFIRÐI

KÓPAVOGI

Aðstoðarleikskólastjóra
vantar við Auðarskóla
Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er staðsettur í Búðardal. Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð –ÁnægjaÁrangur. Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35
– 40 börn frá 12 mánaða aldri. Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður góður. Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra
er skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi
og hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.
Menntun og hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
Laun eru samkvæmt kjarasamningum
Kennarasambands Íslands.

Viltu vinna með okkur?
Enn eru nokkrar stöður lausar hjá okkur á Hrafnistuheimilunum.

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson
skólastjóri í síma 899-7037.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
eyjolfur@audarskoli.is

Við erum meðal annars að leita að
sjúkraliðum og starfsfólki í aðhlynningu.

Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á sama netfang.
Umsóknarfrestur er til og með 14. september.

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð
má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is

Nánari upplýsingar umskólann má finn á
www.audarskoli.is

Umsjónarmaður með húsi og
innkaupum
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í
fullt starf við skólann. Við skólann starfa tveir þjónustufulltrúar
í nýju þjónustuveri sem annast umsjón með húsnæði og lóð
skólans auk innkaupa.
Starfið felur í sér öll almenn störf umsjónarmanns svo og
sérhæfð störf á sviði tæknikerfa, tækjaumsjónar, viðhalds
á húsnæði, búnaði og lóð auk þjónustu við nemendu og
starfsmenn. Einnig umsjón með innkaupum Menntaskólans í
Kópavogi, innkaupakerfi, lagerhaldi og afgreiðslu til faghópa.
Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða menntun á
sviði tækni og rekstrar auk góðrar tölvufærni. Umsækjandi þarf
að vera góður í mannlegum samskiptum hafa þjónustulund og
sýna frumkvæði og árverkni í starfi.
Ráðið er í starfið frá 1. október n.k. og fara launakjör
eftir sérstökum samningi Starfsmannafélags ríkisins og
fjármálaráðherra. Umsóknarfrestur er til 20. september.
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í
umsókn þarf að greina frá menntun og starfsreynslu.
Umsókn skal senda til skólameistara.
Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari,
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari,
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.

Skólameistari

REYKJANEsbæ
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Til sölu

Glæsilegur skemmtibátur / Meridian 459 / Árg. ´08

Báturinn er afar vel búinn.
Svefnaðstaða fyrir 6 manns
2 baðherbergi, sturta í báðum
2 cumming mótorar, 425 hestöfl hvor
Báturinn er lítið notaður, vélar keyrðar í 240 tíma
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn s. 770-0309

Auglýsing um úthlutun
styrkja.
Frímerkja- og póstsögusjóður auglýsir eftir
umsóknum um styrki til sjóðsins, en næsta úthlutun
styrkja fer fram í október. Frímerkja- og
póstsögusjóður var stofnaður árið 1986 og gilda um
hann reglur nr. 453/2001. Tilgangur sjóðsins er að efla
og styrkja störf og rannsóknir á sviði frímerkjafræða,
póstsögu og hvers konar kynningar- og
fræðslustarfsemi til örvunar á frímerkjasöfnun, svo
sem með bóka- og blaðaútgáfu. Eins getur sjóðurinn
styrkt sýningar og minjasöfn, sem tengjast frímerkjum
og póstsögu. Styrki má veita félagasamtökum,
einstaklingum og stofnunum.Umsóknum skal fylgja
ítarleg greinargerð um í hvaða skyni sótt er um styrk.
Umsóknir um styrki skal senda til stjórnar sjóðsins og
berist til Veru Sveinbjörnsdóttur,
innanríkisráðuneytinu, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 5. október
næstkomandi.
Reykjavík, 2. september 2015
Stjórn Frímerkja- og póstsögusjóðs

ÚTBOÐ
Ríkiskaup f.h. Íslandspósts ohf óska eftir
tilboðum í verkið:

20150 - Stækkun Norðurbyggingar
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til vesturs.
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum
til að taka þátt í opnu útboði vegna Stækkunar Norðurbyggingar
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til vesturs.
Verkið felst í jarðvinnu, burðarvirki, þaki, ytri og innri frágangi
ásamt tæknikerfum og lóðafrágangi annarsvegar fyrir um 3.700 m2
viðbyggingu til suðvesturs og hinsvegar fyrir um 900m2 viðbyggingu
til suðausturs.

Rannsóknarsjóður Hrafnistu
auglýsir eftir umsóknum um styrk
Umsóknarfrestur er til
10. október 2015
og skulu umsóknir sendar á netfangið
rannsoknarsjodur@hrafnista.is
Nánari upplýsingar er að finna
á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is
eða hjá gæðastjóra Hrafnistu,
Nönnu G. Sigurðardóttur í síma 585-9402.

Verki skal að fullu lokið 01.07.2016.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ) , miðvikudaginn
9. september nk. Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c,
105 Reykjavík þar sem þau verða opnuð 29. September 2015,
kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Stjórn Rannsóknarsjóðs Hrafnistu

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr.
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010, verður
haldið í nóvember 2015, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið
mun hefjast mánudaginn 2. nóvember 2015. kl. 09:00 – 17.00
og standa dagana 2 - 6. nóvember og lýkur með prófi laugardaginn 14. nóvember.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.
Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða vefsetrinu www.
idan.is.
Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt
1) afriti af prófskírteini umsækjanda,
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um
réttindi til starfsheitis,
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga
um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 12.október 2015.
Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Dimmuhvarf 29 -203 Kópavogur
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Laus strax

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, ásamt bílskúr og hesthúsi. Eignin
er skráð 339,6 m2, þar af einbýlishús 193,6 m2, bílskúr 59 m2 og hesthús 87
m2. Stórt hellulagt bílaplan og stór timburverönd. V. 95,0 m.

Melabraut 36 - 170 Seltjarnarnes
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Laus strax

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30
203,7 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Stórt hellulagt bílaplan.
Hellulögð verönd og afgirt timburverönd. Eignin er skráð 203,7 m2, þar af
íbúðarhluti 150,7 m2 og bílskúr 53 m2. V. 69,9 m.

Leifsgata 12, íbúð 201 - 101 Reykjavík

ÚS

H
PIÐ

Laus strax

O

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30
92,2 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 53 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í 3-4 svefnherbergi, hol, baðherbergi, eldhús og stofu. Bílskúrinn hefur verið innréttaður
sem hljóðver með salerni og eldhúskrók. V. 39,9 m.

Klapparstígur 1A, íbúð 602 - 101 Reykjavík

S

Ú
ÐH

I

Laus strax

Jarðir til leigu

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 5. október 2015.
Frekari upplýsingar á skogur.is
Skógrækt ríkisins

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30
101,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 6. og 7. hæð(efstu) ásamt bílastæði í
bílakjallara í lyftuhúsi. Á 6. hæð er forstofa, eldhús og stofa. Tvennar
svalir. Efri hæðin skiptist í tvö svefnherbergi og baðherbergi. Sérgeymsla
er í kjallara. Eignin er skráð 101,7 m2, þar af íbúð á hæð 53,3 m2, íbúðarherb í risi 41,2 og geymsla 7,2 m2. V. 36,9 m.

Hörpugata 13 - 101 Reykjavík

Efnalaug í fullum rekstri til sölu
á stórreykjarvíkursvæðinu.
Tilvalið fyrir samheldna fjölskyldu til að reka.
Fyrir frekari upplýsinga sendið fyrirspurn
á netfangið efnalaugin@gmail.com

ÚS

H
PIÐ

Laus strax

O

Veitingamenn-ferðaþjónustubændur
Til sölu tækjabúnaður og uppskriftir í lítinn
skyndibitastað sem hefur selt rétti með lambakjöti
í skiptum fyrir sumarhúsalóð eða bíl.
Einnig til sölu 25 fm. frystiklefi og klakavél.
s.892-0807

Allt það besta hjá 365

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*
Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.
*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

www.fastMos.is

OP

Skógrækt ríkisins auglýsir til leigu spildur úr ríkis- og
eyðijörðunum Sarpi og Bakkakoti, 311 Skorradalshreppi, til
varðveislu og viðhalds menningarminja sem á þeim eru.

Löggildingarnámskeið
fyrir mannvirkjahönnuði

Kjarna - Þverholti 2
• 270 Mosfellsbæ
• síMi: 586 8080
• fax: 586 8081

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

Opið hús í dag laugardag frá kl. 15:00 til 15:30
75,2 m2. 2-3ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi í þríbýlishúsi við
Hörpugötu 13 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö herbergi, forstofugang, baðherbergi, eldhús og stofu. V. 25,9 m.

Öldugata 31 - 220 Hafnarfjörður

PIÐ
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Laus strax

Opið hús í dag laugardag frá kl. 15:00 til 15:30
45,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýlishúsi við Öldugötu 31 í
Hafnarfirði. Eignin er skráð 45,6 m2, þar af íbúð 41,3 m2 og geymsla 4,3 m2.
V. 17,9 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Þórunn

t

Andri

OPIÐ HÚS

Hannes

Stefán

Jóhanna

Kristján

Bjarni

Gunnar

Arna

Venni

Anton

Kristín

STÆRÐ: 91,7 fm

Magnús

105 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

2

STÆRÐ: 19,6 fm

Björt og falleg 2ja herbergja útsýnisíbúð á 3ju
hæð í litlu fjölbýli. Bílskúr og stórar suðursvalir.
Forstofa, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi
og þvottahús.
Heyrumst

Heyrumst

Næfurás 8

225 ÁLFTANES

110 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB: 4-5

STÆRÐ: 186,8 fm

2 hús sem standa saman á sjávarlóðum með
stórkostlegu útsýni. Ferðaþjónusta í fullri starfsemi er rekin í húsunum og fylgir kaupunum.
Hægt er að kaupa bæði húsin eða annaðhvort.
Heyrumst

Heyrumst

Kristján 696 1122
OPIÐ HÚS

7. sept 17:30 – 18:00

4

49.900.000

Ásbúð 43

201 KÓPAVOGUR

210 GARÐABÆ

FJÖLBÝLI

HERB:

5

STÆRÐ: 220,6 fm

Falleg íbúð við Kópalind í Kópavogi. Stórar
suðursvalir. Á teikningum er íbúðin fjögurra herbergja en er í dag fimm herbergja. Auðvelt er
að breyta skipulagi aftur til fyrra horfs.
Heyrumst

6. sept 14:00 – 14:30

Heyrumst

Jóhanna 698 9470
OPIÐ HÚS

6. sept 15:00 – 15:30

Jöklalind 10

Lautasmári 28

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

EINBÝLI

HERB:

7

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt
innbyggðum bílskúr á rólegum og eftirsóttum
stað. 5 svefnherbergi, fallegur garður, 60 fm
óskráð geymsluloft fyrir ofan þvottahús.

79.500.000

RAÐHÚS

HERB:

5

Glæsilegt, mikið endurnýjað raðhús á tveimur
hæðum. Fjögur svefnherbergi (fimm skv.
teikningu), tvö baðherbergi. Tvöfaldur bílskúr,
gróinn garður. Fjölskylduvænt hús og hverfi.

40.900.000

Harpa 772 5583

Heyrumst

HERB:

6. sept 16:30 – 17:00

Kópalind 3

Andri 690 3111

RAÐHÚS

Gott endaraðhús á tveimur hæðum með fjórum
svefnherbergjum. Gott útsýni yfir Elliðaárdalinn.
Góður pallur og fallegur garður í góðri rækt.
Frábært fjölskylduhús á góðum stað.

44.9-49.9

Gunnar 699 3702

STÆRÐ: 220,3 fm

1

7. sept 17:30 – 18:00

Hliðsnes 6 og 6b

STÆRÐ: 126,2 fm

HERB:

9.900.000

Magnús 699 2010
OPIÐ HÚS

6. sept 14:00 – 14:30

STÆRÐ: 140 fm

FJÖLBÝLI

19,6 fm íbúð í kjallara að Snorrabraut 36. Góð
leigueining fyrir skólafólk. Lítið Eldhús: Flísar á
gólfi, borðkrókur ásamt sturtu og handklæðaofn.
Lítil Stofa: Harðparket á gólfi.

29.900.000

Þórey 663 2300

OPIÐ HÚS

Harpa

Snorrabraut 36

210 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS

Lára

6. sept 16:00 – 16:30

Lyngmóar 3

OPIÐ HÚS

Þórey

STÆRÐ: 93,3 fm

Heyrumst

7. sept 18:30 – 19:00

Akurvellir 2
221 HAFNARFJÖRÐUR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 1 hæð með sér
palli og afgirtum garði í 3ja hæða fjölbýlishúsi
við Lautasmára. Þrjú svefnherbergi.

Andri 690 3111

OPIÐ HÚS

64.500.000

34.900.000

STÆRÐ: 152 fm

FJÖLBÝLI

HERB:

6

Falleg 5-6 herbergja íbúð á þriðju hæð með
sérinngangi í sexbýli. Rúmgóð fjögur svefnherbergi, sér sjónvarpshol. Eldhús opið við stofu,
útgengi á 23,8fm svalir.
Heyrumst

Kristín 824 4031

39.500.000
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Garðatorg

Íbúðirnar eru staðsettar
í miðbæ Garðabæjar
á frábærum útsýnisstað
Gott úrval 3-4ra herbergja
íbúða í mörgum útfærslum,
allar með stæði í bílageymslu

SÖLUSÝNING

Við verðum með heitt
á könnunni fyrir gesti

sunnudaginn 6.sept. kl.16:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

Rúmgóðar svalir
til suðurs og vesturs

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Glæsilegar innréttingar
frá GKS og vönduð tæki

Hilmar Jónasson
aðstoðarmaður fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðarmaður fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Þetta er glæsilegt
viðhaldslítið lyftuhús

Lágmúla 4 108 Reykjavík

569 7000
- með þér alla leið -

www.miklaborg.is

ÓÐINSGÖTU 4

Dalhús 107

SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

Glæsilegt parhús
mikið útsýni

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Melhæð 1 - Garðabæ. Glæsileg eign.
Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 14.00 – 14.30
OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 10.sept. kl.17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

Einstaklega glæsilegt einbýlishús á
útsýnisstað í Garðabæ. Húsið er 239 fm. að
meðtöldum 25 fm. bílskúr og er að mestu
leyti á einni hæð með fjórum svefnherbergjum. Húsið er teiknað af Sigurði
Hallgrímssyni arkitekt og allar innréttingar
hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur
innanhússarkitekt. Aukin lofthæð er í
stórum hluta hússins og vönduð innfelld
lýsing. Lóðin er gróin og falleg með tveimur
timburveröndum. Verð 91,9 millj.

Tvílyft parhús að stærð 214,2 m²
Fjögur svefnherbergi
Glæsileg alrými með útsýni
Bílskúr 24,0 m²
Stæði fyrir fjóra bíla á plani
Einstök staðsetning

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð:

63,9 millj.

Um er að ræða glæsilegt og vel skipulagt
einbýlishús í Garðabænum.
Verið velkomin.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Tómasarhagi 27

107 Reykjavík
Falleg eign í vesturbænum

Stærð: 74,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955
Fasteignamat: 24.150.000

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

Fjörður

Opið
Hús

KNARRARVOGUR 2
Til leigu á frábærum stað

Ársæll Ó. Steinmóðsson
Sölufulltrúi
896-6076
as@remax.is

Mánudaginn 7 sept. frá kl:17:30-18:00

Verð: 30.500.000

Falleg og mikið endurnýjuð 74,6 fm 3 herbergja íbúð með sérinngangi að Tómasarhaga 27. Íbúðin er
72,7 fm, geymsla undir stiga skráð 1,4 fm og útigeymslu sem er ekki í fm tölu. Eignin skiptist í góða
stofu, og tvö rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfum. Hol með skáp og parketi á gólfi. Lítið Eldhús
með nýlegri innréttingu og parketi. Lítið baðherbergi með baðkari, upph. wc og flísum á gólfi og
veggjum. Sérbílastæði og hellulagður sólpallur. Uppl. hjá Ársæli í síma 896-6076, as@remax.is

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

Maríubaugur 129, 2. Hæð

Til leigu alls 428 fm atvinnuhúsnæði á mjög góðum stað með mikið
auglýsingagildi. Húsnæðið skiptist í um 220 fm skrifstofuhæð (svo til
beint inn). Síðan bakatil 108 fm iðnaðarbil með um 2,7 mtr.lofthæð og
einni innkeyrsluhurð. Ásamt um 108 fm iðnaðarhúsnæði með um 4
mtr.lofthæð og tveimur góðum innkeyrsluhurðum (hlið við hlið). Húsnæðið getur leigst allt saman eða í þessum þremur hlutum. Rúmgott
athafnapláss kringum húsið og næg bílastæði. Lítil bensín/dísel stöð
á lóðinni. Skrifstofuhæðin er laus 1.des. 2015 og iðnaðarbilin 1-2
mánuðum síðar. Hagstæð leiga hjá afar traustum eiganda. VSK laust
húsnæði. Frábær staðsetning miðsvæðis á Höfuðborgarsvæðinu við
ósa Elliðár.

Opið hús í dag, laugardag 5. sept. kl. 13:00 -13:30
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Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur
Gissurarson lögg.fasteignasali og leigumiðlari
í síma 896 5222 ingolfur@valholl.is

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!
Vel skipulögð og falleg, 4ra herbergja
íbúð, á annari hæð. Útsýni yfir
Reykjavík, Esjuna og sundin blá.

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Löggiltur
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Löggiltur
Fasteignasali
897 1401

5
herb.

Gunnlaugur
Þráinsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Ingimar
Guðmundsson Ingimarsson
Aðstoðarmaður Hrl.
fasteignasala
519 5501
897 5930

228.5
m2.

6
herb.

Þórunn
Sigurðardóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala
778 7707

Vilborg G.
Hansen
Löggiltur
Fasteignasali
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
781 5151

519 5500

Úlfar Þór
Davíðsson
Löggiltur
Fasteignasali
897 9030

284,4
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
Fasteignasali
864 8808

3
herb.

Gísli Elí
Guðnason
Aðstoðarmaður
fasteignasala
698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala
695 2893

80
m2.

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. . 18.00-18.30

Kleifakór 6

Eskivellir 9A – íbúð 0504

Einstaklega flott hönnun þar sem staðsetning á ústýnisstað nýtur sín með stórum
gluggum og óhindruðu útsýni. Húsið er á
byggingarstigi 4-fokheld bygging, gluggar
og gler komið í.

Íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með inngangi frá svölum.
Forstofa, opið alrými með stofu, borðstofu og
eldhúsi. Tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Stórar svalir mót suðri og frábært útsýni.

Verð: 49.000.000
OPIÐ
HÚS

2-3
herb.

Þóra

Fasteignasali

777 2882

81,3
m2.

Verð: 25.900.000
Raðhús

Þóra

Fasteignasali

777 2882

220,3
m2.

Opið hús sunnudaginn 6. sept. kl. 17.00-18.00

Hamrakór 6
Stórglæsilegt og fullbúið einbýlishús á fallegum útsýnisstað í Kórahverfi í Kópavogi. Í húsinu eru 4 góð svefnherbergi, stofa og vel búið
eldhús í opnu alrými, tvö baðherbergi og tvöfaldur bílskúr. Vandaðar
innréttingar og frágangur til fyrirmyndar. Bak við húsið er grasflöt
með steinhleðslu, hellulagt bílaplan með hitalögn. Vel staðsett hús í
Kórahverfi þar sem stutt er í Hörðuvallaskóla, leikskóla og verslanir.

Þóra

Fasteignasali

Verð: 62.900.00
9
herb.

777 2882

288,4
m2.

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17.00-17.30

Einivellir 7 - íbúð 103

Amtmannsstígur 5A

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð með sér inngangi
og sér afgirtum palli. Falleg og vel skipulögð íbúð með
opnu alrými fyrir stofu, borðstofu og tengingu við
eldhús. Hjónaherbergi er rúmgott – geymsla innan
Þóra
íbúðar með glugga og parketi nýtist sem auka-herbergi. Fasteignasali

220,3 fm raðhús/sérbýli sem er 2 hæðir og
kjallari á einum besta stað í Þingholtunum á horni
Amtmannsstígs og Þingholtsstrætis. Eign skiptist
á eftirfarandi hátt: Íbúð á 1. hæð 88,7 fm, íbúð á 2.
hæð 88,7 fm og íbúðarrými í kjallara skráð 42,9 fm.

Verð: 26.500.000

Verð: 90.000.000

OPIÐ
HÚS

777 2882

106
m2.

OPIÐ
HÚS

4
herb.

Opið hús laugardaginn 5. sept. kl. 15:00-15:30

Eskiholt 15

Suðurhólar

Holtsvegur

Glæsilegt og virðulegt einbýlishús að Eskiholti 15 í
Gunnlaugur
Garðabæ. Húsið er 288,4 fermetra steinsteypt hús á Aðst.fasteignasala
tveimur hæðum og tvöfaldur bílskúr. Að innan er allt
844 6447
sérstaklega glæsilegt og vandað, marmari á gólfum
Úlfar Þór
og vandaðar innréttingar, frágangur til fyrirmyndar.

106 fm íbúð á þriðju hæð við Suðuhóla í
Reykjavík. Eldhús var nýlega tekið í gegn og
blokkin er við leikvöll og skóla svo ekki þarf að
fara yfir götu til að komast í skóla.

Til sölu 141,1 fermetra 4ja herbergja íbúð,
fullbúin án gólfefna á fjórðu hæð merkt 0401.
Íbúðin sjálf er skráð 126,1 fermetri ásamt 15,0
fermetra geymslu, samtals 141,1 fermetrar.

Verð: 99.500.000

Verð: 27.400.000

Fasteignasali

897 9030

2
einingar

OPIÐ
HÚS

Einbýlishús

Stefán Páll
781 5151

xxx
m2.

Verð: 54.900.000
OPIÐ
HÚS

4-5
herb.

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 17.30-.18.00

Mýrargata 26

Ásendi 17

Skólavörðustígur 8

Um er að ræða tvö áhugaverð rými, merkt 0216
Gunnlaugur
og 0217, sem henta sem skriftstofu, íbúðar eða
Aðst.fasteignasala
þjónustuhúsnæði og snúa út að Mýrargötu. Gólfsíðir
844 6447
gluggar með miklu auglýsingagildi.

Fjölskylduvænt einbýlishús við Ásenda í Reykjavík.
Húsið er á tveimur hæðum með möguleika á að
innrétta sér íbúð á jarðhæð. Gróinn garður með
enga byggð neðan götu. Húsið skiptist í tvær stofur,
sjö svefnherbergi og þrjú baðherbergi.

Björt og glæsileg, 168.2 fm, 4-5 herbergja íbúð á
tveimur hæðum á 3-4 hæð í 6 ibúða húsi í miðbæ
Reykjavíkur. Tvennar suðursvalir og mikið útsýni.
Gengið er inn í stigagang af 2. hæð.

Verð: 69.500.000

Verð: 79.500.000

Brandur

Fasteignasali

897 1401

Gísli Elí

Aðstoðarmaður
fasteignasala

698 5222

168.2
m2.

Opið hús miðvikudaginn 9. sept. kl. 18.30-19.00

Brandur
Fasteignasali
897 1401

897 9030

141
m2.

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:00-18:30

Aðstoðarmaður
fasteignasala

Úlfar Þór

Fasteignasali

Verð: 85.900.000

Brandur

Fasteignasali

897 1401
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Stofnað 1988

Hótel Hellissandur til sölu

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur Sigfússon
löggiltur fasteignasali
Sími 862 3377

melaBRaut 36 - seltJaRnaRnes

X

Ra

t
ss

u

la

Opið hús sunnudaginn 6.sept. milli kl. 15:00 - 15:30
203,7 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr við Melabraut 36 á
Seltjarnarnesi. Stórt hellulagt bílaplan. Hellulögð verönd og afgirt
timburverönd. Eignin er skráð 203,7 fm, þar af íbúðarhluti 150,7 fm
og bílskúr 53 fm. Verð 69,9 millj.
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum.

• Hótel Hellissandur er 906,2 fm bygging.
• Hótelið er á 2 hæðum með lyftu.
• Byggt árið 2000.
• Hótelið er sérlega vandað og vel frá gengið.
• Tuttugu herbergi með sérbaðherbergjum.
• Stutt í allar náttúruperlur Snæfellsness.
• Góðir stækkunarmöguleikar.

dimmuhVaRF 29 - kÓpaVOguR
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Allar upplýsingar veita
Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221,
eða Ingólfur Gissurarson lögg.fs.
í s: 588-4477.

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali

Bárður H.
Tryggvason
lögg. fast.sali

s: 588-4477

s: 896-5221

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími: 588-4477
Opið hús sunnudaginn 6. sept. milli kl. 14:00 - 14:30
GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, ásamt bílskúr og hesthúsi
við Dimmuhvarf 29 í Kópavogi. Eignin er skráð 339,6 fm, þar af
einbýlishús 193,6 fm, bílskúr 59 fm og hesthús 87 fm. Stórt hellulagt
bílaplan og stór timburverönd. Verð 95,0 millj.
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum.

hÖRpugata 13 - ReYkJaVÍk

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Lindarberg 52a – Hafnarfjörður - Einbýli
Opið hús sunnudaginn 6.sept. milli kl. 16 -17
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Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum
bílskúr, samtals ca. 215 fm. Vandaðar innréttingar, parket, stofa,
borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki,
frábær staðsetning og útsýni. Verð 69,2 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.
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Opið hús mánudaginn
7. sept frá kl. 17.00 – 18.00
Falleg 5 herbergja 92,0
fm íbúð á tveimur hæðum
ásamt 40 fm bílskúr
sem innréttaður er sem
stúdíóíbúð. Samtals 132 fm.
Innra skipulag: Forstofa,
eldhús, stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi.
Neðri hæð: Tvö herbergi.
Bílskúr/stúdíóíbúð.
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Ránargata 33 - Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 6.sept. milli kl. 15:45 - 16:15
75,2 fm 3ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngang við Hörpugötu 13
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í: Forstofu, gang, tvö herbergi, stofu, eldhús og baðherbergi. Annað herbergið er skráð geymsla á teikningu.
Verð 25,9 millj.
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum.

Nánari upplýsingar gefur Þóroddur lögg. fasteignasali
í síma 868-4508/ thoroddur@gardatorg.is

Öldugata 31 - haFnaRFJÖRðuR

Sími
Sími
Sími

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

568 2444
568
5682444
2444

– www.asbyrgi.is

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Ingileifur Einarsson
Löggiltur fasteignasali.

Einbýlishús í Flórída Orlando

KIÐJABERG - HESTLAND
IÐ
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Opið hús mánudaginn 7.sept. milli kl. 17:00 - 17:30
45,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð (ris) í tvíbýlishúsi við Öldugötu
31 í Hafnarfirði. Eignin er skráð 45,6 fm, þar af íbúð 41,3 fm og
geymsla 4,3 fm. Verð 17,9 millj.
Aron Freyr Eiríksson löggiltur fasteignasali verður á staðnum.
Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Vel staðsett 210 fm. einbýlishús á 2 hæðum auk bílskúrs í Eagle
Creek, svæðið er vaktað, á lokuðu svæði og er 18 holu golfvöllur
innan girðingar. Í húsinu eru 4 svefnherbergi, húsinu fylgir ísskápur,
þvottavél, þurrkari, uppþvottavél og örbylgjuofn. Stutt er í allar
helstu afþreyingar. Til greina kemur að taka íbúð upp í. Allar nánari
upplýsingar hjá Heiðu í síma 7791929 eða heida@trausti.is
Ásett verð 39,9 millj.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum
Óskum
viðskiptavinum
okkar og komandi
landsmönnum
öllum
gleðilegra
jóla
Til sölu
vandað
sumarhús
102og
fmfarsæls
með gestahúsi aukárs
12 fm svefnloftst.
öllum
gleðilegra
jólaá og
farsæls
komandi
Þökkum
viðskiptin
árinu
sem
er aðmeð
líðaárs
Húsið stendur
á mjög
skjólsælum
stað
en samt
frábæru útsýni
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
til suðurs og vesturs. Stór timburverönd á þrjá vegu með heitum
potti. Tæplega 1 hekta eignarlóð með mikilli trjárækt og litlum 4 holu
EINARSSON,
löggiltur
fasteignasali
golfvelliINGILEIFUR
og
góðu plássi
fyrir útileiki.
Traktor
fylgir í kaupbæti.
INGILEIFUR
EINARSSON,
www.3lian.com
3lian素材 löggiltur fasteignasali
TIL SÝNIS SUNNUDAGINN
6. SEPT. FRÁ KL. 13.00 TIL KL. 15.00.
www.3lian.com 3lian素材
Húsið er laust til afhendingar. Fjarlægð frá Rvk. er um 75 km.
Bragi sýnir sími 892-5553. Verð kr. 39.5 millj.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Magnús
Einarsson

Sími 512 4900
landmark.is

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

IÐ

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Íris Hall

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Nadia Katrín
sölufulltrúi
Sími 692 5002

Landmark leiðir þig heim!
ÚLFARSBRAUT 50 – 56 113 RVK
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUHÚS
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Sigurður
Samúelsson

HÚ

SAFAmÝRI 34 – 108

OPIÐ HÚS mÁNUDAGINN 7. SEP FRÁ KL.18.30 – 19.00
• Rúmgóða 137,6 fm 5 herb íbúð.
• Lítið niðurgrafin og kjallari.
• Góðir leigumöguleikar.
• V.32.9.- millj.

Hafðu samband

EGGERT mARÍUSON

sölufulltrúi. Sími 690 1472
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HÁVEGUR 9 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. SEP FRÁ 15.00 – 15.30
• Upprunalegt 185,3 fm einbýli á tveim hæðum.
• Stendur á stórri lóð.
• Innangengt í rúmgóðan bílskúr.
• V.44.9.- millj.

Hafðu samband

EGGERT mARÍUSON

4 raðhús á góðum stað í Úlfarsárdal. Eignin er 5-7 herb., 183,5 fm. og þar af 26 fm. innbyggður
bílskúr. Mjög „praktísk“ og stílhrein hönnun og gott sveigjanlegt innra skipulag, þ.e. efri hæð býður
upp á skipulag með 3, 4 eða 5 svefnherbergjum. Búið verður að helluleggja bílaplan með hitalögn
undir. Eignirnar eru rúmlega fokheldar.

Verð á miðjuhúsi 40,9 millj.
Endahús 42,9 millj.
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FISKAKVÍSL 30 – 110 RVK

Skógarás 2 – 110 RVK

• Björt og falleg 128,9 fm 4ra herb íbúð.
• Tvennar svalir og mikið útsýni.
• Eign á tveim hæðum í litlu fjölbýli.
• Rúmgóð geymsla ekki í fm tölu.
• V.44.3.- millj.

• Falleg 87,5 fm 3ja herb íbúð.
• Opin íbúð með útsýni yfir Elliðaárdalinn.
• Séð um garð og sameign.
• Stutt í leik- og grunnskóla.
• V.27.5.- millj.

OPIÐ HÚS mÁNUDAGINN 7. SEP FRÁ 17.30 – 18.00

Hafðu samband

EGGERT mARÍUSON

sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS þRIÐJUDAGINN 8. SEP FRÁ 18.00 – 18.30
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þÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

sölufulltrúi. Sími 690 1472
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Hafðu samband

Hafðu samband

EGGERT mARÍUSON

sölufulltrúi. Sími 690 1472
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DRÁPUHLÍÐ 17 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.SEPT KL.15:00-15:30
• Snyrtileg 75.2 fm 2ja herb íbúð á góðum stað
• Sérinngangur er í íbúð
• Rúmgóð stofa og svefnherb.
• Endurnýjað eldhús og baðherbergi
• GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA.
• V. 28.9 MILLJ.

FJALLALIND 24 – 201 KÓPAVOGUR

OPIÐ HÚS SUNNUD. 6. SEPT KL: 16:00 – 16:30
Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

• Fallegt 225 fm raðhús með bílskúr. 5 svefnherbergi.
Hafðu samband
• Vel staðsett hús í mjög vinsælu hverfi.
SIGURÐUR R. SAmÚELSSON
• Fallegur suðurgarður með heitum potti.
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
V: 62,9 milljónir

smáauglýsingar

512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

Sendibílar

Hyundai H1 árg 2000 ek. 200þ.
Brotnar aftur fjaðrir og útlitsljótur, vél
fín. Óska eftir tilboði. Uppl 698-0098
MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 6 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.990.000.
Rnr.990996.

NISSAN Qashqai tekna 4x4 . Árgerð
2014, ekinn 5 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
4.990.000. Rnr.262577. Á staðnum.

SUBARU Legacy outback lux. Árgerð
2013, ekinn 104 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.990.000. Ásett
4650.- Rnr.221369.

TILBOÐ 990.000.-

MERCEDES BENZ SPRINTER 412D
17 MANNA.Árg 1998,ekinn 751.þ
km,dísel,5 gírar.Tilboð aðeins 990.000.
100 % lán mögulegt - eigum til 6
svona bíla á lager á aðeins 990.000.Rnr.127037. S:562-1717.

Kia cee’d EX 1.6. Árgerð 2014,
ekinn 15 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
3.290.000. Rnr.240800. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

FORD Transit afturdrif. Árgerð 1993,
ekinn 150 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
2.090.000. Rnr.301842. Á staðnum.

RENAULT Trafic van stuttur. Árgerð
2004, ekinn 182 Þ.KM, bensín, 6 gírar.
Mjög gott eintak. Ekki vsk bíll. Verð
990.000. Rnr.210112.

Chevrolet Lacetti árg. 2005 ek.
130.000 km. Allar nánari uppl. í s.
852 3668.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Vörubílar
SJÁLFSKIPTUR 4X4

SUBARU Impreza. Árgerð 2008, ekinn
aðeins 85þ.km., sjálfskiptur. Einn
eigandi, dekureintak! Verð 1.990.000.
Rnr.127012. Til sýnis og sölu á Bílalíf,
Kletthálsi 2, S:562-1717.

BMW X5 4.0d e70 . Árgerð 2013,
ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
12.990.000. Rnr.141595. Mikið af
aukabúnaði.

Toyota Landcruiser 150 VX
Anniversary Árg. 8/2011, ek. 42 þús.
33” breyttur, dráttarbeysli, glugga og
húddhlífar ofl. Ásett verð 8.590 þús.
Skoða skipti ódýrara. Uppl. 869 1122

BMW X5 xdrive e70 30d m-tech.
Árgerð 2012, ekinn 57 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 10.700.000.
Rnr.106679. Á staðnum, hlaðinn
búnaði.

MAZDA 3 vision. Árgerð 2014, ekinn
16 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.490. Rnr.114796.

DÍSEL AVENSIS

TOYOTA AVENSIS 2.0 DÍSEL. Árgerð
2012,ekinn aðeins 36.þ 6 gírar,
er á staðnum.Verð 3.890.000.
Rnr.127060.S:562-1717.

Jeep Cherokee 1998, ek. 180 þús flott
eintak, ný dekk. S. 770-5144

RENAULT Kangoo ii. Árgerð 2009,
ekinn 125 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.390.000. Rnr.991135.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2014, ekinn
57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
2.390. Rnr.330325.
BÍLALYFTUR Launch . Árgerð 2015,
Vökvalyftur. 35 - 4,0 tonna Verð
525.000. Rnr.300949.

VOLVO Xc70 d5 disel . Árgerð
2008, ekinn aðeins 106 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 3.990.Gull moli
Rnr.210799.

SUBARU Impreza STIi Spec-R, Eini á
landinu!. Árg 2008, ekinn 55 Þ.KM,
bensín, 6 gírar. Umboðsbíll. TILBOÐ
3.980þ Stgr. Rnr.100902.

TESLA Model s 85. Árgerð 2013, ekinn
37 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Verð
11.400.000. Rnr.301580. Á staðnum.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Mazda 6 S 3,0 V6 árg ‘07 ek. ca
102þús leður lúga Bose hljómkerfi
xenon ljós 18” felgur ný vetrardekk 6
þrepa skipting, fallegur og vel hirtur
bíll Ásett verð 2.090.000 þús Uppl. í s.
659 7909 Gunnar
Subaru Legacy árg ‘95, skoðaður 2016.
Þarfnast lagfæringar. Uppl. s. 8990411
MMC Lancer 4x4 árg. ‘99 ek. 215 þ.
km. Sk. ‘16. Verð 200.000. Uppl. S.
822-9932.

Bílar óskast

BÍLL óSKAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

EIgUm TIL AFgREIÐSLU
STRAX !

AUDI A3. Árgerð 2005, ekinn 187
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 999.000.
Rnr.301753. Á staðnum.

Husqvarna FE 450 árg. 2016 6
gíra, EFI, vökvakúpling, Six Days
framdemparar. Verð: 1.969.900,-

KTM Ísland ehf
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586 2800
ktm.is

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ
mILLJóN STgR!!

EIgUm TIL AFgREIÐSLU
STRAX !

Eigum til afgreiðslu strax. KTM 450
EXC árg. 2016 Vinsælasta Enduro
hjólið. Verð: 1.919.900

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt
að 1.000.000. staðgreitt. Er með
pappíra og pening til að ganga frá
því samdægurs ef að samningar nást.
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/eða
skoðunar. skoða allar tegundir. Hringdu
í síma: 659-9696 eða sendu email á
6599696@gmail.com
Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

til sölu
HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2010,
ekinn 135 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.390.000. Rnr.301814. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16
www.planid.is

Save the Ch
Child
Children
h ren á Ís
Íslandi

Fornbílar

KTM 1190 Adventure R árg. 2014 Lítið
notað sýningarhjól frá framleiðanda,
ekið 4500 km. Verð: 2.549.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík
Sími: 586-2800
www.ktm.is

Chrysler New Yorker 5th Avenue, árg
1983 fornbíll, ek. 43400 þús mílur,
gullmoli með cruise og fl. númer
R-863, Verð 1.600.000,TILBOÐ
1.200.000 stgr sími 694-9021

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is

HEILSA |FÓLK
SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR

Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að
nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is.

AUKIN ORKA MEÐ ACTIVE LIVER

ICECARE KYNNIR Fita er ekki bara bundin við maga, rass og læri. Hún getur einnig sest innan í líffærin og fita í lifrinni getur haft
slæm áhrif á líðanina. Jóna Hjálmarsdóttir mælir með Active Liver fyrir fólk sem hugsar um að halda meltingunni góðri.

J

óna Hjálmarsdóttir hefur
notað Active Liver í nokkra
mánuði með góðum árangri.
„Ég ákvað að prófa Active Liver
eftir að ég sá að það er úr nátt
úrulegum efnum og ég hef fulla
trú á að náttúruefnin í vörunni
hjálpi lifrinni að hreinsa sig. Ég
er sjúkraliði að mennt og er með
vituð um líkamsstarfsemina og
veit að fita getur safnast á lifrina,
þess vegna vildi ég prófa.“
Hún segist hafa fundið fljótt
mun á sér. „Ég fékk fljótlega
aukna orku og mér finnst auð
veldara að halda mér í réttri
þyngd. Ég er í vinnu þar sem ég
þarf að vera mikið á ferðinni, ég
er í góðu formi og hef trú á að
Active Liver geri mér gott. Einn
ig finn ég mikinn mun á húðinni
á mér, hún ljómar meira og er
mýkri. Ég er mjög ánægð með
árangurinn og mæli með Active
Liver fyrir
fólk sem
hugsar um
að halda
meltingunni
góðri,“
segir Jóna.
Starfsemi
lifrarinnar
hefur mikið
að segja um
líkamlegt
heilbrigði
og hefur
lifrin mikla
þýðingu
fyrir efna
skiptin. Það
geta verið
margar
ástæður
fyrir því

ÁNÆGÐ Jóna mælir með Active Liver fyrir fólk sem hugsar um að halda meltingunni góðri.

að fita
safnast upp
í lifrinni.
Það getur
verið vegna
áfengis
neyslu en
það getur
einnig verið
vandamál
hjá fólki í
yfirþyngd.
Þreyta og
þróttleysi

geta verið merki um að mikið
álag sé á lifrinni.

NÝTUR ÞÚ LÍFSINS OF MIKIÐ?
Þegar lífinu er lifað til fulls er
auðvelt að finna fyrir því og
það sést á fólki. Nú má fá hjálp
til þess að minnka það að sögn
Ólafar Rúnar Tryggvadóttur,
framkvæmdastjóra hjá Icecare.
„Active Liver styður við niður
brot fitunnar í þörmunum, bætir
meltinguna og stuðlar að eðli
legri lifrarstarfsemi. Dagsdag
lega leiðir fólk almennt ekki

MYND/VILHELM

hugann að lifrinni. Hún gegnir
þó mikilvægu hlutverki varðandi
efnaskipti og niðurbrot á fitu.
Of mikið af kolvetnum, of mikið
áfengi og feitur matur valda of
miklu álagi á starfsemi lifrarinnar
og gallsins.
Matur sem neytt er nú á dög
um inniheldur meira af kolvetn
um en matur sem forfeður okkar
neyttu. Við erum ekki vön þeim.
Of stór skammtur af kolvetnum
miðað við prótein gerir lifrinni
erfitt að viðhalda eðlilegum efna

skiptum og niðurbroti á fitu. Sem
betur fer eru það ekki einungis
prótein sem geta örvað lifrar
starfsemina,“ útskýrir Ólöf.

LEYNDARMÁLIÐ UM
ACTIVE LIVER
Active Liver inniheldur náttúru
legt jurtaþykkni, sem er þekkt
fyrir að örva virkni lifrarinnar og
gallsins, og efnið kólín, sem er
mikilvægt fyrir fitubrennslu og
hjálpar til við að minnka fitu sem
getur safnast fyrir í lifrinni.

SÆTINDALÖNGUN NÁNAST HORFIN
Zuccarin er fæðubótarefni sem inniheldur engin lyf. Það hentar þeim sem þurfa að minnka kaloríuinntöku eða draga úr sykurnotkun.

É

g hef sótt meira í sykur og sæt
indi en áður. Ég var alltaf að narta
í eitthvað, til dæmis nammi eða
popp á kvöldin. Þess vegna hafa kílóin
læðst á mig hægt og rólega,“ segir
Berglind Stolzenwald Jónsdóttir. „Í
byrjun árs bauðst mér að prófa Zucc
arin og ákvað ég að slá til og sé ekki
eftir því.“
Berglind átti ekki sérstaklega von á
því að sjá
árangur og
kom það
henni því á
óvart þegar
hún fann að
hún var orð
in orkumeiri
og fimm kíló
um léttari á
einum mán
uði. „Ég er
ánægð með
árangurinn
og ætla að
halda áfram
því ég finn
að mér líður
mun betur
en áður og
er full af
orku,“ segir
Berglind.

SYKURNEYSLAN VAR STÓR LÖSTUR
Hrafnhildur Jónsdóttur reynir að hugsa
vel um heilsuna og borða hollan mat
og fer reglulega á hestbak, en hún segir
sykurinn hafa verið stóran löst í sínu
lífi. „Mig langaði til að losna við sykur
átið og ekki vildi ég enda með sykur
sýki 2 eða aðra sjúkdóma en ég var
hins vegar ekki nógu viljasterk til að
segja nei af því að sjúkleg löngun í syk
ur var alltaf til staðar.“
Hún segir það geta
verið mjög erfitt að
halda sig frá sykrinum
þar sem hann er í nán
ast öllu sem við borð
um. „Mér hefur allavega
ekki tekist að losna við
sykurpúkann sem hefur
setið á öxlinni á mér
og hvíslað að mér að
ég eigi skilið smávegis
súkkulaði.“
Eftir að Hrafnhildur
fór að taka Zuccarin
töflurnar getur hún
hins vegar sagt „nei,
takk“ við sælgæti eða
látið sér duga að fá sér
smávegis. „Mér finnst
ég vera orkumeiri og
mittismálið hefur að
eins minnkað, sem er

MÆLIR MEÐ Hrafnhildur Jónsdóttir mælir með
Zuccarin. Hún getur nú sagt „nei, takk“ við sælgæti.
MYNDIR/GVA

ekki verra. Ég mæli því eindregið með
Zuccarin.“

BLÓÐSYKURINN Í JAFNVÆGI
Zuccarintöflurnar eru aðallega unnar
úr laufum af japanska mórberjatrénu.
Einnig innihalda þær króm.
Laufin innihalda sérstakt efni sem
kallast DNJ en það getur komið í veg

ORKUMEIRI OG LÉTTARI Berglind er ánægð með
árangurinn og ætlar að halda áfram að taka Zuccarin
því henni líður betur en áður og er full af orku.

fyrir upptöku sykurs úr matnum sem
við neytum. DNJ getur því haldið blóð
sykrinum í jafnvægi og minnkað löngun
í sykur. Króm getur hjálpað til við að
viðhalda eðlilegum efnaskiptum. Zucc
arin er auðvelt í notkun. Taktu eina
töflu fyrir hverja máltíð og þú finnur
fljótt muninn.

FÓLK| HEILSA
Náttúruleg t

Melatónin
www.zenbev.is - Umboð: vitex ehf

ZenBev Triptófan úr graskersfræjum

NÝT

T

Friðsælar nætur
Streitulausir dagar
Betri og dýpri svefn

Engin eftirköst eða ávanabinding
Upplýsingasími 896 6949
og www.vitex.is

Vísindaleg sönnun á virkni

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16053244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18066139

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Betra blóðflæði
NO. - 1. dós superbeets
jafngildir 30 flöskum
af 500 ml rauðrófusafa

Betri
heilsa

Íslensk vottun
á virkni NO3
Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum
Upplýsingar

Sýni rannsóknarstofa
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

www.SUPERBEETS.is vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

SÚPUGERÐARKONA Söngkonan Bylgja Dís hefur verið á hráfæði undanfarin ár. Henni finnst skemmtilegt að búa til bæði salöt og
súpur.
MYND/VILHELM

LITRÍKUR OG VELLYKTANDI MATUR
SÖNGKONA OG HRÁFÆFÆÐISKOKKUR Söngkonan Bylgja Dís
Gunnarsdóttir er hrifin af hráfæði og gefur hér nokkrar uppskriftir.

B

ylgja Dís Gunnarsdóttir söngkona
hefur haft mikinn áhuga á hrá
fæðisgerð og fengist mikið við
hana undanfarin fimm ár. „Við hjónin
fórum fyrir nokkrum árum að prófa okk
ur áfram með að taka út ákveðnar fæðu
tegundir, eins og mjólkurvörur, sykur og
fleira. Okkur langaði í gamni að prófa að
vera á hráfæði í eina viku. Eftir vikuna
leið okkur svo vel að við höfum verið
á því síðan,“ segir Bylgja. Hún segir að
það hafi vissulega verið vinna að skipta
um mataræði en að þau hjónin hafi farið
hægt og rólega í það. „Það er oft minna
mál að vera á hráfæði og uppskriftirnar
oft einfaldari en þær hefðbundnari.“

SÚPUR OG SALÖT Í UPPÁHALDI
Vinir og vandamenn spurðu Bylgju iðu
lega út í hvernig hún eldaði hina og
þessa rétti og hvort það væri ekki mikið
mál. Hún fór því að halda úti Facebook
síðunni Matur í öllum regnbogans litum
þar sem hún gefur uppskriftir að ýmsu
góðgæti. Bylgja gefur lesendum hér
uppskriftir að þremur gómsætum hrá
fæðisréttum; ávaxtasalsa og tveimur
súpum. „Mér finnst mjög gaman að gera

mat sem er litríkur og finnst mikilvægt
að ekki einungis bragðist maturinn vel
heldur þarf hann líka að líta vel út og
lykta vel. Mér finnst skemmtilegt að gera
alls kyns salöt með mismunandi dress
ingum og þykir líka gaman að gera súpur
og geri þær oft. Ég geri gulrótarsúpuna
gjarnan á haustin og nota þá nýupp
teknar íslenskar gulrætur. Spínatsúpuna
geri ég allt árið. Ávaxtasalsað er vinsælt
hjá fjölskyldunni og er oft á borðum hjá
okkur,“ segir Bylgja og brosir.
Bylgja hefur í nógu að snúast um
helgina því hún söng á tónleikum
á Ljósanótt í Reykjanesbæ í gær og
verður með aðra tónleika í dag. „Tón
leikarnir í dag eru á vegum Óperufélags
ins Norðuróps og verða í Duushúsum
klukkan hálfsex. Þar munu ég, Jóhann
Smári Sævarsson bassi og Helga Bryndís
Magnúsdóttir píanóleikari koma fram.
Við syngjum hvort sína óperuaríuna,
sitt söngleikjalagið og svo syngjum við
nokkra dúetta. Það er gaman að vera í
Duushúsum á þessum tíma, þar er mik
ið um að vera, tónleikar í öllum hornum
og listasýningar í sölunum.“


LÍTIÐ MÁL
„Okkur langaði í
gamni að prófa að
vera á hráfæði í
eina viku. Eftir vikuna leið okkur svo
vel að við höfum
verið á því síðan.“

nliljabjork@365.is

ÁVAXTASALSA
1 mangó
1 greip
1/3 gul melóna
1 lárpera
3-4 döðlur
1 ferskur rauður chilli
1/2 rauðlaukur
Safinn úr einni límónu
1/2 búnt af fersku kóríander
Salt og pipar

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is

Lofthradi.is Sími 1817

Ávextirnir og laukurinn skorið
smátt og sett í skál. Kóríander
klippt ofan í, límónan kreist yfir
og kryddað með örlitlu af pipar
og salti. Öllu blandað saman og
borið fram.

GULRÓTARSÚPA
3-4 dl gulrótasafi (um það
bil tveir pokar af gulrótum)
Safi úr einni sítrónu
1 lárpera
1 hvítlauksrif
1 tsk kúmen
1/2 msk. laukduft
Graslaukur
Setjið gulræturnar í safapressu

SUÐRÆNT OG SEIÐANDI Ávaxtasalsað hennar Bylgju Dísar lítur vel út.

þar til þið hafið fengið nægilega
mikinn safa. Það er líka hægt að
nota tilbúinn gulrótarsafa í flöskum. Setjið öll hráefnin, fyrir utan
graslaukinn, í matvinnsluvél og
hrærið saman í nokkrar sekúndur.
Setjið í skál og skreytið með graslauknum.

SPÍNATSÚPA
100 gr spínat
1 dl tahini
1/2 dl sítrónusafi

2 dl vatn
1 hvítlauksrif
1/2 rauðlaukur
Kryddað með cumin, salti og
pipar
Nokkrir sveppir
Setjið öll hráefnin, fyrir utan
sveppina, í matvinnsluvél og
hrærið vel saman.
Skerið sveppina niður og setjið
út í súpuna þegar hún er komin í
skálar.
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Húsbílar

Rafvirkjun

ÞJÓNUSTA

RAFLAGNIR, DyRASíMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Hreingerningar
Mercedes Benz 711 húsbíll árg. ‘98, ek
710þ. Uppl. s. 8990411

trésmíði

TILBOÐ þrif. Uppl. í s. 7748809.

INNRettINGAR.IS

Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

Garðyrkja

StAðGReIðUM oG LÁNUM
út Á: GULL, DeMANtA,
VöNDUð úR oG MÁLVeRk!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000

önnur þjónusta
Hreinsa þakrennur, laga rið á þökum
og tek að mér ýmis verkefni. S. 847
8704 & manninn@hotmail.com

GRöFUþjóNUStA
AUBeRtS.

Hljóðfæri

KEYPT
& SELT

Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, kranabílar,
vörubílar, gámaleiga, hlöðum
grjótkanta og útvegum holtagrjót
og allt fyllingarefni, jöfnum
lóðir, gröfum grunna. Einnig
endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Óska eftir notaðri uppþvottavél
(iðnaðarvél) fyrir lítið hótel/
veitingastað. Upplýsingar gsm.
8954366 eða gylfi@touristonline.is

til sölu

Málarar
Lyftarar

Getum bætt við okkur verkum.
Málarar. Uppl. Í s. 847 2024
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

INNIMÁLUN

Get bætt við mig verkum innandyra
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G
Málarameistari S: 699-4464 og 6954464. asgmalun@gmail.com

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896 5778

Bókhald

Nudd
Thai heilsunuddi 101 RVK uppl. í s.
7748809.

SpÁSíMI 908 7000

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör
trúnaður. Opið til 22.
Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá og
tímapantanir í s. 844 1596

SíMASpÁ 555 2927

Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá
13 Hanna s. 847 7596

Til sölu frambyggður skagstrendingur.
2,35.ton, 3ja.cyl. 25ha. dísel. Ein
rafmagns- og ein handfærarúlla. Er á
vagni. góður bátur. Verð 1.250.000. S.
8921362.

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Harmonikur og
harmonikkugeisladiskar í
úrvali. Tökum harmonikkur í
umboðssölu. Harmonikur frá 40 þús.
Harmonikukennsla. Pokar og ólar.
www.egtonar.is Sími 824 7610 & 660
1648.

Sjónvarp

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Spádómar

Bátar

Til sölu farþegalest. Lestin sem tekur
50 manns í sæti, getur hentað á
mörgum ferðamannastöðum o.fl., o.fl.
Áhugasamir sendi póst til: rvklest@
gmail.com

SpÁSíMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is s.
868 7204.

Verslun

Til sölu nýr heitur pottur Blómaskel
frá Trefjum potturinn er á fótum m/
nuddi og ledljósi kostar 704.000 kr
fæst á 540.000 kr s. 8927687

óskast keypt
kAUpUM GULL jóN & óSkAR

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

skemmtanir
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Vespur

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is
“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Piaggio Vespa nýsprautuð og nýdekk.
ek. 7600km. 2008 árg. 125cc.
Vandaður kvk hlífðarjakki getur fylgt.
Verð 250þús Uppl. í s: 697-7744

ARVOR 190 Frábær smábátur. Lengd
5,95m. Engin réttindi nauðsynleg.
Lítið notaður með VOLKSWAGEN
marine 75 ha. vél Er með 6 manna
björgunarbát. Verð: 3.900.000 Sími:
868 5876

Hjólbarðar

Fellihýsi

Leikir helgarinnar

Undankeppni
EM 2016

Hljómsveitin klettar
Rúnar Þór,
Rúnar Villa,
Reynir Guðm.
og Sigga Árna.
Spila um helgina
mnir

Mjög vel með farið Coleman 10 feta
fellihýsi árg. 2002. Markísa/fortjald.
Sjón er sögu ríkari. Verð 690 þús.
Uppl. 899 5979.

FRÁBæR DekkjAtILBoð

Ný og notuð dekk í miklu úrvali.
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S:
567 6700.

http://www.facebook.com/cafecatalina

elko
Allir v

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin
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ICELandIC CoursEs
For FrEE!

LINGVA ehf. offers 12 weeks FREE
Icelandic courses from 21. september.
Please register www.lingva.is and
write: FRETTABLADID in the box
marked: SPECIAL OFFER Only 300
places available! Register as soon as
possible www.lingva.is

hunda amma!

Tek að mér hunda í possum sem ekki
fara úr hárum. Er til í jól og áramót.
Sími 7746316 Geymið auglýsinguna.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Lokadagar útsöLunnar

Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Fyrir veiðimenn

www.LEIguhErbErgI.Is

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a
room price from 55.000 kr. per
month.
gsm 777 1313
leiga@leiguherbergi.is

gæsavEIðI-kornakur.

Laus veiðileyfi í kornakur í Skagafirði.
Möguleiki að blanda saman stangveiði
og skotveiði. Hús fylgir. Uppl. í s. 868
4043 hjaltadalsa@gmail.com

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
námskeið

Stærð 61 cm verð 6.990,Stærð 76 cm verð 8.990,Stærð 91 cm verð 10.990,Stærð 107 cm verð 12.990,Stærð 122 cm verð 14.990,Dýraland Mjódd s.587-0711
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

S. 690 3031 / 661 7000

Dalshraun 13 Hafnarfirði

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

HEIMILIÐ

grIndarbúr
á góðu vErðI

2ja herb, íbúð til leigu í Kópavogi.
Leigist til 1. des m/húsgögnum. 1 mán,
fyrirfram + 1 mán, í tryggingu. Verð
120 þús.pr.mán. S. 868 7283

gIstIhúsIð FELL

17,5 fm studíóíbúð til leigu með baði
og eldhúsi. 120þús per mán. Laus
strax. Uppl. í s. 894 3110
Rúmgóð 36.5 fm studio íbúð með
sérinngang til leigu í Keflavík S.
8546797, 9-21
Stúdíóíbúð m. húsg. til leigu á góðum
stað og einnig stórt herb. stofa, sér
baðherb. Hentar námsmönnum vel.
Uppl. í s. 853 6683
Lítið, sætt einstaklingsherbergi til
leigu í 108 Rvk. Fullbúið. Sérinngangur.
S. 864 9224.

Opið sunnudag frá 12-4 • www.huseining.is

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 fjardarbolstrun@gmail.com

Sími 512 5407
NÁMSKEIÐIN ERU AÐ HEFJAST

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

góð FjárFEstIng

Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2
iðnaðarbil í Steinhellu 14, Hfn.
Fjölbreyttir möguleikar. Verð frá: 9,9
m S: 661-6800

Húsið er framleitt í
einingum, full einangrað,
og er Íslensk framleiðsla.
Komum með húsið á
staðinn og setjum það
upp hvar sem er á
landinu. Sýningarhús
uppkomið inní
verksmiðju fyrirtækisins.

Þjónustuauglýsingar
• Einangrunarlok
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við

atvinnuhúsnæði

Vandað Gestahús 14,99m2 tveggja herbergja með rúmi
og koju í báðum herbergjum, eða eftir vali kaupenda.

voFF.Is - ný hvoLpasíða

www.voff.is er hvolpasíða
Hundaræktarfélags Íslands, þar
geturðu fengið upplýsingar um got,
ræktendur, tegundir ásamt greinum
um hvolpauppeldi, allt á einum stað.
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

sumarbústaðir

129 - 280 fm bil með allt
að 10 m lofthæð, stórar
innkeryrsluhurðir, góð malbikuð
lóð, og greið aðkoma.
www.lundurfasteignir.is

Funahöfða 17a-19, Reykjavík

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.

dýrahald

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

tIL LEIgu aðEIns á
aðEIns 950 kr Fm!

ökukennsla
25% afsláttur af öllum vörum á
meðan birgðir endast. Allar vinsælustu
unaðsvörurnar. Fá sent eða sækja
Netgíró, greiðslukort, millifærsla www.
hush.is

LEIgjEndur, takIð EFtIr!

HÚSNÆÐI

húsnæði í boði

Glerbræðsla 8 sept

Allt fyrir saunaog gufuböð
Smiðjuvegur 11, sími 571 377,
taekjataekni.is

leirmótun 15. sept
tiffany´s
22. sept
'LERN¹MSKEIÈ Glersk
LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ
leir
framhald 28. sept
-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI
skartGripaGerð
GOTT VERÈ 30. sept
Námskeiðin
aðLEIRVINNSLU
hefjast.
!LLT TIL GLERVINNSLU OG
sjá nánar á www.Glit.is
oG facebook
www.glit.is

WWW.GLIT.IS
GLIT@GLIT.IS

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault
Varahlutaþjónusta
Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

BLIKK

Rör ∑ Tengiefni ∑ Viftur ∑ Loftræsting
Heildsala ∑ Smásala

íshúsið ehf

11

ÍLAÞJÓNUSTA bJARKA
b
alhliða bílaviðgerðir

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

%
99
KFRÍTT
RY

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Geymsluhúsnæði
LEITUM EfTIR
DUGMIkLUM
STARfSkRÖfTUM Á
hjóLBARÐASTÖÐvAR
DEkkjAhALLARINNAR
Á AkUREYRI OG í
REYkjAvík.

SUMARTILBOÐ
GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og
sendum. S: 615-5005

GEYMSLURTILLEIGU.IS

Nýjar sérhannað 300 geymslur,
stærðir 1,7-10 fm. Hausttilboð: Fyrsti
mánuðurinn frír. Aðgangur 24 tíma
sólarhrings, upphitað og vaktað.
Smiðjuvegur 4 Kópavogi. S: 4143000.

UpphITUÐ
fERÐAvAGNAGEYMSLA í
BORGARf.

Gott verð, tjaldv, fellih, bátar, 4hjól og
fl. S. 899 9339 & solbakki311@gmail.
com Sólbakki.

www.BUSLODAGEYMSLA.IS

Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr
mán. Langtímasamningur í boði. S.
567 4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.cOM

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

18 ára aldurstakmark.

ÖRYGGISvÖRÐUR vERSLUNARþjóNUSTA
Skilyrði:

-Hreint sakavottorð
-Íslenskukunnátta
-20 ára lágmarksaldur
-Góð þjónustulund
Umsókn með mynd og ferilskrá
sendist á 115@115.is Nánari
upplýsingar um starfið eru veittar
í síma 5 115 115 www.115.is

hjÁ jóA fEL
hOLTAGARÐAR OG jL
húSIÐ

Óskum eftir að ráða starfsfólk
í fullt starf í afgreiðslu.
Íslenskukunnátta skilyrði. Lausar
stöður í Holtagörðum og JL
Húsinu.
Áhugsamir hafi samband við
Lindu 8637579 Eða á linda@
joifel.is

ATVINNA
Óskum eftir hraustum manni
í fullt starf við öryggisgæslu í
verslun. Vinnutími getur verið á
daginn, kvöldin og um helgar eftir
samkomulagi en um fullt starf er að
ræða. Áhugasamir hafi samband við
kjartan@kvosin.is fyrir 14. September

Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða uppvaskara
mánudag - föstudags í hádeginu.
Umsóknir sendist á frakkar@islandia.is

Umsóknareyðublöð á
dekkjahollin.is eða thorgeir@
dekkjahollin.is

RAfvIRkjAR RAfvIRkjAR
Er ekki kominn tími á
að breyta til?
Vantar rafvirkja eða nema
í skemmtilega og hreinlega
innivinnu.
Unnið er við ljósleiðara,
tölvulagnir, myndlyka, tölvur og
ýmsan annan smáspennubúnað.
Ýmis hlunnindi fylgja starfinu og
samkeppnishæf laun.
Starf með skóla kæmi einnig til
greina.
Upplýsingar í síma 6604090
einnig má senda póst
á netfangið
Birgir@bbrafverktakar.is

MOSfELLSBAkARí MOSfELLSBæ.

Óskum eftir þjónustulunduðu,
hressu og samviskusömu fólki
til að vinna með okkur í verslun
okkar í Mosfellsbæ. Vinnutími
frá 12:00 - 18:30 virka daga.
Umsækjendur þurfa að tala góða
íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt
að nálgst á netinu. Slóðin
er www.mosfellsbakari.is/
atvinnu-umsokn/

Óskum eftir að ráða starfsmann á
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist
á einar@solning.is.

hÁRSNYRTIfóLk

Hársnyrtar óskast í stólaleigu á
Hárgreiðslustofuna Reykjavík. Frábær
staðsetning, næg bílastæði. Uppl. Í
síma 891-7878 eða 861-2981

GINGER

óskar eftir hressu fólki í
hlutastörf frá 10:30 - 15:00 alla
virka daga.

hEILDvERSLUN

Ef þú ert 18 ára eða eldri,
reyklaus og með góða íslensku
kunnáttu og langar að vinna í
skemmtilegu umhverfi sendu þá
ferilskrá á brynja@ginger.is eða
kíktu við í Ginger Síðumúla 17,
milli kl. 14-16 virka daga.

með blóm og tengdar vörur óskar eftir
að ráða starfsmann sem fyrst. Um er
að ræða fjölbreytt framtíðarstarf við
afgreiðslu, útakstur, lager ofl tilfallandi.
Tekið á móti umsóknum á netfangið;
info@flora.is

STARfSMENN óSkAST í
STÁLSMIÐjU.

Stálsmiðja í Hafnarfirði
óskar eftir vönum starfs og
verkamönnum. Mikil vinna í boði
og góð laun.
Áhugasamir sendi umsókn
merkt “Vinna/stálsmiðja” og
ferilskrá á fagstal@fagstal.is

fyrir tryggingaráðgjafa til starfa
hjá traustu fyrirtæki. Góð
árangurstengd laun í boði.
Umsóknir sendist á tekjuauki@
gmail.com

SMíÐA

óskar eftir að ráða smiði til hinna
ýmsu smíðastarfa. Uppl. í s. 899 7262

óskar eftir að ráða áreiðanlega,
duglega og reynslumikla
starfsmenn á þjónustuverkstæði
félagsins á höfuðborgarsvæðinu.

- Reynsla og þekking af smur- og
hjólbarðaþjónustu
- Rík þjónustulund

fjARÐARBAkARí - kORNIÐ

Starfsfólk óskast í hlutastörf á virkum
dögum. Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

- Öguð vinnubrögð
Nánari upplýsingar veitir Dagur
Benónýsson í síma 4401030
eða 862655

Óskum eftir fólki í hellulagnir, næg
vinna í boði til jóla. Framtíðarstarf
fyrir rétta aðila ! Uppl. S: 698-0098 www.stjornugardar.is

Atvinna óskast
vANTAR þIG SMIÐI,
MúRARA EÐA
jÁRNABINDINGAMENN?

Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
- Proventus.is S. 782-8800

Nýjar og glæsilegar eignir á hverjum degi

fasteignir.is á

Áhrif mataræðis á Parkinson
verður umræðuefni á fundi
Parkinsonsamtakanna í dag kl. 11 á
Grand Hóteli. Nánari upplýsingar á
www.parkinson.is

Einkamál
íSLENDINGAR.EU

Nýr, frjálslyndur stefnumóta- og
samskiptavefur, mjög sérstakur,
sérsniðinn að stefnumóta- og
samskiptamenningu íslendinga.
Almenn samskitpi, stefnumót,
makaleit, stundargaman, swingers
(makaskipti) - blogg, dagbækur,
hugrenningar, stöðufærslur - vefurinn
dekkar regnbogann. Líttu við. www.
islendingarl.eu.

SpjALLDÖMUR 908 5500

Hlökkum til að heyra í ykkur, engin
bið. Opið þegar þér hentar!

Verkstjóri óskast í steypuvinnu.
Upplýsingar í síma 840 0609.

Hæfniskröfur:

óSkA EfTIR vÖNUM
úThRINGjARA

fundir

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Eignaðist
nýja
fjölskyldu
á Íslandi
Jeimmy Andrea kom til Íslands árið 2005
sem flóttamaður á vegum Rauða krossins.
Við komuna til landsins fékk hún stuðningsfjölskyldu sem tók henni opnum örmum
og í dag er hún hluti af fjölskyldunni.

Viktoría
Hermannsdóttir

H
viktoria@frettabladid.is

ér á ég heima. Ég
var flóttamaður en
vil ekki vera það
alla ævi, maður
er það fyrstu árin,
nú á ég mér líf
hér,“ segir Jeimmy
Andrea sem er frá Kólumbíu en kom
til Íslands sem flóttamaður árið 2005.
Jeimmy var 22 ára og kom ein síns liðs
til landsins en hinir í hópnum voru
flestir einstæðar mæður með börn sín.
Hún kom úr mikill fátækt og þurfti
að flytja frá fjölskyldu sinni þegar
hún var fimmtán ára gömul og fara
að vinna fyrir sér. Vegna aðstæðna
í heimalandinu kom hún til Íslands
ásamt hópi flóttafólks á vegum Rauða
kross Íslands í október 2005 en þá
hafði hún flúið til Ekvador. „Núna
í október eru komin tíu ár síðan ég
kom,“ segir Jeimmy brosandi. Það
hefur margt gerst á þeim tíma og
henni finnst svolítið skrýtið að hugsa
til baka. „Þetta var auðvitað erfitt
fyrst. Ég fór í fyrsta skipti í flugvél og
fannst það spennandi en ég man að
þegar ég lenti hér og stóð að sækja
farangurinn minn þá brotnaði ég bara
saman. Ég var komin í nýtt land, ég var
glöð en samt hrædd líka því ég þekkti
ekki neitt,“ segir hún.
Varð strax hluti af fjölskyldunni
Þegar Jeimmy kom til landsins bjó
hún fyrst um sinn í íbúð á vegum
Reykjavíkurborgar. Á vegum Rauða
krossins fékk hún stuðningsfjölskyldu

sem átti að hjálpa henni að stíga fyrstu
skrefin og aðlagast íslensku samfélagi.
Fjölskyldan reyndist henni mikill
happafengur. „Þau tóku mér strax eins
og ég væri ein af þeim og hjálpuðu
mér svo mikið. Kenndu mér hvernig
allt virkaði hér og að læra tungumálið.
Þau tóku mig inn í fjölskylduna og
veittu mér mikinn stuðning.“ Jeimmy
varð strax hluti af fjölskyldunni og
er enn þann dag í dag. Hún segir það
hafa verið ómetanlegt. „Ég eignaðist
bara aðra fjölskyldu, ég er svo þakklát
fyrir það. Þau buðu mér til sín í mat, ég
var hjá þeim á jólunum og innan fjölskyldunnar þeirra þekkja mig allir.“
Jeimmy fór í skóla til að læra
íslensku og vann með. Hún kláraði
svo BA-nám í háskólanum og stefnir
jafnvel á að fara í mastersnám á næstunni. „Mig langar að læra meira og ég
hef mikinn áhuga á að hjálpa flóttafólki.“ Hún hefur aðeins unnið tengt
því, meðal annars fyrir Rauða krossinn árið 2010 við að hjálpa hópi flóttafólks sem kom hingað til lands. „Ég
vil geta hjálpað öðrum líka því ég veit
hvernig þetta er og hvernig mér leið
þegar ég var að koma hingað fyrst og
þekkti ekki neinn.“
Kynntist ástinni á Íslandi
Jeimmy hefur alltaf unnið mikið og
séð um sig ásamt því að senda pening
til fjölskyldunnar sinnar úti til þess að
hjálpa þeim. Hún heimsótti fjölskylduna á síðasta ári en segist ekki mundu
vilja flytja þangað aftur. „Það er margt
gott í heimalandinu en ég myndi ekki
vilja búa þar. Þar er mjög mikil stéttaskipting, þeir ríku eru mjög ríkir en
þeir fátæku eiga ekki neitt. Ég sakna
fjölskyldunnar minnar mikið en það

Jeimmy er frá Kólumbíu en kom hingað til lands sem flóttamaður árið 2005. Hún er þakklát og lítur framtíðina björtum
augum. Fréttablaðið/Stefán

er gott að fara í heimsókn stundum.
Það er mikil fátækt og erfitt ástand.“
Jeimmy kynntist líka ástinni á
Íslandi og gifti sig fyrir tveimur árum.
Maðurinn hennar, David Smith, er
skoskur og þau kynntust á veitingastað
sem þau unnu bæði á. „Hann talaði
bara ensku en ég íslensku og spænsku
þannig að þetta var smá erfitt til að
byrja með,“ segir hún hlæjandi en það

gekk á endanum og í dag talar Jeimmy
ensku. Þau eiga saman dótturina Kötlu
sem er 19 mánaða. „Og hún á ömmu og
afa á Íslandi, Bjarna og Kolbrúnu. Þetta
er ómetanlegt.“
Vill ná betri tökum á íslenskunni
Jeimmy lítur framtíðina björtum
augum. „Mig langar að fara að vinna
núna á leikskóla til þess að ná enn

betri tökum á íslenskunni. Þegar ég
var í skólanum var ég mikið að vinna
í ræstingum með og þá er maður alltaf
einn að vinna og lærir ekki að tala
tungumálið. Mig langar að prófa að
vinna á leikskóla allavega í ár og fara
svo kannski í meira nám því mig langar
að mennta mig meira. Ég á ótrúlega
gott líf í dag og er mjög þakklát fyrir að
hafa fengið að koma hingað.“

Er hluti af fjölskyldunni
Bjarni og Kolbrún buðu Jeimmy strax velkomna í fjölskylduna.

V
Jeimmy með íslensku foreldrum sínum, Bjarna og Kolbrúnu, sem tóku henni strax
opnum örmum við komu hennar til landsins.

VIÐ TÖLUM UM HANA SEM HLUTA AF
FJÖLSKYLDUNNI OG ÞAÐ KYNNTUST HENNI
ALLIR Í STÓRFJÖLSKYLDUNNI FLJÓTT.

ið sáum auglýst eftir stuðningsfjölskyldum þarna fyrir
tíu árum og ákváðum að bjóða
okkur fram,“ segir Bjarni Jónsson,
sem ásamt eiginkonu sinni, Kolbrúnu
Björnsdóttur og fjölskyldu þeirra, tók
Jeimmy opnum örmum við komuna
til landsins. „Jeimmy var sú eina í
hópnum sem var ein og okkur var
úthlutað henni. Svo kom í ljós að hún
er jafn gömul yngstu dóttur okkar.
Okkur fannst ótrúlegt á þeim tíma
hvað hún var ung og búin að þurfa
að ganga í gegnum margt.“
Bjarni segir það hafa verið lítið mál
að bjóða Jeimmy velkomna í fjölskylduna og að hún hafi smellpassað
inn. „Hún er mjög opin manneskja
og alveg ótrúlega dugleg. Lýsir sér
kannski best í því að hún fór í gegnum
nám án þess að taka lán. Við vorum

alltaf að segja henni að taka námslán
en það kom ekki til greina. Hún vann
alltaf með skóla nema eitt ár, þá fékk
hún styrk frá Reykjavíkurborg. Þetta
lýsir henni í hnotskurn. Hún er alveg
ótrúlega dugleg og indæl manneskja,“
segir hann. „Við tölum um hana sem
hluta af fjölskyldunni og það kynntust henni allir í stórfjölskyldunni
fljótt.“
Bjarni segir stuðning fjölskyldunnar
við Jeimmy til að byrja með hafa snúist
um að hjálpa henni að læra á íslenskt
samfélag. „Bara þessi grundvallaratriði,
hvar á að versla, hvernig tekur maður
strætó, þessi einföldu atriði.“
Mikið hefur verið rætt um flóttamannavandann undafarna daga
og margir boðið fram aðstoð sína
á Facebook-hópnum Kæra Eygló –
Sýrland kallar. Bjarni segist mæla

með því að gerast stuðningsaðilar við
flóttamenn. „Alveg eindregið, alveg
hiklaust. Við töldum þetta bara vera
siðferðislega skyldu okkar að gefa af
okkur til að aðstoða fólk.“
Hann segir það líka skipta öllu máli
hvernig viðkomandi taki hjálpinni.
„Ég held það snúist líka fyrst og síðast
um þann sem tekið er á móti, hvað
viðkomandi vill gera við þær aðstæður. Það er mikilvægt fyrir Ísland sem
samfélag að rétta hjálparhönd þegar
flóttamannastraumurinn er svona
gríðarlegur. Menn þurfa aðeins að
setja þetta í samhengi,“ segir hann.
Hann segir mikilvægt að við lítum
á hvernig flóttafólk getur auðgað
samfélagið. „Jeimmy er mjög gott
dæmi um einstakling sem gefur til
baka til samfélagsins og gerir það
með eigin verðleikum.“

Markhönnun ehf

kræsingar & kostakjör
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-40%

Lambasúpukjöt
kjarnafæði

599
Áður 998 kr/kg

Tilboðin gilda 03. – 06. september 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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TÆKNI

Kjartan Hreinn
Njálsson
kjartanh@365.is

V

itvélastofnun Íslands,
sem stundar rann
sóknir á gervigreind
og hermilíkönum,
mun ekki taka þátt í
rannsóknum á gervi
greind eða sjálfstýringu véla í hern
aðarlegum tilgangi. Rannsóknir
stofnunarinnar munu ávallt þjóna
friðsamlegum tilgangi. Þetta er á
meðal þess sem kemur fram í nýrri
siðastefnu stofnunarinnar. Hún er
sú fyrsta sinnar tegundar.
„Auknir möguleikar stjórnvalda
vítt og breitt til að beita háþróaðri
tækni til að njósna um löghlýðna
þegna sína, og um leið fara á svig við
rótgrónar reglur og lög sem eiga að
vernda borgara fyrir rofi á friðhelgi
einkalífsins, eru smátt og smátt að
verða viðtekin venja.
Tækni byggð á gervigreind og öflug
sjálfvirkni mun á næstu árum og ára
tugum bjóða upp á möguleikann
á að gera hlutina enn verri,“ segir
í siðastefnunni. Markmið Vitvéla
stofnunar sé að stuðla að framþróun
vísindalegs skilnings á heiminum,
samhliða því að virkja þá þekkingu
mannkyni til velfarnaðar.
Dr. Kristinn Rúnar Þórisson, fram
kvæmdastjóri Vitvélastofnunar og
dósent við tölvunardeild Háskólans
í Reykjavík, segir að uppruna siða
stefnunnar megi rekja langt aftur
í tímann og til rannsókna hans á
gervigreind síðustu 15 árin. „Fyrst
og fremst eru þetta áhyggjur af þeirri
stefnu sem gervigreind og rannsóknir
á henni eru að taka í hernaðarlegu
samhengi,“ segir Kristinn. „Það þarf
ekki að lesa nema nokkrar blaðsíður
í mannkynssögunni til að sjá dæmi
um misbeitingu vísindalegrar þekk
ingar. Þótt engin stríð hafi verið í Evr
ópu í sjötíu ár megum við ekki sofna
á verðinum. Við verðum að vera á
varðbergi gagnvart möguleikum
nýrrar þekkingar og þá sérstaklega
misbeitingu hennar. Við tökum
þann pól í hæðina að vísindamenn
irnir sjálfir geti og eigi að taka skýra
afstöðu til nýtingu þeirrar þekkingar
sem þeir framleiða.“
Nýtt vígbúnaðarkapphlaup
Gervigreind er þegar farin að móta
daglegt líf okkar. Hún er notuð í
símkerfum heimsins, leitarvélum,
stjórnun gatnakerfa sem og í hátíðni
viðskiptum þar sem fjárfestar kaupa
og selja á ógnarhraða án aðkomu
miðlara við lyklaborð (kaupin eiga
sér stað á einum milljónasta úr sek
úndu). Njósnanet bandarísku þjóðar
öryggisstofnunarinnar sem Edward
Snowden svipti hulunni af er knúið af
hugbúnaði og tækjum sem ekki væri
nokkur möguleiki að vinna úr án
aðkomu sjálfvirkni og gervigreindar.
Gervigreind af þessum toga er afar
skilvirk við úrvinnslu gagna, en þegar
hernaður er annars vegar verður hún
að geta gert það sem mannskepnan
hefur verið forrituð til að gera: að
skilja mynstur.
Á allra síðustu árum hafa miklar
framfarir átt sér stað í radar og leysi
tækni, sem og í þróun innrauðra
skynjara. Flugskeyti sem búin eru
frumgerð af gervigreind sem þekkir
og skilur mynstur eru þegar í notkun.
Slík vopn hafa verið notuð í bar
áttunni við Íslamska ríkið. Það var
raunin í maí 2014 þegar Brimstone
flugskeyti sprengdi í loft upp bryn
varðan trukk IS eftir að hafa skorið
úr um að bílar og rútur í nágrenni
við hann voru ekki verðug skotmörk.
Hugbúnaður er alveg jafn mikilvægur
og sprengjuhleðslan í loftskeytum
nútímans.
Varnarmálaráðuneytið í Banda
ríkjunum hefur jafnframt vakið
athygli á því að nauðsynlegt sé að
viðhalda aðkomu mannsins að
ákvarðanatöku þegar skotmörk eru
annars vegar. Þetta er nokkuð sér
stakt enda eru það Bandaríkjamenn
sem voru og eru brautryðjendur í
þróun snjallra loftskeyta. Tomahawk
flugskeytið var upphaflega búið
tækni sem skimaði eftir sovéskum
herskipum. Ný fyrirmæli Pentagon
kveða á um að vopn framtíðarinnar
verði að leyfa aðkomu stjórnanda og

Gervigreind
mannkyni
til velfarnaðar

Íslenskir rannsakendur á gervigreind hafa myndað siðareglur og lofa að sinna ekki rannsóknum í hernaðarlegum
tilgangi. Nýtt vígbúnaðarkapphlaup blasir við þar sem
sjálfvirk hergögn og njósnatæki eru í lykilhlutverki.
að manneskjan verði á endanum að
taka ákvörðun um skotmörk.
Kristinn bendir á það gríðar
lega flækjustig sem myndast með
úrvinnslu gagna af slíkum toga.
Ómögulegt sé fyrir manneskju, með
sína aumu eitt hundrað milljarða
taugafrumna að verki, að vinna rök
rétt úr slíkri flóðbylgju gagna og taka
rétta ákvörðun á örfáum sekúndum.
„Þegar fram í sækir, og sjálfvirknin
verður komin alls staðar inn — sem
hún mun gera því það er hagkvæmt
og það er hægt — þá er algjörlega út
í hött að vera með manneskju í þess
ari stöðu. Vélin tekur ákvarðanir á
hraða sem manneskjan getur ekki
fylgt eftir.“
Í siðastefnunni er bent á að stór
hluti rannsóknarstyrkja og fjármagns
komi úr fjármagnssjóðum merktum
hernaði og rati í hendur þeirra sem
þróa gervigreind og tengda tækni í
hernaðarlegum tilgangi. Aukið flæði
fjármagns muni því óneitanlega leiða
til vígbúnaðarkapphlaups.

„Við erum að stunda rannsóknir
á gervigreind sem í eðli sínu er ekk
ert öðruvísi en sú sem hernaðar
sjóðir margra þjóða hafa verið að
styrkja í áratugi. Þess vegna tökum
við þessa stefnu. Þetta er eina rétta
og skynsamlega ákvörðunin. Sama
hvort maður tilheyrir þjóð sem á í
átökum eða ekki, þetta er eina heil
brigða niðurstaðan sem getur komið
út úr slíku hugsanaferli,“ segir Krist
inn og ítrekar að víðtækar persónu
njósnir Bandaríkjastjórnar sé dæmi
um hvernig ný tækni er notuð gegn
almenningi. „Þetta er misnotkun á
þekkingu, gegn almennum borg
urum.“
Enginn vísindaskáldskapur
Siðastefnan var birt í nýjasta frétta
blaði Vitvélastofnunarinnar og
dreift víða með rafpósti hérlendis og
erlendis.
„Það hefur nánast enginn minnst
á þetta við mig,“ segir Kristinn. „Ég
hef orðið fyrir vonbrigðum með við

brögðin innanlands, hingað til, því
ég hef fengið fín viðbrögð að utan en
það tekur kannski einhvern tíma að
síast inn.“
Ástæðuna fyrir þessu dræmu við
brögðum má mögulega rekja til þess
hvernig við hugsum um gervigreind
almennt. Líklega tengja fáir hug
myndina við hátíðniviðskipti eða
ryksuguvélmennið Rúmba. Orðið
gervigreind vekur frekar upp hug
myndina um þungvopnaða og morð
óða járnbeinagrind sem traðkar á
visnaðri höfuðkúpu. Gervigreindar
fræðin er stórkostlega flókið fag.
Eins og með aðrar vísindagreinar
sem starfa á jaðri mannlegrar þekk
ingar, þar sem vísindi og heimspeki
eiga stefnumót, þá er ekki skrýtið að
við kjósum frekar að halda okkur við
staðlaðar hugmyndir.
Kristinn vonast til að fólk skyggnist
undir yfirborðið, horfi frekar til sam
tímans og þess sem á sér stað nú í
gervigreindarfræðum en ófyrirsjáan
legrar framtíðar.

Dr. Kristinn
R. Þórisson
forstöðumaður
Vitvélastofnunar
Íslands

ÞÓTT ENGIN STRÍÐ
HAFI VERIÐ Í EVRÓPU
Í SJÖTÍU ÁR MEGUM
VIÐ EKKI SOFNA Á
VERÐINUM. VIÐ VERÐUM
AÐ VERA Á VARÐBERGI
GAGNVART MÖGULEIKUM
NÝRRAR ÞEKKINGAR
OG ÞÁ SÉRSTAKLEGA
MISBEITINGU HENNAR.

VIÐ TÖKUM ÞANN
PÓL Í HÆÐINA AÐ
VÍSINDAMENNIRNIR
SJÁLFIR GETI OG EIGI AÐ
TAKA SKÝRA AFSTÖÐU
TIL NÝTINGU ÞEIRRAR
ÞEKKINGAR SEM ÞEIR
FRAMLEIÐA.

90%

AF RANNSÓKNA FJÁRMAGNI
TIL GERVIGREINDAR
ERU Í DAG EYRNAMERKT
HERNAÐI.

Þú

segðu mér eitthvað
sem enginn veit
nema þú
hvíslaðu að mér
því sem enginn má heyra
nema ég.

Ljóðasafn
sem beði
ð
hefur ver
ið
eftir

Vilborg Dagbjartsdóttir hefur í áratugi verið meðal okkar
ástsælustu skálda. Ljóð hennar eru fjölbreytt og höfða
sterkt til margra; í senn opin, beinskeytt og djúp.
Þetta glæsilega ljóðasafn geymir allar ljóðabækur hennar,
frumsamin ljóð og þýdd, og fáein áður óbirt ljóð.
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Flækjusaga

Illugi Jökulsson fjallar hér um
frumsögu mannsins og bendir á
að listir komu á undan bissniss!
„Enda voru neanderdalsmenn
með stærri heila en homo
sapiens sem alltaf hefur vafist
töluvert fyrir okkur. Önnur
svolítið óþægileg staðreynd er
sú að þótt homo sapiens hafi
komið fram á sjónarsviðið fyrir
um 200 þúsund árum þá gerðist
í raun og veru ekkert í kollinum
á honum í 130 þúsund ár.“

Þ

egar ég var strákur og
farinn að lesa mannkynssögu mér til
skemmtunar harmaði ég stundum að
vera uppi á tímum
þegar búið væri að
uppgötva allt. Vissulega væri bókasafn sögunnar nógu stórt til að mér
myndi auðvitað aldrei endast ævin
til að lesa það allt, en ég gæti þó líklega ekki búist við að nýjar deildir
yrðu opnaðar í minni tíð. Héðan af
yrðu varla grafin ný stórveldi upp úr
eyðimörkum, eða áður alveg óþekktar
þjóðir skytust fram úr grámóskunni
og gerðu menn agndofa. Eða einhver
alls óvænt tíðindi um gamalkunna
stórviðburði kæmu í ljós á rykföllnu
skjalasafni. Þrumur úr heiðskíru lofti,
það var það sem ég vildi, en nei, svo
fróðir voru menn líklega löngu orðnir
um söguna kringum 1970 – þegar ég
var að hugsa þetta allt saman – að
nýjar uppgötvanir í mannkynssögunni yrðu þaðan í frá fyrst og fremst
smávægilegar endurbætur á eldri
þekkingu eða djarfhuga útleggingar.
Í stórum dráttum hefur þetta gengið
eftir. Menn hafa vissulega ekki gert
margar uppgötvanir í mannkynssögu
síðustu 40-50 árin sem hafa beinlínis
breytt skilningi okkar á rás viðburða.
Nema reyndar á einu sviði, og það
er sú hin elsta saga sem við eigum,
sú saga er snýst um þann tíma þegar
við vorum bókstaflega að verða að
mönnum. Sú saga er öll upp í loft
frá því sem stóð í fjölfræðibókunum
sem ég las ungur. Og hin nýja saga er
raunar miklu flóknari, skemmtilegri
og líka dularfyllri en áður var.
Hin lygna ættarsaga
Í bókunum frá því um 1970 var uppruni mannsins frekar einfaldur. Frum-

Líkan af
neanderdals
manninum

Af hverju

Donald Trump

sigraði

okkar
tegund?
sögu okkar svipaði mest til úthugsaðrar ættarsögu sem streymir fram
óaflátanleg eins og lygnt stórfljót, hver
ættliður tekur við af öðrum, alltaf einhver framþróun með hverjum nýjum
ættlið. Fyrir um 2,8 milljónum ára
hafði þróast frá apalegum prímötum
fyrsta eiginlega manntegundin, homo
habilis. Hann var talinn fyrstur til að

taka sér verkfæri í hönd og frá honum
þróaðist fyrir tæplega tveimur milljónum ára ný tegund, homo erectus
– hinn upprétti maður, sá sem stóð
fyrstur að fullu í afturlappirnar. Fyrir
eitthvað um 200 þúsund árum kom
svo fram hinn eiginlegi maður, homo
sapiens, sá viti borni eins og hann
skírði sjálfan sig af mikilli hógværð.

1B 6BLS
ÆKLINGUR

STÚTFULLUR AF
ÖLLUM HEITUS
TU TÖLVUGRÆJUNUM
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Frá honum greindist fljótlega heldur
heimskur frændi sem ekkert varð á
endanum úr, neanderdalsmaðurinn,
en hann lét fyrir um 30 þúsund árum
í minni pokann fyrir oss hinum vitrari.
Svona var ættarsagan sem ég lærði.
En í þessari sögu hefur sem sagt
orðið sú bylting sem ég var að óska
eftir í æsku. Og einmitt núna er
reyndar verið að skrifa frumsögu
okkar beinlínis upp á nýtt. Í staðinn
fyrir að nútímamaðurinn hafi tekið
tiltölulega snyrtilega við af homo
erectus (með einni hliðargrein í Neanderdal) þá er nú ljóst að um það leyti
sem tegundin homo sapiens kom fram
var hún aðeins ein af mörgum manntegundum sem þá voru á dögum. Það
er rúmur áratugur síðan við fundum
þá skrýtnustu – homo floresiensis,
hina dvergvöxnu frú á eyjunni Flores
í Indónesíu, hún var bara metri á hæð
– og það er enn skemmra síðan við
fundum denisovana sem kenndir eru
við helli í Altai-fjöllum í Síberíu þar
sem leifar þeirra voru grafnar upp og
kynntar fyrir fimm árum. Þeir voru
uppi um sama leyti og neanderdalsmenn og blönduðu blóði við homo
sapiens. DNA-rannsóknir hafa sýnt að
í Suðaustur-Asíu geta menn nú rakið
ættir sínar til denisova í svipuðum
mæli og við Evrópumenn getum rakið
okkur aftur til neanderdalsmanna sem
homo sapiens eignaðist stöku sinnum
króga með. Sömu DNA-rannsóknir
hafa enn fremur fundið merki um
enn eina manntegund sem þá var til
og við höfum enn ekki rekist á jarðneskar leifar af. Eflaust voru manntegundirnar fleiri.
„Heimski frændi“
En það er reyndar líka tiltölulega
stutt síðan við horfðumst í augu við
að neanderdalsmaðurinn var ekki
„vitlausi frændi“ okkar hinna kláru
og eitursnjöllu, kjáninn sem hlaut að
láta undan síga þegar við mættum á
svæðið í öllu okkar veldi, heldur var
hann ósköp einfaldlega önnur tegund,
náskyld að vísu, en í engu ósnjallari en
hinir fyrstu homo sapiens. Enda voru
neanderdalsmenn með stærri heila
en homo sapiens sem alltaf hefur
vafist töluvert fyrir okkur. Önnur
svolítið óþægileg staðreynd er sú að
þótt homo sapiens hafi komið fram
á sjónarsviðið fyrir um 200 þúsund
árum þá gerðist í raun og veru ekkert
í kollinum á honum í 130 þúsund ár.
Hann sýslaði suður í Afríku með sín
frumstæðu tæki og tól sem hann tók
flestöll að erfðum frá forfeðrunum en
fann lítið sem ekkert upp sjálfur öll
þessi löngu ár. Fornleifarannsóknir
síðustu ára og áratuga hafa fært okkur
heim sanninn um að homo sapiens
var meiripartinn af sinni sögu í engu
snjallari og skar sig á engan hátt frá
öllum hinum manntegundunum sem
við vitum nú að voru á flakki um veröld víða samtímis honum.
Fyrr en fyrir 70 þúsund árum. Þá
gerðist eitthvað. Nánast upp úr þurru
varð gjörbreyting á homo sapiens.
Hugsun hans tók heljarstökk. Allt í
einu fór hann að huga að listum, hann
fór að skreyta sig alls konar glingri og
í framhaldi af því fór hann að stunda
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verslun og viðskipti. Homo sapiens
gerðist nú fyrsta og eina manntegundin sem fór út í bissniss, það er að
segja skiptast á varningi við aðra hópa
sem bjuggu jafnvel í mikilli fjarlægð,
það gerði neanderdalsmaðurinn til
dæmis aldrei svo vitað sé. Athyglisvert er að fyrstu verslunarvörurnar
virðast ekki hafa verið verkfæri eða
hreinar nauðsynjar, heldur fyrst og
fremst skraut, skartgripir og ýmsir
listmunir þess tíma. Og einmitt um
nákvæmlega sama leyti hóf homo
sapiens þá útrás sína sem enn stendur,
hann fór fyrst yfir Rauða hafið frá Eþíópíu til Jemen og arkaði svo alla leið
til Suðaustur-Asíu og fleytti sér þaðan
til Ástralíu eins og ég rakti reyndar í
flækjusögugrein í sumar, en nokkru
seinna fór annar hópur yfir til MiðAsíu og seinna Evrópu og þá var svo
komið að sapiens hafði algjöra yfirburði yfir frændur sína neanderdalsmenn og denisova og aðrar manntegundir og ruddi þeim hvarvetna úr
vegi. Skyndilega var framþróun homo
sapiens óstöðvandi, hann fór að skapa
þau hellamálverk sem enn eiga ekki
sinn líka og fór ótrúlega fljótt að láta
sig dreyma um píramída …
Hvað gerðist?
Af hverju þetta stóra stökk fram á við?
Af hverju hljóp homo sapiens á ótrúlega skömmum tíma frá því að vera
aðeins ein rólyndisleg manntegund
af mörgum og ekkert djúpgáfaðri
en hinar yfir í að „sigra heiminn“ ef
enn má komast svo groddalega að
orði? Þetta vitum við ekki enn. Ekki
stækkaði heilinn um þær mundir og
DNA-rannsóknir hafa heldur ekki
gefið neinar vísbendingar. Ein vinsæl
skýring um þessar mundir er að fyrir
um 70 þúsund árum hafi af einhverjum ástæðum orðið einhvers konar
skammhlaup í heila okkar, og í kjölfar
þess hafi alls konar nýjar heilafrumutengingar gert okkur kleift að hugsa á
nýjan hátt – ímynda okkur hluti, búa
til myndir í huganum og sögur, sem sé
hugsa um fleira en beinlínis áþreifanlega hluti. Þessi „hugsanabylting“ hafi
svo gert okkur kleift að vinna saman
á miklu dýpri og róttækari hátt en
hinar manntegundirnar. Því stóðust
þær okkur ekki snúning til lengdar og
dóu út – jafnvel hinir heilastóru neanderdalsmenn þar sem þetta dularfulla
skammhlaup varð aldrei. „Hugsanabyltingin“ er til dæmis meginþema í
hinni vinsælu bók Sapiens eftir ísraelska sagnfræðinginn Yuval Harari
þar sem hann leitast við að segja sögu
mannkynsins frá upphafi. Harari
heldur því beinlínis fram að skyndilegur hæfileiki okkar til að segja
kjaftasögur um náungann hafi ráðið
úrslitum – einmitt þannig höfum við
lært að hugsa okkur ímyndaða og
óáþreifanlega hluti!
Einhvers konar hugsanabylting
fyrir um 70 þúsund árum var vissulega
staðreynd. En varð hún jafn snögg og
Harari og fleiri vilja vera láta? Og af
hverju stafaði hún? Kannski eldgosinu mikla í Toba? Eða bara slysni?
Að þessu gætum við komist á hverri
stundu. Það er nefnilega ekki búið að
uppgötva allt!
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Á POLLA-

DÖGUM

Flott úrval af regnfatnaði og
fylgihlutum fyrir alla fjölskylduna
á frábæru verði!
FRÁBÆRT
TILBOÐ!
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Tilboðið gildir til 7. september 2015. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Fullt verð 7.990

DIDRIKSONS SLASKEMAN

Pollagalli. Litir: Blár, bleikur.
Stærðir: 80-130.

1.990

9.990

9.990

DIDRIKSONS PILEGLOVE

Pollavettlingar. Litir: Dökkbláir, rauðir.
Stærðir: 0-2-4-6.

DIDRIKSONS AVON SET

Regnsett. Litur: Svart. Dömu- og
herrastærðir.

ÚTSALA
ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA

SALAÍ VEIÐIDEILD
ÚTSALA ÚTSALA
INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA!
ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA
SALA ÚTSALA ÚTSALA
ÚTSALA ÚTSALA
INTERSPORT AKUREYRI / SÍMI 460 4891 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA / SÍMI 585 7220 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.
INTERSPORT SELFOSSI / SÍMI 480 4611 / OPIÐ: MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

DIDRIKSONS MAIN SET

Regnsett. Litur: Rautt/svart.
Dömu- og herrastærðir.

20
%
AFSLÁTTUR
af öllum
vörum

50-70%
AFSLÁTTUR

af völdum
vörum
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Faðir okkar, sonur, unnusti og bróðir,

Sigurbjörn Sveinsson
Brekatúni 18, Akureyri,

lést mánudaginn 31. ágúst. Útför
hans fer fram frá Akureyrarkirkju
miðvikudaginn 9. september kl. 13.30.
Karen, Ívar og Sveinn Sigurbjörnsbörn
Sveinn Sigurbjörnsson
Svala Haraldsdóttir
Una, Þórhildur og Benedikt Sveinsbörn
Arna Ívarsdóttir og aðrir aðstandendur.

Maðurinn minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Leivur Grækarisson

Livulág 6, Þórshöfn, Færeyjum,
lést þann 24. júlí sl. Útför hans fór fram
frá Vesturkirkjunni í Þórshöfn 30. júlí.
Þökkum innilega samúð og hlýhug.
Auðbjörg Þorsteinsdóttir
Leivur Grétar Leivsson
Connie Leivsson
Gustav Leivsson

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
vegna fráfalls elskulegrar eiginkonu
og móður,

Magneu Kristínar
Jakobsdóttur

Fjólukletti 3, Borgarnesi.
Ragnar Ingimar Andrésson
Gréta Bogadóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigríður S. Bergmann

Hlíðarhvammi 3, Kópavogi,
lést á Hjúkrunarheimili Hrafnistu,
Boðaþingi, laugardaginn 29. ágúst.
Útförin fer fram frá Digraneskirkju
fimmtudaginn 10. september kl. 13.00.
Sverrir B. Friðbjörnsson
Steinunn M. Benediktsd.
Ingibjörg V. Friðbjörnsd.
Niels Davidsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og vinarhug við andlát og
útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Huldu Ingvarsdóttur

áður til heimilis að Skipasundi 87.
Ingþór Arnórsson
Guðný Sigurbjörnsdóttir
Sigríður Arnórsdóttir
Svavar Þór Hallsson
barnabörn og langömmubörn.

Ingibjörg Sigurjónsdóttir ásamt Daníel Björnssyni hafa staðið að Kling og Bang í áraraðir. Mynd/Anton Brink

Kling & Bang skellir í lás
Sýningarrýmið hefur verið starfrækt á Hverfisgötu síðastliðin 12 ár. Nú á hins vegar að rífa
húsið en á meðan aðstandendur leita að nýju húsnæði sitja þeir ekki auðum höndum.

Kling & Bang skellir í lás eftir daginn
í dag og ætla aðstandendur að blása
til lokafagnaðar. „Við bjóðum alla velkomna sem hafa haft áhuga á starfseminni og lagt sitt af mörkum í gegnum
tíðina,“ segir Ingibjörg Sigurjónsdóttir
en hún er ein af þeim rúmlega tíu manns
sem staðið hafa að rekstri Kling & Bang.
Starfsemin hefur verið í gangi í 12 ár
en nú á að rífa húsið. „Þetta er búið að
standa til lengi, en við höfum fengið frest
þó nokkrum sinnum. Þótt auðvitað hafi
tekið á að vera í ótryggu húsnæði þá er
þetta tvíbent, því það er einmitt þetta
ástand sem hefur gert okkur kleift að
leigja húsnæði á besta stað í bænum á
viðráðanlegu verði. Nú er hins vegar
loksins komið að því að þessum kafla

ljúki og við kveðjum Hverfisgötuna með
þakklæti.“
Þrátt fyrir að þau séu að missa húsnæðið er starfsemi Kling & Bang hvergi nærri
lokið. „Á meðan við leitum að öðru húsi
þá sitjum við ekki auðum höndum. Við
erum að fara til Basel þar sem við sýnum
safn af myndböndum frá 80 listamönnum
sem tengst hafa Kling & Bang. Við höfum
sýnt þau víða um heim áður og sífellt bætist við safnið. Við erum líka að vinna í bók
sem fer yfir starfsemina undanfarin 12 ár.
Það er kannski merkilegt að tekist hafi að
reka þetta svona lengi, enda listamannarekið sýningarrými og allir aðstandendur
gefa vinnu sína.“
Áhugasamir geta komið við á Hverfisgötu 42 kl. 17 í dag en DJ Rassi Prump

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Rafnhildur Katrín
Árnadóttir

áður til heimilis að Sunnubraut 17,
Akranesi,
lést fimmtudaginn 3. september á
Dvalarheimilinu Höfða.
Helga Guðmundsdóttir
Ingi Steinar Gunnlaugsson
Kristinn Guðmundsson Petrea Ingibjörg Jónsdóttir
Guðjón Guðmundsson
Elín Jóhannsdóttir
Jónína Guðmundsdóttir Ásgeir Kristjánsson
Þórir Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

KÆRLEIKSÞJÓNUSTA
Í 66 ÁR

vélfræðingur,
Rauðalæk 40,

Páll Magnússon

verður jarðsunginn frá Áskirkju
miðvikudaginn 9. september kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeir sem vilja
minnast hans láti líknarstofnanir njóta þess.

Ný heimasíða – útför.is

Jóhanna Rögnvaldsdóttir
Magni Þór Pálsson
Elísabet Arna Helgadóttir
Ingvi Már Pálsson
Sigríður Kristín Birnudóttir
Tómas, Helga, Gauti og Gunnur Magnabörn
Emilía, Karítas og Lovísa Ingvadætur

Þetta er ákveðinn
missir fyrir menningarlíf Reykjavíkur. Í Kling & Bang
hefur verið haldið mikið af
metnaðarfullum sýningum þar
sem bæði innlendir og erlendir
listamenn hafa sýnt.
(Ragnar Kjartansson) ætlar að þeyta
skífum. „Þetta verður tækifæri til þess að
hittast í síðasta sinn á þessum vettvangi.
Það er samfélag í kringum Kling & Bang og
margir hafa lagt hönd á plóg til að halda
þessu á lífi. Við viljum heiðra þá vinnu og
velvild með kveðjuhófi.“
gunnhildur@frettabladid.is

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og
hlýhug vegna andláts okkar elskulega
föður, tengdaföður, afa, langafa
og langalangafa,

Páls Þorsteinssonar

Hjúkrunarheimilinu Eir.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Vigdís Pálsdóttir
Áslaug K. Pálsdóttir
Þorsteinn Pálsson
Páll Ásgeir Pálsson
Gylfi Þór Pálsson
Þuríður Vilhjálmsdóttir

Kristín Árnadóttir
Sigríður H. Þorsteinsdóttir
Grisell Cabero Pálsson
Vigfús Ásgeirsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinsemd vegna andláts okkar
elskulegu mömmu, tengdamömmu,
ömmu og langömmu,

Kristjönu P. Pétursdóttur
Móabarði 4,
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á Hjúkrunarheimilinu
Sólvangi í Hafnarfirði fyrir einstaka umhyggju og hlýju.
Sveinbjörn Ásgrímsson
Sóley Björk Ásgrímsdóttir
Sverrir K. Bjarnason
Guðrún Jóna Ásgrímsdóttir
barnabörn og barnabörn.

HÁRTÆKJADAGAR
Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

ÖLL HÁRSNYRTITÆK
I
Á 20-50% AFSLÆTT
I
Öll Babyliss, Philips, Remington, Vidal Sasson
og Tony&Guy hártæki á góðum afslætti.

Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup!

SLÉTTUJÁRN • BYLGJUJÁRN • HÁRKLIPPUR • KRULLUJÁRN • NEFHÁRASNYRTAR • BLÁSARAR
• HITABURSTAR • RAKVÉLAR • KEILUJÁRN • HITARÚLLUR • HÁRSNYRTAR OG MARGT FLEIRA
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Merkisatburðir

1316 Giacomo Duése verður Jóhannes 22. páfi.
1634 Orrustan við Nördlingen í Þrjátíu ára stríðinu hefst.
1666 Lundúnabrunanum mikla lýkur.
1698 Pétur mikli, Rússakeisari, leggur skatt á skegg sem tilraun til
að nútímavæða Rússland.
1896 Suðurlandsskjálfti hinn síðari olli skemmdum á fjölda bæja í
Árnessýslu, tíu dögum eftir að fyrri skjálftinn reið yfir.
1910 Berklahælið á Vífilsstöðum tekur til starfa undir stjórn
Sigurðar Magnússonar yfirlæknis.
1914 Orrustan við Marne hefst þar sem herir Breta og Frakka
stöðva sókn Þjóðverja til Parísar.
1942 Fjórir drengir slösuðust og skemmdir urðu á húsum er
þýskar sprengjuflugvélar gerðu loftárás á Seyðisfjörð.
1972 Togvíraklippum er beitt á breskan landhelgisbrjót í fyrsta
sinn og tókst að klippa á víra togara í 82 skipti á rúmlega
einu ári.
1987 Háskólinn á Akureyri er settur í fyrsta sinn. Á fyrsta starfsári
skólans eru nemendur 47.
1989 Leikarar úr Leikfélagi Reykjavíkur flytur sig formlega úr Iðnó
yfir í Borgarleikhúsið.

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Samúel Jón Guðmundsson
vélfræðingur,
Andrésbrunni 15, Reykjavík,

lést á Landspítalanum þann 29. ágúst.
Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju,
Grafarholti, mánudaginn 7. september
kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en
þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð
blóðlækningadeildar Landspítalans. Við þökkum
starfsfólki á deildum 11B og 11G fyrir alúðlega umönnun.
Sædís Hrönn
Særún Magnea
Hafþór Ingi
Hafliði Guðmann
tengdabarn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Bjargey Guðmundsdóttir
Lautasmára 3, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
28. ágúst. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju mánudaginn 7. september
kl. 13.00.
Guðbjörg Reynisdóttir
Erna Reynisdóttir
Guðmundur Ásgeirsson
Guðmunda Reynisdóttir Helgi Ágústsson
Haukur Reynisson
Eygló Einarsdóttir
Bryndís Reynisdóttir
Guðmundur Brynjarsson
Thelma Reynisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Rauan er aðeins 29 ára gömul en hefur náð ótrúlegum árangri á sínu sviði. Hún reynir að mæta á leikinn og ætlar að halda með Kasakstan.
Mynd/GVA

Erfitt að velja á milli
Íslands og Kasakstans
Rauan hefur búið hér á landi í sjö ár og varði doktorsritgerð sína í Háskólanum
í Reykjavík í vikunni. Við taka spennandi verkefni á næstu misserum en hún
mun taka þátt í að byggja upp rannsóknarstofu við háskólann.
Rauan Meirbekova kláraði í þessari
viku tvöfalda doktorsgráðu. Eina frá
Háskólanum í Reykjavík og aðra frá Norwegian University of Science and Technology (NTNU) í Þrándheimi í Noregi.
Hún varði doktorsritgerðina við tækni- og
verkfræðideild á fimmtudaginn í HR en
þar voru meðal annars mættir aðilar frá
Alcoa og Rio Tinto Alcan. „Andrúmsloftið
var mjög afslappað og þetta gekk mjög vel.
Það er mjög gott að vera búin að þessu og
ég hlakka til komandi tíma.“
Rauan er frá Kasakstan og eftir erfiða
viku er hún spennt fyrir fótboltaleik helgarinnar. „Ég held að ég mæti á leikinn, ég
mun styðja Kasakstan þó að ég óski Íslandi
góðs gengis.”
Hún hefur núna ráðið sig í það verkefni

hjá Háskólanum í Reykjavík að byggja upp
tilraunaaðstöðu og efla efnisfræði sem
fræðisvið hjá HR. „Þetta verður skemmtilegt verkefni, enda mikil starfsemi á sviði
efnisfræði hér á Íslandi. Það er ekki mikið
kennt á þessu sviði þrátt fyrir að það séu
margir sem vinna við það.“ Rauan býst við
því að byrja að kenna við skólann á næstu
önn samhliða verkefninu.
Rauan er frá Kasakstan og kom til Íslands
fyrir sjö árum á vegum verkfræðistofunnar
Verkís. Hún hafði hitt fulltrúa frá fyrirtækinu á ráðstefnu erlendis þar sem hún
starfaði sem túlkur og var henni í kjölfarið
boðið til Íslands. Í kringum 2010 byrjaði
hún að skoða doktorsnám á sviði orkumála
og setti sig í samband við Guðrúnu Sævarsdóttur, dósent við Háskólann í Reykjavík.

Ég held að ég mæti á
leikinn en ég ætla að
styðja heimalandið. Ísland er líklegra til sigurs en það er gaman
að halda með Kasakstan þar sem
það eru mjög fáir innflytjendur
frá Kasakstan á Íslandi.
Eftir að hafa stofnað fjölskyldu hér á
landi með íslenskum manni og nýkomin
með spennandi starf þá sér Rauan ekki
fyrir sér að flytja aftur til Kasakstans bráðlega. „Mér líður vel á Íslandi og mig langar
til þess að þróa tilraunastofuna, enda er
það mjög spennandi verkefni.“
gunnhildur@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Óskar Kristinn Ásgeirsson
Fögruhlíð 5, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
31. ágúst sl. Óskar verður jarðsunginn
frá Víðistaðakirkju miðvikudaginn
9. september kl. 13.00.
Elínborg Ragnarsdóttir
Ragnar Ásgeir Óskarsson
Ingibjörg Óskarsdóttir
Erla Óskarsdóttir
Óskar Jón Óskarsson
Sævar Markús Óskarsson
tengdabörn og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhann N. Ágústsson

fv. stórkaupmaður,
Kristnibraut 87, Reykjavík,
lést þann 3. september 2015.
Þóra Stefánsdóttir
Halldór Jóhannsson
Fanney Ingvadóttir
Stefán Jóhannsson
Sólrún Viðarsdóttir
Birgir Þ. Jóhannsson
Astrid Lelarge
barnabörn og barnabarnabörn.

Alúðarþakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
ástkærrar eiginkonu, móður, dóttur,
systur og tengdadóttur,

Katrínar Ólafar
Böðvarsdóttur
læknis.

Þórólfur Heiðar Þorsteinsson
Matthías Örn Þórólfsson Benedikt Arnór Þórólfsson
Böðvar Örn Sigurjónsson Gestný K. Kolbeinsdóttir
Sigurjón Örn Böðvarsson
Þorsteinn H. Gunnarsson Inga Þórunn Halldórsdóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Höskuldur Baldursson
læknir,
Sléttuvegi 29,
Reykjavík,

lést 27. ágúst á Landspítalanum.
Útför hans fer fram frá Grensáskirkju
þann 10. september kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er vinsamlegast bent á Barnaspítala Hringsins.
Margrét J. Höskuldsdóttir
Torfi H. Pétursson
Magdalena A. Torfadóttir
Helena Lilja Torfadóttir
Diljá Dögg Torfadóttir

Baldur B. Höskuldsson
Höskuldur Þ. Baldursson
Jónas D. Baldursson

Eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigrún Pálsdóttir
Sléttuvegi 23,
Reykjavík,

lést á Landakoti þann 17. ágúst. Útför
hennar hefur farið fram í kyrrþey. Innilegar
þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug.
Tómas Þórhallsson
Ragnhildur Pála Tómasdóttir Sveinn Áki Sverrisson
Guðni Þórhallur Tómasson
Þórdís Þórðardóttir
Guðlaugur Ómar Tómasson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,
móðir okkar og amma,

Arndís Ellertsdóttir
hjúkrunarfræðingur,

lést á Landspítalanum 23. ágúst.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju
þriðjudaginn 8. september kl. 15.00.
Mats Wibe Lund
Margit Robertet
Aníta Lund
Christopher Lund
og barnabörnin,
Hlynur Smári, Manon, Bjargey, Arndís, Eliot og Ari Carl
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Krossgáta
204

Lárétt
1 Þessi kaleiksklukka er verðlaunaplanta (9)
8 Fljótum í yfirsjónum (6)
11 Hin minnsta eining vætu er komin á síðasta séns (7)
12 Rasandi út í fúlmenni sem ofkeyrir klára (9)
13 Þvílíkur yfirburðaáburður, hér er allt yfirfullt (6)
14 Rógur regins um þrælmenni (7)
15 Alpaskaði bíður hins fullmannaða leiðangurs í ruglinu
(9)
16 Náttfiðrildið og svarthvíta systirin (6)
17 Einfalda viðvörun, enda ekki þungur farmur á ferð (9)
18 Ótrúlega lipur, en fuðrar upp af minnsta tilefni (6)
21 Bull um hinar er rakið til einnar í ruglinu (9)
23 Ákafur umbótasinni út við sjávarsíðu (10)
28 Lán eltir lofaða (5)
30 Sé staða flöt sæki ég kynæsandi kroppa (9)
33 Bý til hamra og hefla (8)
34 Slæ á mið (5)
35 Sá framsýni hefur gott útsýni (7)
36 Hvað er það sem kraumar nema kviðir? (6)
37 Hitti einn rykaðan og ringlaðan og nokkra ósamstæða
(7)
38 Gjörð var gjörð (9)
39 Þetta er einmitt laut fyrir þau sem engu fá ráðið (7)
40 Þær eru allt annað en mjúkmálar þarna fyrir norðan
(10)
43 Þvæ leppana og ílátin með (10)
45 Legg undirstöðuborðið við rokkskörina (11)
46 Hvenær fæ ég greiðsluna fyrir klæðninguna? (10)
47 Stjarna ágústmánaðar nær niðrá ökkla (11)

Lóðrétt
1 Geldur ys og þys Parísar dýru verði (9)
2 Fjörug leggja lífs í gröf (9)
3 Sekti slakur skal sá verknaður ekki útheimta hirtingu (9)
4 Einkenni Íslendings skilur jörð frá jörð (9)
5 Varna lausaleikskróga för (10)
6 Leirburður um blaut brauðefni (8)
7 Öryggi, illmælgi og orka – sterkir leikir ef að manni er
sótt (10)
8 Fatalaus í félagi eins og SBR (8)
9 Hafa uppi á konu í nánu sambandi (9)
10 Legg geldnaut við guma, birtist þá rófa (7)
19 Geri við rúnina og regluverkið (14)
20 Úthverfan á veigum þeim gefur líka ljúfan eim (11)
22 Skólafólk sem skáldar eins og ungliðar flokkanna (9)
24 Víðtækt hungurverkfall lamar veikburða (8)
25 Þessi aðferð við þennan ás gefur lengd sem sker sig ekki
úr (8)
26 Það sem þessi familía fékk frá áum af ám og fjölskyldurugli (12)
27 Óttast ógóðs áhlaup ef hann reiðist (8)
29 Breiði bandingja á ból mitt eins og flatböku (9)
31 Hreyfing lítt þroskaðra með miklum gróskublæ (8)
32 Brockovich var ófreskjan sem fulltrúinn óttaðist (11)
40 Vert þú bara með þinn jaka, gráni (5)
41 Því ýtið þið undir að svo illgjarnt kvikindi skjóti hér
rótum? (5)
42 Lifi á nasli vel nærðs en lítillega ringlaðs náunga (5)
43 Söng og sauð (4)
44 Leikur fyrir þá sem halda sig að verki á Norðausturlandi
(4)
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Lausnarorð síðustu viku var

bifreiðagjaLd

46

47

VegLeg VerðLaun

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi eintak af sætmeti án
sykurs eftir Nönnu Rögnvaldardóttur frá Forlaginu. Vinningshafi
síðustu viku var Véný Lúðvíksdóttir, Hafnarfirði.

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Lausnarorð

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist lífsnauðsynlegur fyrirmyndarfélagsskapur. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 9.
september næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „5. september“.

I Ð A G J A L D

þrautir
Krossgáta

Auglýst eru til umsóknar starfslaun listamanna
sem úthlutað verður árið 2016 í samræmi við
ákvæði laga nr. 57/2009.
Umsóknarfrestur er til og með 30. september, kl. 17:00.
Sækja skal um listamannalaun á www.listamannalaun.is
sem leiðir umsækjanda inn á umsóknarsíðu
listamannalauna hjá Rannís. Nota þarf íslykil eða rafræn
skilríki við umsóknina.
Starfslaun eru veitt úr sex sjóðum, þeir eru:
- launasjóður hönnuða
- launasjóður myndlistarmanna
- launasjóður rithöfunda
- launasjóður sviðslistafólks
- launasjóður tónlistarflytjenda
- launasjóður tónskálda
Auk starfslauna er sjóðunum heimilt að veita ferðastyrki.

2

1

LÁRÉTT
2. egna
6. borðaði
8. tímabils
9. tækifæri
11. ekki
12. hlátur
14. beikon
16. halló
17. mánuður
18. maðk
20. átt
21. lipurð

LÓÐRÉTT
1. helminguð
3. horfði
4. fjölmiðlar
5. írafár
7. raddbönd
10. gljúfur
13. er
15. ávöxtur
16. guðshús
19. 2000
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skák

5

Gunnar Björnsson

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Lárétt: 2. espa, 6. át, 8. árs, 9. lag, 11. ei, 12. fliss, 14.
flesk, 16. hæ, 17. maí, 18. orm, 20. nv, 21. fimi.
Lóðrétt: 1. hálf, 3. sá, 4. pressan, 5. asi, 7. talfæri,
10. gil, 13. sem, 15. kíví, 16. hof, 19. mm.
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17

18

19

20

Hait fann snjalla leið til að máta
í tveimur leikjum gegn Dragomarezki í Varsjá árið 1992
Hvítur á leik
1. Hf8+! Bxf8. 2. Bxg6#.
Jón L. Árnason hefur 3½ vinning
eftir fjórar umferðir á alþjóðlegu
móti í Ródos.
www.skak.is: Undanúrslit Hraðskákkeppni skákfélaga í dag.

21

spaKmæLi dagsins

Við myndum oft sjá eftir því að fá óskir
okkar uppfylltar.
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Upplýsingar um listamannalaun, lög og reglugerð, er að
finna á www.listamannalaun.is.
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Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Zoëga,
sími 515 5800, netfang ragnhildur.zoega@rannis.is
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Umsóknir skiptast í fjóra flokka:
1. Starfslaun fyrir einn listamann í einn launasjóð – eða
fleiri, falli vinnan undir fleiri en einn sjóð.
2. Starfslaun fyrir skilgreint samstarf listamanna í einn
launasjóð – eða fleiri, falli vinnan undir fleiri en einn sjóð.
3. Starfslaun sviðslistafólks – hópar.
4. Ferðastyrkir.

Stjórn listamannalauna
ágúst 2015

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.

Lausn
síðustu
sudoKu
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www.netto.is
tilboðin gilda 3 - 13. september 2015
| Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | birt með fyrirvara um villur og eða myndavíxl
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164
Bragi Halldórsson

„Jæja Konráð,“ sagði Kata. „Þú sem allt veist, hvað á að gera hér?“ „Við eigum
að klippa út þessi fjögur form,“ sagði Konráð. „Og raða þeim þannig saman að
þau myndi stóra stafinn T.“ „T,“ sagði Kata önug. „Ekki segja mér að við eigum að
búa til T. Ég get ekki séð að það sé hægt.“ Róbert klóarði sér í hausnum. Hann gat
heldur ekki séð hvernig hægt væri að búa til stafinn T úr þessum skrítnu formum.
Getur þú raðað saman þessum formun svo úr verði stafurinn T?

Stuttmyndin
fjallaði um frið
„Ég fer kannski í kvikmyndagerð en fyrst ætla ég í leiklist,“ segir Álfrún. Fréttablaðið/Anton

Brandarahornið
Hvernig veistu að fíll hefur verið í ísskápnum?
Það eru fótspor í smjörinu.
Mamman: Af hverju setur þú bangsann þinn
í frysti?
Gunni: Af því mig langar í ísbjörn.
Hvernig brenndi drekinn sig á
hendinni?
Hann hélt fyrir munninn þegar
hann geispaði.

Barnakór við Tjörnina!
- Viltu vera með?

Barnakór Fríkirkjunnar hefur starfsemi sína á ný eftir sumarfrí.
Allir söngelskir krakkar á aldrinum 6−12 ára eru velkomnir og hvattir til
að mæta.
Í vetur verða æfingar á þriðjudögum frá 16:30−17:30. Fyrsta æfing
verður þriðjudaginn 9.8.september.
Nánari upplýsingar gefur Álfheiður Björgvinsdóttir kórstjóri í
síma 849-8660 og skrifstofa Fríkirkjunnar í Reykjavík í síma 552-7270.

Álfrún Laufeyjardóttir, sem verður fimmtán ára
í nóvember, ætlar að læra leiklist í Bandaríkjunum en
fyrst fór hún á námskeið í kvikmyndagerð.

Á stuttmyndanámskeiði í Kvikmyndaskólanum var Álfrún
Laufeyjardóttir einn nemendanna. Hún segir mömmu sína
hafa bent sér á námskeiðið. „Ég
hef alltaf haft áhuga á að læra að
gera mínar eigin myndir.“
Um hvað snerist námskeiðið
aðallega? „Um að skrifa handrit,
gera skotlista, læra á myndavélar,
taka upp hljóð og klippa. Bara
allt sem lýtur að kvikmyndagerð.“

Hvað fannst þér skemmtilegast? „Það var bara gaman að fá
tækifæri að til gera þetta allt.“

Af hverju? „Mig langar til að einbeita mér að leiklistinni og eiga
heima hjá pabba mínum.“

Hvert var efni stuttmyndarinnar sem þú gerðir? „Stuttmyndin
sem ég gerði með hópnum
mínum fjallaði um frið.“

Í hvaða skóla ferðu? „Ég fer í
skóla í Colorado í Bandaríkjunum þar sem áhersla er lögð á
leiklist. Ég stefni að því að verða
leikari.“

Heldurðu að þú starfir við
kvikmyndagerð í framtíðinni?
„Já, kannski einhvern tíma.
En fyrst ætla ég í leiklist og nú er
ég að flytja til Bandaríkjanna.“

Lestrarhestur vikunnar Óskar Orri Snorrason
Hvað er skemmtilegast við
bækur? Skemmtilegt að lesa
þær.

Hvers lags bækur þykir þér
skemmtilegastar? Spennubækur.

Hvaða bók lastu síðast og um
hvað var hún? Gula spjaldið í
Gautaborg. Hún er um fótbolta,
gul spjöld og fótboltaferð til
Gautaborgar.

Í hvaða skóla gengur þú?
Árbæjarskóla.

Manstu eftir fyrstu bókinni
sem var í uppáhaldi hjá þér?
Rebbi og Héra. Þar eru skrítin
samtöl, þess vegna var hún í
uppáhaldi.

Ferðu oft á bókasafnið? Einu
sinni í mánuði á Borgarbókasafnið í Árbæ og einu sinni í viku
á veturna á skólabókasafnið.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Fótbolti, lestur og körfubolti.

Óskar Orri heldur mest upp á spennubækur.

Að venju efna Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Forlagið til sumarlesturs meðal barna. Fyrir hverja lesna bók skrá lesendur
nafn sitt og titil bókarinnar á þar til gerða miða, búa til úr þeim skutlur og skutla þeim í net sem eru í öllum söfnum Borgarbókasafns. Vikulega er einn þátttakenda útnefndur lestrarhestur vikunnar og sá eða sú hlýtur bók að launum frá Forlaginu.
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Myndasögur

Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Laugardagur
Stíf suðvestanátt og úrhelli í fyrramálið um landið vestanvert. Annars víða rigning vestan- og
norðanlands, en skýjað með köflum suðaustan til. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast á Austurlandi.

Flóð og fjara
REyKjAVÍK
Flóð Fjara
11.19 04.56
3,3m 0,7m
23.55 17.35
3,0m 0,9m

AKuREyRi

ÍSAfjöRðuR

Flóð Fjara
03.11 09.07
1,3m 0,4m
15.44 21.50
1,4m 0,5m

Flóð Fjara
12.51 07.08
1,8m 0,5m
13.25 19.55
1,9m 0,7m

Tunglstaða:
Minnkandi
56%
Sólarupprás:

6.20

Egilsstaðir
Sólarlag:

20.30

Kirkjubæjarklaustur

Myndasögur
PonduS

eftir Frode Øverli

Styrkir til
atvinnuleikhópa

Hæ? Hvar ert
þú? Ætluðum við
ekki að hittast
klukkan sjö?

Hvar er
ég? Hvar
ert þú?

Ég stend fyrir
utan skólann að
bíða eftir þér!
Segðu
mér …

Hvað hélst þú að ég
væri að meina með
bolta?

Leiklistarráð auglýsir eftir umsóknum um styrki til starfsemi
atvinnuleikhópa á árinu 2016. Veittir eru styrkir til einstakra
verkefna eða gerðir starfssamningar til lengri tíma.
Umsóknarfrestur er til 30. september 2015 kl. 17:00.
Umsóknum skal skilað rafrænt á www.rannis.is.
Leiklistarráð gerir tillögu til mennta- og menningarmálaráðuneytisins um úthlutun fjár sem veitt er í fjárlögum til
stuðnings atvinnuleikhópum, sbr. leiklistarlög nr. 138/1998.
Áherslusvið sem njóta forgangs við þessa úthlutun, sbr.
4.gr. reglugerðar nr. 1299/2013, eru ný sviðsverk ætluð fyrir
óhefðbundin leikrými og nýja áhorfendahópa.

H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Umsóknarfrestur til 30. september
GelGjan

eftir jerry Scott & jim Borgman

Það hlýtur að vera
ástæða fyrir því að Palli
hefur verið inni í herbergi
svona lengi.

Þunglyndi … ótti … hann
hefur komist í kast við
lögin!
Við verðum að
vera búin undir
hvað sem er!

Eða ekkert.

Hann er
horfinn!

Nánari upplýsingar veitir
Ragnhildur Zoëga, sími 515 5800,
netfang ragnhildur.zoega@rannis.is

Barnalán
Allt það besta hjá 365

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*
Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu frábært
sjónvarpsefni á fáránlega góðu verði.
*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

Þetta hlýtur
að vera það
fáránlegasta
sem ég hef á
ævi minni séð.

eftir jerry Scott & rick Kirkman

Af
hverju?

Kannski hef ég góða og gilda
ástæðu fyrir því að standa
í ruslatunnu! Datt þér það í
hug? Ha? Pældir þú í því?

Froskalappirnar
Ókei,
mínar eru skorðhver er aðar fastar í botnástæðan? inum og ég get ekki
hreyft fæturna.

Hver er heimskur núna?
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Blandanðuum
saman dþrí ykkjum
uppáhakldasssann
í
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Ég fann strax Brassann
í mér í bossanóva

Brasilíski söngvarinn
og gítarleikarinn Ife
Tolentino og Óskar
Guðjónsson saxófónleikari standa fyrir
dillandi skemmtilegum tónleikum
kl. 21 í Mengi í kvöld.

Dans

Reykjavík Dance Festival og Lókal
Bríet
Höfundur: Anna Kolfinna Kuran
Flytjendur: Anna Kolfinna Kuran, Esther
Talía Casey, Gígja Jónsdóttir og Lovísa
Ósk Gunnarsdóttir
Sviðsmynd og búningar: Eva Signý
Berger
Tónlist: Vala Gestsdóttir

The Drop Dead Diet

Höfundar og flytjendur: Gígja Jónsdóttir
og Guðrún Selma Sigurjónsdóttir
Tónlist: Loji Höskuldsson
Sviðsmynd og búningar: Eleni Podara

★★★★★

Óskar Guðjónsson og Ife Tolentino verða í dillandi stuði í Mengi í kvöld.
Fréttablaðið/GVA

koma á óformlega tónleika sem þeir
voru með á brasilískum veitingastað
og fékk að sitja inn eins og það er kallað, var sem sagt boðið að koma upp á
svið og djamma. Það gekk svo ótrúlega
að þetta bara rann saman strax.“
Tónlistarmönnunum ber klárlega
saman um þetta því Ife segir að það
hafi verið eins og þeir hefðu spilað
saman í mörg ár. „Hann vissi allt um
grúvið og sálina í brasilískri tónlist en
þó þannig að hann bætti einhverju
mjög sérstöku við hana. Tveimur árum
síðar var ég á Íslandi að spila með
Óskari og fleiri íslenskum tónlistarmönnum. Tilfinningin varð ennþá
sterkari. Ég hafði fundið nýja leið til að
spila tónlistina sem ég elska.“
Óskar bendir á að ástæðan fyrir því

að þetta passaði svona vel saman hjá
þeim hafi einfaldlega verið að þetta
hafi verið það sem hann var að leita
að. „Brassinn í mér kom ekki fram á
fótboltavellinum en hann brýst út
þarna. En í dag er auðvitað það allra
flottasta að vera Íslendingur á fótboltavellinum,“ segir Óskar og hlær og
bætir við að á tónleikunum í Mengi í
kvöld ætli þeir að spila sambland af
þessum klassísku brasilísku lögum en
samt ekki þau dæmigerðu sem fólk
heyrir oftast. „Svo spilum við líklega
eitt eða tvö lög eftir Ife en hann er
á landinu til þess að undirbúa upptöku á eigin lögum og ég er að stjórna
upptökum og gera þetta með honum.
Þetta verður bara gaman.“

magnus@frettabladid.is
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Fortíð og nútíð

★★★★★

Þ

etta gerist nú allt út af því
að við flytjum til Lundúna
1999 þar sem konan mín fór
í nám og ég ákvað að fara í
svona óformlegt nám með
því að leita uppi Brasilíumann til þess
að læra og spila þessa músík. Þannig
að ég fór að grennslast fyrir um hver
spilaði þessa tónlist, sérstaklega þessar
bossanóvur, af því að ég hafði verið að
bralla svona eitthvað við þetta hérna
heima.
Þessi tónlist hefur alltaf togað í mig.
Það var náttúrulega þessi fræga plata
Getz/Gilberto sem gerði allt gjörsamlega vitlaust á sínum tíma. En það
bara er eitthvað í þessari brasilísku
tónlist sem maður finnur ekki annars
staðar, einhver léttleiki sem er samt
svo fínn og innilegur. Það er svo auðvelt að misskilja þetta og líta á þetta
sem eitthvert lyftuelement en það er
eitthvað alveg rosalega djúpt þarna
oní ef maður fer að kafa í þetta. Það er
þetta sambland sem ég hef svo mikinn
áhuga á; eitthvað sem er svo djúpt en
svífur jafnframt svo létt og leikandi.“
Í London hafði Óskar uppi á Ife og
fleiri tónlistarmönnum og var boðið að

5. september 2015

Innan Reykjavík Dance Festival og
Lókal þetta árið mátti finna fyrirbæri sem kallað var First. Hér var
um röð verka að ræða sem sýnd
voru í Smiðjunni, nemendaleikhúsi
Listaháskólans, eftir unga
og upprennandi sviðslistamenn.
Þau
Bríet
verk sem hér
er um fjallað
voru
bæði
sýnd undir
þessum
hatti á hátíðinni
og síðan
sýnd
í
Tjarnarbíói í nokkur
skipti
í
viðbót.
Það er gleðiefni að hátíðin
skuli á þennan
hátt skapa rými
fyrir yngri sviðslistamenn og gefa viðburðinum
breidd. Það er ekki síður ánægjuefni
að þessi verk og þá um leið andi hátíðarinnar skuli lifa eftir að hátíðinni
lýkur.
Bríet er lágstemmt og fallegt verk
sem kynnir áhorfendur fyrir Bríeti
Bjarnhéðinsdóttur, einum okkar
sterkasta frumkvöðli í jafnréttisbaráttu kvenna hér á landi. Í verkinu
er persónuleg saga hennar
sögð jafnframt því sem
áhorfendur kynnast
baráttu
hennar
fyrir
bættum
hag kvenna í
íslensku samfélagi. Saga
sem byggð
er á bréfum,
fyrirlestrum
og greinum
Bríetar og
viðtölum við
hana er túlkuð í texta og
hreyfingum og
nýtir Anna Kolfinna sér styrkleika
beggja listgreina.
En á sama tíma og
verkið tvinnar saman persónulega og opinbera sögu Bríetar
þá opinberar það persónulega og
opinbera sögu höfundarins. Anna
Kolfinna lýsir tengslum sínum við
viðfangsefnið og leiðinni frá því að
hugmynd fæðist og verk fer upp á
svið í fjórar áhugaverðum greinum
sem birtust í Kvennablaðinu. Þar
lýsir hún því meðal annars að fyrir
hana sé verkið ekki aðeins áhugavert því að Bríet sé áhugaverð kona
heldur ekki síður vegna þess að Bríet
var langalangamma hennar og með
henni í verkinu sé hún í fyrsta skipti
að stíga á svið með systur sinni Esther
Talíu.
Bríet er óður til Bríetar og baráttu
hennar fyrir bættri stöðu kvenna í íslensku samfélagi en það er líka sönnun á að afrek hennar jafnt í einkalífi
sem því opinbera hafa skilað sér.
Barátta hennar og hugrekki kristallast í afrekum og hugrekki afkomenda

hennar, Önnu Kolfinnu og Estherar
Talíu, og ekki síður frænku þeirra,
Steinunnar Ólínu Þorsteinsdóttur,
sem í félagi við aðrar hæfileikaríkar konur stofnaði Kvennablaðið
til minningar um langömmu sína
Bríeti og tók í arf nafn blaðsins sem
hún ritstýrði í tæp 30 ár og margar af
merkustu greinum hennar birtust í.
Bríet var vel gert verk. Það hafði
skýra framvindu og hélt frá upphafi
til enda. Stígandinn var góður og
var seinnihlutinn mun sterkari en sá
fyrri. Textinn í verkinu var aðgengilegur og komst vel til skila hjá Esther
Talíu. Hreyfingar voru líka vel valdar
og atriðin þar sem ástum Bríetar og
Valdimars mannsins hennar var lýst
og þar sem konur eru hvattar til að
halda ekki aftur af sér eða öðrum
voru áhrifarík. Dansinn gaf textanum
aukna dýpt og það var frábært að sjá
þessar flottu konur standa á sviðinu
og fanga athygli manns með návistinni einni saman. Röskleiki og reisn
í hreyfingum sýndi vel
þann kraft sem býr í
konum þegar þær
fá að njóta sín.
Í The Drop
Dead Diet
var aftur á
móti fókuserað á
va n m átt
kvenna
og stöðuga leit
að viðurkenningu
og
fullkomnun.
G u ð r ú n
Selma og Gígja
köfuðu niður í
heim megrunarkúra
og sýndu á kómískan
hátt baráttuna við aukakílóin
og hvernig markaðsöflin nærast á
vansæld einstaklinga. Verkið í heild
gekk út á að kynna hinn fullkomna
megrunarkúr. Læri voru mæld, fita
var sogin burt og ræktin stunduð
af kappi. Meira að segja gátu áhorfendur vitnað um árangur kúrsins.
Allt var þetta gert með sigurbros á vör þó inn á milli
væri beðið til Guðs
um styrk til að
ná
góðum
árangri. Þær
stöllur
Guðrún
Selma
og Gígja
Drop
höfðu
Dead
greinil e g a
Diet
unnið
heimavinnuna
sína áður
en verkið
var
samið
og náðu á
hárfínan
hátt
flestum klisjunum
sem fylgja baráttu við
aukakílóin. Búningar, dúndrandi tónlistin, lýsing og sviðsmynd,
allt var þetta með til að skapa þann
heim sem unnið var út frá. Ádeilan
var hárbeitt en nokkuð var um
endurtekningar í verkinu. Margar
þeirra þjónuðu tilgangi en stundum
var eins og það hefði hreinlega mátt
bæta fleiri punktum inn í, af nógu
er víst að taka. Frammistaða þeirra
stallna á sviðnu var með ólíkindum
sem og Loja sem tók þátt jafnframt
því að stjórna tónlistinni á sviðinu.
Sesselja G. Magnúsdóttir

niðurstaða Bríet er heilsteypt og
fallegt verk sem kemur baráttu og lífi
Bríetar vel til skila á meðan The Drop
Dead Diet er skemmtilegt og bein
skeytt verk sem fjallar um viðfangsefni
sem vert er að gefa gaum. Bæði verkin
eiga skilið fjórar stjörnur sem sterk
byrjendaverk.

LAUgARDAgUR
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A! Gjörningahátíð á Akureyri
Örn Ingi Gíslason, Hekla Björt
Helgadóttir, Choreography Rvk og
Kriðpleir.
A! fer fram víðs vegar um Akureyri og teygir anga sína til Hjalteyrar. Meðal annars verða settir
upp gjörningar í kirkjutröppunum,
endurvinnsluskemmu Gúmmívinnslunnar, Verksmiðjunni á
Hjalteyri og nokkrir gjörningar
verða í Menningarhúsinu Hofi og í
Listasafninu á Akureyri, Ketilhúsi.
Ókeypis er á alla viðburði A!.
Í kvöld fer fram síðasti stóri
gjörningur hátíðarinnar í Réttarhvammi og á Hjalteyri þar sem

Anna Richardsdóttir fremur meðal
annars gjörninginn Hjartað slær,
endurvinnsla á konu og Hekla Björt
Helgadóttir opnar sýninguna Salt
Vatn Skæri. Boðið verður upp á
rútuferð frá Hótel KEA kl. 21.45 sem
kemur við í Réttarhvammi og ekur
síðan til Hjalteyrar. Haldið verður
aftur til Akureyrar á miðnætti.
Opið hús verður í Listasafninu á
Akureyri, Ketilhúsi, kl. 11 sunnudaginn 6. september þar sem boðið
verður til umræðna og morgunverðar. Þar munu allir listamennirnir koma saman og ræða gjörningana. Allir boðnir velkomnir. – mg

Anna Richardsdóttir kemur fram á A! Gjörningahátíð.

Litháíski tónlistarmaðurinn David
Geringas, einn þekktasti og virtasti
sellóleikari heims, heldur tvenna
tónleika á Íslandi í september. Tónleikarnir eru helgaðir sellóinu og
ótal blæbrigðum þess og bera yfirskriftina C-Fest. Með Geringas koma
fram ungstjarnan Dali Gutserieva og
Kammersveit Litháens. Tónlistarleg
breidd Geringas þykir eiga sér fáar
hliðstæður og djúpstæð þekking
hans á stílbrigðum, tilfinningaþrungin túlkun og seiðandi tónn
hafa skipað honum sess á heimsvísu
á meðal meistara sellósins.

1950 - 2015

Sellóhátíð
Davids Geringas

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

65

Nú stendur sem hæst A! Gjörningahátíð á Akureyri en hátíðinni
lýkur á morgun, sunnudag. Hátíðin
er lokahnykkurinn á Listasumri á
Akureyri sem var endurvakið í
byrjun júní, eftir nokkurra ára hlé,
með yfir 200 viðburðum á dagskránni.
Á dagskrá eru fjölbreyttir gjörningar myndlistarmanna og sviðslistafólks en meðal þeirra sem fram
koma eru Magnús Pálsson, Anna
Richardsdóttir, Katrín Gunnarsdóttir, Snorri Ásmundsson, Þóra
Sólveig Bergsteinsdóttir, Freyja
Reynisdóttir & Brák Jónsdóttir,

David
Geringas

Dali
Gutserieva

Dýrmæt upplifun
á góðu verði
Viðskiptavinum í Vildarþjónustu Arion banka gefst kostur á að
kaupa Leikhúskort Þjóðleikhússins á sérstökum kjörum.
Settu þrjár spennandi leiksýningar að þínu vali á Leikhúskortið
þitt og láttu hreyfa við þér í vetur.
Verð til vildarviðskiptavina Arion banka er 9.500 kr.
Verð til viðskiptavina undir 25 ára er 7.500 kr.
Fullt verð á Leikhúskorti Þjóðleikhússins er 11.500 kr.
Skilyrði er að greitt sé með korti frá Arion banka í miðasölu
Þjóðleikhússins eða í síma 551 1200.
Tilboðið gildir til 10. september 2015.
Þú finnur allt um sýningar leikársins á leikhusid.is.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 5 - 1 7 9 8

C-fest samanstendur af tvennum
tónleikum í Norðurljósasal Hörpu,
en þess ber að geta að um ólíka
efnisskrá er að ræða. Sunnudaginn
6. september verða leikin verk
eftir Wolfgang Amadeus Mozart,
Vytautas Laur ushas, Henri Eccles,
Pjotr Tsjaíkovskí og Dmítrí Sjostakovítsj. Geringas stýrir hljómsveit
og leikur einleik ásamt Dali Gutserieva. Mánudaginn 7. september
verður lögð áhersla á Vínarklassík
og leikin verða verk eftir Joseph
Haydn, Franz Schubert og Wolfgang
Amadeus Mozart. Sem fyrr stýrir
Geringas bæði hljómsveit og leikur
einleik.
Eins og yfirskrift tónleikanna
gefur til kynna verða tónleikarnir
sannkallaður óður til sellósins.
Sellóið spannar breytt tónsvið sem
skapar því einstaka stöðu á meðal
strengjahljóðfæra. Hljómur, breidd
og litbrigði í tón eru einkenni sem
gera sellóið að frábæru einleikshljóðfæri.
Litháíski sellóleikarinn og stjórnandinn David Geringas hefur verið í
fremstu röð sellóleikara um allnokkurt skeið. Tónlistarleg breidd hans á
sér fáar hliðstæður. Túlkun hans, allt
frá barokki til samtímatónlistar, er
vitnisburður um sveigjanleika og
forvitni listamannsins.
Dali Gutserieva er ein af upprennandi stjörnum Rússlands í sellóleik.
Síðustu misseri hefur hún unnið
með David Geringas sem segir hana
hafa mikla tækni, fallegan tón og
einstaka tónlistargáfu. Hæfileikar
sem benda til að hún muni skipa sér
í fremstu röð á heimsvísu. – mg
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HÖRKUSPENNANDI SCIFI ÞRILLER MEÐ
RYAN REYNOLDS OG BEN KINGSLEY.
SELF/LESS KEMUR ÞÉR SKEMMTILEGA Á ÓVART





CINEMABLEND

JAMES OSTER - JOBLO





Miðasala og nánari upplýsingar

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”
DAVE KARGER - FANDANGO

MATT SULLIVAN - IN TOUCH

HITFIX

TIME OUT LONDON

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR LOOPER

LAUGArDAGUr

“VACATION ER FYNDNASTA
MYND ÁRSINS”

NÝJASTA MYND GUY RICHIE
LEIKSTJÓRA SNATCH OG SHERLOCK HOLMES



TRI-CITY HERALD

5. SepTember 2015


THE TELEGRAPH

ÁLFABAKKA

SELF/LESS
KL. 5:30 - 8 - 10:30
SELF/LESS VIP
KL. 3 - 5:30 - 10:30
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 8
THE MAN FROM U.N.C.L.E. VIP
VACATION
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE
KL. 5:15 - 8 - 10:45
ANT-MAN 2D
KL. 8 - 10:30
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D
KL. 1:10 - 2 - 3:20
KEFLAVÍK
KL. 8 (SUN)
KL. 8 - 10:30 (SUN)
KL. 10:10 (SUN)
KL. 6 (SUN)

SELF/LESS
THE TRANSPORTER REFUELED
STRAIGHT OUTTA COMPTON
VACATION
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

EGILSHÖLL
L
KL. 3 - 5:20
20 - 8 - 1
10:30
0 30
KL. 5:30 - 8 - 10:30
KL. 3 - 5:50 - 8 - 10:20
KL. 3 - 7:40 - 10:20




VARIETY

HITFIX

KL. 3 - 5:10

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL.5:30 - 8 - 10:30
KL. 3:20 - 5:30 - 8 - 10:30
KL. 3:20 - 8
KL. 10:20

SELF/LESS
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
MISSION: IMPOSSIBLE
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D
INSIDE OUT ENSKT TAL 2D

TILBOÐ KL 1:50
TILBOÐ KL 1:45

TILBOÐ KL 2

LAUGARÁSBÍÓ

KL. 3:20
KL. 5:50

AKUREYRI
KL. 8
KL. 8 - 10:10
KL. 10:30
KL. 3:40 - 5:50

KL. 2 - 4 - (6 (SUN))
KL. (2 (SUN))

SPARBÍÓ

SELF/LESS
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
MISSION: IMPOSSIBLE
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

SELF/LESS
THE TRANSPORTER REFUELED
THE MAN FROM U.N.C.L.E.
VACATION
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

KL. 3:40 - 5:50

NO ESCAPE
TRANSPORTER REFUELED
STRAIGHT OUTTA COMPTON
ABSOLUTELY ANYTHING
THE GIFT
SKÓSVEINARNIR 2D
FRUMMAÐURINN 2D
INSIDE OUT 2D

Sýningartímar
3:45, 5:45, 8, 10:15
8, 10:20
5, 10:10
6
8
1:50, 3:50
1:45
2

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur

Góða skemmtun í bíó

5. september 2015
Uppákomur

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA
KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS/BYLTING

DAGSKRÁ OG
MIÐASALA ER
Á EMIÐI.IS

Hvað? Kveðjum húsið
Hvenær? 17.00
Hvar? Kling & Bang, Hverfisgötu 42
Kling & Bang flytur starfsemi sína af
Hverfisgötu. Allir velkomnir að koma
og fagna þessum tímamótum. Dj Rassi
Prump þeytir skífum.

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL
TAL

SÝND Í 2D

ÍSL
TAL

SÝND
Í 2D

SÝND KL. 1:45

SÝND KL. 2

Hvað? Haustfagnaður Kraums og Júníforms
Hvenær? 12.00
Hvar? Kraum, Aðalstræti 10
Bryndís Ásmundsdóttir tekur lagið og
léttar veitingar og drykkir í boði. Júníform opnar nýja verslun á annarri hæð
í húsnæði Kraums. Nokkrir hönnuðir
kynna vörur sínar.
Hvað? Suðrænt og seiðandi Breiðholt
Hvenær? 13.30
Hvar? Yrsufell 28
Listakonurnar Berglind Erna Tryggvadóttir og Sigrún Gyða Sveinsdóttir sýna
myndbandsverk í heimildarmyndastíl
þar sem viðfangsefnið er suðrænar
hliðar Breiðholts.

Ódýrt í bíó
SÝND Í 2D

Hvað? Ávextir úr Ávaxtakörfunni lesa og
syngja í Bókasafninu
Hvenær? 11.00
Hvar? Bókasafn Reykjanesbæjar, Tjarnargötu 12
Allir velkomnir og enginn aðgangseyrir.

SÝND KL. 1:50

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Tónlist
Hvað? Vilhjálmur Vilhjálmsson sjötugur
Hvenær? 20.00
Hvar? Eldborg, Hörpu
Friðrik Ómar, Guðrún Gunnarsdóttir, Erna Hrönn,
Margrét Eir og Jógvan
Hansen flytja öll bestu lög
Vilhjálms. Miðaverð 5.9009.900 krónur.
Hvað? Óskar Guðjónsson og
Ife Tolentino
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2
Brasilíski söngvarinn
og gítarleikarinn Ife
Tolentino og saxófónleikarinn Óskar

Hljómsveitin Hjálmar heldur tónleika á Húrra í kvöld.
Guðjónsson leiða hesta sína saman og
spila á tónleikum í Mengi í kvöld. Miðaverð 2.000 krónur.
Hvað? Raddsveitin Face ásamt Gretu
Salóme
Hvenær? 21.00
Hvar? Tjarnarbíó, Tjarnargötu 12
Raddsveitin Face skapar kraftmikla
rokkupplifun með fimm röddum og
taktkjafti og Greta tekur lag á tónleikunum. Miðaverð er 2.500 krónur.
Hvað? Útgáfutónleikar Bootlegs
Hvenær? 22.40
Hvar? Gaukurinn, Tryggvagötu 40
Hljómsveitin Bootlegs heldur upp á
útgáfu plötunnar Ekki fyrir viðkvæma.
Leiksvið Fáránleikans og Kuml hita upp
áður en Bootlegs stíga á svið. Miðaverð
er 1.000 krónur og 3.000 krónur með
geisladisk.
Hvað? Hjálmar á Húrra
Hvenær? 23.00
Hvar? Húrra, Naustunum
Hljómsveitin Hjálmar heldur sína fyrstu
tónleika á Húrra í kvöld. Húsið opnað
klukkan 21.00 og er miðaverð 2.500
krónur.
Hvað? Johnny and the Rest
Hvenær? 23.00
Hvar? Tanginn, Básaskersbryggju 8,
Vestmannaeyjum
Aðgangur ókeypis.
Hvað? Black Desert Sun og Premium
Hvenær? 23.30
Hvar? Íslenski Rokkbarinn, Dalshrauni 13
Húsið opnað klukkan
17.00 og frítt inn.
Bent kemur fram
á Ljósanæturballinu í Stapa.

Hvað? Hljómsveitin Spútnik með dansleik
á Ljósanótt
Hvenær? 23.30
Hvar? Ráin, Hafnargötu 19
Miðaverð 2.500 krónur.
Hvað? Ljósanæturballið 2015
Hvenær? 23.59
Hvar? Stapinn, Hjallavegi 2
Sálin hans Jóns míns, FM95Blö, Steindi
Jr., Bent og Sverrir Bergmann stíga á
svið. Miðaverð er 2.900 krónur.
Hvað? Skítamórall
Hvenær? 23.59
Hvar? Gamla Kaupfélagið, Kirkjubraut 11
Dansleikur í Gamla Kaupfélaginu á
Akranesi. Miðaverð er 3.000 krónur.

Sýningar
Hvað? Hústökusýning
Hvenær? 15.00
Hvar? Ekkisens, Bergstaðastræti 25
Léttar veitingar í boði auk leiðsagnar
um sýninguna. Fjöldi listamanna hefur
tekið yfir 100 ára gamalt hús í miðbænum og verður sýningin opin um
óákveðinn tíma.
Hvað? MIX
Hvenær? 15.00
Hvar? Í D-sal Hafnarhúss Listasafns Reykjavíkur
Sýningin MIX verður opnuð í
Kunstschlager. Listamennirnir Þórdís
Erla Zoëga og Þór Sigurþórsson tefla
saman verkum sínum.
Hvað? Salt Vatn Skæri: Hlý Eyja
Hvenær? 22.00
Hvar? Verksmiðjan, Hjalteyri
Sýning með verkum eftir Heklu Björt
Helgadóttur í Verksmiðjunni á Hjalteyri. Sýningin byggir á samnefndu ljóðahandriti Heklu. Á sýningunni sviðsetur
hún landslag og ljóðaheim handritsins
og skeytir þannig saman myndlist, ljóðlist og leikhús.
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Leita eftir sex fjölskyldum sem aldrei hafa farið í leikhús

Aðalhlutverk í Ófærð er í höndum
Ólafs Darra.

Ófærð sýnd á RIFF

„Ég hef verið nokkuð lengi í leikhúsunum og hef oft heyrt af fólki sem
aldrei hefur farið í leikhús, af hinum
ýmsu ástæðum,“ segir Rakel Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Vesturports,
sem í næstu viku frumsýnir sýninguna
Í hjarta Hróa hattar. „Okkur langar
að fá fólk í leikhúsin, og þessi sýning
er kjörin sem fyrsta sýning og þess
vegna leitum við eftir fólki sem ekki
hefur farið og ætlum að bjóða á sýninguna.“ Leitar Vesturportsfólk á náðir
samfélagsmiðlanna og hvetur fólk til
að fara á fésbókarvegg Vesturports og
krota á vegginn aldur þeirra sem lang-

Lokamynd Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, RIFF,
í ár verða fyrstu tveir þættirnir af
Ófærð, þáttaröð Baltasars Kormáks
og Reykjavík Studios. Þættirnir verða
sýndir í einni heild í Egilshöll sunnudaginn 4. október klukkan 18.00.
Þáttaröðin Ófærð fjallar um lögreglustjórann Andra sem býr ásamt
dætrum sínum á heimili tengdaforeldra sinna úti á landi. Eiginkona
hans hefur yfirgefið hann og tekið
saman við annan mann og er líf fjölskyldunnar í millibilsástandi.
RIFF hefst þann 24. september
næstkomandi og nánari dagskrá má
nálgast á Riff.is.

ar að mæta. „Það þurfa ekki endilega
að vera börn, fólk sem aldrei hefur
farið í leikhús ætti hiklaust að skrifa
á vegginn,“ útskýrir Rakel, en dregið
verður úr nöfnunum í dag, laugardag.
Vesturport hefur sýnt Í hjarta Hróa
hattar víðs vegar um heiminn en
aldrei fyrr á Íslandi, og kemur einvalalið leikara að sýningunni. „Þarna eru
Þórir Sæmundsson, Gói, Stefán Karl,
Baltasar Breki, Stefán Hallur og Salka
Sól svo einhver séu nefnd. Við frumsýnum 12. september en bjóðum á
algjöra forsýningu þann 6. þar sem
þeir útdregnu mæta.“ – ga

Fullorðnir hafa ekki síður gaman af sýningunni heldur en börnin.

Sæktu Hreyfils appið - þannig ræður þú ferðinni!

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Sunnudagur

Hreyfils appið

6. september 2015
Leiðsögn
Hvað? Áhrif Finns Juhl á íslenska húsgagnahönnun
Hvenær? 15.00
Hvar? Listasafn Sigurjóns Ólafssonar,
Laugarnestanga 70
Harpa Þórsdóttir leiðir gesti um sýninguna „Samspil – Sigurjón Ólafsson &
Finn Juhl“.

fyrir iphone og android er komið

Nú er auðvelt að panta bíl með snjallsímanum

Hvað? Sunnudagsleiðsögn í Listasafni
Íslands
Hvenær? 14.00
Hvar? Listasafn Íslands, Laufásvegi 12
Halldór Björn Runólfsson, safnstjóri
Listasafns Íslands, leiðir gesti um sýninguna SAGA – ÞEGAR MYNDIR TALA.
Athugið síðasta sýningarhelgi.

Hreyfill hefur þróað nýtt app.
Með því er fljótlegt og einfalt að panta leigubíl.

Tónlist
Hvað? Með blik í auga – Lög unga fólksins
Hvenær? 16.00
Hvar? Andrews leikhús, Grænásbraut 700,
Reykjanesbæ
Egill Ólafsson, Stefanía Svavarsdóttir,
Eyþór Ingi Gunnlaugsson og Pétur Örn
Guðmundsson syngja og sögumaður
er Kristján Jóhannsson. Síðari sýning
hefst klukkan 20.00. Miðaverð er 5.300
krónur.
Hvað? Tónleikar á
Vatnasafninu
Hvenær? 20.30
Hvar? Vatnasafn,
Hafnargötu 3, Stykkishólmi
Sópransöngkonan
Anna Jónsdóttir flytur íslensk þjóðlög
án undirleiks í Vatnasafninu. Miðaverð
er 2.000 krónur.

Sýningar
Hvað? Móðurharðindin
Hvenær? 19.30
Hvar? Þjóðleikhúsið
Leikrit um móður sem stöðugt fær
sitt fram og börnin sem þurfa að taka
afleiðingunum. Með hlutverk fara
þau Árni Pétur Guðjónsson, Kjartan
Guðjónsson, Ólafía Hrönn Jónsdóttir,
Sigurður Sigurjónsson og Hallgrímur
Ólafsson. Miðaverð er 2.000 krónur.

1
Þú pantar
bíl,

2
fylgist
með
bílnum
í appinu

3
og færð SMS
skilaboð
að bíllinn
sé kominn

Þú getur líka pantað bíl fram í tímann, á tilteknum tíma næsta
sólarhringinn eða lengra.
Ef þú ferðast á vegum fyrirtækis getur þú valið viðskiptareikning
og opnað aðgang.
Það eina sem þarf, er iPhone eða Android snjallsími.
Þú hleður niður Hreyfils-appi með App Store eða Google Play.
Þú pantar bíl, færð SMS skilaboð þegar bíllin er mættur á
staðinn. Þú getur fylgst með hvar bíllinn er staddur hverju sinni.
Hreyfils-appið er ókeypis.

Sæktu þér Hreyfils appið
og þú ræður ferðinni.

SÆKTU APPIÐ
á heimasíðu Hreyfils: hreyfill.is
eða í App Store og Google Play
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Laugardagur
07.00 Barnaefni Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Kalli á þakinu
08.05 Tommi og Jenni
08.30 Lína langsokkur
08.50 Mamma Mu
09.00 Með afa
09.10 Skoppa og Skrítla enn út um
hvippinn og hvappinn
09.25 Latibær
09.35 Stóri og Litli
09.45 Mæja býfluga
09.55 Víkingurinn Vic
10.05 Kalli kanína og félagar
10.30 Villingarnir
10.50 Ærlslagangur Kalla kanínu og
félaga
11.10 Victorious
11.35 Planet's Got Talent
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Hjálparhönd
14.15 Á uppleið
14.45 Lýðveldið
15.10 Grantchester
16.05 Masterchef USA
16.45 ET Weekend
17.30 Íslenski listinn
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Ungfrú Ísland 2015 Bein útsending frá Hörpu þar sem glæsilegar
stúlkur keppa um titilinn.
20.30 Eat Pray Love
22.50 7 Days in Hell Gamansöm mynd
í heimildarmyndarstíl með Andy
Samberg og Kit Harington í hlutverkum. Myndin fjallar um lengsta
einvígi sögunnar. Með önnur hlutverk
fara Mary Steenburgen, Will Forte og
tennisstjörnurnar Serena Williams,
Chris Evert og John McEnroe.
23.35 The Rover
01.15 Gravity
02.45 The Book Thief
04.55 ET Weekend
05.35 Fréttir

Við leitum að fólki á öllum aldri með
einstaka hæfileika til að heilla þjóðina.

ÁHEYRNARPRUFUR FYRIR
ÍSLAND GOT TALENT
Akureyri, 12. sept. Rósenborg kl. 11:00
Egilsstaðir, 13. sept. Hótel Valaskjálf kl. 11:00
Höfn í Hornafirði, 14. sept. Heppuskóli kl. 14:00
Vestmannaeyjar, 15. sept. Höllin kl. 14:00
Ísafjörður, 17. sept. Edinborgarhúsið kl. 14:00
Reykjavík, 19. sept. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti kl. 14:00

Þeir sem ekki komast í áheyrnarprufur geta sent okkur
myndbönd með atriðum sínum á talent@stod2.is

LAUGARDAGUR

DAGSKRÁ

Stöð 2

LEITIN ER
HAFIN Á NÝ!

5. SEPTEMBER 2015

Sport
08.55 Formúla 1. Ítalía - Æfing 3 Bein
útsending
10.00 Þýskaland - Pólland
11.50 Formúla 1 - Tímataka - Ítalía
Bein útsending
13.40 NB90's. Vol. 5
14.05 Holland - Ísland
15.50 Rússland - Svíþjóð Bein útsending
18.05 Spænsku mörkin 2015/2016
18.35 Spánn - Slóvakía Bein útsending
20.40 Úkraína - Hvíta-Rússland
22.20 UFC Now 2015
23.05 Sviss - Slóvenía
00.45 UFC Countdown Show 2
01.30 UFC Countdown Show 2
02.00 UFC 191. Johnson vs. Dodson 2

Sport 2
09.35 Liverpool - West Ham
11.15 Premier League World 2014/
11.45 Goðsagnir - Steingrímur Jó
12.30 Tottenham - Everton
14.10 Georgía - Skotland
15.50 San Marino - England Bein
útsending
18.00 Man. City - Watford
19.40 Færeyjar - N-Írland
21.20 Bournemouth - Leicester
23.00 San Marino - England
00.40 Aston Villa - Sunderland

golfStöðin
08:20 PGA Tour 2015
12:20 Golfing World 2015
13:10 Champions Tour Highlights
14:05 PGA Tour 2015
18:05 Inside The PGA Tour 2015
18:30 PGA Tour 2015
22:30 PGA Tour 2015 - Highlig
23:25 Einvígið á Nesinu

Stöð 3

16.30 Junior Masterchef Australia
17.15 World’s Strictest Parents
18.15 One Born Every Minute
19.10 Cougar Town
19.35 The Listener
20.20 X Factor UK
21.30 X Factor UK
22.15 Bob’s Burgers
22.45 American Dad
23.10 Damages Fimmta þáttaröð
þessa magnaða lögfræðitryllis
með Glenn Close og Rose Byrne í
aðalhlutverkum. Patty Hewes er lögfræðingur sem lætur ekkert stöðva
sig en fyrrum lærlingur hennar, Ellen
Parsons, hefur oft reynst henni erfið.
00.00 Man vs. Cartoon
00.45 Angry Boys
01.15 Wilfred
01.35 Cougar Town
01.55 The Listener
02.40 Damages
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Tommi og Jenni
07.55 UKI
08.00 Ofurhundurinn Krypto
08.22 Lína langsokkur
08.47 Stóri og Litli
09.00 Ævintýri Tinna
09.25 Latibær
09.47 Zigby
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.45 Doddi litli og Eyrnastór
10.55 Leyndarmál vísindanna
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Tommi og Jenni
11.55 UKI
12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.22 Lína langsokkur
12.47 Stóri og Litli
13.00 Ævintýri Tinna
13.25 Latibær
13.47 Zigby
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.45 Doddi litli og Eyrnastór
14.55 Leyndarmál vísindanna
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Tommi og Jenni
15.55 UKI
16.00 Ofurhundurinn Krypto
16.22 Lína langsokkur
16.47 Stóri og Litli
17.00 Ævintýri Tinna
17.25 Latibær
17.47 Zigby
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.45 Doddi litli og Eyrnastór
18.55 Leyndarmál vísindanna
19.00 Furðufuglar

bíóStöðin

08.00 Words and Pictures
09.55 Anchorman. The Legend of Ron
Burgundy
11.30 Prelude to a Kiss
13.15 Mirror Mirror
15.00 Words and Pictures
16.55 Anchorman. The Legend of Ron
Burgundy Geysivinsæl gamanmynd
með einum eftirsóttasta gamanleikaranum í dag, Will Ferrell, í hlutverki
heitasta fréttaþular í bransanum - á 8.
áratugnum. Í Bandaríkjunum, líkt og
hér, þá eru fréttaþulir aðalsjónvarpsstjörnurnar og Ron Burgundy er fullkomlega meðvitaður um það. Stærra egó
hefur enda ekki sést í sjónvarpi, hvorki
fyrr né síðar og hann nýtur sín að vera
konungurinn í þessu mikla karlaveldi
sem sjónvarpsfréttirnar voru í þá daga.
18.30 Mirror Mirror
20.15 Prelude to a Kiss
22.00 That Awkward Moment
Kærastan er nýbúin að segja Jason
upp. Á sama tíma hefur eiginkona
Mikey beðið um skilnað og hinn
eilíflega einhleypi Daniel er enn
einhleypur. Vinirnir ákveða að vera
einhleypir saman og skemmta sér vel.
En þá hittir Jason Ellie sem gæti verið
sú eina rétta og Daniel fer að átta sig
á að Chelsea vinkona hans gæti verið
sú rétta fyrir hann. Mikey er þó enn
sannfærður um að sú eina rétta fyrir
hann sé fyrrverandi eiginkonan.
23.35 Filth
01.10 30 Minutes or Less
02.30 That Awkward Moment
06.50 Thunderstruck

rÚv
07.00 Morgunstundin okkar
08.53 Babar
09.16 Kata og Mummi
09.27 Kafteinn Karl
09.40 Skrekkur íkorni
10.04 Undraveröld Gúnda
10.20 Hvolpafjör
10.50 Golfið
11.20 Menningin
11.40 Körfuboltalandsliðið
12.05 Körfuboltalandsliðið
12.30 EM stofa
12.50 Þýskaland-Ísland.
14.45 EM stofa
15.15 Mótorsport 2015
15.50 Spánn-Serbía
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Íþróttaafrek sögunnar
18.30 Best í Brooklyn
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Saga af strák
20.05 Return to Nim’s Island
21.35 EM stofa
21.55 The Debt
23.50 Broken Circle Breakdown
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

gullStöðin

Skjáreinn

18.10 Strákarnir
18.35 Friends
19.00 New Girl
19.25 Modern Family
19.50 How I Met Your Mother
20.15 Gatan mín
20.35 Stelpurnar
21.00 Grey’s Anatomy
21.45 Life’s Too Short Breskir gamanþættir úr smiðju húmoristanna Ricky
Gervais og Stephens Merchant. Aðalsöguhetjan er dvergurinn Warwick
Davis sem leikur í raun sjálfan sig og
bæði Gervais og Merchant leika sjálfa
sig í þáttunum.
22.20 The Mentalist
23.00 Anna Pihl
23.45 Crossing Lines
00.35 Gatan mín
01.15 Life’s Too Short
01.45 The Mentalist
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.05 Dr. Phil
11.46 Dr. Phil
12.30 The Talk
14.24 The Talk
15.02 Cheers
15.25 Parks & Recreation
15.48 Playing House
16.10 Men at Work
16.32 Psych
17.23 Scorpion
18.03 Jane the Virgin
18.45 The Biggest Loser
19.27 The Biggest Loser
20.16 For Love or Money
21.52 Are You Here
23.44 My Best Friend’s Wedding
01.25 Allegiance
02.06 CSI CSI eru einir vinsælustu
þættir frá upphafi á SkjáEinum.
02.49 For Love or Money
04.25 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó

FM 90,9 Gullbylgjan

FM 96,3 FM Suður-

FM 97,7 X-ið

FM 90,1 Rás 2

FM 95,7 FM957

FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga

FM 89,5 Retro

FM 93,5 Rás 1

land

FM 98,9 Bylgjan

FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin
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Sunnudagur

| 20:25
Á UPPLEIÐ

Gestur Sindra í næsta þætti er Regina Rourke, listrænn
stjórnandi hjá stórfyrirtækinu Calvin Klein en áður vann hún
hjá Barneys og Bloomingdales. Hún starfar með mörgum af
skærustu stjörnum heims.

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!
Fáðu þér áskrift á 365.is

| 19:10
PLANET’S GOT TALENT

Eftirminnilegustu atriðin úr
Got Talent þáttunum um víða
veröld.

| 19:35
GRANTCHESTER

Hörkuspennandi breskir
þættir sem fjalla um flókin
sakamál í bænum
Grantchester á sjötta áratug
síðustu aldar.

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Víkingurinn Vic
07.16 Strumparnir
07.40 iCarly
08.05 Skoppa og Skrítla
08.15 Ævintýraferðin
08.25 Doddi litli og Eyrnastór
08.35 UKI .
08.40 Elías
08.50 Zigby
09.00 Latibær Fyrsta þáttaröðin um
Íþróttaálfinn, Sollu stirðu, Nenna
níska, Glanna glæp og fleiri skemmtilega vini þeirra í Latabæ.
09.25 Tommi og Jenni
09.45 Ninja-skjaldbökurnar
10.10 Ben 10
10.30 Töfrahetjurnar
10.45 Ofurhetjusérsveitin
11.35 iCarly
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 X Factor UK
14.55 X Factor UK
15.55 Margra barna mæður
16.25 Matargleði Evu
16.55 60 mínútur
17.40 Eyjan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Planet’s Got Talent
19.35 Grantchester (5.6) Spennandi
breskir þættir sem byggðir eru á
metsölubókum rithöfundarins James
Runcie og fjalla um prestinn Sidney
Chambers og lögreglumanninn
Geordie Keating.
20.25 Á uppleið
20.50 Rizzoli & Isles
21.35 The Third Eye
22.25 X Company
23.10 60 mínútur
23.55 Show Me A Hero
00.55 Orange is the New Black
01.50 Presumed Innocent
03.55 The Mentalist
04.40 Hostages
05.25 Fréttir

17.25 Who Do You Think You Are
18.10 One Born Every Minute
19.00 Cristela
19.25 Last Man Standing
19.45 Bob’s Burgers
20.10 American Dad
20.35 Man Vs. Cartoon
21.20 Angry Boys
21.50 Wilfred
22.10 Drop Dead Diva
22.55 No Ordinary Family
23.40 Strike Back
00.25 Bob's Burgers
00.45 American Dad
01.10 Man Vs. Cartoon
01.55 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.25 Jane Eyre
10.25 The Terminal
12.35 Night at the Museum
14.25 Thunderstruck
16.00 Jane Eyre
18.00 The Terminal
20.10 Night at the Museum Geysilega
vinsæl ævintýra- og gamanmynd fyrir
alla fjölskylduna með Ben Stiller og
Robin Williams í aðalhlutverki. Hann
leikur atvinnulausan náunga sem
tregur tekur að sér starf næturvarðar
á náttúrugripasafni. Þegar hann er
orðinn einn eftir á safninu rekur hann
í rogastans þegar munirnir á safninu
vakna til lífsins og gera honum lífið
leitt. En hver trúir slíkum sögum?
22.00 Fargo
23.35 Dom Hemingway
01.10 Abduction
02.55 Fargo

Sport
08.10 Undankeppni EM 2016
09.50 Undankeppni EM 2016
11.30 Formúla 1 2015
(Formúla 1 2015 - Ítalía) Bein útsending frá kappakstrinum á Ítalíu.
14.35 NBA
15.50 Undankeppni EM 2016
(Tyrkland - Holland) Bein útsending
frá leik Tyrklands og Hollands í
Undankeppni EM 2016.
18.05 Ítölsku mörkin 2015/2016 .
18.35 Undankeppni EM 2016
(Ítalía - Búlgaría) Bein útsending frá
leik Ítalíu og Búlgaríu í Undankeppni
EM 2016.
20.50 Spænsku mörkin 2015/2016
21.20 Meistaradeild Evrópu
21.45 Undankeppni EM 2016
23.35 Undankeppni EM 2016

| 20:55
RIZZOLI & ISLES

Stórskemmtilegir þættir þar
sem lögreglukonan Jane
Rizzoli og Maura Isles réttarmeinafræðingur leysa hina
flóknustu glæpi í sameiningu.

| 22:25
X COMPANY

Hörkuspennandi þættir um
hóp ungra njósnara í seinni
heimsstyrjöldinni sem allir
eru með sérstaka hæfileika
sem nýtast í stríðinu.

krakkaStöðin
07.00 Ofurhundurinn Krypto
07.22 Lína langsokkur
07.47 Stóri og Litli
08.00 Ævintýri Tinna
08.25 Latibær
08.47 Zigby
09.00 Dóra könnuðuri.
09.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
09.45 Doddi litli og Eyrnastór
09.55 Leyndarmál vísindanna
10.00 Áfram Diego, áfram!
10.24 Svampur Sveinsson
10.49 UKI
10.54 Tommi og Jenni
11.00 Ofurhundurinn Krypto
11.22 Lína langsokkur
11.47 Stóri og Litli
12.00 Ævintýri Tinna
12.25 Latibær
12.50 Zigby
13.00 Dóra könnuður
13.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
13.45 Doddi litli og Eyrnastór
13.55 Leyndarmál vísindanna
14.00 Áfram Diego, áfram!
14.24 Svampur Sveinsson
14.49 UKI
14.54 Tommi og Jenni
15.00 Ofurhundurinn Krypto
15.22 Lína langsokkur
15.47 Stóri og Litli
16.00 Ævintýri Tinna
16.25 Latibær
16.47 Zigby
17.00 Dóra könnuður
17.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
17.45 Doddi litli og Eyrnastór
17.55 Leyndarmál vísindanna
18.00 Áfram Diego, áfram! Í vanda er
hann ávallt til þjónustu reiðubúinn.
18.24 Svampur Sveinsson
18.49 UKI
18.54 Tommi og Jenni
19.00 Stuart Little Stórskemmtileg,
þriggja stjarna gamanmynd fyrir alla
fjölskylduna.
Dóra
könnuður
13.00

| 22:00
FARGO

Mögnuð bíómynd eftir
Coen-bræður um bílasala sem
fær illa þokkaða náunga til að
ræna konunni sinni.

golfStöðin
08.00 Golfing World 2015
08.50 PGA Tour 2015
11.15 PGA Tour 2015
12.10 PGA Tour 2015
16.10 2014 FedExCup
17.00 PGA Tour 2015
22.00 2014 FedExCup
22.50 Champions Tour
23.45 Dagskrárlok.

| 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA

Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.

07.00 Morgunstundin okkar
07.08 Kóalabræður
07.18 Kalli og Lóa
07.30 Lundaklettur
07.37 Sara og önd
07.44 Kosmó
07.54 Vinabær Danna tígurs
08.05 Hæ Sámur
08.12 Elías
08.23 Sigga Liggalá
08.36 Kúlugúbbarnir
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Gló magnaða
09.52 Millý spyr
09.59 Klaufabárðarnir
10.07 Hrúturinn Hreinn
10.15 Stjörnustílistar Danmerkur
10.45 Dýrafylkingar
11.35 Brynhildur Þorgeirsdóttir
12.20 Íþróttaafrek sögunnar
12.50 Serbía-Þýskaland
14.50 Saga af strák
15.10 Vísindahorn Ævars
15.15 Landakort
15.20 Landakort
15.30 EM stofa
15.50 Ísland-Ítalía
(EM í körfubolta karla)
17.40 EM stofa
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Fréttir
18.20 Veður
18.25 Ísland-Kasakstan
20.45 EM stofa
21.10 Öldin hennar
21.15 Hross í oss
22.35 Ferkantað líf
23.30 EM stofa
23.50 Kynlífsfræðingarnir
00.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Skjáreinn

Sport 2
10.00 Pepsí deildin 2015
11.50 Undankeppni EM 2016
13.30 Premier League 2015/2016
15.20 Premier League 2015/2016
17.00 Undankeppni EM 2016
18.40 Premier League 2015/2016
20.20 Premier League 2015/2016
22.00 Messan
23.20 Premier League 2015/2016

rÚv

gullStöðin
18.15 Strákarnir
18.40 Friends
19.05 New Girl
19.25 Modern Family
19.50 How I Met Your Mother
20.15 Viltu vinna milljón?
21.00 Grey’s Anatomy
21.45 Twenty Four 4
22.30 Anna Pihl
23.10 Crossing Lines
00.00 Sisters
00.45 Hostages
01.30 Viltu vinna milljón?
02.10 Twenty Four 4
02.55 Anna Pihl
03.35 Crossing Lines
04.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.30 Dr. Phil
12.12 Dr. Phil
12.53 Dr. Phil
13.36 Reckless
14.20 Cheers
14.44 The Biggest Loser
15.25 The Biggest Loser
16.12 Bachelor Pad
17.38 Top Chef
18.23 Parks & Recreation
18.47 The Office
19.09 Top Gear USA
19.53 The Odd Couple
20.15 Psych
21.00 Law & Order. UK
21.51 Secrets and Lies
22.35 Hannibal
23.17 The Walking Dead
00.00 Rookie Blue
00.45 State Of Affairs
01.27 Law & Order.
02.18 Secrets and Lies
03.01 Hannibal
03.45 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 310 kr. á dag.

365.is

FM 88,5 XA-Radíó

FM 90,9 Gullbylgjan

FM 96,3 FM Suður-

FM 97,7 X-ið

FM 90,1 Rás 2

FM 95,7 FM957

FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga

FM 89,5 Retro

FM 93,5 Rás 1

land

FM 98,9 Bylgjan

FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 20-50% AFSLÁTTUR
-25%

-25%

MONACO tungusófi
Stærð: 291X168cm
Verð: 238.000,ÚTSÖLUVERÐ: 178.500,-

ATLAS tungusófi
Stærð: 292X173cm
Verð: 253.000,ÚTSÖLUVERÐ: 189.750,-

-20%

-25%

PALMER tungusófi
Stærð: 316X174cm
Verð: 253.000,ÚTSÖLUVERÐ: 189.750,-

COSTA hornsófi
Stærð: 310X180cm
Verð: 235.000,ÚTSÖLUVERÐ: 188.000,-

VANCOUVER glerskápur
Breidd: 168cm
Verð: 265.000,ÚTSÖLUVERÐ: 198.750,-

VANCOUVER TV skenkur
Breidd: 180cm
Verð: 117.000,ÚTSÖLUVERÐ: 93.600,-

-25%

-20%
-20%

ALL 4 YOU skápur
Breidd: 91cm
Verð: 69.000,ÚTSÖLUVERÐ: 55.200,-

VANCOUVER skenkur
Breidd: 190cm
Verð: 157.000,ÚTSÖLUVERÐ: 125.600,-

-30%

-30%

-20%

-30%
Stóll 234B
Verð: 15.900,ÚTSÖLUVERÐ: 11.130,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: lau: 10.00 - 16.00 sun: 13.00 - 16.00

STÓLL 234
Verð: 15.900,ÚTSÖLUVERÐ: 11.130,-

CODY stóll
Verð: 17.900,ÚTSÖLUVERÐ: 12.530,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

boð

Hausttil

ð
o
b
l
i
t
t
s
Hau

GRILLPRO gasgrill,
8,8 kW, 2 brennarar,
eldunarsvæði 50x28,5 cm.

22.995

kr.

50657522 Almennt verð: 32.995 kr.

boð

Hausttil
BROIL KING gasgrill GEM SUPER, 8,8 kW,
ryðfrítt stál brennarakerfi, aðal eldunarsvæði
er 49x32,5 cm, 3 brennarar.

34.995

BROIL KING Gasgrill MONARCH
320, 8,8 kW, 3 brennarar,
aðal eldunarsvæði er 57x37cm.

kr.

.

50657518

54.995

Almennt verð: 49.995 kr.

kr.

50657510 Almennt verð: 69.995 kr.

Framlengjum
afsláttur

VERKFÆRABOX

afsláttur

25%

30%

40%

25%

ttur
afsláÖRYGGISSKÓR OG

ur

RI

ELLIX VERKFÆ

afslátt

X
GEYMSLUBO

ÉL
ÖRYGGISSTÍGV

92221
Vnr. 550
Calluna erðir.
g
nokkrar

495

kr.

ÚRVAL
AF BLÓMUM
Í GRÆNLANDI
boð

Hausttil

Áltrappa, 3 þrep,
þolir 120 kg þunga.

LEIFHEIT hringsnúra, 46 m.

2.795

kr.

11.695

kr.

40085325
Almennt verð: 16.795 kr.

50170181
Almennt verð: 3.495 kr.

Tactix klaufhamar
20oz fíber.

995

kr.

72221007
Almennt verð: 1.395 kr.

afsláttur

g
Gjöco málnin

BYKO BREIDD

boð
Hausttil

25%

boð

Hausttil

Strauborð, 38x120 cm.

Sorptunna með loki
og hjólum, 120 l.

3.995

2.995

kr.

41121528
Almennt verð: 5.995 kr.

995

kr.

70210023
Almennt verð: 1.195 kr.

BOSCH rafhlöðuborvél
GSB 18V-LI DY2X4,0AH.

15.995

kr.

59680123
Almennt verð: 22.795 kr.

kr.

497208176
Almennt verð: 5.995 kr.

Kärcher háþrýstidæla,
K2 Compact.

BYKO trésög.

boð

Hausttil

49.995

kr.

74874113
Almennt verð: 69.195 kr.

ð
o
b
l
i
t
Haust

Pönnukökupanna fyrir
allar gerðir af hellum.

1.995

Lofthæð
255-280 cm

kr.

41130200
Almennt verð: 2.995 kr.

boð

Hausttil

RADEX loftastigi,
einangraður hleri,
60x110 cm,
lofthæð 255-280 cm.

19.995

kr.

53330000
Almennt verð: 25.695 kr.

haustgleðina
TIL 7. SEPTEMBER

25%

25%

25%

afsláttur

afsláttur

afsláttur

Josera
ður
gæludýrafó

álaravörur

listm

Royal Canin
ðrur
gæludýrafó

25%

25%

afsláttur

afsláttur

pottAR
og pönnUR

m

bökunarfor

boð

boð

boð

boð

Hausttil

Hausttil

Hausttil

Hausttil

17 l

Panna með
loki, 28 cm.

2.995
41119004
Almennt verð: 3.995 kr.

kr.

u
gerð
aup
k
ð
ó
g

byko.is

Örbylgjuofn,
17 l. 700W.

8.995

kr.

Muffins form,
9 stk., sílikon.

65103260
Almennt verð: 12.995 kr.

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

665

kr.

41751318
Almennt verð: 895 kr.

Bökunarform,
28 cm.

1.395
41749017
Almennt verð: 1.895 kr.

kr.

Lífið
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Hvaða landsliðsmaður er með

flottustu hárgreiðsluna?

1

Lífið fékk Þobba
í Reykjavík Hair
til þess að rýna í
hártísku landsliðsmannanna okkar í
knattspyrnu. Gylfi
Sigurðsson kemur
sterkur inn.

Gylfi
SiGurðSSon

Kjartan Atli
Kjartansson

A

kjartanatli@frettabladid.is

ð mörgu er að huga
fyrir knattspyrnumenn nútímans.
Eitt af því er hárgreiðslan. Í gegnum
tíðina hafa knattspyrnumenn reyndar verið vinsælar fyrirmyndir þegar það kemur
að hártísku, en óumdeilt er að
mikilvægi hártísku knattspyrnukappa hefur aukist, eftir því sem
meiri peningar verða í spilinu.
Íslensku knattspyrnustjörnurnar,
sem lögðu Hollendinga á frækilegan
hátt á fimmtudagskvöld og eru nú
hársbreidd frá því að tryggja sér sæti á
sjálfu Evrópumeistaramótinu í knattspyrnu á næsta ári, eru ekki undanskildar því að hugsa um hárið á sér.
Lífið fékk hinn vinsæla hárgreiðslumann Þobba á Reykjavík Hair til þess
að velja þá fimm sem eru með flottasta hárið í liðinu. Þobbi segir marga
koma til greina á listann, enda drengirnir margir vel klipptir.

Leikmaður Swansea á Englandi Miðjumaður „Gylfi hefur safnað hári undanfarið og er kominn með frábært lúkk. Þetta er virðulegra en áður. Klassískt herralúkk. Ég hefði
ekki sett hann í fyrsta sæti áður en hann fór að safna. En nú er þetta eiginlega ekki spurning.“

Aron E.
GunnArsson

Leikmaður Cardiff
næstefstu deild á Englandi
Miðjumaður

2

„Mér hefur alltaf þótt Aron vera með flott
hár. Hann var alltaf efstur á mínum lista.
Hann er með talsvert harðara lúkk en Gylfi,
en þetta er klárlega í stíl við karakter hans
og hvernig hann spilar fótbolta. Mjög hart og flott hjá
fyrirliðanum.

Kári
árnAson

Leikmaður Malmö FF
Svíþjóð
Varnarmaður

3

„Kári er með klassíska og flotta hárgreiðslu.
Hárið á Kára er svolítið eins og hann er í
vörninni; rosalega traust og öruggt.“

Ari FrEyr
sKúlAson

BirKir
BjArnAson

Leikmaður OB
Danmörku
Varnarmaður

Leikmaður Basel
Sviss
Miðjumaður

„Mér finnst heildarlúkkið á Ara Frey vera
alveg grjóthart. Hann er með flott „sleeve“
og hárið rímar vel við restina af lúkkinu.
svipað og með leikstílinn eiginlega líka. Ari
er grimmur og harður.“

„Persónulega er ég ekkert sérstaklega mikið
fyrir þetta síða „fótboltahár“, en Birkir
„púllar“ þessa hárgreiðslu betur en nokkur
annar. Hann er eins og víkingur með þetta
hár. Maður tekur strax eftir hárinu þegar maður sér
hann spila, hann er eins og víkingur á vellinum.“

4

5

Nú erum við
líka í Kringlunni
Höfum opnað glæsilega verslun í Kringlunni.
Af því tilefni eru fjölmörg glæsileg opnunartilboð
í verslunum okkar við Laugaveg og í Kringlunni.

Hlökkum til að sjá ykkur.

Opnunarleikur
Allir sem versla við okkur í september fara
í lukkupott. Dregið verður 3. október og
tveir heppnir viðskiptavinir eignast glæsilegt
Michelsen Tradition úr að eigin vali.

Laugavegi 15 og Kringlunni - sími 511 1900 - www.michelsen.is
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Gunnhildur
Jónsdóttir

gunnhildur@frettabladid.is

SkaTTur lækkaður
á SMokkuM en ekki
döMubinduM

Hljóp Maraþon á
Túr án TúrTappa

#Túrvæðingin

Nýlega var lækkaður skattur á
smokkum, bleyjum og bleyjufóðri en skattur á dömubindum og
túrtöppum hélst ósnertur í 24%.
Fréttablaðið hafði samband við
skrifstofu Ríkisskattstjóra og fékk
þau svör að skattalækkanirnar hafi
verið til þess gerðar að lækka útgjöld
heimilanna. Dömubindi og túrtappar
eru tvímælalausar nauðsynjavörur og
komast fæstar fjölskyldur hjá því að
kaupa þær. Það er hægt að setja stórt
spurningarmerki við þessa ákvörðun
og forvitnilegt að vita rökin fyrir því
að lækka smokka og bleyjur en ekki
dömubindi.

Það myndast oft líflegar
umræður á Twitter en á þessu
ári hafa notendur fengið sig
fullsadda af feimninni og þekkingarleysingu í kringum blæðingar og talsvert hefur borið á
kassamerkinu Túrvæðingin.

Kirian Gandhi vakti heimsathygli í
sumar þegar hún hljóp Lundúnamaraþonið á blæðingum og var hvorki
með túrtappa, dömubindi né álfabikar. Hún byrjaði á túr kvöldið fyrir
hlaupið og langaði ekki til þess að
hlaupa með bómullartappa á milli
lappanna í 42 kílómetra. Hún byrjaði
að hugsa um hversu heppin hún
væri að hafa aðgang að nýjum og
hreinum birgðum af dömubindum
og túrtöppum. Konur hafa lítið val
þegar það kemur að því hvernig á að
fela það að þær séu á túr og eini umhverfisvæni kosturinn er álfabikarinn.
Umræðan eftir hlaupið sýndi að
það er enn þá alltof mikil feimni og
upplýsingaleysi í kringum viðfangsefnið. Konum líður ekki vel að tala
opinskátt um líkama sinn á þeim
tíma mánaðarins og reyna að halda
blæðingunum leyndum.

Kassamerkið „Túrvæðingin“ hefur
verið áberandi á Twitter á þessu ári
en þar hafa konur verið að segja frá
mýtum og ranghugmyndum sem
margir eru með um blæðingar
og kalla eftir opnari
umræðu. Flestar konur fara
reglulega á
blæðingar
og það er
því í raun
ótrúlegt hversu
mikið
feimnismál það er miðað
við að um er að ræða
helming mannkynsins.
Það er mikil fáfræði
varðandi blæðingar og
hvernig þær ganga fyrir sig.

LAUGArDAGUr

tækifæri til þess að fá fræðslu? Ef
það kemur blóð í buxurnar þá yrði
ekki gert grín að stelpunni heldur
sýndur skilningur. Þá myndu margir
ekki fá æluna upp í hálsinn við að sjá
túrtappa eða dömubindi og stelpur
þyrftu ekki að lauma þeim í vasann
svo enginn sjái áður en þær fara
á klósettið.
Túrverkir
Konur fá mismikla túrverki.
Sumar verða óvinnufærar og kasta jafnvel
upp en aðrar finna
ekki fyrir því. Það getur
oft verið óþægilegt að
taka sér frí frá vinnu vegna
túrverkja þar
sem margir
yfirmenn
taka lítið
mark á því. Sumar konur taka getnaðarpilluna stanslaust í marga mánuði svo að þær þurfi ekki að sleppa
við vinnu vegna túrverkja.
Tott-dagar
Það virðist vera algengt að þegar
stelpan er á túr finnist henni hún
skulda stráknum það að veita honum
fullnægingu þar sem það er „henni að
kenna“ að þau geti ekki stundað samfarir. Þetta er rangt hugarfar og segja
Twitter-notendur að strákarnir ættu
að stjana við stelpurnar í staðinn,
enda líkami þeirra undir mun meira
álagi.

Sumar konur þurfa að
sleppa vinnu vegna ógurlegra túrverkja en aðrar
konur finna ekki einu
sinni fyrir blæðingunum.
Hafa skal þó í huga
að ef verkir eru
ítrekað sérlega
sársaukafullir
er æskilegt
að leita til
læknis.

Það kemur ekki á óvart þar sem það
eru yfirleitt bara stelpur sem fá
fræðslu um blæðingar í grunnskólum. Oftast eru stelpurnar dregnar úr kennslustofunni þar sem kennari
eða hjúkrunarfræðingur
segir þeim aðeins frá
hvernig það er að
byrja á blæðingum.
Hér
fyrir
neðan má sjá
þau málefni
sem brenna
hvað mest á
Twitter-notendum:

Blár vökvinn í auglýsingum
Í öllum auglýsingum fyrir dömubindi
er allur vökvi sem er notaður blár á
litinn. Það er forvitnilegt að vita
ástæðuna fyrir því að vökvinn sé blár
vegna þess að vökvinn ætti að vera
rauður. Líklegast er það til að valda
fólki ekki óhug enda eru blæðingar
eins og hrollvekja í augum sumra.
Vont skap á túr
Vissulega geta blæðingar farið í
skapið á sumum konum en að gera
ráð fyrir að stelpur séu á túr einungis
vegna þess að þær eru í vondu skapi
fer enn verr í skapið á Twitter-notendum.

Fræðsla og feimni
Menn munu alltaf
vera í kringum
konur sem fara á
blæðingar. Ættu
þeir ekki að fá

Virðisaukaskattur á dömubindum og túrtöppum var ekki
lækkaður á sama tíma og skattur
á smokkum, bleyjum og bleyjufóðri, og helst enn í 24%.

Mikil fáfræði varðandi blæðingar

Stolt þegar hún byrjaði á túr

Eydís Blöndal var ein af þeim fyrstu
til þess að taka þátt í túrvæðingunni
á Twitter. „Það verða svo oft umræður
á Twitter og þá á svona til að springa
út. Það er svo skrítið hvernig allar
konur ganga í gegnum þetta en samt
má ekkert tala um þetta. Umræðunni
hefur hingað til verið stjórnað af karlmönnum og þeir vilja ekki heyra um
þetta.“
Mikil fáfræði fylgir blæðingum
og hefur hún nokkrum sinnum lent
í skrítnum atvikum. „Ég var einu
sinni spurð hvort að það væri einhver örvun í því þegar ég set í mig
túrtappa. Einu sinni varð líka kærastinn minn pirraður út í mig af því
ég byrjaði á blæðingum heima hjá
honum. Hann hélt að þetta væri eins
og að pissa og að ég gæti stjórnað
þessu,“ segir Eydís en henni finnst
ekki nógu mikil umræða um túr og

Unnur Eggertsdóttir hefur verið virk
á Twitter að opna umræðuna í túrvæðingunni. „Mér finnst þetta geðveikt sjálfsagt og það er gaman að sjá
hvað það eru margir búnir að taka vel
í þetta. Konum hefur blætt einu sinni
í mánuði í þúsund ár. Það að þetta sé
enn þá eitthvað tabú er eiginlega bara
fyndið.“
Blæðingar eru ekki feimnismál
í innsta hóp Unnar en hún segist
stundum fá komment frá ókunnugum
um að hún sé einum of opinská. „Ég vil
ekkert vera að þröngva túr upp á fólk
en þessi umræða er nauðsynleg og mér
er alveg sama þó að einhver félagi úti
í bæ unfollowi mig á Twitter. Mamma
passaði vel upp á það á sínum tíma að
þetta væri ekki neitt til að skammast
sín fyrir. Ég var að springa úr stolti
þegar ég byrjaði fyrst á túr, mér fannst
ég loksins vera orðin kona.“

ekki tekið nógu mikið tillit til þess.
„Það er algengt að ungar stelpur í
þróunarlöndunum þurfi að hætta í
skóla því þær hafa ekki aðgengi að
dömubindum og túrtöppum. Þær
nota tuskur í staðinn og fá sýkingu
og þurfa því að hætta í skólanum
og halda sig heima. Fólk lítur ekki á
þessa hluti sem nauðsynjavörur.
Það er 24% skattur á dömubindum á
Íslandi en aðeins 11% á bleyjum og
smokkum.“

einu Sinni varð líka
kæraSTinn Minn
pirraður úT í Mig af því ég
byrjaði á blæðinguM HeiMa
Hjá HonuM. Hann HélT að
þeTTa væri einS og að piSSa
og að ég gæTi STjórnað þeSSu.

Eydís Blöndal tók þátt í umræðunni á
Twitter. Fréttablaðið/Stefán

Unni Eggertsdóttur þykir umræðan
sjálfsögð. Fréttablaðið/Valli

VERTU
MEÐ Í
ÁSKRIFT!
FJÓRAR SÝNINGAR
Á AÐEINS 15.900 KR.
2.000 kr. Viðbótargjald ef valdir eru TvEIR SÖNGLEIKIR

E N N E M M / N M 70 6 0 4

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is
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laugardagur

Ungfrú Ísland verður valin í 65. skiptið í kvöld í Hörpu, þar sem tuttugu
stúlkur keppa. Fréttablaðið fékk nokkrar drottninganna til að líta um öxl.

Ungfrú Ísland í

65

ár
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Ég sé ekki eftir neinu
tanja Ýr Ástþórsdóttir ungfrú ísland 2013

Eigandi tanja lashes

„Þegar ég vann tók líf mitt u-beygju í
góða átt. Það er svo oft sem maður ætlar
sér eitthvað í framtíðinni en þegar
maður er kominn á ákveðinn stað er
maður ekki ánægður með það en þetta
varð til þess að ég vissi meira hvað
ég vildi gera í lífinu. Ég stofnaði Góðgerðarnefnd í HR og hélt Góðgerðarviku
þar sem við söfnuðum peningum fyrir
Umhyggju. Góðgerðarvikan er orðin
árlegur viðburður. Þegar ég keppti þá

ragnhEiður guðfinna guðnadóttir ungfrú ísland 2001

„Þetta var virkilega skemmtilegur
tími, og þó að þetta sé orðið að
klisju, þá eignaðist ég mikið af vinkonum þarna sem eru mínar bestu
vinkonur í dag. Það er ákveðið
þroskaferli fólgið í að taka þátt. Að

696 1122

kristjan@fastlind.is

Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali.

510 7900
www.fastlind.is

Framúrskarandi þjónusta í þína þágu

Bryndís schram ungfrú ísland 1957
„Ég reyndi lengi vel að gleyma þessari
reynslu, enda sá ég strax eftir að hafa
tekið þátt. Þegar ég var krýnd fékk
ég samstundis ógeð á sjálfri mér, var
ekki stolt og fannst ég hafa niðurlægt
mig. Fyrir mér upphófst ákveðin
barátta, því þegar maður er talinn
fallegur er maður í beinu framhaldi
stimplaður, og ég eyddi miklum tíma

í að sanna fyrir öllum að ég væri líka
klár. „Hún getur talað,“ sögðu margir
og supu hveljur, því það var gefið að
falleg stelpa væri vitlaus. Ef mér byðist að fara aftur í tímann og taka þátt,
vitandi það sem ég veit núna, hefði ég
aldrei tekið þátt. En mér finnst samt
ekki rétt að banna neinum að taka
þátt.“

Á heildina litið er ég sátt
með þessa reynslu

framkvæmdastjóri forvarna ehf.

Þú getur komist að því með fríu
verðmati.

Sölufulltrúi.

var þetta gaman en kannski ekki alveg
í takt við tímann eins og núna. Ég sagði
við sjálfa mig þegar ég vann að ég skyldi
gera allt sem ég gæti gert í staðinn fyrir
að sjá eftir einhverju þegar ég krýndi
næstu. Ég stofnaði mitt eigið fyrirtæki sem gengur vel. Þú ferð út fyrir þægindaramman og finnur að sumir hlutir
eru ekki fyrir þig og sumir eru algjörlega
fyrir þig. Ég fann og kynntist sjálfri mér
betur. Ég sé ekki eftir neinu.“

Ákveðið þroskaferli
fólgið í að taka þátt

Hversu mikið hefur eignin
þín hækkað í verði ?

Kristján Þ. Hauksson

Eyddi miklum tíma í að
sanna að ég væri líka klár

vissu leyti opnar þetta á tækifæri,
þótt ég hafi kannski ekki nýtt þau
sjálf. Ég hugsa að ég myndi fara í
gegnum þetta allt aftur ef ég færi
aftur í tímann og fengi tækifæri á að
vera með.“

hugrún harðardóttir ungfrú ísland 2004

Eigandi hárgreiðslustofunnar Barbarellu coiffeur.
„Ég upplifi svolítið blendnar tilfinningar þegar ég horfi til baka, en sé
á heildina litið er ég sátt með þessa
reynslu. Satt að segja veit ég samt ekki
hvort ég myndi senda dóttur mína í
svona keppni. Þetta er ekkert annað

en prinsessuleikur, og hann getur verið
skemmtilegur fyrir stelpulegar stelpur
að taka þátt í. Þannig held ég að erfitt sé
að segja hvort svona keppni sé jákvæð
eða neikvæð, þetta veltur allt á persónuleika hverrar og einnar.“

Ungfrú Ísland í gegnum árin
2014 Engin keppni haldin
2013 Tanja Ýr Ástþórsdóttir
2012 Engin keppni haldin
2011 Sigrún
Eva Ármannsdóttir
2010 Fanney Ingvarsdóttir
2009 Guðrún Dögg
Rúnarsdóttir
2008 Alexandra
Helga Ívarsdóttir
2007 Jóhanna Vala Jónsdóttir
2006 Sif Aradóttir
2005 Unnur Birna Vilhjálms
dóttir / miss World 2005
2004 Hugrún Harðardóttir
2003 Ragnhildur
Steinunn Jónsdóttir
2002 Manúela Ósk
Harðardóttir
2001 Ragnheiður
Guðfinna Guðnadóttir

2000 Elín Málfríður
Magnúsdóttir
1999 Katrín Rós Baldursdóttir
1998 Guðbjörg
Hermannsdóttir
1997 Harpa Lind Harðardóttir
1996 Sólveig Lilja
Guðmundsdóttir
1995 Hrafnhildur
Hafsteinsdóttir
1994 Margrét Skúladóttir
1993 Svala Björk Arnardóttir
1992 María Rún Hafliðadóttir
1991 Svava Haraldsdóttir
1990 Ásta Sigríður
Einarsdóttir
1989 Hugrún Linda
Guðmundsdóttir
1988 Linda Pétursdóttir /
miss World 1988
1987 Anna Margrét
Jónsdóttir
1986 Gígja Birgisdóttir

1985 Halla Bryndís Jónsdóttir
2. sæti Hólmfríður Karlsdóttir
/ miss World 1985
1984 Berglind Johansen
1983 Unnur Steinsson
1982 Guðrún Möller
1981 Engin keppni haldin
1980 Elísabet Traustadóttir
1979 Kristín Bernharðsdóttir
1978 Halldóra
Björk Jónsdóttir
1977 Anna Björk
Eðvarðsdóttir
1976 Guðmunda Hulda
Jóhannesdóttir
1975 Helga Eldon
1974 Anna Björnsdóttir
1973 Katrín Gísladóttir
1972 Þórunn Símonardóttir
1971 Guðrún Valgarðsdóttir
1970 Erna Jóhannesdóttir
1969 María Baldursdóttir

1968 Jónína Konráðsdóttir
1967 Guðrún Pétursdóttir
1966 Kolbrún Einarsdóttir
1965 Sigrún Vignisdóttir
1964 Pálína Jónmundsdóttir
1963 Thelma Ingvarsdóttir
1962 Guðrún Bjarnadóttir /
miss international 1963
1961 María Guðmundsdóttir
1960 Sigrún Ragnarsdóttir
1959 Sigríður Geirsdóttir
1958 Sigríður Þorvaldsdóttir
1957 Bryndís Schram
1956 Ágústa
Guðmundsdóttir
1955 Arna Hjörleifsdóttir
1954 Ragna Ragnarsdóttir
1953 Sigríður Árnadóttir
1952 Engin keppni haldin.
1951 Elín Sæbjörnsdóttir
1950 Kolbrún Jónsdóttir

Haustfögnuður
Full búð af fallegum haustvörum og frábærum tilboðum

Haustlaukarnir
eru komnir!

40% afsláttur af öllum trjáplöntum | Grill og grillaukahlutir 15% | Garðljós 30%
Klippur og verkfæri 20% | Steinastyttur 40% | Luktir og seríur 20%

glæsilegt haustlyng

3 stk Callunur eða Erikur

á 1.495kr

Fyrirlestur með Vilmundi Hansen um
haustgróðursetningu,
klippingar og haustverkin í garðinum
Kl 12:00 á Spírunni. Aðgangur ókeypis

Uppskerumarkaður!

Ferskt grænmeti beint frá Bónda

Á sPírUnnI:

hAuStuPpSkeRUsúpa
vOlG ePlAkaKa Með íS
cRoIssAnT oG KafFI
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Lífið í
vikunni
29.08.1505.09.15

Ég hef alltaf verið
aðdáandi hennar
og það sem heillar mig
mest er þessi fáránlega
stjórn á röddinni. Þegar
ég var yngri reyndi ég
nákvæmlega við þetta og
draumurinn að ná að beita
þessari tækni og hafa þessa
stjórn sem hún hefur.
Sara Pétursdóttir, eða Glowie,
mun hita upp fyrir stórstjörnuna
og átrúnaðargoðið sitt Jessie
J. sem mun halda tónleika í
Laugardalshöllinni í október.

Þú færð TEMPUR®
koddana BARA
hjá okkur!

SÉRHANNAÐIR HEILSUKODDAR
Hentar þeim
sem sofa á hlið

TEMPUR® ORIGINAL HEILSUKODDINN
Þessum mælum við sterklega með fyrir þá sem þurfa á sérstökum
stuðningi að halda vegna líkamlegra ástæðna. Hönnun hans fylgir
náttúrulegri sveigju hálsins til að styðja við mænu og hrygg til að
veita þér fullkomna næturhvíld.

Verð kr.

18.900

CLASSIC COMFORT KODDAR
Hentar nær öllum
svefnstellingum

EXTRA
MJÚKUR

TEMPUR® CLOUD COMFORT HEILSUKODDINN
Comfort koddinn er gerður sérstaklega úr TEMPUR® ES (Extra Soft)
efninu og veitir einstakt jafnvægi í mýkt og stuðningi. Tilvalinn fyrir þá
sem vilja stuðninginn sem TEMPUR® er þekkt fyrir, en mýktina líka.

Verð kr.

24.875
Hentar nær öllum
svefnstellingum
FÁANLEGUR
MJÚKUR,
MEDIUM OG
STÍFUR

TEMPUR® TRADITIONAL HEILSUKODDINN
Sígild lögun þessa kodda veitir unaðslega tilfinningu og þægilegan
stuðning í öllum svefnstellingum. Fáanlegur mjúkur, medium og stífur
– sígild þægindi fyrir alla.

Verð kr.

19.900
www.betrabak.is

Leggur grunn að góðum degi
Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477 | Opið virka daga frá kl. 10-18 & Laugard. frá kl. 11-16
Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100 | Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566 |
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kLárar tónLeikaferð

fLækist í Madison-MáLið

Vegan fyrir íÞróttafóLk

Ásgeir Trausti gaf út sína fyrstu plötu,
Dýrð í dauðaþögn, árið 2013 og hefur
komið fram á 324 tónleikum síðan þá.
Hann hefur ferðast um allan heim og
hefur meðal annars túrað með tónlistarmönnum
á borð
við Alt-j,
Hozier
og John
Grant.
Hann
ætlar sér
að gefa út
nýja plötu á
næsta ári.

Það varð allt vitlaust út um allan heim
þegar gögnum frá framhjáhaldssíðunni
Ashley Madison var lekið. Fjölmiðlar um
allan heim hafa fjallað um málið í næstum
því tvær vikur. Bjarni Ben fjármálaráðherra var með
skráð netfang
á síðunni en
samkvæmt
stöðuuppfærslu frá
eiginkonu
hans gerðu
þau það
saman árið
2008 í gríni.

Systurnar Hildur Sif og Jóna Kristín
Hauksdætur halda úti uppskriftasíðu
þar sem þær deila ljúffengum vegan
uppskriftum. Þær spila báðar með
meistaraflokki Breiðabliks og segja að
það sé ekki
rétt að
íþróttafólk
þurfi að
borða
kjöt til
þess að
fá orku
til að ná
árangri.

Vill kynna landið
sem hann elskar fyrir
allri heimsbyggðinni
Chris Carmichael,
ein stærsta Snapchat-stjarna heims,
er á leið til landsins
um helgina. Hann er
tilnefndur til verðlauna sem sá besti
á Snapchat,
ásamt Jerome
Jarr og Ryan
Seacrest.
„Áður en ég kom til Íslands
fyrir einu og hálfu ári vissi
ég ekkert um það. Núna
elska ég landið
og vil kynna
það fyrir öllum
sem fylgja mér
á Snapchat,“ segir
Chris Carmichael, sem
er ein af þekktustu Snapchatstjörnum heims um þessar
mundir, í samtali við Fréttablaðið. Carmichael kom hingað til lands
ásamt félögum sínum Jerome Jarr og
Nash Grier í janúar 2014, en eins og
margir muna varð uppi fótur og fit í
Smáralind þegar þeir mættu þangað.
Grier og Jarr voru þá þekktir í gegnum
myndbandsforritið Vine og þótti það
athyglisvert hversu fáir af eldri kynslóðinni höfðu heyrt um þá, en samt
fylltist Smáralind af unglingum þegar
tvímenningarnir boðuðu komu sína
þangað.
Líklega er svipað uppi á teningnum
nú; fáir ef eldri kynslóðum Íslendinga
vita væntanlega hver Chris Carmichael er. Hann er með yfir 100
þúsund fylgjendur á Snapchat og er tilnefndur í flokki þeirra sem bestir þykja
á Snapchat á Streamy-verðlaunahátíðinni sem haldin verður um miðjan
septembermánuð. Þetta er í fimmta
sinn sem hátíðin er haldin og er Carmichael að keppa við vin sinn Jerome
Jarr og stórstjörnuna Ryan Seacrest.
Fjallað hefur verið um Carmichael í
stórum erlendum fréttamiðlum á borð
við Time. Hann mun lenda á Íslandi
á sunnudagskvöld og strax byrja að
taka upp myndbönd sem hann birtir
á Snapchat. Hann ætlar bæði að taka

Chris
Carmichael hefur
vakið gríðarlega
athygli með frammistöðu
sinni á Snapchat.

upp í Reykjavík og svo ferðast um
landið.
„Það fór svolítið í taugarnar á mér
hvað ég vissi lítið um landið þegar ég
kom hingað fyrst. Mér þykir það svo
fallegt, mig langar að segja öllum frá
því, nú þegar ég nýt vinsælda á samfélagsmiðlum. Ég ætla mér að snappa
frá Íslandi, segja frá öllu því sem ég
geri hér. Ég kynntist forritinu fyrst
þegar ég kom til landsins fyrst og vil
koma aftur hingað og votta þjóðinni
virðingu mína.“
Carmichael er þekktur fyrir að segja
sögur á miðlinum, nokkuð sem fáir
aðrir gera. „Ég reyni að láta sögurnar
sem ég segi í gegnum miðilinn allar
hafa upphaf, miðju og endi. Ég ætla
mér að búa til slíkar sögur hér. Ég
mun leggja mikið upp úr þessu og hvet
Íslendinga sem vilja taka þátt í þessu
með mér að fylgjast með mér á Snapchat. Þar mun ég tilkynna tökustaði

að Ég Vissi Lítið uM
Landið Þegar Ég koM
hingað fyrst. MÉr Þykir
Það sVo faLLegt, Mig Langar
að segja öLLuM frá ÞVí, nú
Þegar Ég nýt VinsæLda á
saMfÉLagsMiðLuM. Ég ætLa
MÉr að snappa frá ísLandi,
segja frá öLLu ÞVí seM Ég
geri hÉr.
og fleira.“ Auk þess mun Carmichael
stýra Snapchat-reikningi Nova, sem er
stærsti reikningur landsins, á mánudag.
Hann segist hlakka mikið til að
koma. „Ég hef varla hlakkað til neins
jafn mikið á ævi minni. Þetta verður
æðislegt,“ segir Carmichael sem bætir
því við að hann fái mikinn innblástur
af frásagnarhefð þjóðarinnar og vísar
þar í Íslendingasögurnar. Þeir sem vilja
fylgjast með honum á Snapchat geta
slegið inn ChrisCarm í leitargluggann.
kjartanatli@frettabladid.is
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Hjalti Egilsson hjalti@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Gunnhildur Geira Dan Þorláksdóttir geira@365.is,
Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407:
Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is
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ÁFRAM ÍSLAND!

Óskum landsliðinu til hamingju með sigurinn gegn Hollandi
og velfarnaðar í leiknum á morgun gegn Kasakstan.

DÚNDUR

ÚTSALA

HÖRKU PLANKA HARÐPARKET

Verð frá 1.590 kr. m²
Styrkleiki AC4. 25 ára ábyrgð

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200 Fax: 512 5301 ritstjorn@frettabladid.is

Bakþankar

Bergs Ebba

Sýrland

M

örgum sinnum á ári
dúkkar upp málefni
sem yfirgnæfir alla
umræðu á Íslandi.
Það getur verið
umræða um kaup á nýrnatæki eða
hneykslunaralda vegna þess að einhver
leggur ítrekað í tvö bílastæði. Þetta er
ekkert séríslenskt. Svona er þetta alls
staðar í heiminum hvort sem staðir eru
litlir eða stórir, ríkir eða fátækir. Það
er enginn eðlismunur á því hvernig
umræðuefni rísa og hníga í heilu landi
eða í litlu kaffisamsæti.
Við erum orðin vön þessu. Það er
beinlínis spilað inn á þetta. Góðum
málefnum er sinnt með árveknis
átökum. Það eru blásnir upp hoppu
kastalar eða hlaupin maraþon til að
beina athyglinni í stutta stund að góðu
málefni. Markmiðið er „að vekja fólk til
umhugsunar“ og svo þegar það er búið
þurfa hin góðu málefni að fara aftast
í röðina og bíða þolinmóð eftir plássi
í næstu umferð í umræðuefnahring
ekjunni.
Ég hugleiði þetta vegna þess sem
hefur verið mest í umræðunni undan
farna viku. Flóttamannaneyðin. Frá
Sýrlandi streyma allir sem hafa til þess
einhver ráð. Sýrland er eins og Bosnía
1993. Þar hafa hlið vítis opnast. Landið
er klofið og þrír ofbeldisfullir hópar
berast á banaspjótum og beita ógeðs
legum aðferðum eins og efnavopnum
og nauðgunum. Straumur flóttamanna
mun aðeins aukast. Sumir munu deyja
á landamærunum, sumir í vöruflutn
ingalestum eða sökkvandi skipum en
ekkert mun stöðva strauminn. Þetta
er hið viðvarandi ástand og á sama
tíma og land eins og Kanada, sem hefur
langa sögu af stuðningi við flóttamenn,
stígur á bremsurnar þá er sjálfssprottið
íslenskt átak að vekja heimsathygli.
Það eina sem ég vildi sagt hafa er að
ég styð þetta átak af svo miklum móð
að ég óska þess að það geri meira en
að vekja fólk til umhugsunar. Ég óska
þess að það öðlist meira en 15 mínútur
árveknisfrægðar áður en fólk fer að
hugsa um næsta mál. Höldum því á dag
skrá, höldum áfram að þrýsta á stjórn
völd og bjóða fram aðstoð og hættum
ekki fyrr en samþykkt hefur verið að
taka á móti margfalt fleiri flóttamönn
um en upphaflega var ráðgert.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

64,1%

MBL

FBL

26%

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 12–80 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, jan.– mar. 2015

Allt sem þú þarft ...

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

