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Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, ungfrú heimur 2005, segir 
fegurðarsamkeppnir barn síns tíma og vonaðist til að íslenska 
keppnin yrði lögð af. Í dag er hún lögmaður sem þurfti að sanna 
sig tvöfalt á við næsta mann í starfi – ekki síst fyrir sjálfri sér.  ➛26

Þetta var ekki ég

Mynd/viðar logi kristinsson
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Reykjavík Forsætisráðuneytið á í 
viðræðum við eigendur lóðarinnar 
við Hafnartorg, Landstólpa þró-
unarfélag, um að aðilar skiptist á 
lóðum. Þannig fengi Landstólpi lóð 
stjórnarráðsins við Skúlagötu en 
stjórnarráðið fengi lóðina á Hafn-
artorgi undir starfsemi ráðuneyta. 
Forsætisráðherra segir að þá yrði 
byggt mun minna á lóðinni en nú 
standi til og í stíl sem Reykvíkingar 
gætu verið stoltir af.

S. Björn Blöndal, oddviti Bjartrar 
framtíðar í borgarstjórn Reykjavík-
ur, segir aðalskipulag borgarinnar 
gera ráð fyrir að á jarðhæð húsanna 
við Hafnartorg verði verslun og 
þjónusta. „Þessir samningar munu 
ekki breyta aðalskipulagi hvað það 
varðar,“ segir hann.

Þegar Björn er spurður út í skoð-
un sína á þessum makaskiptum 
segir hann aðilum frjálst að gera 
samninga sín á milli. 

„Við viljum hins vegar sjá mannlíf 
í miðbænum. Ég gæti svo sem alveg 
séð fyrir mér líflegri starfsemi í hús-
unum en stjórnarráðið.“ 

„Einnig er skipulagið þannig að 
það er ekki hægt að byggja bara eitt 
hús með burstum á lóðinni,“ segir 
Björn að lokum. – sa

Ég gæti svo sem 
alveg séð fyrir mér 

líflegri starfsemi í húsunum 
en stjórnarráðið.

Björn Blöndal
oddviti Bjartrar 
framtíðar

Okkur gengur svo 
vel og það er því 

góða fólki að þakka sem 
hefur orðið á vegi okkar og 
tekið upp málstað okkar.

Aleka Telati

Veður

í dag verður suðvestan 13 til 18 metrar á 
sekúndu á landinu með rigningu, en slyddu 
á fjallvegum. Hann hangir væntanlega þurr 
á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 1 til 6 
stig.  Sjá Síðu 48

Leikskólabörnin hæstánægð með súrmatinn

Krakkarnir á leikskólanum Austurkór nutu þess að gæða sér á súrmat í hádeginu á bóndadaginn í gær. Bóndadagurinn er fyrsti dagur þorra og má 
þess vænta að fjölmargir landsmenn sæki í súrmatinn á næstunni. Fréttablaðið/Ernir

Samfélag „Ég kveið því að hitta lög-
fræðing okkar. Hún hringdi í mig og 
sagðist hafa fréttir að færa mér og 
konunni minni og bað okkur um að 
hitta sig. Á leiðinni þangað hugsaði 
ég um hvort við værum að fara að fá 
slæmar fréttir. Svo þegar hún sagði 
mér fréttirnar þá fóru þær inn um 
annað eyrað og út um hitt. Ég hrein-
lega náði ekki því sem hún sagði 
því ég hafði verið búinn undir það 
versta,“ segir Hasan Telati, ákaflega 
hamingjusamur fjölskyldufaðir.

Hasan, eiginkona hans Aleka og 
börnin þeirra þrjú, Laura, Janie og 
Petrit, eru frá Albaníu og hafa fengið 
dvalarleyfi á Íslandi af mannúðar-
ástæðum og vegna sérstakra tengsla 
þeirra við landið.

Fjölskyldan komst í fréttirnar 
í september þegar Fréttablaðið 
greindi frá því að börnin þrjú höfðu 
ekki fengið skólavist þrátt fyrir að 
hafa dvalið á landinu frá því í júní. 

Forstjóri Útlendingastofnunar 
sagði að mistök hefðu verið gerð, 
stofnunin hafi ekki brugðist nógu 
hratt við og að verkferlum yrði breytt 
svo að að slíkt kæmi ekki fyrir aftur.

Fór svo að börnin fengu inni í 
skóla í Laugarneshverfinu og kunna 
öll vel við sig þar.

Laura Telati brosir út að eyrum. 
„Ég kastaði mér í gólfið af gleði, 
skólafélagar mínir samglöddust mér 
innilega,“ segir hún.

Laura er í tíunda bekk í Lauga-
lækjarskóla og hefur, þótt ung sé, 
sjálf barist fyrir málstað fjölskyld-
unnar og flutti meðal annars hjart-
næma ræðu á meðmælafundi sem 
var haldinn í Laugarneskirkju þar 
sem hún bað um að fá að vera áfram 
á Íslandi.

Það var síðan í október sem 

Útlendingastofnun synjaði fjöl-
skyldunni um dvalarleyfi. Kom 
fram í synjun stofnunarinnar að 
fjölskyldan væri ekki álitin flótta-
fólk þar sem hún væri ekki talin í 
lífshættu í heimalandinu Albaníu 
og ætti ekki ofsóknir á hættu. Synj-
unin var fjölskyldunni mikið áfall.

Fjölskyldan áfrýjaði úrskurð-
inum og það vakti mikla reiði í 
samfélaginu að senda ætti þau úr 
landi.

Rithöfundurinn Illugi Jökulsson 
setti af stað undirskriftasöfnun til 
þess að þrýsta á stjórnvöld um að 
leyfa fjölskyldunni að vera hér 
áfram.

Á rúmum þremur sólarhringum 
höfðu 10 þúsund manns skrifað 
undir. Alls kyns aðstoð barst fjöl-
skyldunni, atvinnutilboð, gjafir og 
góðvild.

„Við erum innilega þakklát og 
hlökkum til að byggja upp líf okkar 
í ró og næði hér á Íslandi. Okkur 
gengur svo vel og það er því góða 
fólki að þakka sem hefur orðið á 
vegi okkar og tekið upp málstað 
okkar,“ segir Aleka.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Telati-fjölskyldan trúði 
ekki góðu fréttunum
Albanska Telati-fjölskyldan fékk í gær dvalarleyfi af mannúðarástæðum og 
vegna sérstakra tengsla við Ísland. Þau trúðu ekki góðu fréttunum í fyrstu því 
þau höfðu búið sig undir það versta. Full þakklætis og tilhlökkunar.

Hamingjusöm og hólpin fjölskylda með reykjavík í bakgrunni. Mynd/VilHElM

SjávaRútveguR Samkvæmt niður-
stöðum loðnumælinga Hafrann-
sóknastofnunar, sem hófust rétt 
eftir áramót og lauk á fimmtudag, 
er veiðistofn loðnu um 675 þúsund 
tonn.

Í samræmi við nýja aflareglu 
verður heildaraflamark á vertíðinni 
2015/2016 því aðeins 173 þúsund 
tonn að meðtöldum þeim afla sem 
búið var að veiða þegar mælingar 
fóru fram.

Ný aflaregla, sem stjórnvöld 
ákváðu að taka upp síðastliðið vor, 
byggir á því að skilja eftir 150 þús-
und tonn til hrygningar með 95% 
líkum. 

Fyrri aflaregla gerði ráð fyrir að 
skilja eftir 400 þúsund tonn af veiði-
stofni til hrygningar, og samkvæmt 
henni má gefa sér að ráðgjöf Haf-
rannsóknastofnunar hefði hljóðað 
upp á um það bil 275 þúsund tonn, 
eða um 100 þúsund tonnum meiri 
afla en nú. – shá

Dökkt úrlit með 
loðnuvertíð

Skipulag 
breytist 
ekki við 
makaskipti
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BÚSÁHÖLD 25-50% • SMÁRAFTÆKI 20-40% • FLÍSAR 30%  • LJÓS 25% 
POTTAR OG PÖNNUR 25-50% • RAFMAGNSVERKFÆRI 20-40% • BLÖNDUNARTÆKI 25-35%

HANDVERKFÆRI 20-40% • VERKFÆRATÖSKUR 20-40% • HEIMILISTÆKI VALDAR VÖRUR 15-35% 
PARKET VALDAR VÖRUR 30-40% • ÚTIVISTARFATNAÐUR 25% • VEGGÞILJUR 30-40%

INNIMÁLNING 20-30% • BARNABÍLSTÓLAR 25% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

ÚTSALA
HÚSASMIÐJUNNAR

EIN STÆRSTA ÚTSALA OKKAR FRÁ UPPHAFI
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Þvottavél
7 kg, 1200sn. Orkunýting A+++
1805690

AFSLÁTTUR
22%

59.990kr
76.900kr

Hraðsuðukanna Eloise
Electrolux 1.5 ltr
1829123

4.590kr
6.490kr

LÝKUR UM HELGINA

Höggborvél
Black & Decker KR504CRE
5245599

Laugardag kl. 12-19

AÐEINS 1.990 kr
Borðaðu á staðnum eða 
taktu með heim og komdu 
bóndanum á óvart.

Túlípanar
10 stk.

1.490 kr

1.990kr
2.690kr

Orkidea

Þorrahlaðborð 
í Skútuvogi

Afslættir á útsölu gilda ekki af vörum merktum „lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ og tilboðsvörum • 
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

6.495kr
9.995kr

AFSLÁTTUR
35%

AFSLÁTTUR
29%

1.990kr

25-50% afsláttur

ÚTSALA
BLÓMAVALS

POTTAPLÖNTU



Tveir starfsmenn fíkni-
efnadeildar lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu sæta nú 
rannsókn vegna meintra 
spillingarmála.

LöggæsLa Aldís Hilmarsdóttir, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu og 
yfirmaður fíkniefnadeildar, hefur 
verið færð tímabundið til í starfi 
innan lögreglunnar. Var henni til-
kynnt um flutninginn í gær og gildir 
hann í sex mánuði.

Fíkniefnadeild lögreglunnar 
hefur legið undir ámæli síðustu 
vikur vegna spillingarmála innan 
deildarinnar, en tveir lögreglumenn 
eru undir rannsókn vegna meintra 
brota í starfi.

Áður hafði Aldís afþakkað boð 
um flutning til embættis nýs héraðs-
saksóknara. Sigríður Björk Guð-
jónsdóttir, lögreglustjóri höfuð-
borgarsvæðisins, staðfesti að Aldísi 
hefði verið boðinn flutningur til 
þess embættis. Aldís hefur leitað til 
lögfræðings og mun krefja lögreglu-
stjóra um rökstuðning fyrir þessum 
tilflutningi.

Nýr yfirmaður fíkniefnadeildar er 
Runólfur Þórhallsson, aðalvarðstjóri 

hjá ríkislögreglustjóra, en hann hefur 
einnig starfað hjá sérstökum sak-
sóknara sem og hjá fíkniefnadeild 
lögreglunnar. Verður Aldís flutt í 
hóp sem sér um að vinna að mótun 
nýrrar deildar sem sinna á skipu-
lagðri brotastarfsemi. – skh / sa
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töLUr vikUnnar 18.01.2016 tiL 24.01.2016

453  
peningaþvættistilkynningar 
bárust ríkislögreglustjóra árið 2014.

 29% 
fjölgun hefur orðið í hópi öryrkja 
á tímabilinu 2005 til 2015.

7,6  
milljarðar 
renna til sérgreina-
lækna á einka-

 803 
Brot vegna akstUrs 
undir áhrifum ávana- og fíkni-

efna voru skráð í fyrra. 6  
sýrlensk-
ar flótta-

fjöl-
skyldur 

komu til 
landsins í 

vikunni.

969 
 ByggingarLeyfi  

voru stimpluð í fyrra en þau 
voru aðeins 10 árið 2010.

börn bjuggu við skort  
á Íslandi árið 2014.

6.106
stofum, 
sem er 
þrefalt 
meira en 
1997

Sjáðu sólina með 
VITA í sumar
Mallorca | Alicante | Tenerife | Krít  

Allt að: 100.000 kr.bókunar- afsláttur
VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS

stjórnsýsLa „Engar jólagjafir eru 
gefnar starfsmönnum. Starfs-
menn greiða sjálfir fyrir jólahlað-
borðið sem er skipulagt af starfs-
mannafélaginu,“ segir í svari Steins 
Jóhannssonar, skólastjóra Fjöl-
brautaskólans við Ármúla, við fyrir-
spurn Fréttablaðsins.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
í gær eru engar sérstakar reglur í 
gildi um jólagjafir og veisluhöld 
fyrir starfsmenn stofnana og emb-
ætta ríkisins. Samkvæmt könnun 
blaðsins sem byggir á svörum frá 
þessum aðilum sem í gær voru 150 
er afar misjafnt hvort og þá hvað 
ríkisstarfsmönnum er gefið í jóla-
gjöf frá vinnuveitenda sínum. Sama 
gildir um jólaveislur.

Sérstaklega áberandi er hversu 
starfsmenn framhaldsskóla bera 
skarðan hlut frá borði þegar kemur 
að gjöfum. Tekið er fram að þetta er 
langt í frá algilt varðandi skólana.

„Ég var hálf miður mín yfir að fá 
þessa spurningu, því við fyrsta lið 
er svarið ekkert og skólinn greiðir 
á móti starfsmannafélaginu í jóla-
hlaðborðið og um þessi jól var það 
samtals 192 þúsund og deilist á 80 
starfsmenn,“ svarar Jón Már Héðins-
son, skólameistari Menntaskólans á 
Akureyri. 

„Starfsmenn Menntaskólans í 
Kópavogi hafa aldrei fengið jóla-
gjafir frá skólanum. Ekki er boðið 
í jólahlaðborð utan skólans. Einu 
sinni á aðventu borða starfsmenn 
saman hangikjöt í mötuneyti skól-
ans á kostnað skólans, án maka,“ 
segir Margrét Friðriksdóttir, skóla-
meistari Menntaskólans í Kópavogi.

„Engar jólagjafir voru færðar 

starfsmönnum enda hefur það 
ekki verið gert áður,“ segir í svari 
Jóns Reynis Sigurvinssonar, skóla-
meistara Menntaskólans á Ísafirði. 
Hins vegar hafi öllum starfsmönn-
um verið boðið á jólahlaðborð. 
„Jólahlaðborðið var í mötuneyti 
skólans og kostaði 4.500 krónur 
á mann og samtals var útlagður 
kostnaður stofnunarinnar 120.000 
krónur. Mökum var einnig boðið en 
þeir þurftu sjálfir að greiða kostnað-
inn sem var 4.500 krónur.“

„Nei, starfsmönnum var ekki 
gefin jólagjöf, það tíðkast ekki við 
þessa stofnun,“ svarar Olga Lísa 
Garðarsdóttir, skólameistari Fjöl-
brautaskóla Suðurlands. Öllum hafi 
þó verið boðið í hangikjöt og malt 
og appelsín í vinnunni. Það hafi 
kostað 455 krónur á mann.

Helgi Ómar Bragason skóla-
meistari segir Menntaskólann á 
Egilsstöðum ekki hafa gefið starfs-
mönnum gjöf. Ekkert jólahlaðborð 
hafi verið að þessu sinni en starfs-
fólki hafi hins vegar verið boðið í 
hefðbundna útskriftarveislu fyrir 
brautskráða nemendur.

„Starfsfólk FB fékk enga jólagjöf,“ 
segir Guðrún Hrefna Guðmunds-
dóttir, skólameistari Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti. Skólinn hafi 
hins vegar styrkt starfsmannafélag 
FB um 4.500 krónur á mann vegna 
jólakvöldverðar.

Starfsmönnum Fjölbrautaskóla 
Vesturlands var gefin jólagjöf í 
fyrsta skipta um nýliðin jól að sögn 
Ágústu Elínar Ingþórsdóttur skóla-
stjóra. Gjöfin hafi verið ostakarfa 
sem kostaði 3.585 krónur á mann. 
Þá hafi starfsmönnum verið boðið í 

Starfsmenn framhaldsskóla fá 
margir enga jólagjöf frá ríkinu
Meðal ríkisstarfsmanna sem fengu ekki jólagjöf frá ríkinu er starfsfólk framhaldsskóla áberandi. Sumir skól-
anna hafa einfaldlega aldrei gefið jólagjafir. Skólameistari MA segist miður sín yfir að vera spurður að þessu.

StjórnSýSla Eftirlits- og rannsóknar-

stofnunin Matís gaf starfsmönnum 

sínum veglegustu gjöfina um nýliðin 

jól af öllum stofnunum og embættum 

ríkisins. Hljóðbókasafnið hélt dýr-

ustu jólaveisluna.
Fréttablaðið sendi spurningar um 

jólahlaðborð og jólagjafir til stofn-

ana, embætta og fyrirtækja í eigu rík-

isins og hafði fengið ríflega 140 svör 

áður en gengið var frá þessari grein í 

gær. Ekki bárust svör frá öllum.

Engar sérstakar reglur eru um jóla-

gjafir og hátíðarveislur hjá ríkinu. 

Það virðist endurspeglast ágætlega í 

svörunum sem Fréttablaðinu bárust 

því á meðan sumir ríkisstarfsmenn 

fengu jafnvel hvorki gjöf né veisluboð 

fengu aðrir tugþúsunda gjafir og tóku 

þátt í dýrum veislum.
Efstir á listanum yfir verðmæti 

jólagjafa eru 132 starfsmenn Matís. 

Þeir fengu hver og einn 25 þúsund 

króna inneignarkort í banka og 

forrétta pakka frá Trít ehf. að and-

virði 5.827 krónur. Samanlagt verð-

mæti þessara tveggja gjafa er 30.827 

krónur. Matís bauð starfsmönnum 

hins vegar ekki til jólasamsætis.

Næstir á eftir Matís á jólagjafalist-

anum eru starfsmenn Einkaleyfa-

stofu. Verðmæti jólapakkans 

þeirra var 27.800 krónur. Í 

pakkanum var púði, kerti 

og leikhúsmiðar. Einka-

leyfastofa greiddi síðan 

5.782 krónur á mann í jóla-

hlaðborð sem haldið var 

í stofnuninni sjálfri.
Varðandi verðmæti 

jólagjafanna er rétt að 

taka fram að á  nokkr-

um stöðum var 
jólagjöfin í formi 

eins eða fleiri 
frídaga. Þann-

ig fengu  starfsmenn 

Náttúrufræðistofn-
unar og Þjóð-

m i n j a s a f n s , 
f y r i r  u t a n 

þjóðminjavörð og fjármálastjóra, frí 

milli jóla og nýárs í jólagjöf. Ekki var 

lagt mat á verðmæti þessara gjafafrí-

daga í svörum til Fréttablaðsins.

Sem fyrr segir voru það starfs-

menn Hljóðbókasafns sem sátu 

dýrustu jólaveisluna. Þeim var boðið 

í Perluna ásamt mökum og hljóðaði 

reikningurinn upp á 17.335 krónur á 

hvern gest sem voru fimmtán. Fyrir 

þá starfsmenn sem komu með maka 

má segja að Hljóðbókasafnið hafi 

greitt 34.670 krónur. Í svari stofnun-

arinnar kemur hins vegar fram að 

starfsmenn fengu ekki jólagjöf.

Næst á eftir á þessum lista er Jafn-

réttisstofa sem bauð starfsmönnum 

og mökum þeirra, samtals ellefu 

manns, í veislu á Icelandair hótelinu 

á Akureyri. Þegar upp var staðið var 

reikningurinn þar 16.527 krónur á 

mann. Starfsmenn Jafnréttisstofu 

fengu jafnfram 8.500 króna gjafabréf 

í Menningarhúsið Hof í jólagjöf.

Meðal þeirra sem hvorki fengu 

gjafir eða jólaboð eru starfsmenn 

Fjölbrautaskólans við Ármúla, 

Bankasýslunnar, Sýslumannsins á 

Norðurlandi vestra og Vatnajökuls-

þjóðgarðs.
Þá má nefna að algengt er að starfs-

mannafélög standi fyrir jólafagnaði 

og borgi hann að öllu leyti eða á 

móti starfsmönnunum eða viðkom-

andi stofnun. Algengar jólagjafir eru 

matarkörfur, ostabakkar, konfekt og 

gjafakort.
Af stórum vinnustöðum má geta 

Landspítalans þar sem keypt voru 

fimm þúsund gjafakort á tvo miða 

hvert í Borgarleikhúsið. Fyrir það 

greiddi spítalinn alls 15 milljónir 

króna eða 3.000 krónur fyrir hvern 

starfsmann. Landspítalinn hélt síð-

degismóttöku fyrir starfsmenn í 

Hörpunni og greiddi fyrir það ríf-

lega 8,1 milljóna króna sem svarar til 

um 7.400 króna á hvern hinna 1.100 

starfsmanna sem áætlað er að hafi að 

lágmarki sótt jólahófið.

Sátu dýrlegar 
veislur en aðrir 
fengu ekkert
Mikill munur er á jólagjöfum og veisluhaldi ríkis-

stofnana og embætta fyrir starfsmenn. Á meðan 

sumir fengu hvorki vott né þurrt sátu aðrir dýrar 

veislur með mökum sínum í boði ríkisins.

nordicphotos/getty

✿ Dýrustu jólaboðin og gjafirnar hjá ríkinu

132 starfsmenn

26 starfsmenn

21 starfsmenn

2 starfsmenn

26 starfsmenn

16 starfsmenn

25 starfsmenn

81 starfsmaður

6 starfsmenn

23 starfsmenn

477 starfsmenn

27 starfsmenn

25 starfsmenn

144 starfsmenn

42 starfsmenn

5 starfsmenn

125 starfsmenn

15 starfsmenn

53 starfsmenn

16 starfsmenn

Matís
Samtals 4.069.141 kr.

30.827 kr.

einkaleyfastofan

púði, kerti og leikhúsmiðar
Samtals 722.800 kr.
27.800 kr.

Fjölmiðlanefnd

skattrannsóknarstjóri

yfirskattanefnd

Byggðastofnun

Fjármálaráðuneytið

rannsóknarnefnd samgönguslysa

póst- og fjarskiptastofnun

ÁtVr

Mannvirkjastofnun

sýslumaður Vesturlands

samgöngustofa

Útlendingastofnun

Úrvinnslusjóður

Fangelsismálastofnun

ríkiskaup

sérstakur saksóknari

ríkiseignir

24.995 kr.

24.892 kr.

23.798 kr.

23.068 kr.

21.750 kr.

20.599 kr.

20.437 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

19.999 kr.

19.006 kr.

18.524 kr.

17.110 kr.

16.207 kr.

15.876 kr.

15.400 kr.

15.376 kr.

Samtals 49.990 kr.

Samtals 647.192 kr.

Samtals 380.768 kr.

Samtals 576.695 kr.

Samtals 1.761.750 kr.   

Samtals 123.594 kr.

Samtals 470.051 kr.

Samtals 5.924.000 kr.

Samtals 540.000 kr.

Samtals 499.975 kr.

Samtals 2.738.840 kr.

Samtals 778.000 kr.

Samtals 85.550 kr.

Samtals 2.025.935 kr.

Samtals 412.766 kr.

Samtals 816.000 kr.

Samtals 246.016 kr.

Samtals 525.000 kr.

sýslumaðurinn á suðurnesjum
25.000 kr.

hljóðbókasafn

Jafnréttisstofa

Landsnet

Umboðsmaður Alþingis

póst- og fjarskiptastofnun

Mannvirkjastofnun

Lögregluskóli ríkisins

héraðsdómur suðurlands

Forsætisráðuneytið

Fjármálaeftirlitið

Þjóðskjalasafn

héraðsdómur reykjaness

ríkislögmaður

Menntamálastofnun

Byggðastofnun

Umhverfisráðuneyti

Landlæknir

ríkisendurskoðun

stofnun Vilhjálms stef.

17.335 kr.

16.527 kr.

15.385 kr.

15.128 kr.

14.177 kr.

rAriK

10.402 kr.

13.335 kr.

13.240 kr.

13.226 kr.

13.095 kr.

12.954 kr.

12.608 kr.

12.089 kr.

11.778 kr.

9.900 kr.

9.779 kr.

9.545 kr.

9.400 kr.

9.360 kr.

9.276 kr.

gjafakort í Kringlunni 

Þráðlausir hátalarar

Bók og matarkarfa

gjafakort 20 þúsund og konfekt

skál, púði og kjöt

panna og matarpakki

Matargjöf

Ullarteppi og 2 vínflöskur

gjafabréf úr banka

gjafabréf úr banka

Matarkarfa hagkaups

gjafabréf 10 þúsund 
og 2 leikhúsmiðar

Bók og konfekt

Matargjafir

Matarkassi og 
vínflaska

sælkerakarfa
og léttvín

Matarpakki  
frá ss og vín

Flíspeysa merkt st 
og bók

Með mökum

Með mökum

Með mökum

Með mökum

Með mökum

Með mökum

Með mökum

Forréttapakki frá trít ehf. og 25 þúsund kr.  

bankainneign

Jólaveislur ríkisstofnana Jólagjafir ríkisstofnana til starfsmanna
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visir.is Nánar upplýsingar um aðrar 

stofnanir, embætti og fyrirtæki.

Garðar Örn 
Úlfarsson
gar@frettabladid.is

Á nokkrum stöðum var 

jólagjöfin í formi eins eða 

fleiri frídaga. Þannig 

fengu starfsmenn Náttúru-

fræðistofnunar og Þjóð-

minjasafns frí milli jóla og 

nýárs í jólagjöf. 
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Nei, starfsmönnum 
var ekki gefin 
jólagjöf, það tíðkast 
ekki við þessa 
stofnun.
Olga Lísa Garðarsdóttir, 
skólameistari Fjölbrauta-
skóla Suðurlands

fram kom í umfjöllun 
fréttablaðsins í gær 
að sumir ríkisstarfs-
menn fengu jóla-
gjafir að verðmæti 
tuga þúsunda króna 
og öðrum var boðið í 
dýrar veislur.

 
Omar Al Khattab  
sýrlenski flóttadrengurinn  
hélt fast í 
fiðluna sína 
við komuna til 
Íslands. Hann 
vonast til að fá 
tækifæri til að 
læra á hljóð-
færið sitt sem 
honum var 
gefið í Beirút. Eins og hin flótta-
börnin hlakkar Omar til að hefja 
skólagöngu en ekkert þeirra hefur 
gengið í skóla frá því að fjölskyldur 
þeirra flúðu Sýrland. 

Bryndís Snæbjörnsdóttir 
formaður Þroskahjálpar 
sagði þörf á neyðaráætlun til 
að tryggja öryggi og réttarvernd 
fatlaðs fólks. 
Engar sam-
ræmdar 
vinnu- eða 
verklagsreglur 
eru til hjá 
lögreglunni 
um viðbrögð 
þegar grunur 
kemur upp um ofbeldi gegn 
fötluðu fólki. 

Eygló Harðardóttir  
félags- og húsnæðismálaráðherra 
sagði erfitt að sjá tölurnar um 
fjölda barna á Íslandi sem líða 
skort. Samkvæmt skýrslu UNICEF 
á Íslandi bjuggu árið 2014 6.106 
börn við skort, 
þar af 1.568 
við verulegan 
skort. Eygló 
sagði að þarna 
kæmu mjög 
skýrt fram áhrif 
kreppunnar. 
Erfiður húsnæðismarkaður hefur 
mikil áhrif á skort barna.

Þrjú í fréttum 
Fiðlunám, 
neyðaráætlun 
og fátæk börn

hangikjöt í hádeginu. Það hafi kost-
að skólann samtals 44.592 krónur. 
Það gera tæpar 700 krónur á mann.

„Starfsmenn fengu enga jólagjöf 
frá Menntaskólanum að Laugar-
vatni,“ segir Halldór Páll Halldórs-
son, skólameistari Menntaskólans 
á Laugarvatni. Starfsmönnum hafi 
þó verið boðið á jólahlaðborð þar 
sem makar greiddu fyrir sig sjálfir. 
Kostnaður á starfsmann hafi verið 
7.640 krónur á mann.

Fleiri en framhaldsskólamenn 
sátu eftir í jólagjöfunum. „Starfs-

mönnum embættisins var hvorki 
gefin jólagjöf né var þeim boðið í 
jólahlaðborð,“ svarar Bjarni Stef-
ánsson, sýslumaður á Norðurlandi 
vestra.

„Starfsmönnum stofnunarinnar 
var ekki gefin jólagjöf og ekki 
boðið í jólahlaðborð eða sambæri-
legt samsæti,“ segir Árni Einarsson, 
forstöðumaður Náttúrurannsókna-
stöðvarinnar við Mývatn.

Þá má nefna að Bankasýsla ríkis-
ins færði starfsmönnum hvorki gjaf-
ir né blés til veislu. gar@frettabladid.is

Aldís færð tímabundið til í starfi

aldís Hilmarsdóttir mun vinna gegn skipulagðri brotastarfsemi. fréttablaðið/óli



Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 

Kynntu þér Opel úrvalið á opel.is eða á benni.is. Verið velkomin í reynsluakstur.

HVAÐA OPEL ERT ÞÚ?

Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara. 

OPEL SÝNING Í DAG!
Sumir bílar henta þínum lífsstíl betur en aðrir. Bílabúð Benna heilsar nýju ári með Opel-sýningu í Reykjavík 
og í Reykjanesbæ. Til sýnis verður rjóminn úr glæsilegri vörulínu Opel; bílar sem neytendur jafnt sem
 gagnrýnendur hafa hlaðið lofi og viðurkenningum. Komdu og mátaðu Opel gæðin við þig og þína fjölskyldu.

Opið í dag frá 12 til 16. Kaffi og léttar veitingar á boðstólum.



Viðskipti Verslun Rauða krossins 
við Laugaveg 12b verðu á næstunni 
flutt í húsnæði við Skólavörðustíg 
11. Þar var Blómaverkstæði Binna 
áður til húsa. Áætlað er að opna 
nýju verslunina í febrúar.

Laugavegur 12b sem og Lauga-
vegur 16 eru í eigu Center Hotels. 
Laugavegur 16 hýsir Hótel Skjald-
breið sem var opnað 1998 og nú 
ætlar fyrirtækið að breyta aðliggj-
andi húsum á Laugavegi 12b og 
bæta við um þrjátíu herbergjum.

„Við erum búin að vera í löngu 
ferli núna með byggingarfulltrúa 
og fleirum. Það á að gera upp húsin 
að hluta til, en þau eru ekki í góðu 
standi núna,“ segir Eva Silvernail, 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs.

Eva segir ekki vitað hvenær fram-
kvæmdir hefjast. „Þetta er í ferli 
núna því húsin eru viðkvæm. Það er 
verið að vinna þetta í sátt við borg-
ina þannig að það komi út fegurri 
bygging fyrir vikið sem væri í sam-
ræmi við götumyndina á Laugaveg-
inum,“ segir Eva. Hún segir standa 
til að stækka Hótel Skjaldbreið 
þannig að hótelið verði rúm 60 her-
bergi. Verkið sé unnið í samstarfi við 
Minjastofnun, Minjavernd, Reykja-
víkurborg og byggingar fulltrúa. 

Til stendur að breyta 
verslun Rauða krossins við 
Laugaveg í allt að þrjátíu 
herbergja hótel.

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

Dreglar og mottur 
                                                 á frábæru verði!

Margar 
stærðir 
og gerðir
Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

3mm gúmmídúkur fínrifflaður 
1.990pr.lm.

Gúmmímottur margar 
gerðir og stærðir, 
verðdæmi 66x99cm

2.190

 25% 
Útsölu afsláttur 

af gúmmí- 
takka- og gata-

mottum

1.643

1.492Gúmmí takkamottur

61x81cm 3.590 2.693
81x100cm 5.990 4.493
91x183cm 8.990  6.743 Gúmmí gatamottur

66x99cm 2.190 1.643
100x100cm 3.390 2.543
100x150cm 6.990  5.423

PVC motta
100x150cm 5.590 4.193

Forsala hefst  
á miðvikudag kl. 10

Rauði krossinn flytur 
af Laugaveginum
Center Hotels breyta verslun Rauða krossins við Laugaveg 12b í hótel. Reka nú 
þegar sex hótel. Unnið er að verkinu í samstarfi við Minjastofnun, Minjavernd, 
byggingarfulltrúa og Reykjavíkurborg. Rauði krossinn flytur á Skólavörðustíg.

478 herbergi Center 
Hotels á sex stöðum
Nú þegar rekur Center Hotels 
sex hótel miðsvæðis í Reykjavík. 
Herbergin eru samtals 478 talsins 
en þeim mun fjölga í rúm 500 með 
tilkomu viðbyggingarinnar á Lauga-
vegi. Flest eru þau í hótelinu Cen-
ter Hotel Plaza sem stendur við 
Ingólfstorg.

Plaza við Ingólfstorg  
200 herbergi
Þingholt við Þingholtsstræti  
52 herbergi
Skjaldbreið við Laugaveg 16  
33 herbergi
Klöpp á Klapparstíg  
46 herbergi
Arnarhvoll við Ingólfsstræti  
104 herbergi
Miðgarður við Laugaveg 120  
43 herbergi

Frostið bítur Kínverja

Kona skefur snjó af þaki gróðurhúss í borginni Hangzhou í gær á meðan sögulegt frost beit Kínverja. Kuldinn 
sem nú ríkir í stórum hluta ríkisins er sá mesti í þrjá áratugi og hefur hann farið allt niður í þrjátíu gráðu frost 
í sumum héruðum. Nordicphotos/AFp

til stendur að breyta verslun rauða 
krossins við Laugaveg 12b í hótel. 
FréttAbLAðið/GVA

„Enda lítum við svo á að miðborgin 
sé okkar auðlind og það sé afar 
mikilvægt að allar breytingar taki 
mið af því.“ 
saeunn@frettabladid.is 
thorgnyr@frettabladid.is
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LANDSINS 
MESTA
ÚRVALfyrir heilsuna

AMINO ENERGY
Nýjar tegundir hafa bæst við fjölskylduna, kaffi og súkkulaði, 

kaffi og vanillu.

Nýjar bragðtegundir

GULI MIÐINN vítamín
Í Gula miðanum eru margar stakar vítamín 
tegundir og einnig blöndur sem hafa verið 

sérhannaðar fyrir Íslendinga.

NOW vítamín
Öll NOW vítamín á 20% afslætti.

NATURES AID vítamín
Hágæða vítamín- og bætiefnalína frá 
Natures Aid. GMP vottun tryggir að 
innihaldsefnin og framleiðsluaðferðir 

uppfylla ströngustu gæðakröfur.

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Gott verð
2.989 kr/stk

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Nýtt í Hagkaup

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

QUEST prótein
Quest prótein duft! Enginn viðbættur sykur, ekkert glúten, ekkert soja. 

Frábært í drykki og bakstur. Enn ein snilldarvaran frá Quest!

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

RUDE HEALTH
Lífrænar vörur án viðbætts sykurs. 

Vörurnar frá Rude Health samanstanda af 
hreinum náttúrulegum efnum og eru lausar 
við allan unnin sykur og erfðabreytt matvæli. 
Heiti varanna tengist gömlu ensku máltæki 
sem merkir að vera hress og líta hraustlega út. 
Fyrir þá sem er umhugað um heilsuna er tilvalið 
að byrja daginn með vörum frá Rude Health, 
en þær samanstanda af margs konar múslíi, 
granóla, hafragrautum og trefjaríku kexi. 

Nutramino GO RAW
Enginn viðbættur sykur, engin sætuefni, 

engin rotvarnarefni né litarefni.
New Nordic og Bio-Kult

Active Liver, Candéa, Chili Burn.

Bio-Kult Candéa
Hefur reynst vel bæði til að 
fyrirbyggja og meðhöndla 
Candida sveppasýkingu. 100% 
náttúruvara sem er örugg fyrir börn, 
barnshafandi og mjólkandi mæður. 20%

TILBOÐ

afsláttur á kassa

Ragnhildur Guðmundsdóttir

Himneskt að njóta
Lífrænt ofurfæði.

Nýtt í Hagkaup

Lucuma
Lucuma er stundum 
kallaður gull Inkanna. 
Lucumaduft er alveg 
frábært sætuefni í ýmsar 
uppskriftir og má því 
sleppa annarri sætu eða 
minnka hana.

Chlorella
Chlorella töflurnar 
eru mótaðar 
úr þurrkuðum 
þörungum, sem 
eru meðal annars 
járn-, sínk- og 
próteinríkir.

TEATOX Energy Matcha
Matcha er japanskt grænt te í púðurformi sem er margfalt 

orkuríkara en hefðbundið grænt te. 
TEATOX vörurnar fást í Hagkaup Garðabæ, Eiðistorgi, Kringlunni og Smáralind.



Engin skilyrði sem 
hvíldu á Landsbank-

anum höfðu áhrif á verð eða 
skilmála í þessari 
sölu.

Páll Gunnar Páls
son, forstjóri  
Samkeppnis
eftirlitsins
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Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2016 verða sendir til íbúa á næstu dögum. Fast eigna
gjöldin verða innheimt í gegnum net banka þar sem jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil. 
Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heim sendum greiðsluseðlum á mínum 
síðum á www.reykjavik.is eða í gegnum þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu á 
fast eignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.

Fasteignagjöld ársins 2016, yfir 25.000 kr., greiðast með níu jöfnum 
greiðslum á gjald dögum 1. febrúar, 2. mars, 2. apríl, 2. maí, 1. júní,  
3. júlí, 2. ágúst, 3. september og 2. október. Gjald dagi fasteigna gjalda 
undir 25.000 kr. er 1. febrúar.

Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fengu lækkun á fasteigna-
skatti og fráveitugjaldi á liðnu ári, fá einnig að óbreyttu lækkun 
fasteignaskatts og fráveitugjalds fyrir árið 2016 að teknu tilliti til tekju- 
og eignaviðmiða. Fjár málaskrifstofa framkvæmir breytingar á fast-
eignaskatti og fráveitugjaldi eftir yfirferð skattframtala elli- og örorku-
lífeyrisþega. Það þarf því ekki að sækja sérstaklega um lækkun eða 
niðurfellingu þessara gjalda. Við álagningu fast eignagjalda í janúar 
verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráða birgða miðaður við 
tekjur ársins 2014. Þegar álagning vegna tekna ársins 2015 liggur fyrir 
haustið 2016, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá 
allar breytingar tilkynntar bréflega. 

Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi, 
sé þing lýstur eigandi fasteignar, eigi þar lögheimili og geti átt rétt á 
vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um 
tekjuskatt og eignaskatt.

Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli-og örorkulífeyrisþega vegna 
niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2016 verði eftirfarandi:

100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 2.850.000 kr. 
 Samskattaðir aðilar með tekjur allt að 3.970.000 kr.
80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 2.850.000 til 3.260.000 kr. 
 Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 3.970.000 til 4.420.000 kr.
50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 3.260.000 til 3.800.000 kr. 
 Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 4.420.000 til 5.280.000 kr.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, veitir 
allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á gjaldi fyrir með höndlun 
úrgangs í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvu pósti á 
netfangið sorphirda@reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, annast álagningu og innheimtu vatns-
gjalds og fráveitugjalds og veitir upplýsingar í síma 516 6000. Einnig má leita 
upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorgi, Borgartúni 12-14, veitir 
upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu og breytingar á 
þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið 
fasteignagjold@reykjavik.is.

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is

Fasteignagjöld 
2016

Borgarstjórinn í Reykjavík, 23. janúar 2016.

www.reykjavik.is

UmhverfismáL Umhverfisstofnun 
(UST) telur að fyrirhuguð virkjun í 
Svartá í Bárðardal skuli háð mati á 
umhverfisáhrifum. Ástæðan er sú að 
mikilvægum álitamálum er ekki svar
að nægilega skýrt í þeirri undirbún
ingsvinnu sem er lokið – ekki síst um 
sjónræn áhrif, útlit og staðsetningu 
mannvirkja og skortur á mótvægis
aðgerðum til að draga úr neikvæðum 
áhrifum framkvæmdarinnar.

Um er að ræða 9,8 megavatta (MW) 
virkjun sem fyrirtækið SSBorka ehf. 
áformar að reisa við Svartá. Þegar 
virkjun er undir 10 MW skal það 
metið, samkvæmt lögum, í hverju 
tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og 
staðsetningar hvort framkvæmdin sé 
háð mati og er það á hendi Skipulags
stofnunar að taka ákvörðun þar um. 
Álit UST kemur fram í umsögn sem 
Skipulagsstofnun leitaði eftir í þeirri 
vinnu.

Eins og Fréttablaðið hefur fjallað 
um hafa komið fram áhyggjur og 
tortryggni umhverfisverndarfólks á 
áætlanir um Svartárvirkjun, eins og 
þær liggja fyrir í tillögum að breyt
ingum á aðalskipulagi og deiliskipu
lagi sveitarfélagsins, Þingeyjarsveitar. 
Mun minna sé gert úr áhrifum virkj
unar en efni standa til; virkjunin muni 
hafa mikil áhrif á ósnortið umhverfi 

og lífríki Svartár, auk þess sem fram
kvæmdin teygir sig alla leið inn á 
friðlýst svæði Laxárdals í SuðurÞing
eyjarsýslu. Er fullyrt að hálendisvin 
muni bera óafturkræft og óbætanlegt 

tjón af fyrirhuguðum framkvæmdum.
Efast er um vinnu verkfræðistof

unnar Verkís um tillögur um breyt
ingar á aðalskipulagi og að nýju deili
skipulagi þar sem fjallað er stuttlega 
um umhverfisþætti framkvæmdar
innar. Þar segir að fyrirhuguð breyt
ing sé „ekki talin hafa veruleg áhrif á 
metna umhverfisþætti með tilliti til 
sveitarfélagsins sem heildar“, og því 

er ekki gert ráð fyrir sérstakri vöktun 
umhverfisþátta umfram venjubundið 
eftirlit á framkvæmda og rekstrar
tíma.

Við þessari vinnu er UST að bregð
ast. Niðurstaðan er, þrátt fyrir að 
ýmislegt sé vel unnið, að ef ekki verði 
„vandað til mannvirkjagerðar við 
Svartárvirkjun gæti framkvæmdin 
haft umtalsverð umhverfisáhrif í för 

Vill Svartárvirkjun í umhverfismat
Umhverfisstofnun telur rétt að umhverfisáhrif af virkjun í Svartá í Bárðardal verði metin sérstaklega. Skipulagsstofnun vinnur að 
ákvörðun um hvort það sé nauðsynlegt. Miklar efasemdir eru komnar fram um virkjunaráform sem spilli ósnortinni náttúruperlu.

Svartá á upptök sín í Svartárvatni og rennur um 16 kílómetra leið þar til hún fellur í Skjálfandafljót. Mynd/jaþ

Jarðstrengur yfir heiðar 
og niður Laxárdal
l Áætlað er að stífla Svartá í Bárðar

dal um 400 metrum ofan við 
ármót Grjótár.

l Sambyggð stífla og inntaksvirki 
eru ráðgerð sem um 30 metra 
langur steyptur þröskuldur þvert 
á árfarveginn.

l Ráðgerð aðrennslispípa virkjunar
innar verður 3,1 kílómetra löng 
og liggur meðfram Svartá á 
austari bakka árinnar og verður 
hún öll niðurgrafin.

l Steypa á jöfnunarþró skammt 
ofan við stöðvarhússtæðið á 
bakka Svartár.

l Leggja á um 47 kílómetra langan 
jarðstreng ásamt ljósleiðara frá 
Svartárvirkjun. Strengurinn mun 
liggja yfir Fljótsheiði og Laxár
dalsheiði og koma niður í Laxár
dal á móts við bæinn Halldórs
staði, liggja þaðan niður dalinn 
og tengjast virki Landsnets við 
Laxárvirkjun.

með sér“.
Af skýrslu Veiðimálastofnunar 

vegna Svartárvirkjunar má ráða að 
veiði leggist nánast af á áhrifasvæði 
virkjunarinnar enda Svartá svo gott 
sem þurrkuð upp á 3,1 kílómetra 
kafla, en sjálfbærar veiðar, þar sem 
skylt er að sleppa öllum urriða og 
bleikju, hafa verið stundaðar í Svartá 
í áratugi. svavar@frettabladid.is

viðskipti „Við fáum ekki séð að 
nein skilyrði sem hvíldu á Lands
bankanum af hálfu Samkeppnis
eftirlitsins hafi haft áhrif á verð 
eða skilmála þessarar sölu,“ segir 
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins, um sölu 
Landsbankans á kortafyrirtækinu 
Borgun.

Steinþór Pálsson, bankastjóri 
Landsbankans, sagði í viðtali við 
Fréttablaðið í gær að samkvæmt 
sátt við eftirlitið hefði Landsbank
inn ekki mátt skipa háða stjórnar
menn í stjórn fyrirtækisins. Það 
mátti hins vegar meirihlutaeigandi 
Borgunar, Íslandsbanki. Því sagði 
Steinþór skilmála sáttarinnar við 
eftirlitið takmarka aðgengi bank
ans að upplýsingum um Borgun.  

Páll Gunnar er hins vegar ekki á 
sama máli. „Við erum ósammála 
því. Fyrirtæki ganga kaupum og 
sölum án þess að seljendur eigi 
alltaf stjórnarmenn sem eru háðir 
viðkomandi eiganda,“ segir hann.

Þá boðuðu Vigdís Hauksdóttir, 
formaður fjárlaganefndar, og Guð
laugur Þór Þórðarson, varaformað
ur Bankasýslu ríkisins, til fundar 
í gærkvöld til að ræða hvort rétt 
hefði verið farið að sölu á eignum 
bankanna. Á meðal þess sem rætt 
verður á fundinum, sem fer fram á 
miðvikudag, er hvort Landsbank
inn hafi farið eftir eigendastefnu 
ríkisins er hann seldi hlut sinn í 
Borgun. – þea

Skilyrði 
eftirlitsins 
höfðu ekki áhrif 
á sölu Borgunar
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Allt sem þú vilt vita 
um hindúisma, búddisma, endur-
holdgun, stjörnuspeki, Kóraninn, 
Biblíuna, taóisma, shintó, ISIS,  
shía múslíma, súfista, Mishna,  
Talmúd, jóga, Vísindakirkjuna, 
Moonista, tíbetíönsku dauðabókina, 
Avolakitesvara, spíritisma, kirkju-
deildirnar, krossferðir, súnnímúslíma 
- og margt margt fleira,

 - færð þú að vita á 5 vikna námskeiði um trúarbrögð heimsins 
sem byrjar í Gerðubergi 1. febrúar næstkomandi

Leiðbeinandi er 
Þórhallur Heimisson sem hefur 
fjallað um trúarbrögð heimsins á 
fjölmörgum námskeiðum 

- auk þess að vera leiðsögu-
maður í ferðum á merkustu 
slóðir trúarbragðanna

Þórhallur Heimisson, prestur og ráðgjafi
Sími (ÍS) 00354- 8917562

Staður; 

Gerðuberg
Tími: 

1., 8., 15., 22. og 29. febrúar kl.20.00-22.00

Skráning og upplýsingar á thorhallur33@gmail.com

Trúarbrögð heimsins

©
 ès/C

orbis
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Hún er ekki 
glæpamaður!
Írsk stjórnvöld brjóta mannréttindi kvenna og stúlkna 
með harðneskjulegri fóstureyðingarlöggjöf.
Íslandsdeild Amnesty International stendur fyrir pall-
borðsumræðum þar sem írska fóstureyðingarlöggjöfin 
verður rædd og heimildarmyndin Take the boat sýnd í  
Bíó paradís, miðvikudaginn 27. janúar kl. 19:30.

Gestafyrirlesarar eru: gaye 
 edwards þolandi fóstureyðingar-
löggjafarinnar, Sorcha Tunney 
frá Amnesty International á 
Írlandi og Camille Hamet, 
leikstjóri og framleiðandi 
myndarinnar.

FríTT inn og allir 
velkomnir! 

minn líkami mín rÉTTinDi

Frakkland Manuel Valls, forsætis-
ráðherra Frakklands, segir ómögu-
legt að fella neyðarlög úr gildi fyrr 
en fullnaðarsigur hefur unnist á víga-
mönnum Íslamska ríkisins, DAISH-
samtökunum svonefndu.

„Við verðum að uppræta og 
útrýma DAISH í Afríku, Mið-Austur-
löndum og Asíu,“ sagði Valls í viðtali 
við BBC á alþjóðlegu efnahagsráð-
stefnunni í Davos í Sviss í gær.

Hann sagði alþjóðlegt stríð vera 
háð gegn hryðjuverkamönnum.

„Á meðan ógnin er til staðar, þá 
verðum við að grípa til allra ráða,“ 
sagði Valls og hélt því fram að stríð 
gegn hryðjuverkamönnum væri 
alheimsstríð: „Stríðið, sem við heyj-
um, þarf líka að vera altækt, hnatt-
rænt og miskunnarlaust.“

Neyðarlögin voru sett í kjölfar 
hryðjuverkanna í París í nóvember. 
Þau eiga að renna úr gildi 26. febrúar.

Valls segir, í sama viðtali, nauð-
synlegt að finna pólitíska lausn á 
ástandinu í Sýrlandi og Írak. En 
um leið þurfi Evrópusambandið að 
grípa strax til aðgerða til að verja ytri 
landamæri sín gegn þeim straumi 
flóttamanna, sem er að flýja styrj-
aldarástandið þar.

„Ef Evrópa er ófær um að gæta 
landamæra sinna, þá er hugmyndin 
sjálf um Evrópu í húfi,“ sagði Valls, 
og á strangt til tekið við Evrópusam-
bandið þegar hann talar um Evrópu.

Hann sagði auk þess vonlaust að 
Evrópuríki gætu tekið við öllum sem 
flýja frá Sýrlandi og Írak. Það myndi 
grafa undan öllum stöðugleika í Evr-
ópulöndum.

Á síðasta ári komu meira en milljón 
flóttamenn til Evrópu, flestir frá Sýr-
landi og flestir sjóleiðina yfir Mið-
jarðarhafið. Þúsundir drukknuðu 
í hafinu. Valls sagði, aðspurður, að 
hann teldi Angelu Merkel Þýska-
landskanslara ekki hafa gert mistök 
þegar hún sagði flóttafólk velkomið 
til Þýskalands. Hins vegar hefðu þess-

ar yfirlýsingar hennar haft mikil áhrif.
Flóttamannamálin voru helsta 

umræðuefnið í gær á fundi Merkel 
með Ahmed Davutoglu, forsætis-
ráðherra Tyrklands, sem kom í heim-
sókn til Þýskalands.

Davutoglu leggur áherslu á að 
Evrópusambandið útvegi Tyrkjum 
meira fé til þess að sinna flóttafólki 
í Tyrklandi. Meira en 2,5 milljónir 
flóttamanna frá Sýrlandi eru í Tyrk-
landi. – gb

Neyðarlögin 
ótímabundin
Forsætisráðherra Frakklands segir stríðið gegn 
DAISH-samtökunum vera alþjóðlegt. Ekki sé hægt 
að aflétta neyðarlögum fyrr en þessu stríði sé lokið.

Tugir drukknuðu
Tugir flóttamanna drukknuðu í 
Eyjahafinu í gær, við grísku eyjarnar 
Farmakonisi og Kalolimnos. Fólkið 
var á litlum bátum á ferðinni frá 
Tyrklandi til Grikklands þegar 
bátunum hvolfdi.

Fyrst hvolfdi bát með 48 manns 
innanborðs við grísku eyna Farma-
konisi. Átta þeirra létust, ein kona 
og sjö börn, en 40 tókst að komast 
í land.

Nokkru síðar hvolfdi bát með 
allt að sjötíu manns innanborðs 
út af eyjunni Kalolimnos. Tuttugu 
og sex þeirra björguðust en allt að 
44 fórust. Í gær var búið að finn lík 
34 þeirra.

Á síðasta ári drukknuðu um 
3.800 manns í hafinu á leiðinni til 
Evrópu.

Ef Evrópa er ófær 
um að gæta landa-

mæra sinna, þá er hugmynd-
in sjálf um 
Evrópu í húfi.
Manuel Valls,  
forsætisráðherra 
Frakklands

Forsætisráðherra Frakklands segir stríðið gegn DAISH verða að vera miskunnarlaust. NorDIcpHotoS/AFp
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ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er í boði sjálfskiptur og beinskiptur, dísil eða bensín.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 losun 135/140 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.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, Ford 
SYNC samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8” snertiskjár í miðjustokk, 4,2” TFT litaskjár í mælaborði, 
tvískipt tölvustýrð miðstöð með loftkælingu og 17” álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

FRUMSÝNING Á ENN BETUR BÚNUM  
FJÓRHJÓLADRIFNUM FORD KUGA  
Í DAG MILLI KL. 12 OG 16
SYNC samskiptakerfi, 8” snertiskjár  
og íslenskt leiðsögukerfi er staðalbúnaður

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL

Ford_Kuga_BeturBúin_Frums_5x38_20150106_END.indd   1 12.1.2016   11:14:46



SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum 
um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordals 

Auglýst er eftir umsóknum um árlegan styrk sem tengdur er nafni 
Jóhannesar Nordals og er afhentur af Seðlabanka Íslands. Tilgangur 
með styrknum er að styðja viðleitni einstaklinga sem miðar að því að 
varðveita menningarverðmæti sem núverandi kynslóð hefur fengið í 
arf.
Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands 
fyrir 4. mars 2016. Fjárhæð styrksins nemur samtals 3.000.000 kr. 
og verður úthlutað í apríl eða maí 2016. Athugið að fjárhæðinni getur 
verið út hlutað til tveggja eða fleiri umsækjenda. 
Eyðublöð fyrir umsóknir eru aðgengileg á vef bankans og í afgreiðslu 
á Kalkofnsvegi 1.
Nánari upplýsingar veitir Jón Sigurgeirsson framkvæmdastjóri á 
skrifstofu seðlabankastjóra.
Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 150 Reykjavík · Sími: 569 9600

Félagsmál „Ég rak mig á það að 
rannsóknir mála sem sneru að 
þessum hópi fólks voru einfaldlega 
ófullnægjandi – það var svo margt 
sem ég taldi að hægt væri að gera 
betur og það dreif mig áfram,“ segir 
Elís Kjartansson, lögreglufulltrúi 
hjá rannsóknardeild lögreglunnar á 
Suðurlandi, sem að eigin frumkvæði 
skrifaði sérstakar verklagsreglur við 
rannsókn mála þar sem fatlað fólk 
á hlut að máli og sérstaklega mála 
sem varða kynferðisbrot gegn fötl-
uðum konum.

Neyðaráætlun!
Eins og Fréttablaðið hefur fjallað 
um að undanförnu eru engar sam-
ræmdar verklagsreglur til hjá lög-
reglunni í landinu um viðbrögð 
þegar grunur kemur upp um ofbeldi 
gegn fötluðu fólki. Þetta er meðal 
þess sem kom fram í svari Ólafar 
Nordal innanríkisráðherra við 
fyrirspurn Steinunnar Þóru Árna-
dóttur, þingmanns Vinstri grænna, 
um ofbeldi gegn fötluðu fólki og 
viðbrögð við því. Eins gefur svarið 
ástæðu til að halda að fræðslu sé 
ábótavant um ofbeldisbrot þessi 
þegar fagmenntun lögreglumanna 
og dómara er annars vegar.

Svo alvarleg er staðan á Íslandi 
varðandi grundvallarréttindi fatl-
aðra í þessu tilliti að sérstök neyð-
aráætlun til úrbóta þarf að koma til 
strax, er mat Bryndísar Snæbjörns-
dóttur, formanns Þroskahjálpar, 
eins og kom fram í viðtali við Frétta-
blaðið í vikunni.

Eitt lögregluembætti á landinu 
hefur sett sér sínar eigin reglur við 
rannsókn kynferðisbrota þar sem 
brotaþoli er með þroskahömlun – 
embætti lögreglustjórans á Suður-
landi; þær sem Elís hafði forgöngu 
um og eru innanhúss kallaðar 
„réttindaleiðin“. Það er til marks 
um þörfina á því að slíkar reglur 
séu aðgengilegar fyrir alla sem 
að slíkum rannsóknum koma að 
önnur lögregluembætti hafa leitað 
til Elísar og samstarfsmanna hans 
um liðveislu.

„Réttindaleiðin“
Í réttindaleið Elísar felst að skýrslu-
taka af þroskaskertum einstaklingi 
fer fram á grundvelli stöðu hans, á 
stað þar sem hann finnur til öryggis 
og með stuðningi réttargæslumanns 
og með aðkomu réttindagæslu-
manns fatlaðra. Eins eftir atvikum 
verjanda ef viðkomandi er talinn 
gerandi í málinu. Meiri vinna er 

lögð í rannsókn á högum málsaðila 
s.s. með skýrslutökum af aðstand-
endum og starfsmönnum sem 
annast viðkomandi og með klínísku 
mati sálfræðinga.

Elís segir að frá því að hann hóf 
störf sem rannsóknarlögreglumað-
ur, og síðar lögreglufulltrúi rann-
sóknadeildarinnar á Suðurlandi, 
hafi hann komið að hundruðum 
kynferðisbrotarannsókna og hafi 
lengi séð brotalöm þegar kom að 
úrvinnslu mála þegar brotið var á 
fötluðum. Hann segir að ekki megi 
gleymast að löggjafinn hafi lagt 
samfélaginu þær skyldur á herðar 
að fara eftir lögum og alþjóðlegum 
samþykktum um réttindi borgar-
anna – ekki síst barna og fatlaðra.

Missa mannréttindin 18 ára
„Mjög vel er staðið að rannsóknum 
er varða brot gegn börnum í dag 
og löngu tímabært að fatlaðir njóti 
þeirra úrlausna sem unnt er að 
bjóða,“ segir Elís. Hann segist lengi 
hafa verið þeirrar skoðunar að fatl-
aðir brotaþolar kynferðisbrota missi 
mannréttindi sín að hluta við það eitt 
að verða 18 ára. Þetta gerði hann að 
umtalsefni í jólablaði Þroskahjálpar 
og skrifar: 

„Þeir missa málsvarana og fag-
fólkið frá Barnavernd auk þess sem 
samfélagið hefur að sjálfsögðu mikla 
samúð og skilning á aðstæðum barna 
sem verða fyrir kynferðisofbeldi, 
skilning á vanmætti barna til að 
haga aðstæðum í aðdraganda brots 
með þeim hætti að líkur minnki á 
broti. Einnig er skilningur á vangetu 
barna til að meta á eigin forsendum 
brotið og afleiðingar þess, og hvaða 
úrræði eru í boði.“ Elís bætir við að 
tilhneigingin hafi verið að skilgreina 
brotaþola einungis í tvo flokka: Börn 
og fullorðna. Fatlaðir hafi einfaldlega 
flotið með þeim flokki sem aldur 
þeirra hefur boðið hverju sinni.

Læra af því sem vel er gert
Elís hallast að því, í ljósi þess hversu 
vel hefur tekist til við rannsóknir 
mála þar sem börn eiga í hlut, að 
áþekkt fyrirkomulag geti átt rétt á 
sér hvað varðar fatlað fólk – þar yrði 
tekið á þeirra málum á svipaðan 
hátt í vernduðu umhverfi. Kannski 
hafi þeir sem rannsaka ofbeldismál 
fatlaðra ekki nýtt sér réttindagæslu-
mannakerfið [sérfræðingur í mál-
efnum fatlaðra] til fullnustu, sem þó 
virki eins og Barnaverndin í málum 
barna.

„Yfirheyrsla yfir barni fer fram í 
Barnahúsi – og það er viðurkennd 
aðferð. Ég sé fyrir mér að fólk með 
mikla skerðingu sé yfirheyrt á svip-
aðan hátt, hvað sem úrræðið myndi 
heita – kannski Sannleikshús. Það 

Missa mannréttindi við að fullorðnast
Lögreglufulltrúi á Suðurlandi skrifaði sínar eigin verklagsreglur þegar reynslan kenndi honum að ekki var hugað nægilega vel að þörf-
um fatlaðra brotaþola. Hann segir rannsóknir á brotum gegn börnum til fyrirmyndar og til þess beri að líta sem fyrirmyndar – ekki síst 
í kynferðisbrotamálum þar sem brotaþoli er með þroskahömlun. Viðhorfsbreyting þurfi að stýra lagasetningunni.

Ég er ekki að segja 
að við gerum þetta 

með réttum hætti og allir 
aðrir þurfi að líta til þess. En 
hitt liggur fyrir að samræma 
verður vinnulag allra sem 
koma að þessum 
erfiðu málum 
– öllum til 
hagsbóta.

Elís Kjartansson 
lögreglufulltrúi

Réttindaleiðin – breytingar á vinnureglum lögreglu

n  Réttindagæslumenn eru, alltaf, fengnir að málum. Náið samráð er haft 
við þá um framkvæmd á skýrslutökum og öðrum samskiptum við brota-
þola.

n  Ítarlegri viðtöl við nánustu ættingja og samferðafólk brotaþola.
n  Eftir atvikum, viðtöl/skýrslutökur af nánustu ættingjum og samferða-

fólki sakbornings, s.s. maka.
n  Réttargeðlæknir fenginn, alltaf, til geð-/greindargreiningar á brota-

þola og eftir atvikum á sakborningi. Mat lagt á trúverðugleika málsaðila, 
afleiðing brots skilgreind.

n  Eftir atvikum fengnir að málum sérfræðingar í klínískri taugasálfræði til 
greiningar á brotaþola.

n  Passað upp á að umhverfi viðtala/yfirheyrslna sé með þeim hætti að 
sem bestur árangur náist. Gerist í samráði við réttindagæslumann. Alls ekki 
víst að lögreglustöð sé besti kosturinn alltaf en að sjálfsögðu fer skýrslu-
taka þar fram ef brotaþoli óskar þess. Það eru fleiri valkostir s.s. heimili, 
Barnahús o.fl. þegar kemur að vali á þeim stöðum þar sem lögregla getur 
tekið viðtöl við brotaþola.

n  Spurningar og annað sem sett er fram sé skiljanlegt öllum, rannsak-
endum jafnt sem brotaþolum eða þá fötluðum gerendum (með aðstoð 
fagaðilanna).

Ein af hverjum fimm rannsóknum Elísar á kynferðisbrotum varðar fatlað fólk – en hann, sem aðrir, telur að það sé aðeins lítill 
hluti slíkra brota. NoRdicphotos/gEttyiMagEs

þarf að skilgreina við hverja þetta 
ætti en að viðkomandi sé greindur 
og hann eigi ekki heima í dómsal. 
Að ætlast til þess að fatlaður einstak-
lingur sé að tjá sig í dómsal, og þurfi 
að mæta verjanda þess ákærða sem 
rífur allt niður sem hann segir og 
jafnvel hann sjálfan, eru ekki boðleg 
vinnubrögð,“ segir Elís og bætir við 
að þó kennitala viðkomandi segi til 
um aldur, sé ef til vill verið að eiga 
við einstakling sem er með þroska 
barns.

hreyfing í rétta átt
Elís hefur fengið tækifæri til að 
kynna hugmyndir sínar fyrir fagað-
ilum, starfsmönnum velferðar- og 
innanríkisráðuneytis og stofnana og 
félagasamtaka sem hafa með málefni 
fatlaðra að gera og málefni brota-
þola í kynferðisbrotamálum. Hann 
neitar því ekki að hreyfing hafi orðið 
í rétta átt – aukins skilnings gæti víða 
þó enn komi fyrir að lítið sé gert úr 
áherslum hans. Almenn þekking á 
málaflokknum hafi þó tekið stór-

stígum framförum á síðustu árum.
„Þetta er spurning um viðhorfs-

breytingu, sem þarf að stýra laga-
setningunni. Ég er ekki að segja að 
við gerum þetta með réttum hætti 
og allir aðrir þurfi að líta til þess. En 
hitt liggur fyrir að samræma verður 
vinnulag allra sem koma að þessum 
erfiðu málum – öllum til hagsbóta. 
Bæði þeim sem fyrir ofbeldinu verða, 
gerendum sem oft eru einnig fatlaðir, 
og fjölskyldum þeirra sem að málum 
koma,“ segir Elís.

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

Heilbrigðismál Samstarfsverkefni 
íslenskra heilbrigðisyfirvalda og 
lyfjafyrirtækisins Gilead sem miðar 
að því að útrýma lifrarbólgu C á 
Íslandi er hafið.

Fyrstu sjúklingarnir verða kall-
aðir til meðferðar í næstu viku en 
átakið verður unnið í áföngum. Um 
200 sjúklingar verða teknir til með-
ferðar hverju sinni.

Talið er að um 800 til 1.000 
manns séu smitaðir af lifrarbólgu 
C á Íslandi. Á næstu tveimur árum 
er stefnt að því að bjóða öllum sem 
greindir eru með smit meðferð með 
lyfinu Harvoni, þeim að kostnaðar-
lausu. Lyfjafyrirtækið Gilead leggur 
til lyfin og heilbrigðisyfirvöld greiða 
kostnað í kringum framkvæmd.

SÁÁ er samstarfsaðili í verk-
efninu. Meginhlutverk SÁÁ verður 

að setja upp sérstaka aðstöðu á 
sjúkrahúsinu Vogi til að meðhöndla 
sjúklinga sem greinast þar. Gert er 
ráð fyrir að það verði 200 manns á 
ári hverju. Einnig mun SÁÁ afhenda 
Landspítalnum persónugreinanleg-
ar upplýsingar um þá sjúklinga sem 
kunnugt er um í skrám SÁÁ, til að 
hægt verði að bjóða þeim meðferð.

Lifrarbólga C er fyrst og fremst 
sjúkdómur þeirra sem sprauta sig 
með vímuefnum í æð. Fyrir meira en 
tuttugu árum hóf SÁÁ skimum fyrir 
veirunni sem veldur sjúkdómnum 
meðal þeirra sem komu til með-
ferðar á Vogi. Á því tímabili hafa 
rúmlega 900 tilfelli af lifrarbólgu 
C greinst á sjúkrahúsinu. Á sama 
tímabili hafa ár hvert 120-158 sjúk-
lingar sem leggjast inn á Vog greinst 
með virka lifrarbólgu C.

Þórarinn Tyrfingsson, yfirlæknir 
hjá SÁÁ, segir meira en helming 
greinast áður en þeir verða þrítugir. 
„Þetta er sjúkdómur unga fólksins,“ 
segir hann og fagnar hann mjög 
átakinu. „Það er of oft að maður sé 
að tilkynna mjög ungu fólki og for-
eldrum þeirra að það sé með sjúk-
dóminn.“ – ebg

Fyrstu lifrarbólgusjúklingarnir verða 
kallaðir til meðferðar í næstu viku

Þetta er sjúkdómur  
unga fólksins.

Þórarinn Tyrfingsson, 
yfirlæknir SÁÁ
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Laugardaginn 23. janúar frá kl. 12–16.
Nýr Optima er glæsileg viðbót við Kia fjölskylduna. Djörf útlitshönnunin grípur augað en Optima er 
meira en bara útlitið. Hann er kraftmikill, rúmgóður og ríkulega búinn margvíslegum tæknilausnum 
sem gera aksturinn spennandi. Komdu og kynntu þér flaggskipið í fólksbílum frá Kia — og línuna 
eins og hún leggur sig. Léttar veitingar í boði.
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www.kia.com

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Öll Kia línan bíður þín í Öskju. Komdu og reynsluaktu.

Keyrðu inn í 
árið með stæl

Kia er áreiðanlegasti bílaframleiðandinn
skv. þýska fagtímaritinu Auto Bild.

Við frumsýnum nýjan Kia Optima í dag

Kia Optima EX — sjálfskiptur DCT-7

Verð frá 5.190.777 kr. 



      

FIMON
Þriggja sæta sófi. Grátt eða grábrúnt slitsterkt áklæði.
Fáanlegur tveggja sæta. Stærð: 208 x 83 H: 77 cm.  

 191.992 kr.   239.990 kr. 

TWIST
2,5 sæta sófi. Margir litir. Viðarfætur.
Stærð: 157 x 92 x 95 cm

 76.993 kr.   109.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
20%

 48.993 kr.   69.990 kr.

TWIST
Hægindastóll. 
Margir litir.
Einnig fáanlegur 
skemill við stól.

AFSLÁTTUR
30%

 41.994 kr.  69.990 kr.

OSWALD
Hægindastóll.  
Dökkgrátt slit-
sterkt áklæði.

AFSLÁTTUR
40%

ÚTSALA
Risa

afsláttur

í fullu fjöri

60%
Allt að

CLEVELAND
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

 151.992 kr.   189.990 kr. AFSLÁTTUR
20%

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

 191.992 kr.   239.990 kr.

CLEVELAND 
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.  Dökkgrátt 
slitsterkt áklæði. Aukahlutur á mynd  
höfuðpúði. Stærð: 231 × 140 × 81 cm. 

 95.992 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
20%

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

 59.994 kr.   99.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

PINNACLE RAFDRIFINN
Klæddur leðri á slitflötum.  
Fáan legur brúnn,  
hvítur og 
svartur. 

 191.992 kr.   
 239.990 kr.

 207.992 kr.   
 259.990 kr.

EDEN RAFDRIFINN
Grátt áklæði. Einnig fáan legur í 
svörtu leðri á útsölu  
á kr. 223.992
Stærð: 79 × 93 × 108 cm

ASTRO
Slitsterkt áklæði
margir litir.

AFSLÁTTUR
30%

 41.993 kr.   59.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll.  
Hvítur með  
svörtum  
löppum.

AFSLÁTTUR
40%

 7.194 kr.  11.990 kr.

DALLAS 
Barstóll. Hvítt eða brúnt 
leður og krómfótur.

 9.596 kr.   23.990 kr.

afsláttur
70%
Allt að

Fjölbreytt 
úrval
smávöru

AFSLÁTTUR
20%

NAGANO
Borðstofuborð, eik/hvítt.
Stærð: 150 x 80 H: 75 cm 

 39.995 kr.   
 79.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

LAZIO
Þriggja sæta sófi. Slitsterkt dökkgrátt áklæði.
Einnig fáanlegur stóll. Stærð: 222 x 92 x 78 cm

 95.994 kr.   159.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
60% EMPIRE

Nettir La-Z-Boy sjónvarpssófar.  
Klæddir gráu slitsterku áklæði eða svörtu leðri. 
Einnig fáanlegir 2ja sæta

 199.992 kr.   249.990 kr.

3ja sæta: Stærð: 197 × 98 × 104 cm

Áklæði

 319.992 kr.   399.990 kr.
Leður

AFSLÁTTUR
20%

UMBRIA
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga.  
Svart leður. Einnig fáanlegur í áklæði.
Stærð: 245 × 163 × 78 cm

Verð í leðri. 

 314.993 kr.   
 419.990 kr.

Verð í áklæði. 

 187.493 kr.   
 249.990 kr. AFSLÁTTUR

25%

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Ég skrifa eftirfarandi hugleiðingar gegn betri vitund og 
góðum ráðum. „Æi, ég nenni ekki að eyða helginni í virka 
í athugasemdum,“ sagði eiginmaðurinn. „Aldrei að játa,“ 
sagði lögfræðingurinn í fjölskyldunni. En ég verð. Ég verð 
að játa. Ég er sek. Ég er ein af þessum afætum. Vegna mín 
kveljast börn, gamalmenni svelta og heilbrigðiskerfið 
koðnar niður. Já, ég fékk úthlutað listamannalaunum í ár.

Ég bið hvorki um fyrirgefningu né uppreist æru. Til-
gangur minn er aðeins sá að útskýra hvernig einhver 
leiðist út á braut slíkrar óreglu og samfélagslegra spell-
virkja.

Ylvolg mjólk úr ríkisspenanum
Ég ætlaði alltaf að verða rithöfundur. Ég ætlaði samt ekki 
að verða svona klisja með kúluhatt sem drekkur bara kaffi 
á Hressó og dettur í það á Grand rokk. Ég ætlaði ekki að 
verða týpan sem kaupir föt með því að stíga um borð í 
tímavél og dreymir blauta drauma um að detta niður 
tröppur, fótbrotna og deyja úr blóðeitrun. Ylvolg mjólk 
úr ríkisspenanum skyldi aldrei nokkurn tímann þynna 
út latte-ið mitt. En svo skrifaði ég bók sem seldist eins og 
fótanuddtæki á níunda áratugnum.

Djöfull var ég góð með mig þegar það þurfti að endur-
prenta. Ég hafði sýnt þessum lúserum hvernig átti að 
gera þetta. Ég beið þess að Hannes Hólmsteinn byði mér 
í kaffi til að þakka mér fyrir að sanna að lögmál frjáls-
hyggjunnar giltu líka um listir. Ritlaunin hlytu að kaupa 
mér tvö ár til að skrifa næstu bók og allavega eina utan-
landsferð. En raunin varð önnur.

Takk
Fyrir viku bárust fréttir af breskum bókamarkaði sem 
komu engum á óvart. Athugun tímaritsins The Bookseller 
á ritlaunum breskra höfunda leiddi í ljós að fæstir rithöf-
undar geta lifað af bókaskrifum. Það sem kom hins vegar 
mörgum á óvart var að þeim fer fækkandi.

Hart hefur verið tekist á um listamannalaun í 
íslenskum fjölmiðlum. Umfjöllun um listamannalaun, 
tilgang þeirra og ráðstöfun, á fullkomlega rétt á sér, rétt 

eins og um önnur fjármál ríkisins: Tímum við að verja 
180 milljörðum í búvörusamning eða tugum milljarða í 
jarðgöng? Svo virðist þó sem tilgangur listamannalaun-
anna gleymist gjarnan í skáldlegri fúkyrðagleðinni.

Margir virðast telja að rithöfundar á listamannalaun-
um sitji nú með banana í eyrunum í demantsskreyttum 
fílabeinsturnum, belgi sig út af hægelduðum gullgæsum, 
stingi svo fingri ofan í kok og kasti upp til að hafa pláss 
fyrir meira. Svo er hins vegar ekki. Flestir sitja höfund-
arnir á eldhúskolli með örbylgju núðlur í skjálfandi lúk-
unum og nefið ofan í uppnefnunum sem þeim eru gefin 
í athugasemdakerfum internetsins. Flestir eru þeir – þar 
með talið undirrituð – þakklátir þjóðinni fyrir tækifærið 
sem þeim hefur verið gefið og staðráðnir í að standa sig. 
Aðallega eru þeir þó að gera í buxurnar af ótta við yfir-
vofandi dómsuppkvaðningu um afrakstur vinnu þeirra.

Fjárfesta eða ekki fjárfesta?
Gamli íslenskuprófessorinn minn, Eiríkur Rögnvaldsson, 
varaði nýlega í Fréttablaðinu við hættunni sem íslensk-
unni stafar af hinum enska menningarheimi vegna 
„snjalltækjabyltingarinnar“. Ég þekki þetta sjálf. Þegar 
ég eignaðist rafbókalesara tók ég í auknum mæli að lesa 
bækur á ensku; þær voru ódýrar og aðgengilegar. Og þar 
liggur hundurinn grafinn.

Ritlaunin fyrir bókina mína nægðu fyrir vöxtum af 
húsnæðisláninu í þrjá mánuði, þriggja mánaða skammti 
af örbylgjunúðlum og einum maskara. Hannes Hólm-
steinn bauð mér aldrei í kaffi. Ef rithöfundar sem skrifa 
á ensku, þriðja algengasta móðurmáli veraldarinnar, 
geta ekki lifað af skrifum sínum, hvaða möguleika eigum 
við Íslendingar á að viðhalda tungu og menningarlífi á 
okkar 330.000 manna móðurmáli?

Tilgangur listamannalauna er ekki að gera völdum 
bóhemum kleift að vinna ekki ærlegt handtak. Það eru 
aðeins hliðaráhrif launanna. Listamannalaun eru fjár-
festing til að halda íslenskri menningu og tungu á lífi. 
Hvort við kærum okkur um að halda íslenskunni á lífi er 
svo stóra spurningin.

Ég er afæta
Trump setti 
svo punktinn 
yfir i-ið í 
vikunni þegar 
hann kom 
fram ásamt 
Söru Palin, 
sem þykir 
líklegt 
varaforseta-
efni nái hann 
kjöri.

Fæst í apótekum, Krónunni, Fjarðarkaup,
Hagkaup, Nettó og Græn heilsa.

Duft í kalt vatn eða boost

Styður:  
Efnaskipti og öugri brennslu
Minni sykurlöngun
Slökun og svefn
Vöðva og taugastarfsemi 
Gott á morgnana og kvöldin

1/3 tsk = 350mg - ekkert bragð
ENGIN

MAGAÓNOT

Mikill virkni

Náttúrulegt 
Þörunga magnesíum

Svo virðist sem ýmiss konar sannindi í pólitík 
teljist ekki sönn lengur.

Á Íslandi höfum við kosningasigur Besta 
flokksins og Pírata, sem áfram fara með 
himinskautum í skoðanakönnunum. Í Bret-
landi tókst sósíalistanum Jeremy Corbyn 

að ná formannsstóli Verkamannaflokksins. Annars 
staðar hafa ógeðfelldari öfl átt upp á pallborðið, eins 
og Svíþjóðardemókratar eða Jobbik í Ungverjalandi.

Vandi er um að spá hverju þetta sætir. Margir 
virðast sammála um að efnahagshamfarirnar 2008 
hafi verið ákveðin vatnaskil. Ef til vill sýndi efna-
hagsóstjórnin á árunum fyrir heimskreppuna að hin 
hefðbundnu stjórnmálaöfl eru langt í frá óskeikul eða 
áhættulaus kostur á valdastól.

Hver er þá hættan við að hleypa öðrum að? Inn-
viðir Reykjavíkurborgar hrundu ekki á meðan Besti 
flokkurinn var við völd. Því er ólíklegt að einhver koll-
steypa verði þótt Píratar komist í ríkisstjórn. Völd eiga 
það líka til að gera fólk íhaldssamara en það taldi sig 
áður en til kastanna kom.

Kosningabaráttan fyrir bandarísku forsetakosning-
arnar endurspeglar ofangreint að nokkru leyti. Tveir 
kandídatar, sem áður þóttu varla sérlega forsetalegir, 
eru nú allt að því líklegastir til að hljóta útnefningu 
sinna flokka.

Um Donald Trump þarf vart að fjölyrða. Fram-
bjóðandinn sem keppist við að yfirbjóða andstæðinga 
sína. Hann vill loka landamærunum við Mexíkó, 
banna múslimum að koma til Bandaríkjanna, afneitar 
staðreyndum um hlýnun jarðar og hefur lýst því yfir 
að varpa eigi kjarnorkusprengjum á Norður-Kóreu. 
Trump setti svo punktinn yfir i-ið í vikunni þegar 
hann kom fram ásamt Söru Palin, sem þykir líklegt 
varaforsetaefni nái hann kjöri. Líkur sækir líkan heim.

Á hinum vængnum er það öldungurinn Bernie 
Sanders sem gæti staðið uppi sem sigurvegari. Sanders 
lýsir sjálfum sér sem sósíaldemókrata. Er andvígur 
bankaræðinu á Wall Street og vill innleiða skatta-
hækkanir á efnamesta fólkið. Hann vill jafnframt að 
allir geti notið heilbrigðisþjónustu, hefur hugmyndir 
um að innleiða fæðingarorlof og hvetur til varkárni í 
utanríkismálum. Varla sérstaklega róttækt á norrænan 
mælikvarða, en nóg til að vera sakaður um daður við 
kommúnisma vestan hafs.

Spurningin er svo hver yrði niðurstaðan ef þessir 
andstæðu pólar myndu mætast í kjörklefanum. 
Ómögulegt að segja en líklegt er að bandarískir 
kjósendur myndu skiptast í tvær hnífjafnar fylkingar. 
Í þessu liggur sennilega stærsta tækifæri Hillary Clin-
ton. Hún nær til breiðari hóps en Bernie Sanders og er 
líklegri til að sækja atkvæði á miðjuna. Um þetta þarf 
hún að sannfæra demókrata á næstunni.

Hjá repúblikönum er hins vegar ekki um auðugan 
garð að gresja þegar kemur að miðjukandídötum. 
Trump hefur líka ýtt mörgum kollegum sínum lengra 
til hægri með yfirboðum sínum.

Spurningin er hvort kjósendur demókrata greiða 
atkvæði með höfðinu eða hjartanu í komandi próf-
kjörum. Hvernig sem fer fylgjumst við hugfangin með.

Höfuð eða hjarta?
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Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

Það er auðvelt að gleyma sér við akstur þegar maður er á liprum, sparneytnum og þægilegum Citroën C4.  
Hönnun hans er í senn hagnýt og grípandi. Ekki nóg með það heldur er hann búinn nýrri Puretech vél sem nýverið hlaut 
eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). Margverðlaunaða Puretech vélin sameinar frábæra frammistöðu, 
lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. Citroën C4 er fáanlegur með nýrri sex þrepa sjálfskiptingu sem hefur fengið mikið lof.

Sérstaða Citroën C4 felst jafnframt í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka þægindi ökumanns og farþega. Má þar nefna  
7“ snertiskjá í mælaborði, tölvustýrða miðstöð, fjölstillanleg sæti sem eru einstaklega þægileg, frábæra hljóðeinangrun, 
hraðastilli og nýja kynslóð LED ljósa.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.990.000 KR.
Komdu í reynsluakstur

CITROËN C4

ÞÚ FINNUR EKKI FYRIR KÍLÓMETRUNUM
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Ofangreind setning var letruð 
í steinblokk víggirðingar 
til varnar Rauða hernum 

sovéska, sem reist var umhverfis 
litháíska þingið í janúar 1991 – fyrir 
réttum 25 árum.

Landsbergis, forseti Litháenþings, 
sendi 12. janúar 1991 út neyðarkall 
til utanríkisráðherra grannríkja og 
NATO-ríkja með áskorun um atfylgi 
við að stöðva blóðbaðið sem fyrir-
sjáanlegt var og kostaði a.m.k. 15 
mannslíf á þeim sama sólarhring. 
Einungis einn utanríkisráðherra 
brást við kallinu og mætti tafarlaust 
á vettvang þar sem hann lýsti ein-
dregnum stuðningi við kröfu Eystra-
saltsríkja um að losna undan ólög-
mætu áratuga oki Sovétríkjanna. 
Þetta var utanríkisráðherra Íslands, 
Jón Baldvin Hannibalsson, sem 
hélt eftirminnilega ræðu á 500.000 
manna útifundi í Vilníus. Hann 
ferðaðist síðan til höfuðborga hinna 
Eystrasaltsríkjanna, flutti ræður og 
sat fjölmarga fréttamannafundi, auk 

þess að leika lykilhlutverk í að vekja 
athygli heimspressunnar á málinu.

Hann beitti sér og fyrir áskorun 
ríkisstjórnar Íslands til Öryggisráðs 
Sameinuðu þjóðanna um að grípa 
tafarlaust inn í þessa atburðarás.

Jón Baldvin hafði reyndar orðið 
þjóðunum við Eystrasalt vel kunnur 
fyrir framgöngu sína á Kaupmanna-
hafnarráðstefnu OSCE, Öryggis- og 
samvinnustofnunar Evrópu, 6. júní 
árið áður, er utanríkisráðherrar 
þeirra þjóða voru gerðir afturreka 
og varnað máls sökum mótmæla 
Sovétríkjanna. Eftir þá ráðstefnu lá 
ljóst fyrir að Ísland var í raun eini 
bandamaðurinn og Jón Baldvin eini 
vinurinn sem þyrði að ganga fram 
fyrir skjöldu og styðja þessa vini 
okkar í verki. Lét hann þar hvorki 
hótanir um viðskiptaþvinganir né 
annað stöðva sig.

Við tók NATO-fundur í Brussel 
21. ágúst þar sem Jón Baldvin talaði 
máli Eystrasaltsþjóða og benti á að 
stefna Vesturvelda í þessum efnum 
væri hrunin, Gorbachev fallinn og 
að viðurkenna bæri kröfu Eystra-
saltsþjóðanna tafarlaust. Hlaut sá 
málflutningur engar undirtektir.

Boðaði hann þá þegar til utan-
ríkisráðherrafundar Eystrasalts-
ríkja í Höfða 26. ágúst og degi síðar 
tóku Danir undir kröfur Íslendinga. 
Hófst þá óstöðvandi ferli er leiddi 
til viðurkenningar Evrópusam-

bandsríkja nokkrum dögum síðar, 
þá Bandaríkjanna og loks Sovét-
ríkjanna sjálfra.

Margvíslegar viðurkenningar 
spegla þakklæti þessara ríkja í garð 
Íslendinga, s.s. Íslandsgatan í Vil-
níus, Íslandstorgið í Tallin, Minnis-
varðinn um frelsið sem Lettar reistu 
í sjónmáli við sovéska sendiráðið 
hér í Reykjavík, sú staðreynd að Jón 
Baldvin verður gerður að heiðurs-
doktor háskóla í Vilnius 11. febrúar 
nk. og að efnt hefur verið til sér-
stakrar sýningar fyrir þingmenn 
Evrópuþingsins í komandi viku á 
nýrri verðlaunamynd Ólafs Rögn-
valdssonar o.fl. um þetta mál sem 
Sjónvarpið sýndi þann 12. janúar 
sl. og ber hið viðeigandi heiti; „Þeir 
sem þora“.

„Til Íslands, sem þorði  
er aðrir þögðu“

Jakob Frímann 
Magnússon
tónlistarmaður

Sextíu og tveir auðkýfingar í 
heiminum eiga meiri eignir en 
fátækari helmingur mannkyns, 

3,6 milljarðar. Ég vil skoða þetta í því 
samhengi að mannkyn allt stendur nú 
frammi fyrir gríðarlegum áskorunum 
upp á líf og dauða. Sönnun þess er að 
á liðnu ári komu ríki veraldar saman, 
ekki einu sinni heldur tvisvar, og gáfu 
öllu mannkyni þau hátíðlegu loforð að 
bjarga heiminum.

Fyrst með því að samþykkja heims-
markmið um sjálfbæra þróun: Eyða 
fátækt og hungri, auka jöfnuð, bæta 
jafnrétti kynja, stuðla að friði – og á 
að uppfylla eftir fimmtán stutt ár. Svo 
ætla ríki heimsins að stöðva hnattræna 
hlýnun sem ógnar vistkerfi okkar og lífi.

Við ætlum að bjarga heiminum – en 
hann vill ekkert endilega láta bjarga 
sér.

Hver borgar?
Loforð um sjálfbær heimsmarkmið 
fyrir árið 2030 kosta gríðarlegt fé. Við 
gætum spurt: Hvernig er sú tala í sam-
anburði við framlög til þróunarmála til 
þessa? Örfá velmegandi ríki heims hafa 
náð því yfirlýsta markmiði að veita 
0,7% af landsframleiðslu til þróunar-
mála. Þetta einfalda loforð sem ekki 
hefur verið efnt þyrfti nú að tvöfalda 
eða þrefalda. Hvað þá með hitt stóra 
loforðið um að stöðva hlýnun jarðar 
sem hefur staðið síðan iðnbylting 
hófst fyrir 200 árum? Hér dugar ekk-
ert minna en umskipti á lífsháttum, 
efnahagslífi, daglegum neysluvenjum. 
Nýbyltingin þarf að vera á sams konar 
stærðarkvarða og iðnbyltingin sjálf, 
nema á miklu skemmri tíma.

Þessi nýbylting er ekki bara nauð-
synleg heldur stórhættuleg – fyrir 
þá sem græða á óbreyttu ástandi. Til 
dæmis fyrir þennan smáhóp jarðarbúa 
sem á meira en helmingur mannkyns. 
Jafnvel líka fyrir þetta eina prósent 

Íslendinga sem á næstum fjórðung af 
öllum auði Íslands.

EKKI sameiginlegir hagsmunir
Loforð mannkyns til handa sjálfu sér 
eru merkileg heimspólitísk tíðindi. 
Við, þessi mörgu, ætlum ekki enda-
laust að borga fyrir forréttindi hinna 
fáu. Í þessu samhengi held ég að undir-
staða allra framfara fyrir mannkyn 
felist í tvennu: Auknum jöfnuði og 
auknu lýðræði. Óhóflegur auður færir 
ríku fólki óhófleg völd. Það kaupir sér 
stjórnmálamenn, alþjóðabanka, lög-
fræðingaheri og hagfræðingastóð sem 
skilgreina tilgang lífsins út frá auð-
valdshagsmunum sínum. Þessi áróður 
grefur sig inn í menntamusteri og fjöl-
miðla, menningu og umræðu eins og 
veira sem borar sig inn í hverja frumu 
samfélagsins og leitast við að útrýma 
mótstöðuafli almannahagsmuna.

Jafnari auður skapar ný valdahlut-
föll og leiðin til þess er meira lýðræði 
– betra lýðræði. Það er útilokað að 
ímynda sér að þeir 62 auðkýfingar 
sem eiga samtals meira af eignum en 
fátækasti helmingur mannkyns vilji 
skipta upp á nýtt.

Samhengið við Ísland
Fyrir nokkrum vikum hitti ég unga 
konu frá Kólumbíu, hún vinnur fyrir 
friðarsamtök sem stilla til friðar á 
átakasvæðum í meira en 20 löndum.

Friðarferli á átakasvæðum er það 
erfiðasta sem fólk kemst í.

Svo ég spurði þessa ungu konu, 
hvaða aðferð notið þið við svona erf-
iðar aðstæður?

„Við leitum uppi möguleika til að 
skapa tækifæri,“ sagði hún.

Tækifærin eru ekki þarna úti og bíða 
eftir að vera uppgötvuð, þau eru búin 
til. Samtökin leita uppi velviljaða leik-
endur á sviðinu, félög, fólk, stofnanir, 
fyrirtæki – og skapa sambönd. Leiða 
saman fólk til samstarfs sem oft vissi 
ekki um hvert annað. Samstarfið felst 
í að setja raunhæf markmið og hrinda 
þeim í framkvæmd. Oftast framhjá 
ríkjandi valdhöfum og hefðbundnum 
stofnunum. Með þessu tengist fólk 
þvert á hagsmuni, stjórnmálaflokka, 
landamæri, stríðslínur eða trúar bragða-
kryt. Ný spyr ég: Ef þessi aðferð virkar 
á átakasvæðum, gæti hún dugað okkur 

líka í átökum heima á Íslandi? Brjóta 
upp hin hefðbundnu stjórnmál og 
skapa samvinnu- og samfélagsvettvang 
sem fylgir ekki hefðbundnum valda-
strúktúr heldur brýtur hann niður? Því 
hvort sem er á heimsvísu eða heimavísu 
er öruggt að það hagsmunakerfi sem 
skóp vandann mun ekki leggja sjálft 
sig niður til að leysa hann.

Nauðsyn þess að byrja heima
Þegar Ísland samþykkti að afmá 
fátækt átti það líka við um fátækt á 
Íslandi. Fátækir á Íslandi eru um 10% 
af landsmönnum. Barnahjálpin bendir 
á splunkunýja rannsókn sem sýnir að 
10% barna í landinu líði skort og 2-3% 
mikinn skort.

Í áratugi hefur verið talað um að 
hinar gríðarlegu auðlindir Íslendinga 
verði lýstar þjóðareign í stjórnarskrá. 
Nú er enn ein stjórnarskrárnefndin 
að gefast upp. Lífsþreytt valdastofnun 
sem nýtur trausts innan við 20% 
landsmanna hundsar kröfu meiri-
hluta Íslendinga um auðlindaákvæði 
í stjórnarskrá.

Tugir þúsunda landsmanna sam-
þykktu að það synjunarvald á lögum 
frá Alþingi sem forseti Íslands einn 
hefur nú – án reglu eða festu – verði 
falið þjóðinni til að veita fulltrúalýð-
ræðinu aðhald. Þessi sáraeinfalda til-
laga er drepin.

Svona birtist okkur að jafnvel á 
Íslandi eru sömu átök og standa um 
allan heim. Um jöfnuð, forræði yfir 
auðlindum og lýðræðislegan rétt.

62 auðkýfingar
Stefán Jón  
Hafstein
í áhugahópi um 
sjálfbæra þróun 
og sameiginlegar 
auðlindir

365.is      Sími 1817

Á MORGUN kl. 15:50

LUNDÚNASLAGUR AF STÆRRI GERÐINNI

Nágrannarnir í Arsenal og Chelsea hafa átt ólíku gengi 
að fagna á þessari leiktíð og eiga Skytturnar harma að 
hefna eftir að hafa tapað fyrir þeim bláklæddu í fyrri 
viðureign liðanna á Brúnni.
 Stórleikur umferðarinnar hefst kl. 15:50 á morgun.

ARSENAL–CHELSEA

Fyrr í vikunni kynnti UNICEF 
á Íslandi skýrslu um lífskjör 
íslenskra barna. Í skýrslunni 

kom meðal annars fram að hlut-
fall íslenskra barna sem býr við 
skort hefur tvöfaldast. Hér eru 
grafalvarlegar upplýsingar á ferð 
sem verður að setja í samhengi. 
Bornir eru saman tveir tíma-
punktar – árið 2009 og árið 2014. 
Kannanir sem þessar eru ekki 
gerðar með reglubundnum hætti 
og þess vegna ekki gott að átta sig 
á því hvort breytingar hafi átt sér 
stað síðan 2014 og þá í hvaða veru.

Ákvarðanir og vilji stjórnvalda 
á hverjum tíma hafa áhrif á kjör 
barna. Í tíð núverandi ríkisstjórnar 
hafa barnabætur og vaxtabætur 
verið lækkaðar, matarskattur 
verið hækkaður, örorkubætur 
ekki hækkaðar til samræmis við 
kjör á vinnumarkaði. Allar þessar 
ákvarðanir hafa áhrif á daglegt líf 
og kjör íslenskra barna.

Þegar svo alvarlegar tölur koma 
í ljós hlýtur það að vera skýlaus 
krafa að stjórnvöld leggi fram 
skýra áætlun um að ráðast gegn 
skorti og fátækt í lífi barna á 

Íslandi. Við eigum ekki að líða að 
börn líði skort. Ekki undir nokkr-
um kringumstæðum og allra síst 
rík þjóð.

Auk þess að leggja fram slíka 
áætlun verður ekki við annað unað 
en að sambærilegar kannanir verði 
gerðar ár hvert líkt og UNICEF  á 
Íslandi hefur lagt áherslu á. Með 
því móti geta stjórnvöld, bæði ríki 
og sveitarfélög, byggt sínar ákvarð-
anir á traustari grunni öllum börn-
um til heilla.

Það er ekki bragur að því að 
tala um að allt gangi betur á 
Íslandi þegar börnum sem líða 
skort fjölgar eins og kemur fram í 
skýrslunni. Jöfnuður er sannarlega 
mikilvægt markmið í samfélaginu 
og verður sífellt meira aðkallandi í 
heiminum öllum að stemma stigu 
við misrétti og ójöfnuði hvar sem 
það birtist. Þegar börn eru annars 
vegar verður að grípa í taumana 
og hefja aðgerðir tafarlaust. Hagur 
allra barna er á ábyrgð samfélags-
ins alls.

Aðgerðir strax  
í þágu barna

Svandís  
Svavarsdóttir
formaður þing-
flokks VG

Við eigum ekki að líða að 
börn líði skort. Ekki undir 
nokkrum kringumstæðum 
og allra síst rík þjóð.

Í áratugi hefur verið talað 
um að hinar gríðarlegu 
auðlindir Íslendinga verði 
lýstar þjóðareign í stjórnar-
skrá. Nú er enn ein stjórnar-
skrárnefndin að gefast upp. 
Lífsþreytt valdastofnun sem 
nýtur trausts innan við 20% 
landsmanna hundsar kröfu 
meirihluta Íslendinga um 
auðlindaákvæði í stjórnar-
skrá.

Einungis einn utanríkisráð-
herra brást við kallinu og 
mætti tafarlaust á vettvang 
þar sem hann lýsti ein-
dregnum stuðningi við kröfu 
Eystrasaltsríkja um að losna 
undan ólögmætu áratuga oki 
Sovétríkjanna.
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STÓRSÝNING UM HELGINA
Við erum með troðfullan sýningarsal af nýjum vögnum og bílum.

Opið laugardag og sunnudag
frá klukkan 12 til 16.

Við kynnum 2016 árgerðina af hjólhýsum frá Hobby og Adria.
Einnig kynnum við 2016 árgerðina af Hobby húsbílum.



Um helgina
Olís-deild kvenna
L13.30 HK - UMFA Digranes
L13.30 ÍBV - ÍR Eyjar
L13.30 Valur - Stjarnan Sport 2 
L13.30 Haukar - Fram  Schenker
S13.30 Fylkir - KA/Þór Fylkishöll

Powerade-bikar kvenna
S19.15 Grindavík - Stjarnan Röstin
S19.15 Keflavík - Snæfell TM-höllin

Helsta á Sportstöðvunum
L09.00 HSBC-meistaramótið Golfst.
L12.35 Norwich - Liverpool Sport2
L14.50 Man. Utd - Southam. Sport2
L14.50 Leicester - Stoke Sport4
L14.55 Málaga - Barcelona Sport
L17.20 West Ham - Man. C. Sport2
L17.30 Gladbach - Dortmund Sport
L21.00 Career Builder Chall. Golfst.
S08.30 HSBC-meistaramót Golfst.
S11.25 Fiorentina - Empoli Sport
S13.20 Everton - Swansea Sport2
S15.50 Arsenal - Chelsea Sport2
S19.25 Betis - Real Madrid Sport
S19.30 Denver - New England Sport
S23.10 Carolina - Arizona Sport

Þýska liðið lítur mjög vel 
út, ekki svona góðir í mörg 
ár... Gaman að sjá liðsheild-
ina í bland við góða leik-
menn
Árni Friðriksson
@arnifridriks

ÁTTA TímA nfl-veislA 
leikirnir í úrslitum Ameríku- og 
Þjóðardeildar í ameríska fót-
boltanum, nfl-deildinni, verða í 
beinni útsendingu á stöð 2 sport 
HD á sunnudagskvöldið. mikil og 
vegleg útsending verður í kringum 
leikina eins og undanfarin ár, en 
að þessu sinni mætast Denver 
Broncos og new england Patriots 
annars vegar og Carolina Panthers 
og Arizona Cardinals hins vegar. 
Útsending fyrir fyrri leikinn hefst 
klukkan 19.30 og verða sérfræð-
ingar í setti allan tímann sem fara 
yfir það sem er að gerast.

www.rekstrarland.is Mörkinni 4 | 108 Reykjavík | Sími 515 1100Rekstrarland er byggt á fyrrum rekstrarvörudeild Olís 
og er dótturfyrirtæki Olíuverzlunar Íslands hf.

Samsettir fjáröflunarpakkar eða sérsniðnir eftir óskum hópsins 

Öflug fjáröflun 
fyrir hópinn
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Hafðu samband við sérfræðinga okkar í Rekstrarlandi  
í síma 515 1100 eða næsta útibú Olís og leitið tilboða.

Líklegir 
Geir Sveinsson
Fyrrverandi fyrirliði 
íslenska lands-
liðsins hefur náð 
frábærum árangri í 
þjálfun á alþjóð-
legum vettvangi á 
undanförnum árum. 
Geir gerði góða hluti í Austurríki 
áður en hann stýrði Magdeburg í úr-
slitaleik þýska bikarsins og í Evrópu-
keppni á fyrsta ári. Hann var látinn 
fara eftir rysjótta byrjun á þessu 
tímabili og er því laus allra mála. 
Geir er einn besti varnarmaður 
landsliðsins frá upphafi og byggir 
sín lið upp á sterkum varnarleik sem 
þörf er á hjá íslenska liðinu. 

Kristján Arason
Hefur ekki þjálfað 
meistaraflokk 
á alþjóðlegum 
grundvelli í 
langan tíma en 
sýndi hæfileika 
sína þegar hann tók 
til hjá FH fyrir fimm árum og gerði 
liðið að Íslandsmeistara. Eins og Geir 
er Kristján einn besti varnarmaður 
Íslands frá upphafi og gæti hjálpað 
til við að skapa nýjan varnarleik hjá 
liðinu. Kristján þjálfar í dag U20 ára 
landslið Íslands þannig HSÍ er nú 
þegar í samstarfi við hann.

Gunnar Magnússon
Víkingurinn er líklega 
besti þjálfari sem 
starfar á Íslandi í 
dag. Sýndi svo um 
munar hvað í hann 
er spunnið með 
því að gera ÍBV að 
Íslandsmeisturum 2014 
og bikarmeistara 2015. Er á toppnum 
með Haukana í dag og hefur verið í 
þjálfarateymi íslenska landsliðsins í 
mörg ár.

Líka á blaði
Kristján Andrésson
Landsliðsmaðurinn 
fyrrverandi hefur 
staðið sig frábær-
lega með sænska 
liðið Guif frá 
Eskilstuna í sænsku 
úrvalsdeildinni og 
undanfarin ár verið með 
eitt besta liðið þar í landi. Guif hefur 
verið að missa menn undanfarin ár 
og er nú fyrir neðan miðja deild. Svo 
virðist sem aðeins sé að fjara undan 
Guif og þá er spurning hvort Kristján 
vilji spreyta sig með íslenska lands-
liðið fái hann tækifæri til.

Ólafur Stefánsson
Orð eru í raun 
óþörf fyrir besta 
handboltamann 
Íslands frá upp-
hafi. Þjálfara-
ferill hans byrjaði 
furðulega þegar 
hann hætti skyndilega 
hjá Val, en hann hefur undan-
farin misseri sinnt afreksþjálfun 
innan HSÍ og verið í þjálfarateymi 
landsliðsins.

Óskar Bjarni Óskarsson
Valsarinn var að-
stoðarmaður 
Guðmundar 
Guðmundssonar 
þegar lands-
liðið náði sínum 
besta árangri frá 
2008-2010. Þekkir 
landsliðsumhverfið og alþjóðlegan 
handbolta mjög vel og er starfandi 
þjálfari Vals í Olís-deildinni í dag.

Erlendur þjálfari
Formaður HSÍ sagði á blaðamanna-
fundi í gær að það kæmi alveg til 
greina að ráða erlendan landsliðs-
þjálfara en það hefur skilað miklum 
árangri í fótboltanum og körfu-
boltanum á undanförnum árum. 
Munurinn er reyndar að í handbolta 
á Ísland bestu þjálfara heims. Ef 
erlendur þjálfari verður fenginn þarf 
að vanda valið.

Ólíklegir
Patrekur Jóhannesson Lands-
liðsmaðurinn fyrrverandi er í góðu 
starfi með austurríska landsliðið og 
á stórt ár fyrir höndum með það. 
Það er þó nokkrir mánuðir í næstu 
alvöru leiki Austurríkis þannig að-
Patrekur gæfi sambandinu þar fínan 
tíma til að finna eftirmann sinn langi 
hann að taka við íslenska liðinu.
Erlingur Richardsson Norðan-
maðurinn gerði gott mót í Austurríki 
áður en hann var ráðinn eftirmaður 
Dags Sigurðssonar hjá Füchse Berlín, 
einu stærsta liði þýsku 1. deildar-
innar. Er í mjög góðu og spennandi 
starfi en gæti runnið blóðið til 
skyldunnar að koma heim og taka 
við Íslandi þó það sé ólíklegt.

Ófáanlegir
Alfreð Gíslason Yfirgefur ekki Kiel 
næstu árin og segir að hann þjálfi 
ekki aftur félagslið samhliða Kiel.
Guðmundur Guðmundsson Náði 
besta árangri sögunnar með íslenska 
liðið en er í langtímaverkefni með 
eitt besta landslið heims í dag.
Dagur Sigurðsson Starfar fyrir 
stærsta og besta handboltasam-
band heims og er elskaður og dáður 
í Þýskalandi.
Þórir Hergeirsson Nýbúinn að 
skrifa undir fimm ára samning við 
norska handboltasambandið.

HAnDBolti Hsí þarf að finna 
íslenska karlalandsliðinu nýjan 
þjálfara eftir að Aron Kristjánsson 
ákvað að nýta sér uppsagnarákvæði 
í samningi sínum við sambandið.

Aron ákvað strax eftir að ísland 
féll úr leik á em í Póllandi að hann 
myndi stíga til hliðar en Guðmund-
ur B. Ólafsson, formaður Hsí, sagði 
á fundinum í gær að hann væri sam-
mála því að tímabært væri að nýr 
þjálfari myndi taka við liðinu.

landsliðið kemur næst saman 
í byrjun apríl og næsta stóra verk-
efni verður að koma íslandi á Hm 
2017 í frakklandi. Undankeppni 
þess móts fer fram um miðjan júní 
en andstæðingur íslands liggur ekki 
fyrir.

Hér fyrir ofan má lesa hvaða 
íslenskir þjálfarar koma helst til 
greina að mati fréttablaðsins en 
Guðmundur tók skýrt fram á fund-
inum í gær að Hsí væri ekki feimið 
við að kanna þjálfaramarkaðinn í 
öðrum löndum, þó því myndi fylgja 
meiri kostnaður.

„sambandið er alltaf rekið við 
núllið og við erum alltaf í slag um 
fjármagn. ef við þurfum að fá fleiri 
styrktaraðila að sambandinu til að 
fá inn meira fjármagn þá gerum við 
það,“ sagði formaðurinn.

„Það þarf að vanda valið vel og sjá 
hvaða þjálfarar eru á lausu,“ segir 
Guðmundur og bætir við að bæði 
stjórn Hsí og landsliðsnefnd munu 
koma að ráðningarferlinu. 

Hann vildi ekki gefa upp neinn 
tímaramma fyrir ráðningarferlið 
en að stefnt yrði að því að ganga frá 
ráðningunni eins fljótt og kostur er.
eirikur@frettabladid.is
tomas@frettabladid.is
ooj@frettabladid.is

Finnum meira fjármagn ef þarf
Aron Kristjánsson hætti sem landsliðsþjálfari í gær eftir þriggja og hálfs árs starf. Fréttablaðið veltir upp 
mögulegum arftaka hans en HSÍ mun þó bæði skoða íslenska og erlenda þjálfara.

Nýjast

Milliriðill 2 - fyrsti leikdagur 
 
Þýskaland - Ungverjal. 29-19 
Markahæstir: Fabian Wiede 6, Tobias Reich-
mann 5, Stefen Weinhold 3 - Laszlo Nagy 3, 
Kornel Nagy 3, Iman Jamali 3. 
 
Svíþjóð - Rússland 28-28 
Markahæstir: Johan Jakobsson 9, Jonas 
Källman 5, Viktor Östlund 4 - Timur Dibirov 
7, Dmitrii Zhitnikov 4 
 
Stig liða í milliriðli 2:  Danmörk 4, Spánn 
4, Þýskaland 2, Rússland 3, Svíþjóð 1, Ung-
verjaland 0.

EM í handbolta í Póllandi

Keflavík - Njarðvík 86-92 
Keflavík: Keflavík: Reggie Dupree 22/4 frá-
köst, Earl Brown Jr. 19/13 fráköst, Magnús 
Traustason 12/6 fráköst, Valur Orri Valsson 
10/8 stoðsendingar, Magnús Gunnarsson 
8, Davíð Hermannsson 7/6 fráköst, Guð-
mundur Jónsson 4/5 fráköst, Ágúst Orrason 
4/8 fráköst. 
Njarðvík: Haukur Helgi Pálsson 24/12 
fráköst/6 stoðsendingar, Jeremy Martez 
Atkinson 18/10 fráköst, Logi  Gunnarsson 
17, Oddur Kristjánsson 12/4 fráköst, Hjörtur 
Hrafn Einarsson 10, Ólafur Helgi Jónsson 
9/4 fráköst, Jón Arnór Sverrisson 2. 

Efst
Keflavík 22
KR 22
Stjarnan 20
Njarðvík 18 
Þór Þ. 16
Haukar 14

Neðst
Tindastóll 14
Snæfell 12
Grindavík 12
ÍR 10
FSu 6
Höttur 2

Domino’s-deild karla í körfu

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

Útsala

*Gildir ekki um vörur á áður lækkuðu verði og merktum Everyday low price. 

TILBOÐ Í JANÚAR
Beygla með reyktum lax, eggi, 
salati, papriku og graflaxsósu. 
Verð 995 kr. 

Nú 795 kr.

Cool-borðlampi.
Svartur. 55 cm. 17.995 kr. 
Nú 13.495 kr.

Raw-loftljós.
Koparlitað. 20 cm. 
19.995 kr. Nú 14.995 kr.

Ball-loftljós. Ýmsir litir.
18 cm. 14.995 kr. Nú 9.995 kr.

1. Nova star-púði með gylltri stjörnu. 50 x 50 cm. 7.995 kr. Nú 5.495 kr. 
2. Matteo-púði. Svartur og natur. 50 x 50 cm. 4.995 kr. Nú 3.495 kr.
3. Lucca-púði. Dökkgrár öðru megin og ljósgrár hinum megin. 50 x 50 cm. 3.995 kr. Nú 2.795 kr.

1

2
330%

AF ÖLLUM
PÚÐUM*

25-50%
AF ÖLLUM
LJÓSUM*

25-50%
AF ÖLLUM

KLUKKUM*

23. og 24. janúar

50-80%
LAGERSALA

RISA

valin sýningareintök, útlitsgölluð 
húsgögn og smávara

Wallclock-veggklukka. 30 cm. klukka. 2.495 kr. 
Nú 1.495 kr. 

Black tree-rúmföt. 140x200/60x63 cm. 6.995 kr.
Nú 4.995 kr.

30%
AF ÖLLUM
RÖMMUM

Frítt

25%
AF ÖLLUM 

RÚMFÖTUM



Altak  //  ÁÁ verktakar  //  Álfaborg  //  Bako Ísberg  //  Basalt Arkitektar  //  Berserkir  //   
Betri Þrif  //  Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar  //  Blikksmiðja Davíðs  //  Byko  //  E. Sigurðsson  // 

EFLA  //  Epoxy gólf  //  Flísa og múrþjónusta Gunnars  //  Flísar og lím - Jón Þór Einarsson  // 
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Hvað á að gera um helgina?

Í dag er ég á fréttavakt og verð því 
væntanlega á hlaupum um allan 
bæ. Eldsnemma á sunnudags-
morgun held ég svo til næstum 
nyrsta hjara veraldar, Tromsö í 
Noregi.

Fréttavakt og Noregur
Þórhildur Þorkelsdóttir fréttakona

Ég fer á þorrablót í kvöld 
á Suðurnesjum og lýk 
svo helginni með því að horfa 
á Ófærð á RÚV á sunnudags-
kvöld.

Þorrablót og óFærð
Friðgeir bergsteinsson athafnamaður

Ég er að fara að syngja 
í afmæli og vinna í smá 
kover-lagi sem kemur út 

eftir helgi. Ætli ég bjóði svo 
ekki bóndanum út að borða í 

tilefni bóndadags eða er það ekki 
skyldan?

út að borða 
María ólafsdóttir söngkona

Farðu
Með börnin í 
Krakkadans á Kexi 
hosteli klukkan 13 á 
sunnudag. Kennarar 
frá Dansskóla Birnu 
Björns kenna dans og 
frítt er inn.

lestu
Bókina Fávís mær eftir 
Idu Simons sem kom 
fyrst út árið 1959 en 
nýlega var hún endur-
uppgötvuð og gefin 
út á fjölda tungumála, 
m.a. íslensku.

sjáðu
Leikritið Hver 
er hræddur 
við Virginiu 
Woolf?  
í Borgarleik-
húsinu.

Hlustaðu
Á Prins Póló á Kexi 
hosteli á laugardags-
kvöldið klukkan 21. 
Frítt inn.

Fólk á öllum aldri er hvatt til þess að skrá lestur sinn niður. Fréttablaðið/Hanna

Við Íslendingar erum 
mikil bókaþjóð og 
lesum alveg heilmikið 
en það er ágætt að fá 
smá spark í rassinn 

svona í mánuð,“ segir Bergrún Íris 
Sævarsdóttir, verkefnastjóri keppn-
innar Allir lesa. Um er að ræða 
landsleik í lestri sem gengur út á það 
að skrá lestur sinn og halda þannig 

eigin lestrardagbók inni á vefsíðunni 
Allirlesa.

„Þetta er liðakeppni, fólk tekur sig 
saman á vinnustöðum, í fjölskyld-
um, leshringjum eða saumaklúbb-
um. Það eru þrír eða fleiri saman í 
hóp. Fólk skráir síðan niður tímann 
sem það ver í lestur yfir daginn. Við 
erum svo með kerfi sem reiknar út 
lesturinn eftir búsetu og kyni, það er 
mjög skemmtileg tölfræði í þessu.“

Landsleikurinn í lestri hefur verið 
haldinn einu sinni áður, haustið 
2014. „Við ákváðum í ár að hafa 

þetta yfir þorrann núna og þreyja 
þannig þorrann með lestri. Stefnan 
er síðan að hafa þetta árlegt. Síðast 
var lesið í yfir 70 þúsund klukku-
stundir og mörg hundruð lið tóku 
þátt.“

Árið 2014 voru það Vestmannaey-
ingar sem lásu langmest. „Þeir báru 
höfuð og herðar yfir önnur sveitar-
félög. Það er mikið keppnisskap í 
Eyjamönnum.“ Bergrún segir mörg 
sveitarfélög taka þátt í leiknum og 
það hafi skapast skemmtileg lestrar-
stemming víða.

„Það eru allir að hamast við að 
lesa og við höfum frétt af vinnu-
stöðum þar sem er verið að keppa 
milli deilda til dæmis.“

Keppninni lýkur á konudaginn, 
21. febrúar. Hægt er að skrá sig í 
keppnina inn á allirlesa.is og það 
lið sem ver mestum tíma í lestur 
stendur uppi sem sigurvegari. For-
svarsmenn keppninnar hverja alla 
til að lesa. Foreldrar sem lesa fyrir 
ung börn sín eru einnig hvattir sér-
staklega til að mynda lið með börn-
unum og skrá lesturinn. 

Þreyja þorrann með því að lesa 
Keppnin Allir lesa – landsleikur í lestri stendur yfir. Vestmannaeyingar báru sigur úr býtum síðast og lásu mest allra.
Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Þetta er liðakeppNi, 
Fólk tekur sig saMaN 
á viNNustöðuM, í Fjöl-
skylduM, lesHriNgjuM 
eða sauMaklúbbuM. 
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ROMA svefnsófi
Ljósgrátt, dökkgrátt, ljós- 

brúnt og rautt slitsterkt áklæði.

Br: 200 D: 100 H: 50 cm.

Svefnpláss: 120x200 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins  79.920 kr.

NÝTTU 
TÆKIFÆRIÐ

Komdu í Dorma

Afgreiðslutími 
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

NATURE’S  
COMFORT
heilsurúm Aðeins  123.675 kr.

Nature’s Comfort heilsudýna 
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 164.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður 
eða grátt áklæði á botni.

BOGGIE 3ja sæta
Slitsterkt áklæði. 

Margir litir.

Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Verð: 99.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Aðeins  79.920 kr.

ÚTSALAN
í fullu fjöri

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

       

Opið alla daga 

í janúar



Rúm tíu ár eru liðin 
síðan Unnur Birna Vil-
hjálmsdóttir hóf störf 
hjá Miss World Limi-
ted í London, í kjöl-
far sigurs í keppninni 

Ungfrú heimur sem fram fór í Kína 
í desember árið 2005. Þannig varð 
hún heimsfræg á einu augnabliki 
og var óhjákvæmilega gríðarlega 
áberandi um tíma. Unnur hvarf svo 
nánast jafn fljótt úr sviðsljósinu og 
hefur lítið farið fyrir henni undan-
farin ár.

„Það var viljandi, þetta var komið 
gott. Ég fór bara aftur í skólann, enda 
rétt nýbyrjuð í mínu námi þegar ég 
vann þessa keppni í Kína,“ segir 
Unnur sem tók sér árs hlé frá námi 
þegar hlutverk alheimsfegurðar-
drottningar lenti nokkuð óvænt í 
höndunum á henni.

Aðspurð hvort henni finnist raun-
verulegt til þess að hugsa, að heill 
áratugur hafi liðið síðan hún hlaut 
nafnbótina svarar hún því til að 
henni finnst það vel geta passað. „Já, 
þegar ég horfi til baka þá finnst mér 
alveg geta verið tíu ár síðan ég stóð 
á sviðinu. Árinu 2006 eyddi ég svo 
öllu í að vinna fyrir þetta fyrirtæki, 
og var meira og minna í London, 
þaðan sem ég flaug til annarra landa 
að sinna þeim verkefnum sem lögð 
voru á borð fyrir mig.“

Unnur metur sem svo að tími 
hennar sem handhafi titilsins ungfrú 
heimur hafi verið afar áhugaverður 
fyrir margra hluta sakir, og ekki 
hvað síst sé hann settur í sögulegt 

samhengi en þessi ár hafa í seinni 
tíð gjarnan verið eyrnamerkt upp-
gangsárunum svokölluðu. „Það var 
svolítil klikkun í loftinu einhvern 
veginn og margt í samfélaginu sem 
maður kemur auga á sé horft til baka. 
Þetta var í raun áþreifanlegt. Fjörið 
og lætin í kringum hina ótrúlegustu 
hluti voru svo greinileg.“ Unnur 
bendir máli sínu til stuðnings á alls 
kostar óvæntar móttökur við heim-
komuna frá Kína eftir sigurinn, þegar 
söfnuðust um tíu þúsund manns 
saman í Smáralind þar sem Halldór 
Ásgrímsson, þáverandi forsætisráð-
herra, tók á móti henni við heljarinn-
ar athöfn. „Ég geng þarna inn, varla 
lent á Íslandi og þar er þetta mann-
haf. Fyrir mér er þetta einmitt partur 
af því sem var í gangi, stemningin í 
samfélaginu var svona, allt var blásið 
upp út í hið óendanlega.“

Athyglin algjörlega galin
Unnur varð sannarlega heimsfræg á 
Íslandi á einni nóttu, og segir algjör-
lega galið að fá alla þessa athygli á 
jafn skömmum tíma og raun ber 
vitni. „Þó ég hafi verið orðin tuttugu 
og eins árs, þá er maður ekki með 
þroska til að takast á við svona mikla 
athygli allt í einu, og ég efast um að 
maður hafi nokkurn tíma þroska til 
að tækla svona skjótfengna og mikla 
athygli óaðfinnanlega. Jú, vissulega 
vissu einhverjir hér heima að ég bar 
titilinn ungfrú Ísland 2005, en þegar 
ég vinn þessa stóru keppni varð 
þetta allt annað. Ég þakka bara fyrir 
að hafa lent á fótunum og að þetta 
hafi ekki breytt neinu um það hvert 
ég stefndi í námi og starfi.“

Eðli málsins samkvæmt varð 
Unnur mjög meðvituð um að fólk 
fylgdist með hverju skrefi hennar, 

og viðurkennir að hafa í framhaldi 
þróað með sér alls kyns ókosti eins 
og hún orðar það sjálf. 

„Ef ég fer meðal fólks eða í marg-
menni horfi ég ekki í kringum mig, 
ég horfi ekki á fólk. Þetta er tilkomið 
frá þessum tíma þegar fólk var mikið 
að spá í mér og horfa. Ég á það til að 
ganga fram hjá fólki sem ég þekki, 
einfaldlega vegna þess að ég horfi 
ekki í kringum mig,“ útskýrir hún 
og skellir upp úr. „Ég fer út í búð og 
ég flýti mér alltaf að gera það sem ég 
þarf. Sjálf tók ég eftir að aðrir væru 
að fylgjast með hvað ég væri að gera, 
hvað ég væri að kaupa, í hverju ég 
væri og allt þetta. Þetta finnst mér 
ekki eftirsóknarvert. Ég á mjög erfitt 
með að skilja fólk sem sækist eftir 
frægð án þess að hafa eitthvað að 
selja, en það er kannski vegna þess 
að ég er ekki þessi skvísa að eðlisfari 
sem fer alltaf óaðfinnanleg út úr húsi. 

Í dag skiptir þetta mig engu máli, 
en það gerði það á sínum tíma. Hug-
arfarið hvað þetta varðar breyttist 
mikið eftir að ég eignaðist börn og 
ég er mjög meðvituð um það hvernig 
ég vil að fjögurra ára dóttir mín upp-
lifi heiminn. Það á ekki að skipta 
neinu máli hvað öðrum finnst heldur 
aðeins hvað þér sjálfri finnst og þeim 
sem skipta þig máli.“

Þetta var ekkert fyrir mig
Þegar Unnur sló til og samþykkti 
þátttöku í Ungfrú Reykjavík á sínum 
tíma, sem svo átti eftir að verða 
upphafið að ævintýrinu, hafði hún 
hafnað þátttöku í keppninni þrisvar. 
„Þátttakan var eitthvað sem ég valdi 
þegar amma var fallin frá og það var 
ákveðið móment í því. Þarna er viss 
fjölskyldusaga, bæði það að mamma 
hafði verið í keppninni og svo var 

amma kjólameistari og saumaði kjóla 
fyrir stúlkur sem tóku þátt í keppn-
inni í mörg ár. Þetta var því alltaf eitt-
hvað í umræðunni á mínu heimili og 
partur af mínu umhverfi og tilveru en 
við amma vorum mjög nánar.“ 

Hafði hún þannig einhvern tíma 
einlægan áhuga á þessu? „Nei, þetta 
var ekki ég,“ svarar hún til baka og 
dæsir. „Allar vinkonur mínar voru 
á sama máli og ég man að amma 
og afi í föðurættinni sögðu við mig: 
„Nei, Unnur, þú átt frekar heima í 
hestagallanum í sveitinni, þetta er 
ekkert sérstaklega mikið í þínum 
anda.“ Ég svaraði þeim þannig að ég 
gæti nú alveg eins gert þetta eins og 
allar aðrar, og ákvað það svo bara og 
þá varð ekki aftur snúið. En ég fékk 
það í bakið, þetta er og var virkilega 

ekki fyrir mig enda hafði ég ekkert 
sérstaklega gaman af þessum prins-
essuleik og fæ hroll við það að hugsa 
um að þurfa að krulla á mér hárið á 
hverjum morgni og vera með gervi-
neglur.

Án þess að flækja það nokkuð við-
urkennir hún að hafa ekki hugsað svo 
langt þegar hún ákvað að taka þátt, 
að hún myndi enda á sviðinu í Kína 
áður en árið rynni sitt skeið. „En ég 
tók ekkert þátt í svona keppni til að 
eignast vinkonur, ég á alveg nógu 
margar og góðar vinkonur. Ég tók 
þátt vegna þess að mig langaði að 
reyna að komast eins langt og ég gæti. 
Ég geri það yfirleitt í öllu sem ég tek 
mér fyrir hendur, ég er ekkert fyrir 
hálfkák. En þetta er auðvitað svolítið 
öðruvísi, enda engin íþróttakeppni.“

Blaðamaður spyr þá hinnar sígildu 
spurningar, hvort virkilega sé hægt 
að keppa í fegurð. „Málið er að eins 
og í keppninni úti, þá snýst þetta alls 
ekki um að finna stelpuna sem er fal-
legust af þessum hundrað og tuttugu 
sem eru á sviðinu. Þar er bara verið 
að hugsa um stúlku sem þeir vita 
að þeir þurfa að vinna með í eitt 
ár. Hún þarf að hafa vit í kollinum 
og geta tekist á við það sem þurfti 
að gera til að rúlla þessu fyrirtæki 
næsta árið. Ég hélt óteljandi ræður 
og veitti fjölmörg viðtöl við blaða-
menn, ræddi við borgarstjóra, ráð-
herra og flakkaði milli landa á þessu 
tímabili. Maður þarf að vera tilbúinn 
í ákveðið samstarf og vera sveigjan-
legur, og jú, vissulega passa í einhver 
form, og þannig er búin til ákveðin 
ímynd um þessa drottningu. Á hana 
er sett kóróna, hún klædd í fínan kjól 
og þannig á þetta að ganga allt upp. 

Ég hef síðar verið beðin um að gefa 
stúlkum sem eru á leið út ráð en 

Þessu tímabili í lífi mínu er lokið
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir skaust hratt fram á sjónarsviðið líkt og flestum er kunnugt. Hún kvaddi sviðsljósið 
hins vegar jafn hratt og hefur ekki séð eftir því eitt augnablik, enda þykir henni frægðin ekki heillandi fyrirbæri. 

Unnur Birna varð heimsfræg á einu augnabliki og segir skjótfengna frægðina ekki hafa verið auðvelda. Hún segist eiga mjög erfitt með að skilja fólk sem sækist eftir slíku. Mynd/ViðAr Logi Kristinsson

ég er mjög meðVitUð 
Um það hVernig ég 
Vil að fjögUrra ára 
dóttir mín Upplifi 
heiminn. það á ekki 
að skipta neinU máli 
hVað öðrUm finnst 
heldUr aðeins hVað þér 
sjálfri finnst og þeim 
sem skipta þig máli.

Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is

↣
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
Fiskislóð 1 

Sími 580 8500 

REYKJAVÍK

Tryggvabraut 1–3 

Sími 460 3630 

AKUREYRI

Mán.–fös. 10–18

Lau. 10–16 

OPNUNARTÍMI

Verð og stærðir birt með fyrirvara um prentvillur.

Komdu og skoðaðu úrvalið!

BAKPOKAR 40%
FERÐAVÖRUR 30%

DIDRIKSONS FRÁ 25%
MOUNTAIN HARDWEAR FRÁ 25%

SKÓR OG STÍGVÉL 25–70 %
DEVOLD ELDRI GERÐIR 40%

COLUMBIA FRÁ 25%
REIÐHJÓL FRÁ 40%

RISA- 
ÚTSALA

ELLINGSEN

20–70%
AFSLÁTTUR  



þar við hann og eiginkonu hans. 
Virkilega skemmtilegt kvöld, en svo 
í lokin þegar leiðir skildi fann hann 
sig knúinn til að segja mér að það 
hefði komið honum mikið á óvart 
að stúlka með þennan titil hygðist 
læra lögfræði og væri svona vel að 
sér í hinum ýmsu málum. 

Hann meinti þetta líklega sem 
hrós og ég var orðin svo meðvituð 
um þetta að ég lét þetta ekki á mig fá. 
En fólk fer út í hin ýmsu hlutverk og 
störf af mismunandi ástæðum, það 
er ekki hægt að setja fólk alltaf í sama 
flokk hvað það varðar. Ég sakna þess 
ekki að hafa þetta hangandi yfir mér 
en þrátt fyrir það hefði ég aldrei vilj-
að fara á mis við þá lífsreynslu sem 
fylgdi því að vinna þessa keppni.“

Tækifærin alltaf til staðar
„Þetta var verkefni sem ég valdi að 
fara út í og tók að mér, sem ég svo bara 
kláraði og hélt áfram með mitt. En það 
er vissulega margt sem ég hef gert eftir 
þetta tímabil, sem ég hefði kannski 
ekki fengið tækifæri til að gera nema 
einmitt vegna þessa. Svo sem að starfa 
við dagskrárgerð á Stöð 2 og RÚV. Það 
er eitthvað sem mér fannst einstak-
lega skemmtilegt og þegar ég horfi 
til baka þá er það eitt það skemmti-
legasta sem ég hef tekið að mér. 

Svo starfaði ég fyrir utanríkisráðu-
neytið úti í Kína og bjó í Sjanghæ í 
tæpa 9 mánuði. Þar réð ég mig 
sem kynningar- og viðburðastjóra 
íslensku þátttökunnar á heims-
sýningunni í Sjanghæ en ég var ein-
mitt mikið í Sjanghæ árið sem ég bar 
titilinn Miss World og hafði þannig 
bæði reynslu af að vera í borginni og 
sambönd við fjölmiðla og fleiri. Þetta 
verkefni hefði ekki komið inn á borð 
til mín öðruvísi en vegna þeirrar 
tengingar.“

Ekki verður hjá því komist að 
spyrja hvort starfið Ungfrú heimur 
sé vel borgað og hvort líkur séu á að 
konur verði ríkar af titlinum einum 
saman. Unnur svarar því að svo sé nú 
ekki, þær fái greitt mánaðarlega rétt 
eins og aðrir, en mögulega geti þær 
aukið við innkomuna með því að 
taka að sér önnur verkefni samhliða. 

„Ég valdi mér vel og var bæði andlit 
og talskona Icelandic Glacial Water 
og Bláa lónsins á tímabili. Það var 
það eina sem ég gerði eftir keppnina 
í rauninni, en ég vildi alltaf að það 
væri eitthvað meira í þessu en bara 
að leika í auglýsingu eða sitja fyrir. 

Þetta er risastór heimur, sem sýnir 
sig vel í því að ég er enn að fá skila-
boð frá alls konar fólki með ýmsar 
hugmyndir og verkefni. Ég hef þó 
algjörlega hundsað slíkar beiðnir, en 
það er líka bara vegna þess að ég hef 
ekki áhuga á að tengja mig þessu. Það 
er sennilega æðislegt að nýta þetta til 

að ferðast víða, en fyrir mér er það 
ekki þess virði að þurfa að setja mig 
í þetta hlutverk aftur. Þetta er tímabil 
í lífi mínu sem er lokið.“

Stimpillinn lífseigur
En þótt Unnur hafi staðið sína plikt 
með sóma, og skilað af sér kórónunni 
tíu mánuðum síðar, er langur vegur 
frá því að þar með hafi hún losnað 
við nafnbótina. 

„Þetta er mjög mikill stimpill, ef ég 
get orðað það þannig. Ég hef upplifað 
þetta í starfi mínu sem lögmaður. 
Eftir að ég útskrifast með meistara-
próf í lögfræði, næ mér í héraðs-
dómslögmannsréttindi og byrja að 
starfa á lögmannsstofu, fannst mér 
ég enn alltaf þurfa að sanna mig. 
Að ég væri nú klárari en það að vera 
bara einhver fegurðardrottning. Mér 
fannst ég þurfa að sanna mig tvöfalt 
meira en konan við hliðina á mér,“ 
bendir hún á. 

„Þetta er að lagast, ég er alveg róleg 
yfir þessu í dag og er ekkert að velta 
því fyrir mér né skynja að fólk sé 
almennt að spá í þessu núna en ég er 
svo sem heldur ekki mikið í að hafa 
mig í frammi í sviðsljósi fjölmiðla. Ég 
starfa meðal annars í þannig mála-
flokkum innan lögfræðinnar, svo 
sem á sviði barnaréttar og barna-
verndar, að mér finnst einfaldlega 
ekki við hæfi að skjólstæðingar 
mínir sitji með mér daglangt að ræða 
mögulega erfiðustu mál lífs síns og 
sjái mig svo framan á næsta glans-
tímariti. Ég fæ ekkert út úr því að 
viðhalda einhverri frægð á Íslandi.“ 

Og ekki saknar hún kjaftasagn-
anna sem svo oft er býsna lífseigur 
fylgifiskur frægðarinnar. „Ég hef 
ekki orðið vör við þær í mörg ár enda 
snerust þær að miklu leyti um að ég 
væri að leita mér að mannsefni. Svo 
þegar ég gekk út, gifti mig og eignað-
ist börn þá hefur fólk minni áhuga á 
þessu. Það er einhvern veginn þannig 
í íslenskum fjölmiðlum að áberandi 
og einhleypar konur eru paraðar 
saman við nánast hvern þann sem 
þær sjást með. Ég er mjög fegin að 
þurfa ekki að vera að takast á við 
þann fylgifisk lengur.“

Ólíkir heimar mætast
Unnur ætlaði sér allan tímann að 
læra lögfræði og starfa við hana, 
burtséð frá góðu gengi í hinum 
tryllta heimi fegurðarbransans sem 
hún nýtir sér þó að ákveðnu leyti. Í 
dag starfar hún á Íslensku lögfræði-
stofunni í Turninum í Kópavogi og 
hefur gert síðustu fjögur ár. Hún 
starfar ekki eingöngu á sviði barna-
réttar og barnaverndar en meiðyrða-, 
fasteignagalla- og erfðamál eru jafn-
framt fyrirferðarmikil á hennar borði 
ásamt því sem hún sinnir skipta-

stjórn þrotabúa og verjendastörfum. 
Unnur hefur samhliða lögmennsk-
unni unnið ötullega að sjálfsstyrk-
ingar- og framkomunámskeiði, sér-
sniðnu að ungu fólki í samstarfi við 
Eskimo umboðsskrifstofu en næsta 
námskeið hefst í febrúar.

„Þetta eru sjálfsstyrkingarnám-
skeið fyrir ungt fólk, frá tólf ára og 
upp úr. Ég vildi óska þess að ég hefði 
farið á svona námskeið þegar ég var 
yngri, þar sem við komum inn á svo 
mörg svið og gerum það á persónu-
legan hátt. Við fáum til okkar gesta-
kennara, svo sem leiklistar kennara, 
næringarfræðing, förðunarfræðing 
og fíkniefnafræðslu og nýtum teng-
inguna við Eskimo, á þann hátt að 
nemendurnir fara í einstaklings-
myndatöku og ljúka námskeiðinu 
með þátttöku í stórri tískusýningu. 
Þannig reynum við að fá unga fólkið 
til að stíga út fyrir sinn ramma, og 
það er stórt skref í sjálfsstyrkingu.“ 

Segist Unnur miðla sinni reynslu, 
og fræða krakkana, sem eru aðallega 
stúlkur, um framkomu, líkamsburð, 
fyrstu kynni og gefur þeim góð ráð 
í tengslum við það að tala opinber-
lega eða fyrir framan hóp fólks. „Ég er 
auðvitað enginn sérfræðingur í þessu 
og nemendurnir fá alveg að vita það, 
en ég miðla minni reynslu, og því 
sem ég geri í dag, og nýti til þess að 
gefa þeim góð ráð. Ég get sagt þeim 
frá því sem ég hef tekið með mér úr 
þeirri reynslu sem ég hef aflað mér 
undanfarin ár og það sem ég hefði 
gjarnan viljað heyra eða læra þegar 
ég var á þeirra aldri.“

Unnur reynir utan þess að sinna 
hlutverkum lögmanns og hafa 
umsjón með þessum námskeiðum, 
að nýta tíma sinn vel með fjölskyld-
unni. Hún er gift Pétri Rúnari Heimis-
syni og saman eiga þau tvö börn, auk 
þess sem Pétur á fyrir eina dóttur, 
sem Unnur kallar bónusbarnið sitt, 
svo nóg er að gera á stóru heimili. 
Hún segir miklu máli skipta að reyna 
svo að skilja vinnuna eftir í vinnunni, 
þó slíkt geti reynst þrautin þyngri. 

„Þegar ég er að klára erfiða hjalla í 
mínum málum, erfiða aðalmeðferð 
eða málflutning og skýrslutökur, 
reyni ég að hafa fyrir reglu að sækja 
börnin aðeins fyrr í leikskólana þann 
daginn og geri eitthvað extra, líklega 
bæði til að bæta mér og þeim upp 
samverustundirnar sem við höfðum 
misst af dagana þar áður. Það virkar 
fyrir mig eins og hugleiðsla eða jóga-
tími. Að fara í göngutúr, gefa önd-
unum brauð og fá auka samveru og 
þá helst áður en úlfatíminn frá fimm 
til átta hefst, en það er sá tími sem 
getur tekið á þegar á eftir að fara í 
búðina, baða, elda og svæfa þreytt 
leikskólabörn. Þá skiptir máli að hafa 
átt gæðastund með þeim áður.“ 

ég veit eiginlega ekkert hvað ég 
gerði til að vinna þessa keppni. Fyrir 
mér snerist þetta aðallega um að láta 
sig hafa það þennan mánuð sem 
keppnin tók úti, mæta á viðburði og 
taka þátt í minni keppnum, svo sem 
tískusýningu, íþrótta- og hæfileika-
keppni. Ég endaði svo einhvern veg-
inn á að vinna, og ég veit ekki einu 
sinni hvernig það gerðist. “

Unnur segist hafa vonast til að 
Ungfrú Ísland legðist af þegar hún 
féll niður árið 2014. „Það er alltaf 
verið að minna fólk á mig þegar 
fjallað er um keppnina, mér finnst 
óþarfi að það sé alltaf verið að draga 
mig inn í þetta. Þetta er reyndar 
nákvæmlega það sem Linda Pé sagði 
við okkur mömmu þegar ég vann: 
„Nú geta þeir hætt að tala um mig 
og fara að tala um þig,“ og nú skil ég 
hana svo vel,“ segir hún og hlær áður 
en hún heldur áfram: „Ég græði svo 
sem ekkert á að tala fegurðarsam-
keppnir niður og það mun ég ekki 
gera þó ég telji þær barn síns tíma. 

Málið er að ef það er markaður 
fyrir svona, stúlkur sem vilja taka 
þátt, styrktaraðilar sem vilja koma 
að þessu og fólk sem hefur áhuga á að 
horfa á þetta, þá skilur maður alveg 
að til séu aðilar sem vilji halda keppn-
ina. Eins og Bjössi og Dísa hugsa þetta 
núna, þá er það mjög eðlilegt. Þó ég sé 
komin yfir þetta, þá þýðir það ekki að 
aðrir séu á sama máli.“

Guðsfegin þegar árinu lauk
„Við skulum orða það þannig, að 
ég var mjög fegin að mitt ár var það 
stysta í sögu Miss World frá upphafi. 
Ég hlýt titilinn í desember 2005 og 
krýni svo næstu í september 2006, 
vegna þess að sú keppni fór fram 
í Póllandi og þar var orðið of kalt í 
desember. Ég var gjörsamlega komin 
með nóg, og ef ég hefði ekki verið 
búin að skrifa undir samninginn, því 
þetta var jú atvinna og ég látin skrifa 
undir ráðningarsamning, þá hefði ég 
örugglega reynt að koma mér út úr 
þessu. En maður klárar auðvitað það 
sem maður kemur sér í og það helst 
með sóma,“ segir Unnur ákveðin.

Blaðamaður spyr hvað hafi haft 
þau áhrif á hana: „Fordómarnir, sem 
fylgja titlinum. Að maður sé bara 
fegurðardrottning og að ekki geti 
maður verið með mikið vit í koll-
inum, verandi í þessu hlutverki. En 
það var einmitt það sem þetta var, 
hlutverk sem ég bara lék.“ 

Hún segist í ófá skiptin hafa 
komið fólki á óvart með þeim mál-
efnum sem hún bryddaði upp á. „Ég 
sat til að mynda heila kvöldstund 
með David Cameron, sem þá var 
ekki orðinn forsætisráðherra Breta, 
aðeins formaður síns flokks, í sex-
tugsafmæli í London, og spjallaði 

Unnur stóð á sviðinu í Sjanghæ í desember árið 2005, allskostar laus við að hafa hugmynd um hvað biði hennar mánuðina sem fram undan voru, og viðurkennir að hafa alveg vilja losna við titilinn fyrr. 

Þetta er og var 
virkilega ekki fyrir 
mig enda hafði ég 
ekkert sérstaklega 
gaman af Þessum 
prinsessuleik og fæ 
hroll við Það að hugsa 
um að Þurfa að krulla 
á mér hárið á hverjum 
morgni og vera með 
gervineglur.

↣
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Páll Baldvin Baldvinsson, bókmenntafræðingur og menningarrýnir, fléttar 
þessa einstæðu sögu úr ótal þráðum og byggir á umfangsmikilli heimildaöflun 
og söfnun ljósmynda. 
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V ið komum aftur til 
Íslands þegar stríðið 
byrjaði. Við skildum 
allt sem við áttum 
eftir í Sýrlandi. Á 
leið okkar til Íslands 

sáum við fréttir af framvindunni. 
Við vorum á flugvellinum í London 
og sáum frétt um átökin í sjónvarp-
inu. Mamma brast í grát, við vorum 
öll í áfalli,“ segir Maya um flutning 
fjölskyldunnar til Íslands árið 2011.

Maya er fædd í Reykjavík en er 
alin upp í tveimur löndum. Sýrlandi 
og Íslandi. Foreldrar hennar eru sýr-
lenskir. „Pabbi flutti fyrst til Íslands 
fyrir nærri því fjörutíu árum. Hann 
kynntist íslenskri konu í Þýskalandi 
sem kynnti hann fyrir íslensku sam-
félagi. Hann settist hér að og hóf 
rekstur verslunarinnar Þúsund og 
ein nótt. Hann eignaðist fjögur börn 
sem búa hér, í Bandaríkjunum og í 
Svíþjóð. Hann er orðinn áttatíu og 
tveggja ára og rekur í dag verslunina 
Hókus Pókus með syni sínum.“

Með annan fótinn í Sýrlandi
Faðir Mayu ber íslenskt fornafn, 
Arnar. Hann skildi og kynntist 
móður Mayu, Hala, í Sýrlandi. 
„Hann flutti með henni hingað og 
við erum þrjú alsystkinin. Ég á tvo 
yngri bræður sem eru í grunnskóla 
og menntaskóla. Við erum auð vitað 
stór, öll fjölskyldan, þegar allir er 
taldir saman.

Ég hef alltaf átt heima í tveimur 
löndum því við fluttum fram og til 
baka. Ég var til dæmis bæði í leik-
skóla hér og í Damaskus. Ég var í 
raun með annan fótinn í Sýrlandi 
og hinn á Íslandi mín uppvaxtarár.“

Maya segir það eflaust hafa mótað 
sig að hafa átt tvö heimalönd. Frá 
því að stríðsátökin brutust út í Sýr-
landi hefur fjölskyldan búið við ótta 
og sorg.

„Það var gott fólk í Sýrlandi, og 
það er ákaflega fallegt þar. Ég vissi 
ekki hversu mikið ég elskaði Sýr-
land fyrr en stríðið byrjaði og ég 
komst ekki þangað aftur. Vinkonur 
mínar eru enn í Sýrlandi. Ég næ af og 
til sambandi við þær, þær eru ekki 
alltaf með internettengingu. Þær 
eru á flakki og eru búnar að hafa 
það erfitt. Bróðir góðrar vinkonu 
minnar var handtekinn, hann var 
alveg að fara að útskrifast sem lög-
fræðingur og þau vita ekki neitt um 
afdrif hans. Hann hvarf árið 2012,“ 
segir Maya.

Margra ára áfall 
Hún lýsir veruleika Sýrlendinga sem 
búa á Íslandi fjarri heimahögunum. 
„Þetta er eins og samfellt risastórt 
áfall sem stendur yfir í mörg ár.

Mér finnst svo óréttlátt hvað ég 
hef það gott á meðan vinkonur 
mínar og ættingjar í Sýrlandi búa 
við mikið óöryggi. Það fylgir því 
óraunveruleikatilfinning og það 
kemur fyrir að ég þarf að koma 
mér inn í þennan raunveruleika.  
Búandi hér er svo erfitt að ímynda 
sér þessar aðstæður þar. Samt er það 
þannig að hörmungarnar eru alltaf 
með mér. Sérstaklega þegar ég horfi 
á mömmu sem grætur alla daga. 
Aðrir geta kannski ímyndað sér 
hvernig ástand það er þegar grátur-
inn er orðinn að viðvarandi ástandi. 
Fjölskylda mömmu er öll föst í Sýr-
landi. Skólinn minn sem ég gekk í er 
hruninn og heimili vinkonu minnar, 
það er allt vonlaust í Sýrlandi. Sýr-
land verður ekki lengur til.“

Vildi hjálpa samlöndum 
Maya ákvað að nota reynslu sína til 
hjálpar öðrum. „Lifandi lífinu hér þá 
vissi ég ekki hvernig ég ætti að bera 
mig að. Mig hefur alltaf langað til að 
gera eitthvað í þessu en maður getur 
lítið gert. Ég vann fyrst hjá Alþjóða-
setri og nú Jafnréttishúsi sem Amal 
Tamimi rekur. Ég mun koma til með 
að aðstoða börn flóttafólks í Smára-
skóla við að aðlagast lífinu á Íslandi. 
Jafnréttishús er hluti af mjög metn-
aðarfullri áætlun á vegum Kópa-

Það var yndisleg stund 
á KeflavíKurflugvelli
að hitta fólK frá mínu 
eigin heimalandi. 
auðvitað ósKa ég mér 
Þess að vinKonur mínar 
og fjölsKylda Komi 
einn daginn líKa.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Flóttafólk

Stöðugur ótti
maya moubarak er alin upp bæði í Damaskus í Sýrlandi og Reykjavík. Hún þekkir af eigin 
reynslu hvað er mikilvægt til að aðlagast samfélaginu og aðstoðar flóttafólk frá Sýrlandi.
vogsbæjar. Ég er ánægð með að fá 
að vera hluti af henni og leggja mitt 
af mörkum.“

Reynsla fjölskyldu Mayu er mis-
jöfn. „Pabba hefur gengið vel í 
öllu því sem hann tekur sér fyrir 
hendur. Hann hefur enda búið svo 
lengi á Íslandi og þekkir samfé-
lagið. Mamma hefur hins vegar átt 

mjög erfitt hér, hún hefur ekki náð 
að aðlagast samfélaginu. Hún hefur 
ekki lært tungumálið og þekkir ekki 
mikið af fólki. Þetta hefur verið svo-
lítið erfitt fyrir hana.

Ef hún hefði náð tungumálinu 
þá gengi þetta betur. Hún er orðin 
svo gömul og finnst hún ekki geta 
lært lengur, sama hvað hana langar 

mikið til þess. Hennar leið til sam-
skipta er helst Facebook og svo les 
hún Kóraninn heima, hún er ein-
angruð.“

Yndisleg stund
Maya tók á móti flóttafólkinu á 
Keflavíkurflugvelli og gladdist ákaf-
lega. „Það var yndisleg stund á Kefla-

víkurflugvelli að hitta fólk frá mínu 
eigin heimalandi. Auðvitað óska ég 
mér þess að vinkonur mínar og fjöl-
skylda komi einn daginn líka. Ísland 
er að gera meira en nóg. Ég er meira 
að segja hálffeimin við það hversu 
mikla aðstoð Ísland býður fram á 
meðan margar arabaþjóðir bjóða 
fram hlutfallslega litla aðstoð.“

Fréttablaðið/anton brink
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25%

A
FSLÁ

TTUR

Kínóa vöruúrvalið okkar:
Fullkomið í réttina, salatið, jógúrtið eða baksturinn

100% lífrænt
100% glútenfrítt

Fljótlegu kínóa súpurnar okkar:
Fyrirtaksréttur
Fullkomnar heima  og/ eða í vinnunni
100% lífrænar, 100% glútenfríar
og takmarkað saltmagn 

Kínóa næringarstykkin okkar:
Sætt og seðjandi kínóa nammi

Tilvalinn heima og/eða í vinnunni
4 ljúffengar bragðtegundir 

100% lífrænt & 100% glútenfrítt

Kínóa pastað okkar:
Ítölsk framleiðsla
Próteinríkt
100% lífrænt

Naturecrops Europe B.V.
Coolsingel 104
3011AG Rotterdam
Netherlands

Info@naturecrops.com
www.naturecrops.com
Facebook/naturecropsEU

25%
A

FSLÁ
TTUR

Á LITLA 
BOSSA

Á LITLA 
KROPPA

BLAUTKLÚTAR 72 STK.
298kr|15%|253kr

NEWBORN 28 STK.
889kr|10%|800kr

JUNIOR 46 STK.
1.798kr|10%|1.618kr

MAXI 56 STK.
1.798kr|10%|1.618kr

MIDI 60 STK.
1.798kr|10%|1.618kr

MINI 40 STK.
1.698kr|10%|1.528kr

KRÍLIN

17

100% lífrænn 
barnamatur
án allra aukefna 
Bragðgóður og hollur barnamatur og 
nasl í handhægum umbúðum fyrir 
börn frá fjögurra mánaða aldri og uppúr

    Án rotvarnar- og þykkingarefna  Án E-efna 
 Án kekkja 

    Án viðbætts vatns eða sykurs
 Án salts

Hollt og bragðgott í skemmtilegum pakkningum

Fullkomið á ferðinni.
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 fyrstu gerð. Allir um borð í heilsulestina tjú 
tjú

omm-nomm-nomm

*Grautur fyrir 7. mánaða og eldri inniheldur glúten.

15%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

10%
AFSLÁTTUR

Allt í Boostið

SMOOTHIE RAUÐUR - 600 G

VERÐ ÁÐUR 599 KR/PK 

449 KR/PK
HINDBER - 300 G

VERÐ ÁÐUR 409 KR/PK 

307 KR/PK

MANGÓ - 300 G
VERÐ ÁÐUR 309 KR/PK 

232 KR/PK

BLÁBER - 225 G
VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK 

179 KR/PK

JARÐARBER LÍFRÆN - 300 G

VERÐ ÁÐUR 399 KR/PK 

299 KR/PK

ANANAS - 350 G

VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK 

224 KR/PK

JARÐARBER - 500 G

VERÐ ÁÐUR 319 KR/PK 

239 KR/PK

BERJABLANDA - 350 G

VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK 

224 KR/PK

GRÆNKÁL KÚLUR - 450 G

VERÐ ÁÐUR 199 KR/PK 

149 KR/PK

BLÁBER LÍFRÆN- 225 G

VERÐ ÁÐUR 439 KR/PK 

329 KR/PK

SPÍNAT - 450 G
VERÐ ÁÐUR 199 KR/PK 

149 KR/PK

HINDBER LÍFRÆN- 225 G

VERÐ ÁÐUR 498 KR/PK 

374 KR/PK

SMOOTHIE GULUR - 600 G

VERÐ ÁÐUR 599 KR/PK 

449 KR/PK

40%AFSLÁTTUR

HOLLUSTA

HAMPPRÓTEIN 200 G

VERÐ ÁÐUR: 999 KR

749 KR/PK

BEE POLLEN 125 G

VERÐ ÁÐUR: 1.199 KR

899 KR/PK

BAOBAB DUFT 150 G

VERÐ ÁÐUR: 1.799 KR

1.349 KR/PK

LUCUMA DUFT 150 G

VERÐ ÁÐUR: 1.199 KR

899 KR/PK

BLÁBERJADUFT 75 G

VERÐ ÁÐUR: 1.999 KR

1.499 KR/PK

MORINGA DUFT 150 G

VERÐ ÁÐUR: 1.499 KR

1.124 KR/PK

KAKÓSMJÖR 150 G

VERÐ ÁÐUR: 1.199

899 KR/PK

25%
AFSLÁTTUR

HO
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25%
A

FSLÁ
TTU
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Frábær pakki af lífrænum kókosvörum í 

matargerðina eða baksturinn!

Kókosolía kaldpressuð, kókossmjör, kókossykur fljótandi - Allt lífrænt

Verð áður 3.998

2.999 kr/pk

25%
AFSLÁTTUR

NÝTT!

Heilsu &
lífsstílsdagar

LÍFRÆNT

KRÍLIN

SÉRFÆÐI

HOLLUSTA

UPPBYGGING

FITNESS

UMHVERFIÐ

25%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

AF HEILSU- OG 
LÍFSSTÍLSVÖRUM

Tilboðin gilda 21. jan - 01. feb 2016

Heilsu & lífsstílsdagar
21. jan. – 01. feb.

Allt í Boostið

SMOOTHIE RAUÐUR - 600 G
VERÐ ÁÐUR 599 KR/PK 

449 KR/PK

HINDBER - 300 G
VERÐ ÁÐUR 409 KR/PK 

307 KR/PK

MANGÓ - 300 G
VERÐ ÁÐUR 309 KR/PK 

232 KR/PK

BLÁBER - 225 G
VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK 

179 KR/PK

JARÐARBER LÍFRÆN - 300 G
VERÐ ÁÐUR 399 KR/PK 

299 KR/PK

ANANAS - 350 G
VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK 

224 KR/PK

JARÐARBER - 500 G
VERÐ ÁÐUR 319 KR/PK 

239 KR/PK

BERJABLANDA - 350 G
VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK 

224 KR/PK

GRÆNKÁL KÚLUR - 450 G
VERÐ ÁÐUR 199 KR/PK 

149 KR/PK

BLÁBER LÍFRÆN- 225 G
VERÐ ÁÐUR 439 KR/PK 

329 KR/PK

SPÍNAT - 450 G
VERÐ ÁÐUR 199 KR/PK 

149 KR/PK

HINDBER LÍFRÆN- 225 G
VERÐ ÁÐUR 498 KR/PK 

374 KR/PK

SMOOTHIE GULUR - 600 G
VERÐ ÁÐUR 599 KR/PK 

449 KR/PK

40%AFSLÁTTUR

HOLLUSTA

HAMPPRÓTEIN 200 G
VERÐ ÁÐUR: 999 KR

749 KR/PK

BEE POLLEN 125 G
VERÐ ÁÐUR: 1.199 KR

899 KR/PK

BAOBAB DUFT 150 G
VERÐ ÁÐUR: 1.799 KR

1.349 KR/PK

LUCUMA DUFT 150 G
VERÐ ÁÐUR: 1.199 KR

899 KR/PK

BLÁBERJADUFT 75 G
VERÐ ÁÐUR: 1.999 KR

1.499 KR/PK

MORINGA DUFT 150 G
VERÐ ÁÐUR: 1.499 KR

1.124 KR/PK

KAKÓSMJÖR 150 G
VERÐ ÁÐUR: 1.199

899 KR/PK

25%
AFSLÁTTUR
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25%
A

FSLÁ
TTU

R

Frábær pakki af lífrænum kókosvörum í 

matargerðina eða baksturinn!

Kókosolía kaldpressuð, kókossmjör, kókossykur fljótandi - Allt lífrænt

Verð áður 3.998

2.999 kr/pk

25%
AFSLÁTTUR

NÝTT!

OFURTILBOÐ Í TÓLF DAGA!
EITT OFURTILBOÐ Á HVERJUM DEGI Í TÓLF DAGA. SKOÐAÐU TÖFLUNA HÉR AÐ NEÐAN TIL AÐ SJÁ HVAÐ ER Í BOÐI. HVERT TILBOÐ GILDIR Á TILGREINDUM DEGI EN AÐRA DAGA ERU SÖMU VÖRUR Á 25% AFSLÆTTI.
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Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

SUNNUDAGUR 24. JAN

MIÐVIKUDAGUR 27. JAN

LAUGARDAGUR 30. JAN

FIMMTUDAGUR 21. JAN

MÁNUDAGUR 25. JAN

FIMMTUDAGUR 28. JAN

SUNNUDAGUR 31. JAN

LAUGARDAGUR 23. JAN

ÞRIÐJUDAGUR 26. JAN

FÖSTUDAGUR 29. JAN

MÁNUDAGUR 1. FEB

ELLA’S LÍFRÆNN BARNAMATUR
VERÐ ÁÐUR: 205 KR/PK

-56 KR | 149 KR/PK

MÖNDLUMJÓLK - 1L
VERÐ ÁÐUR: 499 KR/PK

30% | 349 KR/PK

WHOLESOME 
LÍFRÆNT BLUE AGAVE SÝRÓP - 1L

VERÐ ÁÐUR: 999 KR/PK

40% | 599 KR/PK

HIMNESK HOLLUSTA
MAÍSKÖKUR - 120 G

VERÐ ÁÐUR: 219 KR/PK

32% | 149 KR/PK

COCOFINA GJAFAPAKKI
VERÐ ÁÐUR: 3.998 KR/PK

40% | 2.399 KR/PK

EARTH FRIENDLY
ÞVOTTAEFNI - 50 ÞVOTTA
VERÐ ÁÐUR: 1.579 KR/PK

40% | 947 KR/PK

NATURE CROPS BOLLASÚPUR
KÍNÓA & GRÆNM./KÍNÓA & KJÚKL.

VERÐ ÁÐUR: 299 KR/PK

40% | 179 KR/PK

NOW D3 2000 IU - 120 HYLKI
VERÐ ÁÐUR: 1.499 KR/PK

-500 KR | 999 KR/PK

FOOD DOCTOR NÆRINGARSTYKKI
VERÐ ÁÐUR: 189 KR/STK

50% | 95 KR/STK

HIMNESK HOLLUSTA
KÓKOSHNETUOLÍA - 500ML

VERÐ ÁÐUR: 1.369 KR/PK

35% | 890 KR/PK

ÄNGLAMARK
KÓKOSMJÓLK - 400 ML
VERÐ ÁÐUR: 399 KR/PK

45% | 219 KR/PK

Tilboð dagsins
FÖSTUDAGUR 22. JAN

VIT HIT LEAN&GREAN 
EPLI OG YLLIBLÓM - 500ML

VERÐ ÁÐUR: 270 KR/STK

-121 KR | 149 KR/STK

-121 KR
AFSLÁTTUR

-56 KR
AFSLÁTTUR

-500 KR
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

32%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

BLAÐIÐ
ER KOMIÐ ÚT
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Líbanon ræður ekki við þann �ölda �óttamanna sem hefur streymt 
frá Sýrlandi inn til landsins. Nú mæta �óttamenn aðgönguhindrunum 

og eiga þar ekki víst skjól. 

Damascus

Deir al Zour

S Ý R L A N D
Í R A K

JÓRDANÍA

LÍBANON

EGYPTALAND
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Miðjarðarhaf

Sýrlendingar sem vilja fara til 
Líbanon verða að sýna fram á 
tilgang heimsóknar sinnar. Ef heim-
sóknin er samþykkt fá þeir 
dvalarley� til takmarkaðs tíma.

HINDRANIR Í LÍBANON

Sýrlendingar sem eru í Líbanon og 
ekki skráðir hjá UNHRC fá 
litla sem enga hjálp.

Sýrlendingar sem vilja vinna í 
Líbanon verða að njóta stuðnings 
ríkisborgara í Líbanon eða fyrirtækis 
þar í landi.

Flóttamannabúðir Átakasvæði

Heildar�öldi 
Sýrlendinga á �ótta

4,2 milljónir 
og þar af 

2 milljónir 
barna

SÝRLENSKIR FLÓTTAMENN Í NÁGRANNALÖNDUM 
1.800.000

1.200.000
628.800

251.300
131.900

Tyrkland
Líbanon
Jórdanía

Írak
Egyptaland

Júní 2015

Líbanon takmarkar för �óttamanna frá Sýrlandi Meira en fjórar 
milljónir Sýr
lendinga hafa 
f l ú i ð  st r í ð s 
átökin og af 
þeim eru tvær 

milljónir á barnsaldri. Flestir leita 
skjóls í nágrannalöndum, Jórdaníu, 
Írak og Líbanon.

Í Líbanon búa fleiri en milljón Sýr
lendingar skráðir hjá flóttamanna
aðstoð Sameinuðu þjóðanna og fjöl
margir þeirra halda til í Beirút. 

Í Líbanon hafa alls ekki allir flótta
menn almennan aðgang að heil
brigðiskerfi en þeir sem eru skráðir 
hjá Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna hafa betri tækifæri en aðrir 
til lífs.

Týnd kynslóð sýrlenskra barna
Atli Viðar Thorstensen, fram
kvæmdastjóri Rauða krossins á 
Íslandi, segir stuðning utanríkisráðu
neytisins hafa gert Rauða krossinum 
á Íslandi kleift að styðja líbanska 
Rauða krossinn við að starfrækja 
svokallaðar færanlegar heilsugæslur 
frá haustinu 2013.

„Heilbrigðisstarfsmenn fara dag
lega um afskekkt svæði á sérút
búnum bíl og veita flóttafólki marg
víslega nauðsynlega læknisþjónustu, 
auk þess sem gefinn er sérstakur 
gaumur að leiðum til að koma í veg 
fyrir kynbundið ofbeldi og ofbeldi 
gegn börnum sem því miður fylgir 
oft aðstæðum sem þessum. Með 
auknum stuðningi utanríkisráðu
neytisins árið 2016 mun íslenski 
Rauði krossinn nú geta stutt systur
félag sitt í Líbanon enn frekar við að 
efla neyðarheilbrigðisþjónustu fyrir 
fórnarlömb sprenginga og stríðs
særða við og innan landamæra Líb
anons og Sýrlands.“

Hann segir að nú þegar átökin hafa 
staðið yfir í á fimmta ár séu bjargir 
flóttafólksins orðnar bágbornar. Sér
staklega sé þörf fyrir aðstoð til barna 
mikil.

„Þörfin fyrir aukna aðstoð, ekki 
hvað síst í formi menntunar barna, er 
yfirþyrmandi. Við upphaf átakanna 
árið 2011 státaði Sýrland af hæsta 
hlutfalli innritaðra barna af báðum 
kynjum í grunnskóla í Austurlöndum 
nær með 121 prósent GER (e. gross 
enrollment ratio). Aðgangur barna 
að menntun hefur nú minnkað stór
lega og er talið að GERhlutfallið hafi 
verið komið niður fyrir 74 prósent 
árið 2013. Því miður er ekki útlit 
fyrir að þetta hlutfall fari hækk
andi aftur nema til komi stóraukinn 

stuðningur alþjóðasamfélagsins við 
þá sem standa að mannúðaraðstoð 
í Sýrlandi og nágrannalöndum þess. 
Stríðið hefur nú geisað í á fimmta ár 
og raunveruleg hætta er á að „týnd 
kynslóð“ sýrlenskra barna verði 
raunin.“

Fólk á vergangi í Líbanon
Óttarr Proppé, þingmaður Bjartrar 
framtíðar, kynntist vel aðstæðum 
sýrlenskra flóttamanna í Tyrklandi 
og Líbanon í ferð þangað á síðasta 
ári. „Hugmynd okkar um reglulegar 
skilgreindar flóttamannabúðir er 
mikil einföldun. Innan við fimm pró
sent flóttamanna búa í skipulögðum 
búðum og helst þeir sem eiga sérstak
lega undir högg að sækja. Flóttamenn 
í Líbanon halda sjálfir búðir á landi 
sem þeir fá leyfi til að vera á. Þetta eru 
óformlegar búðir í raun og veru, við 
kynntumst aðstæðum flóttamanna í 
norðurhlutanum nálægt Trípólí og í 
suðurhlutanum nálægt Thyre. Sumir 
leigja sér húsnæði, það er oft hálf
byggt eða lélegt, sumir eru á vergangi 
og jafnvel ekki í húsnæði og einhverj
ir eru í skýlum sem hafa verið reist til 
bráðabirgða. Flóttamannastofnanir 
og samtök eru síðan bara á ferðinni 
og aðstoða fólk eins og mögulegt er.“

Fleiri frá Beirút
Það er talið mikilvægt að aðlögun 
flóttafólksins takist vel, því fleiri 
munu koma frá búðunum í Beirút. Þá 
verður komin ákveðin reynsla á fyrir
komulagið en mikill fjöldi Íslendinga 
réttir því flóttafólki sem hingað er 
komið hjálparhönd með einum 
eða öðrum hætti. Tuttugu manna 
hópur flóttamanna er væntanlegur 
í febrúar. Þá kemur hópur frá Beirút 
um mitt árið.

Margir flóttamannanna vonast til 
þess að geta einhvern tímann snúið 
aftur heim og kvíða því að flytja 
heimkynni sín um langan veg, eins 
og til Íslands.

Einhverjir hættu við að koma til 
Íslands, treystu sér ekki til flutnings
ins. Það er skiljanlegt, jafnvel þótt á 
næstunni séu litlar sem engar líkur á 
pólitískri lausn ófriðar sem orsakað 
hefur flóttamannavandann, þá held
ur fólk í vonina.

Eygló Harðardóttir, félags og hús
næðismálaráðherra, segir mikilvægt 
að læra af reynslunni. „Íslendingar 
hafa áður tekið við flóttamönnum 
og við lærum af því. Við vitum að 
það er mikilvægt að þeir verði virkir 
samfélagsþegnar og fái stuðning til 
aðlögunar.“

Aðstæður flóttafólks í Líbanon
Fólkið sem kemur hingað til Íslands hefur búið við ótryggar og erfiðar aðstæður í Beirút. Næstu hópar sýrlensks 
flóttafólks munu líka koma frá Líbanon. Bjargir þeirra sem þar dvelja eru bágbornar og þörfin fyrir aðstoð mikil. 

Sýrlensku fjölskyldurnar tvær sem 
Kópavogsbær veitti móttöku eru að 
koma sér fyrir á nýjum heimilum 
sínum.

Hjónin Mohammad og Ahlam 
eiga þrjá syni og dóttur. Börnin eru 
á leikskóla og grunnskólaaldri. Fjöl
skyldan eru að ná áttum eftir langt 
ferðalag frá Beirút til Íslands og hefur 
fengið ótal heimsóknir frá starfs
mönnum Rauða krossins, Kópavogs
bæjar og stuðningsfjölskyldu. 

Ahlam heyrði af gestrisni Íslend
inga áður en þau komu til landsins 
en segir fjölskylduna gera sér litla 
grein fyrir því hvað bíði þeirra hér á 
landi. Aðstæður þeirra í Beirút voru 
ákaflega ótryggar og þau eru fegin að 
vera komin með börnin í samfélag 
þar sem þau munu geta þrifist. Þau 
hafa farið í göngutúra um hverfið 
og farið í verslanir. Börnin bíða þess 
óþreyjufull að hefja skólagöngu á 
Íslandi en í Beirút var ekkert form
legt skólahald. Þau eiga enn margt 
eftir ógert, eiga eftir að líta betur 

á fatnað og hluti til heimilisins og 
ætla að nýta helgina vel. Tengiliður 
fjölskyldunnar hjá Rauða krossinum, 
Hrafnhildur Kvaran, segir líklegt að 
börnin komist í skóla eftir um það 
bil tvær vikur.

Á Akureyri hlaut flóttafólkið góðar 
móttökur. Rauði krossinn í Eyjafirði 
bauð fjölskyldunum fjórum í mat 
í húsnæði sínu ásamt stuðnings
fjölskyldum þeirra, sjálfboðaliðum 
Rauða krossins og fulltrúum frá 
Akureyrarbæ. Sigurður Ólafsson, 
formaður deildarinnar, Sveinn Krist
insson, formaður Rauða krossins á 
Íslandi, og Eiríkur Björn Björgvins
son bæjarstjóri buðu hópinn vel
kominn.

Börnin voru hrifin af snjónum 
og fóru fljótlega út að leika sér. Þau 
kipptu sér ekki upp við kuldann en 
verða vel búin í vetur því verslunin 
Ellingsen bauð þeim vetrarfatnað. 
Annað norðlenskt fyrirtæki, Varma, 
bauð bæði börnum og fullorðnum 
húfur og sokka úr ull.

Ekki líður á löngu þar til börnin 
á Akureyri hefja skólagöngu og 
íslenskunám. Eldri börnin eru 
óþreyjufyllri en þau yngri að hitta 
nýja skólafélaga sína.

Í daglegu lífi fá svo fjölskyldurnar 
aðstoð stuðningsfjölskyldna sinna.

Fyrstu dagar flóttafólks á Íslandi

Mohammad með dóttur sinni á flug-
vellinum í París. FréTTaBLaðið/KrisTjana

Börn flótta-
manna hefja 
skólagöngu 
sína í 
kópavogi og 
á akureyri 
næstu vikur 
og fá dygga 
aðstoð til 
aðlögunar.

Mynd/rauði Krossinn aKureyri

sýrlenskir 
strákar 
skemmtu sér 
í snjónum á 
akureyri.
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Kynningarblað

Trúður 
með fína 
gráðu
Sigríður eir Zophoníasardóttir 
byrjaði í hljómsveit af því að hana 
langaði að segja alls konar. Lög 
hljómsveitarinnar evu, sem hún er 
annar helmingur af, eru pólitísk en  
um leið húmorísk. fyrstu kynni 
hljómsveitar meðlima voru  
absúrd enda kom fílapensill  
þar við sögu.  
framhaLd á Síðu 2

Svaðalegri en aðrar veislur
rúnar freyr gíslason er veislustjóri á 600 
manna þorrablóti á akranesi í kvöld. hann segir 
þorrablót eiga það til að vera svaðalegri en 
aðrar veislur og telur styttra í frummanninn í 
kringum gamlan mat. Síða 2



við með umhverfislag og nýjasta 
lagið okkar fer aðeins inn á sjáv-
arútvegsmál þannig að við teygj-
um okkur víða.“

Óvenjuleg fyrstu kynni
Sagan á bak við það hvernig 
þær Sigga og Vala kynntust er 
skemmtileg, jafnvel absúrd eins 
og Sigga lýsir henni. „Við tókum 
báðar eina önn í ritlist í Háskóla 
Íslands áður en við fórum í leik-
listina. Ég hafði bara séð Völu á 
göngunum en svo allt í einu er 
þessi kona sem ég þekkti ekk-
ert byrjuð að kreista fílapensil 
á kinninni á mér. Þetta var svo 
skrítið að við gátum ekki orðið 
annað en bestu vinkonur sem við 
svo urðum. Þetta voru alveg stór-
skemmtileg fyrstu kynni þó mér 
hafi fundist þetta algjörlega abs-
úrd á því augnabliki,“ segir hún 
hlæjandi.

Hnakkrifust yfir eurovision
Þótt þær séu bestu vinkonur 
slettist hressilega upp á vinskap-
inn þegar kom að því að taka þátt 
í Eurovision og þurfti Sigga að 
hafa mikið fyrir því að telja Völu 
á að vera með. „Við rifumst þann-
ig að ég skellti hurðum og rauk út 
og við ætluðum bara hætta sem 
hljómsveit. Vala tók þátt í fyrstu 
Idol-keppninni sem var haldin hér 
á landi og var ekki á því að fara 
aftur í einhverja sjónvarpssöngva-
keppni. Þannig að ég þurfti mikið 
að sannfæra hana af því þetta var 
svo mikilvægt fyrir mér en hún 
var ekki til í að semja Eurovisi-
on-lag bara til þess eins að semja 
Eurovision-lag. Það endaði með 
því að við hnakkrifumst stuttu 
áður en fresturinn til að skila rann 
út Við náðum svo sáttum rétt áður 
en átti að skila laginu.“

glamrandi fyndnar
Sigga hefur fleiri járn í eldin-
um en hún hefur síðan haust-
ið 2014 stýrt vikulegu útvarps-
þáttunum Sigga og Lolla á Rás 2 
ásamt Ólafíu Hrönn Jónsdóttur 
leikkonu. „Við Lolla kynntumst 
í gegnum tónlistina, við vorum í 
matarboði og báðar að glamra á 
gítar og fannst við vera fyndnar 
og skemmtilegar. Við kynntumst 
svo betur og það kom í ljós að við 
vorum báðar með þann draum að 
búa til útvarpsþætti. Lolla hringdi  
síðan í mig einn daginn og sagðist 
ætla að fara upp í útvarp sem hún 
og gerði. Við fórum á nokkra fundi 
og vorum svo bara byrjaðar með 
þennan þátt þannig að það var líka 
allt mjög ólíkindalegt og skemmti-
legt,“ lýsir hún sposk á svip.

nýlega trúlofuð
Spurð um persónulega hagi 
sína segist Sigga vera nýtrúlof-
uð. „Við konan mín, Tótla I. Sæ-
mundsdóttir grafíker, trúlofuðum 
okkur í nóvember síðastliðnum. 
Við eigum ársgamla dóttur sem 
heitir Úlfhildur Katrín Sigríðar-
dóttir. Efst á listanum mínum yfir 
áhugamál er matur og matreiðsla, 
ég er mikil áhugakona um góðan 
mat. Núna er ég að gæla við veg-
anisma en ég er ekki alveg til-
búin að sleppa takinu á ostinum 
og smjörinu. En út frá umhverf-
issjónarmiðum reyni ég að vera 
meðvituð um þetta þó mér finnist 
gaman að elda lambakjöt,“ segir 
Sigga sem er byrjuð að undirbúa 
þátttökuna í Eurovision á fullu en 
ætlar þó að eiga rólega helgi. „Ég 
er nýkomin heim frá Ameríku 
þannig að helgin fer voða mikið 
bara í að setja í vél og kíkja í kaffi 
til mömmu og pabba og hafa það 
kósí.“ liljabjork@365.is

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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn efnis: 
sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, vera einarsdóttir, vera@365.is, s. 
512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, Bryndís Hauksdóttir, 
bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  johannwaage@365.is, s. 512 5439,  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Sigríður Eir er byrjuð að undirbúa atriði sitt í undankeppni Eurovision en ætlar þó að eiga rólega helgi. MYND/ERNIR

Sigríður Eir Zophoníasar-
dóttir er tónlistar- og leik-

kona sem hefur að undanförnu 
orðið meira og meira áberandi 
í menningarlífi landsins. Meðal 
annars má sjá hana á sviði Há-
skólabíós í fyrri undankeppni 
Eurovision þann 6. febrúar næst-
komandi. Þar flytur hún lagið Ég 
sé þig ásamt Hljómsveitinni Evu 
sem hún og Jóhanna Vala Hösk-
uldsdóttir skipa. Lagið og textann 
við það sömdu þær Sigga og Vala, 
eins og þær eru kallaðar, í sam-
einingu. Lagið var samið út frá 
því hvað þær stöllur langaði til að 
segja við Evrópu og á þeim tíma-
punkti lá það nokkuð skýrt fyrir í 
samhengi við flóttamannamál og 
þann vanda sem þjóðirnar standa 
frammi fyrir. 

„Lagið okkar fjallar um það 
hvernig við ættum að hætta að 
horfa á þau vandamál sem mögu-
lega geta komið upp einhvern tíma 
og fagna þess í stað fjölbreytileik-
anum og horfa á tækifærin sem 
það felur í sér að búa í fjölbreyttu 
samfélagi. Að sjá hvert annað sem 
þær manneskjur sem við erum í 
stað þess að einblína á hvaðan 
fólk kemur, á hvað það trúir eða 
mismun í menningu okkar,“ lýsir 
Sigga með áherslu enda greinilega 
miklar meiningar í laginu. 

„Þetta er líka svo stór vettvang-
ur, það er öll Evrópa að hlusta, 
þannig að okkur fannst mikil-
vægt að nýta tækifærið. Eða eins 
og hún Halldóra Geirharðs sem er 
átrúnaðargoð hjá okkur í Hljóm-
sveitinni Evu sagði svo fallega á 
síðustu Grímuverðlaunahátíð að 
ef maður er með glugga og getur 
opnað hann á maður að segja það 
sem þarf að segja jafnvel þótt 
maður fái kökk í hálsinn.“

feminísk og fyndin lög
Sigga er fædd og uppalin í Hall-
ormsstaðaskógi og lýsir sér sem 
sveitavargi. Eftir nám í mennta-
skóla flutti hún til Kaupmanna-
hafnar þar sem hún fór í trúðanám 
í eitt ár. „Þannig að ég er mennt-
aður trúður sem ég er mjög stolt 
af,“ segir hún létt í bragði og bætir 
brosandi við að hún sé líka búin 
að fara í gegnum leiklistardeild-
ina í Listaháskólanum hér heima, 
í nám sem fólk getur kannski 
tekið aðeins alvarlegar og sé því 
búin að fá gráðu og svoleiðis fínt. 
„Ég kláraði fyrir næstum þrem-
ur árum og er búin að vera mjög 
heppin frá útskrift og hef fengið 
að vinna við það að vera í hljóm-
sveit lengst af. Við Vala byrjuðum 
á því strax eftir útskrift að flytja 
til Akureyrar og verða tónlistar-
stjórar hjá Leikfélagi Akureyrar 
í sýningunni Gullna hliðinu. Við 
gáfum síðan út geisladisk fyrir 
rúmu ári og erum búnar að gera 
hitt og þetta í sambandi við tónlist 
sem er skemmtilegt þar sem hvor-
ug okkar er menntuð í tónlist. Við 
erum líka að reyna að standa fyrir 
því að konur og stelpur geri eitt-
hvað án þess að vera með mennt-
un eða annað á bak við sig. Margir 
strákar sem kunna ekki endilega 
að spila eru til dæmis í bílskúrs-
böndum og verða góðir af því að 
þeir eru duglegir að prófa sig 
áfram, stelpur verða að þora það 
líka,“ segir Sigga.

Spurð hvort hún sé pólitísk játar 
hún því og segir lög Hljómsveitar-
innar Evu vera flest öll húmorísk 
en á sama tíma pólitísk. „Það var 
líka hvatinn til þess að við fórum 
að syngja saman að okkur lang-
aði til að segja alls konar. Flest 
lögin eru femínísk en svo erum 
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Enginn 
viðbættur sykur, 

ekkert ger.VILTU
HRÖKKVA 
Í GÍRINN?
Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð. Í því er enginn  

viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka einstaklega bragðgott!    

Það er engin tilviljun að BURGER er vinsælasta hökkbrauðið á Íslandi.  

HUGSAÐU UM 
HOLLUSTUNA!
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Notið á morgnana til 
að hreinsa húðina og fá 
frískandi tilfinningu. Notið 
aftur að kvöldi til að hreinsa 
andlitið og fjarlægja farða.

Micellar
Hreinsivatn

Tilfinningin fyrir frískri og mjúkri húð 
varir lengur ef þú notar jafnframt létta 
og mjúka 24 stunda* rakakremið okkar.

EINS AUÐVELT 
OG 1 + 1

Auðveldar þér að viðhalda hreinni,
frískri og mjúkri húð allan daginn 

með nýju Garnier 1+1 línunni.

Allt í einni lausn 24 stunda* rakakrem
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Rúnar er ekki Skagamaður þótt 
hann hafi verið valinn veislustjóri. 
„Halli Mello, Hallgrímur Ólafs-
son leikari, er hins vegar Skaga-
maður númer eitt. Við höfum oft 
tekið að okkur veislustjórn saman 
og hann fékk mig með sér í þetta. 
Ég hef áður verið á þorrablótum 
og finnst þau einstaklega skemmti-
leg. Nokkrir skólafélagar mínir úr 
Verzlunarskólanum og Háskólanum 
eru með fótboltafélag sem kallast 
Ungmennafélagið Ragnan Reykja-
vík. Þetta félag hefur haldið mjög 
skemmtileg þorrablót. Það hafa 
verið svona týpísk þorrablót, mikið 
fyllerí, mikið af hákarli og allir hálf 
kreisí,“ segir Rúnar og hlær, enda 
smakkar hann ekki sjálfur áfengi.

HALDIÐ Í HEFÐIRNAR
„Það er eitthvað við þessi þorrablót, 
þau verða miklu svaðalegri en aðrar 
veislur. Ég veit ekki hver skýringin 
er en það er eins og styttist í frum-
manninn í okkur í kringum þennan 
gamla mat. Mér finnst þessi matur 
reyndar góður og það er eitthvað 
við það að alast upp við að borða 
hann einu sinni á ári. Það er reynd-
ar mjög sérstakt bragð af sumum 
tegundum en mér finnst góð tilfinn-
ing fylgja því að halda í hefðirnar,“ 
segir Rúnar Freyr. „Ég er alinn upp 
við þorramat á þorra eins og flestir 
jafnaldrar mínir. Uppáhaldið mitt 
er samt hangikjöt, baunasalat og 
rófustappa. Ég fæ mér samt líka 
hrútspunga og hákarl.“

Rúnar er í litlum strákaklúbbi, 
spilafélagi, sem fer iðulega í sum-

arbústað á þorranum með þorra-
bakka úr Múlakaffi eða Melabúð-
inni. „Við fórum í fyrra í slíka ferð, 
tókum þorramatinn með og svo var 
farið í heitan pott. Það er alltaf æð-
islegt fjör hjá okkur.“

STÓR VIÐBURÐUR
Rúnar segist vera spenntur fyrir 
kvöldinu. „Við erum búnir að 

hitta undirbúningsnefndina og 
ég hlakka mikið til. Þetta er með 
stærri veislum sem ég hef stýrt 
og mér skilst að þetta sé gaman 
frá upphafi til enda. Það skapast 
ákveðin gleðistemning á þorra-
blótum. Á eftir írskum dögum 
er þetta einn stærsti viðburður á 
Skaganum. Skemmtiatriðin eiga 
að koma á óvart og eru því ekki 

Það skapast 
ákveðin gleði-

stemning á þorrablótum.

Rúnar Freyr ætlar að stýra stóru þorrablóti á Skaganum í kvöld og hlakkar mikið til.  MYND/ANTON BRINK

FRUmmAÐURINN FER á kREIk
Þorrablót verða haldin víðs vegar um landið í kvöld. Eitt þeirra verður á Akranesi þar sem 600 manns mæta til leiks  
og gleði. Rúnar Freyr Gíslason leikari verður veislustjóri á blótinu og hlakkar mikið til, enda alltaf mikið stuð og fjör.

gefin upp. Flest með heimamönn-
um. Þá verður einnig happdrætti 
og Skagamaður ársins valinn.“

Rúnar er ekki óvanur veislu-
stjórn. Hann hefur stýrt fjöl-
mörgum árshátíðum, stórafmæl-
um, herrakvöldum og öðrum við-
burðum. „Það er svo gaman að 
vera þar sem fólk skemmtir sér 
vel. Allir mæta á svæðið til að 
hafa gaman.“

VINSÆLT ATRIÐI
Fyrir utan veislustjórn stýrir 
Rúnar morgunþætti Bylgjunnar 
á laugardögum ásamt Loga Berg-
mann. Þá er hann einnig fastur 
liður í Bombu Loga á föstudags-
kvöldum á Stöð 2. Þar leikur hann 
með látbragði ákveðið lag sem 
keppendur eiga að finna út hvað 
er. Rúnar segir að oft sé beðið um 
slíkt atriði þegar hann er veislu-
stjóri. „Það er vinsælt atriði hjá 
mér og salurinn sameinast um að 
finna rétta svarið. Þar fyrir utan 
starfa ég við verkefnastjórn á 
hinum ýmsu viðburðum og það er 
nóg að gera,“ segir hann.

Rúnar segir að konan sín, Guð-
rún Jóna Stefánsdóttir, geri allt-
af eitthvað fyrir hann á bónda-
degi en hann sjálfur sé ekki mikið 
fyrir að tengja við svona daga. 
„Ég gef henni til dæmis frekar 
blóm daginn eftir konudag held-
ur en á deginum sjálfum. Ég vil 
ekki láta aðra ráða því hvenær 
ég eigi að vera góður við konuna 
mína enda er ég það alltaf,“ segir 
hann. elin@365.is

Enterosgel er gel til inntöku og er mest notað við meltingarkvillum 
ýmiss konar en er líka notað til að hjálpa líkamanum að hreinsa 
áfengi hraðar út sem og útvortis á bólur og exem.

Helsta virkni Enterosgel í líkamanum:

   Hjálpar líkamanum að stöðva niðurgang
   Dregur úr meltingartruflunum
   Hraðar hreinsun áfengis úr líkamanum
   Hjálpar líkamanum að viðhalda og byggja upp heilbrigða þarmaflóru
   Verndar slímhúð meltingarvegar

Enterosgel hentar bæði börnum og fullorðnumEnterosgel hentar bæði börnum og fullorðnum
Áratuga reynsla og fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á einstaka eiginleika Enterosgel

FÆST Í MAMMA VEIT BEST, MAMMAVEITBEST.IS, HEILSUHÚSUNUM OG HEILSUTORGI BLÓMAVALS
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Virkni Femarelle hefur verið stað
fest með fjölda rannsókna á undan
förnum þrettán árum. Guðrún 
Ragna Ólafsdóttir prófaði Fem
arelle fljótlega eftir að það kom 
á markað fyrir þremur árum. 
„Þegar ég komst á breytingaskeið
ið fékk ég hormón hjá lækninum 
sem fóru ekki vel í mig þannig að 
ég ákvað að prófa Femarelle. Ég 
get ekki líkt líðan minni eftir að ég 
ákvað að prófa Femarelle við líð
anina áður. Ég er með gigt og hef 
verið á lyfjum við gigtinni og mörg 
lyfin fara ekki of vel með mig. Núna 
er ég betri í skapinu og líður miklu 
betur við að nota Femarelle, miðað 
við það hvernig mér leið á hormón
unum. Ég er ekki sama manneskja 
eftir að ég kynntist Femarelle,“ 
segir Guðrún Ragna.

Allt önnur líðAn 
og betrA skAp
ICECARE KYNNIR Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á 
breytingaaldri. Það er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær 
á einkenni tíðahvarfa og hefur hjálpað mörgum konum að ná betri líðan.

Guðrún Ragna hefur góða reynslu af  Femarelle. MYND/VILHELM

Active Legs inniheldur eingöngu 
jurtir, svo sem franskan furu
börk, vínblaðsextrakt og svart
an pipar. Active 
Legs bætir blóð
flæði í fótleggjum 
og vinnur gegn 
fóta pirringi. Einn
ig fyrir byggir það 
þreytu í fótleggj
um þegar fólk 
stendur eða situr 
lengi í kyrrstöðu.

Diljá Ólafsdótt
ir er ánægð með 
Active Legs en 
hún hefur notað 
það í nokkurn 
tíma. „Ég hef alla 
mína tíð hreyft 
mig mikið en þó 
skynsamlega. Í byrjun sumars 
fór ég að finna fyrir mikilli van
líðan og óþægindum í fótunum 

sem gerði það að verkum að ég 
gat ekki stundað mína líkams
rækt að fullu og það sem meira 

var þá fann ég til í 
fótunum í hvíld og 
jafnvel í svefni. 
Mér bauðst að 
prófa nýja vöru 
frá New Nordic, 
og fór að taka inn 
Active Legs og 
fór fljótt að finna 
mun á mér og áður 
en ég vissi af var 
ég hætt að finna 
fyrir óþægindum 
í fótunum. Ég get 
því sagt í fullri 
einlægni að ég 
mæli heilshugar 
með Active Legs,“ 

segir Diljá. Active Legs er fram
leitt af New Nordic í Svíþjóð og 
selt um allan heim.

Fann Fljótlega 
mikinn mun 
Active Legs er ný vara frá New Nordic sem 
eykur blóðflæði í fótleggjum og vinnur gegn 
fótapirringi. Einnig fyrirbyggir það þreytu.  

Diljá getur aftur stundað líkamsrækt á fullu eftir að hún fór að taka inn Active Legs.

Sárabót og Hælabót eru smyrsl 
framleidd úr minkaolíu og íslensk
um jurtum. Uppistaða smyrsl
anna er minkaolía en í hana er svo 
bætt handtíndum íslenskum jurt
um ásamt bývaxi og Evítamíni. 
Smyrslin eru framleidd samkvæmt 
íslenskum og evrópskum reglugerð
um um snyrtivörur og hafa þau 
verið prófuð og greind í samvinnu 
við Matís og fleiri aðila.

gott á sprungnA hælA
Hælabót er mýkjandi, nærandi og 
frískandi húðsmyrsl sem hefur 
reynst vel á þurra og sprungna 
hæla. Hjördís Anna Helgadóttir, 
löggiltur fótaaðgerðafræðingur, 
mælir með notkun Hælabótar. „Í 
dag nota ég nær eingöngu Hæla
bót eftir fótaaðgerðir og mæli ég 
hiklaust með þessu kremi. Það þarf 
ekki mikið magn af því, kremið 
smýgur mjög vel inn í húðina og 
afar gott er að nudda upp úr því. 
Hælabótin er sérstaklega góð á 
sprungna hæla og þurra fætur. 
Myntan í kreminu gefur fótunum 
frískleika. Ég hef unnið með þetta 
krem í um það bil fimm mánuði og 
erum bæði ég og viðskiptavinir 
mínir mjög hrifin af Hælabótinni 
frá Gandi,“ segir Hjördís Anna.

Í Hælabót er meðal annars not
aður vallhumall sem lengi hefur 
verið notaður sem lækningajurt 
hér á landi og er þekktur fyrir 
græðandi og mýkjandi eiginleika 
sína. Tea treeolía er einnig notuð 
í Hælabótina en hún er talin hafa 
sótthreinsandi áhrif og piparmynt
an í smyrslinu þykir auka blóð
flæði.

VirkAr Vel á exemið
Sárabót er mýkjandi, nærandi og 
kláðastillandi húðsmyrsl sem hefur 
reynst vel á þurra húð, þurrkbletti 

og sólbruna. Klara Helgadóttir 
mælir með Sárabót fyrir átta ára 
gamlan son sinn sem berst við 
exem og er með mjög þurra húð. 
„Við höfum prófað ansi mörg ex
emskrem, þar á meðal sterakrem 
og ekkert hefur virkað jafn vel 
og Sárabót frá Gandi. Við höldum 
exeminu alveg niðri með Sárabót,“ 
segir Klara ánægð.

Eins og Hælabót inniheldur 
Sárabótin hinn græðandi og mýkj

andi vallhumal ásamt klóelftingu 
og haugarfa sem hafa sömu eig
inleika en haugarfinn þykir einn
ig kláðastillandi. Bæði Hælabót og 
Sárabót innihalda minkaolíu sem 
hefur óvenju hátt hlutfall af ómett
uðum fitusýrum sem gefa henni 
einstaka eiginleika í snyrtivörum. 
Minkaolían sogast hratt inn í húð
ina og getur þannig hjálpað til við 
að loka sárum og sprungum sem í 
kjölfarið gróa hraðar.

græðAndi smyrsl 
úr íslenskri náttúru
Húðsmyrslin frá Gandi, Hælabót og Sárabót, eru mýkjandi og 
græðandi fyrir þurra húð. Hælabót er fyrir sprungna hæla og Sárabót 
góð á þurra húð, exem og bruna. Klara og Hjördís mæla með þeim.

Klara Helgadóttir er ánægð með Sára-
bót sem hún segir virka vel á exem 
sonar hennar. 

Hjördís Anna Helgadóttir er löggiltur 
fótaaðgerðafræðingur. Hún mælir 
heilshugar með Hælabót. 

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

 góður kostur
l Femarelle er 
öruggur kostur 
fyrir konur
l Slær á óþægindi 
eins og höfuðverk, 
svefntruflanir, 
nætursvita, skap-
sveiflur, óþægindi í 
liðum og vöðvum
lÞéttir beinin
lHefur ekki áhrif 
á móðurlíf eða 
brjóstavef

FemArelle er öruggur 
kostur
Rannsóknir hafa sýnt 
að Femarelle örvar 
estrógennema í stað
bundnum vef, slær á 
einkenni tíðahvarfa 
og styrkir bein, án 
þess að hafa nokk
ur neikvæð áhrif á 
vef í móðurlífi eða 
brjóstum. Femarelle 
eykur beinþéttni og 
viðheldur heilbrigði 
beina en hefur ekki 
áhrif á blóðstorkn
un. Til viðbótar við 
sannaða virkni hafa 
rannsóknir einnig 
sýnt fram á öryggi 
Femarelle.

Húðsmyrslin frá 
Gandi eru fram-
leidd úr íslensku 
hráefni. 
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„Mér finnst afar spennandi og 
gaman að plata fólk út í einhverja 
vitleysu með mér,“ segir tónlistar
maðurinn og kennarinn Benni 
Hemm Hemm um Krakkamengi, 
tilraunanámskeið í tónlistarsköp
un sem hann stendur fyrir í Mengi 
að Óðinsgötu 2. Námskeiðið hefst 
á morgun og verður næstu sex 
sunnudaga. Þegar er fullbókað í 
námskeiðið á morgun og áhuginn 
því greinilega mikill.

„Sem tónmenntakennari verð ég 
oft var við að foreldrar velta mikið 
fyrir sér hvernig eigi að koma 
krökkunum sínum í tónlistarnám 
og allir einhvern veginn í vand
ræðum með þetta. Hugmyndin að 
tilraunanámskeiðinu spratt út frá 
spjalli milli mín og eins pabbans 
sem endaði á því að við sögðum „af 
hverju gerum við ekki eitthvað?!“ 
Reyndar segir maður þetta oft og 
gerir síðan ekki neitt. En í þetta 
skipti náðum við að halda fókus 
og fengum Mengi í samstarf við 
okkur,“ útskýrir Benni og segist 
renna blint í sjóinn með verkefnið.

„Þetta verður tilraun, bæði að 

því leyti að við vitum ekki hvað 
er gott og hvað er slæmt við þessa 
pælingu fyrr en á reynir og eins 
veit maður aldrei fyrirfram hvað 
á eftir að gerast þegar maður fær 
nítján ára raftónlistarmann og 
fimmtugan trúbador til að spjalla 
um tónlist við litla krakka og 
semja eitthvað með þeim. Þetta 
gæti orðið ömurlegt eða frábært, 
það er allavega öruggt að ekkert 
er öruggt.“

Benni paraði saman ólíka lista
menn sem allir fá frjálsar hend
ur með hvernig tónlistarsmiðjan 

fer fram. Listamennirnir kynna 
sína nálgun á tónlist fyrir krökk
unum og semja með þeim tónverk 
sem flutt verður í lok smiðjunnar. 
„Ég veit að sumir ætla að mæta 
með helling af græjum og leyfa 
krökkunum að prófa meðan aðrir 
munu einungis nota röddina og lík
amann. Ég vildi líka prófa að úti
loka peninga frá verkefninu. Það 
hefur áhrif á vinnuferlið. Þegar 
fólk spilar einhvers staðar gegn 
greiðslu getur sá sem borgar sagt 
viðkomandi aðeins fyrir verkum. 
Þegar fólk tekur hins vegar þátt í 
einhverju á eigin forsendum á það 
meiri hlut í verkefninu.“

Voru allir til í þetta? Já, sumir 
dýrka þessa pælingu meðan öðrum 
finnst þetta ekki eins sniðugt en eru 
samt til í að prófa. Mér finnst til
raunastarfsemi afar mikilvæg. Hún 
þýðir að stundum er maður bara að 
gera eitthvert rugl, en það verður 
að mega líka. Mér finnst grundvall
aratriði að krakkar upplifi að þau 
eigi tónlistina sjálf en ekki að ein
hver annar eigi hana og veiti þeim 
einungis aðgang að henni.“

Mér finnst til-
raunastarfsemi 

afar mikilvæg. Hún þýðir 
að stundum er maður 
bara að gera eitthvert 
rugl, en það verður að 
mega líka.

Tilraunamennska 
er afar mikilvæg
Tónlistarmaðurinn Benni Hemm Hemm stendur fyrir námskeiði í 
tónlistarsköpun fyrir krakka 4-6 ára í Mengi á sunnudagsmorgnum. 
Fyrsta smiðjan fer fram í fyrramálið með tónlistarmönnunum Kristínu 
Önnu Valtýsdóttur og Víkingi Heiðari Ólafssyni.

Tónlistarmaðurinn Benni Hemm Hemm segir tilraunamennsku í tónlist nauðsynlega fyrir krakka. Hann stendur fyrir tónlistar-
smiðju á sunnudagsmorgnum í Mengi. Mynd/Hanna andrésardóTTir
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Stórtónleikarnir Þar sem hjartað 
slær verða haldnir í kvöld í Eld-
borgarsal Hörpu í kvöld en þetta 
er fimmta árið í röð sem þeir eru 
haldnir. Á tónleikunum er sótt í 
ríka arfleifð Eyjamanna, bæði í 
laga- og textagerð, og er það jafn-
an fríður flokkur söngvara og flytj-
enda sem stígur á svið.

Að sögn Bjarna Ólafs Guð-
mundssonar, skipuleggjanda tón-
leikanna, er hálfgert landslið tón-
listarmanna á sviðinu í kvöld eins 
og á fyrri tónleikum. „Við höfum 
á öllum tónleikum okkar feng-
ið til okkar frábæra listamenn, 
bæði erlenda (af Íslandi) og inn-
lenda (Eyjamenn). Áherslan hefur 
verið á bæði ákveðna menn og 
síðan ákveðna viðburði en allt-
af, að undanskildum fyrstu tón-
leikunum, reynum við að blanda 
saman gömlum og nýjum Eyjalög-
um. Einnig tökum við lög frá mjög 
mörgum höfundum en sú blanda 
hefur farið vel í tónleikagesti og 
því engin ástæða til að breyta því.“

Söngvararnir í kvöld eru Stefán 
Hilmarsson, Páll Rósin kranz, 
Ágústa Eva, Magni Ásgeirsson, 
Eyjólfur Kristjánsson, Kristján 
Gíslason, Sísí Ástþórsdóttir, Íris 
Guðmundsdóttir, Anna Sigríður 
Snorradóttir, Þóra Gísladóttir og 
Gunnar Hrafn Kristjánsson sem 
var jólastjarna Stöðvar 2 árið 2014. 
Margir af þessum söngvurum eru 
úr Eyjum. Þannig eru söngkonurn-
ar Sísí, Íris, Anna Sigga og Þóra 
allar ættaðar úr Eyjum og feðgarn-
ir Kristján og Gunnar Hrafn einn-
ig.“ Þeim til stuðnings er þéttskip-
uð sveit valinkunnra hljóðfæraleik-
ara undir stjórn Þóris Úlfarssonar.

Frábær stemning
Að sögn Bjarna kviknaði hugmynd-
in árið 2010 í aðdraganda 100 ára 
fæðingarafmælis Oddgeirs Krist-
jánssonar sem er langafkastamesti 
lagahöfundur þjóðhátíðarlaga Vest-
mannaeyja. „Oddgeir fæddist 1911 
og féll frá langt fyrir aldur fram 
1966 og var sárt saknað. Við pönt-
uðum Hörpu á fæðingardegi Odd-
geirs löngu áður en húsið var opnað 
og stútfylltum salinn.“

Stemningin á tónleikunum 

undan farin ár er engu lík að sögn 
Bjarna. „Við erum að blanda saman 
lögum sem voru samin í Vest-
mannaeyjum eða annars staðar á 
fjórða áratug síðustu aldar og svo 
nýjustu þjóðhátíðarlögunum og öllu 
þar á milli. Þessi blanda er alveg 
mögnuð og þátttaka gestanna er 
mjög mikil enda syngur salurinn 
með í öllum lögum. Því ríkir nán-
ast brekkusöngsstemning í salnum 
með tilheyrandi vaggi.“

Í kvöld verða flutt á fjórða tug 
laga, þar af sextán lög sem hafa 
ekki verið á dagskrá áður. „Við 
hreinlega tímum ekki að upplýsa 
hvaða lög það eru, því hluti af upp-
lifuninni er að fá þetta nánast allt 
beint í æð í Eldborg og upplifa 
stemninguna þannig.“

Að sögn Bjarna hefur verið upp-
selt á alla tónleikana hingað til og 
á hann ekki von öðru en að einn-
ig verði uppselt í kvöld. „Gest-
ir í salnum eru frábær blanda af 
Eyjamönnum sem nú búa í Eyjum, 
brottfluttum Eyjamönnum, ýmsu 
fólki sem hefur kynnst þessari 
Eyjastemningu, til dæmis á Þjóð-
hátíð á unga aldri, nú eða bara fólki 
sem langar að koma og taka þátt í 
þessari einstöku Eyjagleði.“

Allir tAkA þátt
Tónlistarhefðin er óvenju rík hjá 
Eyjamönnum enda byrja þeir flest-
ir að syngja mjög ungir að sögn 
Bjarna. „Þjóðhátíðarlögin eru spil-
uð allt árið með reglulegu millibili 
á mörgum heimilum og svo í júlí 
ár hvert fer þetta að aukast. Við 
erum því klár með marga texta í 
hvítu tjöldunum strax á unga aldri 
og það er auðvitað galdurinn við 
þetta, þátttaka allrar fjölskyld-
unnar í þessari ævintýrahátíð sem 
Þjóðhátíðin er og alltaf sveipuð 
miklum ævintýraljóma.“

Hann segir tónlistarlífið í Eyjum 
jafnframt fjölskrúðugt og þar séu 
mikil tækifæri fyrir ungt og efni-
legt tónlistarfólk. „En ég myndi 
vilja sjá fleiri slá í gegn, eins 
og Júníus Meyvant sem vann til 
tvennra verðlauna á Íslensku tón-
listarverðlaununum á síðasta ári. 
Vonandi eigum við eftir að sjá og 
heyra meira af honum í framtíð-
inni en ég held að þetta komi svo-
lítið í bylgjum í þessum litlu sam-
félögum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.harpa.is og á Facebook-síð-
unni Þar sem hjartað slær.

brekkusöngur í 
eldborgArsAlnum
Í kvöld verða tónleikarnir Þar sem hjartað slær haldnir í Hörpu fimmta 
árið í röð. Stemningin er alltaf einstök enda Eyjamenn lífsglatt fólk.

Tónlistarhefðin er óvenju rík hjá Eyjamönnum enda byrja þeir flestir að syngja 
mjög ungir. MYND/PJETUR

Að sögn Bjarna Ólafs, skipuleggjanda tónleikanna Þar sem hjartað slær, er hálfgert landslið tónlistarmanna á sviðinu í kvöld. 
MYND/STEFÁN

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í símann eða spjaldtölvuna.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á 
Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið hvar 
og hvenær sem er.

HEFST 31. JANÚAR
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Sérhæfður fjárfestingabanki

Notendaþjónusta  
og kerfisumsjón
 

 Capacent — leiðir til árangurs

Kvika er sérhæfður fjárfestinga
banki sem sinnir þörfum 
við skipta vina á afmörkuðum 
syllum með fagþekkingu 
og sérhæfðu vöruframboði. 
Burðarás Kviku er öflug 
eigna stýring og bankinn veitir 
sparifjár og innlánseigendum 
alhliða þjónustu. Hjá Kviku starfar 
samhentur hópur 80 sérfræðinga 
sem nær árangri í krafti 
menntunar, markaðsþekkingar 
og víðtækrar reynslu. Eignarhald 
Kviku er gagnsætt og er hann 
eini bankinn sem er að fullu í 
eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, 
fyrirtækja og einstaklinga.  
 
Nánar á  
www.kvika.is

Helstu verkefni
Dagleg notendaþjónusta og kerfisumsjón
Uppsetning og þjónusta á vél og hugbúnaði
Umsjón og rekstur á Windows netþjónum 
Samskipti við birgja og þjónustuaðila 

Helstu hæfnis og menntunarkröfur
Kerfisfræðingur eða sambærileg tölvumenntun
Mjög góð almenn tölvukunnátta og tækniþekking
Góð þekking á tölvum og tengdum búnaði og hæfni til 
bilanagreininga
Reynsla af rekstri Microsoft umhverfis. Útstöðvum  
og netþjónum
Góð kunnáta á Active Directory/Exchange/ 
System Center/Powershell
Góð þekking á Office og öðrum Microsoft hugbúnaði

�
�
�
�

�
�
�

�

�

�

Umsóknarfrestur

31. janúar

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/kvika3101 

Kvika leitar að öflugum aðila í notendaþjónustu og 
kerfisumsjón. Viðkomandi hefur umsjón með daglegum 
rekstri og þjónustu við notendur. Kostur ef viðkomandi 
hefur áhuga á að taka þátt í tilfallandi forritunar og 
gagnaverkefnum. 

Í boði er
Mjög góð starfsaðstaða. Metnaðarfullt og faglegt 
vinnuumhverfi.

We are looking for

Senior/Civil  
Construction Managers

 Capacent — leiðir til árangurs

M+W Group is a global leader 
in the design, engineering and 
construction of high tech facilities 
and major complex projects. We 
have extensive in-house technical 
resources combining process, 
mechanical and electrical 
engineering, technology 
integration, lean construction and 
commissioning expertise. Our 
unique combination of high-tech 
engineering and excellent project 
management help our customers 
to reach their goals and to strive 
for new horizons.

M+W Central Europe is looking for engineers to work on the construction of PCC silicon metal manufacturing plant located 
at Bakki. The employment opportunities are based in Húsavík. Applicants need to be able to start as soon as possible. 
Exceptional proficiency in English is required because all aspects of the job are conducted in English.  
It is required that CV and introductory letter is in English. These positions are temporary until at least June 2017
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Senior Construction Manager  

Application deadline

31st of January

For more information and to apply

capacent.is/mwsenior 

Job Description
Oversee and direct the performance of all field  
construction activities
Control project schedule and cost through the efficient use 
of all construction resources
Play an active role in the development of the safety culture 
on the project
Direct and responsible for all staff assigned to the project(s)
Serve as lead person to coordinate all activities and 
communication, both internal and external

Job Requirements
Minimum of ten (10) years of construction work-related 
experience or a combination of education and directly 
related experience
Competency in administrative functions related to project 
and office operations
Civil/architecture engineer degree
Project management skills
Good oral and written communication English skills

Civil Construction Manager  

Application deadline

31st of January

For more information and to apply

capacent.is/mwcivil 

Job Description
Monitors the construction work and work site
Monitors the construction work and construction site
Provide technical, full-time, on-site inspection of the 
progress and quality of the construction work performed
Prepares quality assurance records including deficiency and 
non-conforming notices

Job Requirements
Minimum of five (5) to eight (8) years of construction 
work-related experience or a combination of education and 
directly related experience
Functional proficiency in project controls, human relations, 
industrial relations, and contract management
Ability to communicate effectively with audiences
Civil/architecture engineer degree
Good oral and written communication English skills
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  www.talent.is  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Umsjón með störfunum hafa  
Lind Einarsdóttir, lind@talent.is og 
Bryndís Jónsdóttir, bryndis@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
störfin á heimasíðu Talent,  www.talent.is

Byggingarverkfræðingar - spennandi tækifæri fyrir stjórnendur!
Við leitum að öflugum og reyndum byggingarverkfræðingum til starfa í stóru verkefni á Norðurlandi.  
Störfin eru tímabundin til tveggja ára. Viðkomandi þurfa að hafa reynslu af framkvæmdum við stærri verkefni. 

Starfssvið: 

• Eftirlit með byggingaframkvæmdum og byggingasvæðinu til að   
 tryggja að farið sé eftir áætlunum,  stöðlum og reglum
• Eftirlit með gæðum og framgangi verksins, sér í lagi steypuvinnu,   
 járnbendingu, jarðvinnu og mótauppslætti
• Ábyrgð á að framkvæmdir séu í samræmi við samninga
• Ráðgjöf á byggingastað
• Umsjón með aðföngum 
• Umsjón með yfirlitsskýrslum um framvindu verksins
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið: 

• Yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
• Samræming aðgerða og samskipta sem varða verkefnið
• Ábyrgð á að allar aðgerðir séu í samræmi við teikningar, áætlanir,  
 kostnaðaráætlanir og gæða- og öryggisstaðla
• Ábyrgð á framkvæmda- og kostnaðaráætlun
• Ábyrgð á innleiðingu öryggisvitundar á öllum stigum bygginga-  
 framkvæmda
• Yfirumsjón með öðrum stjórnendum sem koma að verkefninu

Hæfniskröfur: 

• Reyndur byggingarverkfræðingur, lágmark 5 ára starfsreynsla
• Reynsla sem verkfræðingur við stærri framkvæmdir
• Þekking og reynsla af EHS, umhverfis-, heilsu- og öryggismálum
• Mjög góð stjórnunar- og skipulagshæfni
• Hagnýt færni í verkefnastjórnun
• Afburða góð samskiptahæfni
• Mjög góð íslensku- og ensku-
 kunnátta og góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur: 

• Reyndur byggingarverkfræðingur, 5-10 ára starfsreynsla
• Reynsla sem staðarstjóri við stærri framkvæmdir
• Þekking og reynsla af EHS, umhverfis-, heilsu- og öryggismálum
• Leiðtogahæfni og mikil stjórnunarreynsla
• Hagnýt færni í verkefnastjórnun og hæfni til að miðla og kynna   
 efni á skilvirkan hátt fyrir ólíka hópa
• Sveigjanleg, opin og lausnamiðuð hugsun ásamt nákvæmni og   
 góðri tilfinningu fyrir tímasetningum
• Afburða góð samskiptahæfni
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og góð tölvukunnátta

Staðarstjóri Verkefnastjóri framkvæmda

Þú getur orðið

Samgöngustjóri
 

 Capacent — leiðir til árangurs

Umhverfis- og skipulagssvið 
(USK) gegnir fjölþættu hlutverki, 
allt frá því að vinna með kjörnum 
fulltrúum að stefnumótun 
í umhverfis-, skipulags- og 
samgöngumálum til þess að 
samþykkja teikningar og tryggja 
eftirlit í heilbrigðismálum. Að 
auki stýrir sviðið framkvæmdum 
og viðhaldi og sinnir almennum 
rekstri í borgarlandinu eins og 
grasslætti og snjómokstri. Á 
sviðinu er unnið að fjölbreyttum 
verkefnum svo sem Torg í 
biðstöðu sem eiga að auðga 
mannlífið í borginni. Lögbundin 
verkefni byggingarfulltrúa, 
skipulagsfulltrúa og Heilbrigðis-
eftirlits Reykjavíkur tilheyra 
sviðinu. Umhverfis- og skipu-
lagssvið er með vottað umhverfis-
stjórnunarkerfi skv. ISO 14001

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/rvk2301 

Hæfnis- og menntunarkröfur
Háskólapróf á sviði samgönguverkfræði eða önnur 
sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi.  
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, 
Reynsla af stærri stefnumótunarverkefnum.
Reynsla af stjórnun og rekstri 
Leiðtogahæfileikar, frumkvæði í starfi og framsýni
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.
Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.
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Umsóknarfrestur

8. febrúar 

Helstu verkefni
Fagleg forysta á skrifstofu/deild samgangna  
og borgarhönnunar
Ábyrgð á daglegum rekstri þ.m.t. starfsmannamálum  
og fjármálum í samvinnu við stoðdeildir
Stefnumótun 
Ábyrgð á verkefnum á sviði samgöngumála, 
borgarhönnunar og Torg í biðstöðu
Þátttaka í opinberum starfshópum og nefndum  
fyrir hönd borgarinnar
Samskipti við hagsmunaaðila, hönnuði, verktaka  
og aðra samstarfsaðila 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf sam-
göngustjóra. Samgöngustjóri er yfirmaður samgöngudeildar og borgarhönnunar og tekur þátt í samstarfi á vettvangi  
SSH sem og í byggðarsamlögum er varða málaflokkinn. Hann er virkur þátttakandi og hluti af yfirstjórn sviðsins.  
Næsti yfirmaður hans er sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs.



 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Ert þú
góður greinandi?

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2016 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent 
Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfs
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar 
veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Péturs
dóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Landsnet ber ábyrgð á flutningskerfi raforku sem er einn af mikilvægustu 
innviðum samfélagsins. Verkefni fyrirtækisins er að tryggja heimilum og 
fyrirtækjum aðgang að rafmagni í takt við þarfir, í sátt við umhverfi og 
samfélag. Landsnet er góður vinnustaður þar sem samhentur hópur leysir 
fjölbreytt verkefni.  

Um Landsnet

Menntunar og hæfniskröfur

• Menntun á sviði hagfræði eða önnur háskólamenntun 
sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur

• Reynsla af greiningu fjármálaupplýsinga og 
hagfræðilegra gagna

• Frumkvæði, sjálfstæði, rík greiningarhæfni og skipulögð 
vinnubrögð

• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli og 
hæfileiki til að setja fram efni á skýran hátt

Í boði er áhugavert starf í greiningum á fjármálasviði 
Landsnets. Í starfinu felst ábyrgð á fjárhagslegum grein
ingum bæði á innra og ytra umhverfi, kostnaðarmati og 
hagrænum úttektum. Ábyrgð á mati rekstrarverkefna, 
þátttaka í arðsemismati stærri verkefna, samskipti varð 
andi tekjumörk og þátttaka í gjaldskrárgreiningum. Starfið 
krefst frumkvæðis og áhuga á sviði orkumála. 

Framundan er mikil uppbygging í flutningskerfinu. Hjá 
Lands neti er lögð vaxandi áhersla á greiningar tengdar 
fjárfestingarkostum, rekstri og ytri þáttum í rekstrarum
hverfi félagsins, þar á meðal markaðsmálum og málefnum 
tengdum samfélagslegri ábyrgð.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

BM Vallá ehf. leitar að áreiðanlegum  
einstaklingi með drifkraft og sjálfstæði 

í vinnubrögðum. 

Starfið felst í: Aðstoð í mötuneytiumsjón með þvottahúsi  
 þvottur á vinnufatnaði og minniháttar  
 lagfæringar ræsting á starfsmannaaðstöðu,  
 eldhúsi og matsal.

Við óskum eftir stundvísum og samviskusömum  
starfsmanni og æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja 
reynslu af sambærilegum störfum.

Um 100% starf er að ræða, vinnutími frá 08:00 til 16:00.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur til 29. janúar.

Umsóknir sendist á Sigrúnu Þorgeirsdóttir,  
sigrun@hornsteinn.is

  

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Starfið felst í undirbúningi 
geislameðferðar og þátttöku í 
þverfaglegri teymisvinnu m.a. við 
eftirlit með geislameðferðartækni

• Innleiðing nýrrar tækni og 
þróun og skilgreining verkferla 
er mikilvægur þáttur í starfinu 
og krefst starfið sjálfstæðra og 
agaðra vinnubragða

Hæfnikröfur

• Góð samskiptahæfni 
• Faglegur metnaður
• Íslenskt starfsleyfi geislafræðings

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veitir Garðar 
Mýrdal, forstöðumaður (gardar@
landspitali.is, 543 6817).

Umsóknarfrestur er til og með  
8. febrúar 2016

Geislafræðingur óskast til starfa á geislaeðlisfræðideild 10K við Hringbraut.  
Í boði er einstaklings hæfð aðlögun í samstarfi við reynda starfsmenn. 

GEISLAFRÆÐINGUR 

Geislaeðlisfræðideild

Starfshlutfall er 100%, dagvinna.  
Starfið er laust frá 1. mars 2016 eða 
eftir nánara samkomulagi.

Umsókn fylgi náms- og starfsferil-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Sölumaður

Starfssvið 
• Kynning, sala og almenn afgreiðslustörf
• Símsvörun
• Vöruáfylling
• Söluuppgjör
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Stundvísi, heiðarleiki, háttvísi og snyrtimennska
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Reynsla af sölu til fyrirtækja
• Góð ensku- og tölvukunnátta

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mjög traust þjónustu- og verslunarfyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að ráða 
sölumann til starfa. Verslunin er opin virka daga kl. 08.00-17.00.

Starfsmaður í ræstingar og afgreiðslu 
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Samkeppnishæf laun í boði og frítt  

húsnæði fylgir starfinu.
• Umsækjandi þarf að geta hafið störf fljótlega    

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Skógasafn óskar eftir að ráða 
starfskraft í ræstingar og afgreiðslu.  
Um er að ræða fjölbreytt og 
spennandi starf á góðum vinnustað. 

Skógasafn er opið árið um kring og tekur árlega á móti 70.000 gestum af mörgum þjóðernum. Skógar er 
fjölsóttur ferðamannastaður á Suðurlandi  í 150 km fjarlægð frá Reykjavík. Auk Skógasafns eru í Skógum 
nokkur hótel og veitingastaðir sem eru opnir allt árið. Í nágrenni Skóga eru margar náttúruperlur, s.s. 
Skógafoss, Eyjafjallajökull og Dyrhólaey, auk fjölda fallegra gönguleiða.

Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) óskar 
að ráða framkvæmdastjóra til starfa   

FKA er öflugt tengslanet kvenna og er markmið félagsins meðal annars að sameina konur í atvinnulífinu 
og um leið að auka sýnileika og tækifæri kvenna með því að stuðla að virðingu og verðskuldaðri athygli 
samfélagsins á framlagi fyrirtækja sem rekin eru af konum. 

Starfssvið 
• Stjórnun á starfsemi og þjónustu félagins 
• Upplýsingagjöf og samskipti
• Viðburðastjórnun 
• Kynningar og markaðsstarf 
• Fjármál 
• Upplýsingamál 
• Samstarf við nefndir og deildir félagsins o.fl.  

Hæfniskröfur 
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla
• Góð samskiptafærni
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi tölvufærni
• Góð tengsl
• Sveigjanleiki og samstarfsvilji
• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
• Rík þjónustulund
• Áreiðanleiki 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vilt þú leiða um 1000 manna öflugt félag sem hefur það að markmiði að efla tengsl kvenna sem koma 
að stjórnun og rekstri fyrirtækja? Í boði er einstaklega fjölbreytt, lifandi og krefjandi starf. Félagið hefur 
vaxið og dafnað undanfarin ár. Lögð er áhersla á góða þjónustu við félagskonur, sýnileika félagsins út 
á við og samskipti við fyrirtæki og stofnanir eftir því sem við á hverju sinni.   
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ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is/jardhitasyning

Umsóknarfrestur:

Til og með 31. janúar 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Leiðsögn hópa um jarðhitasýninguna

• Kynning á starfsemi fyrirtækisins og orkunýtingu á Íslandi

• Umsjón með bókunum gesta

• Önnur störf við gestamóttöku, s.s. í kaffi  húsi og

 minjagripaverslun

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund

• Áhugi á og reynsla af ferðaþjónustu kostur

• Gott vald á íslensku og ensku

• Önnur tungumálakunnátta kostur

• Menntun sem nýtist í starfi 

Orka náttúrunnar leitar að áhugasömum og þjónustulunduðum liðsmönnum í teymi sem sér um móttöku gesta á jarðhitasýningu ON á 

Hellisheiði. Viðkomandi mun starfa innan markaðs- og kynningarsviðs fyrirtækisins. Starfi ð felur í sér tækifæri til að taka á móti fólki alls 

staðar frá og kynna það fyrir sérstöðu Íslands í nýtingu jarðhita.

Orka náttúrunnar er annað
stærsta orkufyrirtæki

landsins. Fyrirtækið
byggir á mikilli þekkingu á
og reynslu af orkuvinnslu.

Leiðarljós okkar er
að bjóða rafmagn á

samkeppnishæfu verði til
allra landsmanna.

Viltu starfa við kraftmestu sýningu landsins? 
- Ertu ON?

Umsækjendur eru beðnir að sækja um á ráðningarvef Orku náttúrunnar, starf.on.is. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf 

þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðssérfræðingur gegnum netfangið 

starf@on.is.

Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um starfi ð.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Sölumaður - pípulagnir
Brødrene Dahl sérhæfa sig í vörum og ráðgjöf í 
öllu er varðar pípulagnir. Fyrirtækið býr yfir meira 
en 140 ára markaðsreynslu og er stærsti birgir 
Danmerkur á sviði pípulagna. Fyrirtækið hefur 
sérhæft sig í framleiðslu og ráðgjöf á öllum sviðum 
lagnaefna, hvort sem um ræðir miðstöðvalagnir, 
neysluvatnslagnir, frárennslislagnir, verkfæri, 
tæknibúnað eða loka.

Brødrene Dahl er fagmannaverslun með 52 
verslanir víða um Danmörku og býður uppá 38.000 
vörunúmer og 1.500 birgja. Hún leggur áherslu á 
framúrskarandi vefverslunargátt, bestu fáanlegu 
ráðgjöf og hugmyndir um viðskiptaþróun. 

www.bd.dk
www.saint-gobain.com/en

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Hæfniskröfur:

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Framúrskarandi	söluhæfileikar
•	Reynsla	á	sviði	pípulagna	er	skilyrði
•	Metnaður	til	að	ná	árangri
•	Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð
•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Góð	kunnátta	í	ensku	og	kunnátta	í	dönsku	er	kostur

Helstu verkefni:

•	Ráðgjöf,	sala	og	þjónusta
•	Öflun	viðskiptavina
•	Pantanir	og	tilboðsgerð
•	Samskipti	við	viðskiptavini	(B2B)
•	Samskipti	við	birgja

Brødrene	Dahl	á	Íslandi	auglýsir	lausa	stöðu	sölumanns	á	fyrirtækjamarkaði	(B2B).		
Leitað	er	að	traustum	og	öflugum	einstaklingi	með	víðtæka	reynslu	á	sviði	pípulagna.		
Um	er	að	ræða	framtíðarstarf.	Í	boði	eru	samkeppnishæf	laun,	góð	þjálfun	og	alþjóðlegt	starfsumhverfi.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Vegna aukinna verkefna og umsvifa leitar Avis Budget að framúrskarandi einstaklingi til að hafa umsjón með 
kerfismálum fyrirtækisins. Ef þú hefur áhuga á að vinna í skemmtilegu umhverfi erum við að leita að þér.

ERT ÞÚ KRAFTMIKILL KERFISSTJÓRI?

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.

Helstu verkefni:
• Umsjón og utanumhald kerfismála fyrirtækisins
• Innkaup og samskipti við birgja
• Viðhald og rekstur á útstöðvum ásamt aðstoð við notendur
• Kerfisþróun og umsjón upplýsingaöryggis

Menntunar- og hæfniskröfur:
• MCSA eða MCSE réttindi
• 2-5 ára reynsla í sambærilegu starfi
• Góð þekking og reynsla af Microsoft hugbúnaði
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði, sköpunargleði og öguð vinnubrögð 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.avis.is fyrir 4. febrúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Þorsteinsdóttir, ingibjorg@avis.is. 

SNYRTIFRÆÐINGUR
& NUDDARAR

Vegna mikilla anna leitar Blue Lagoon spa að 
metnaðarfullum snyrtifræðingi með meistarapróf 

og reyndum faglærðum nuddara. 
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá, mynd og meðmælendum 

til: thorny@bluelagoonspa.is fyrir 08.febrúar.

www.capacent.is 

Ekki reikna með
að öll dýrin í skóginum
séu vinir



NOVOMATIC LOTTERY SOLUTIONS (NLS) is a part of the NOVOMATIC Group of companies, one of the largest 
integrated gaming groups worldwide. NLS was formed a�er NOVOMATIC acquired Betware, the leading Icelandic 
Internet lo�ery and gaming pioneer.

NLS is therefore able to draw on the vast knowledge and experience of some of the most successful players in the 
gaming and lo�ery world. It is our objective to deliver the most innovative solutions that will render 
industry-leading returns to good causes in an ethically responsible way. We will deliver new content, new solutions 
and new standards to the world of lo�eries. 

TECHNICAL & PRODUCT PROPOSAL 
WRITER
NLS  is looking for an experienced  Technical & Product 
Proposal Writer with a technical background and business 
mindset. 

KEY RESPONSIBILITIES FOR THE TECHNICAL 
PROPOSAL WRITER ARE: 
 Develop compliant and compelling proposal content by 

translating technical solutions, strategies and themes 
into easily understandable and readable responses 
for international RFPs/RFIs and other business 
opportunities

 Lead proposal content storyline development sessions 
with Solution Architects, Product Managers and Subject 
Ma�er Experts to clarify implementation approach, 
services and products being proposed. 

 Develop and maintain proposal content library 
documents 

 Keep abreast of the lo�ery and gaming industry and 
provide feedback to the Technology and Products team 
for future development 

 Successfully manage multiple proposal efforts 
simultaneously

QUALIFICATIONS
 Minimum 3 years proposal and/or sales-focused 

technical writing experience
 Excellent command of English (both wri�en and verbal)
 An understanding of business and IT industry & 

terminology
 Superior communication skills (both wri�en and verbal)
 Able to write quality deliverables in tight timeframes
 Deadline driven and detail oriented
 Flexible in work style to accommodate competing 

priorities and available resources
 Comfortable working with and communicating 

effectively to employees at all levels of the company

PRODUCT MANAGER 
NLS is looking for an experienced  Product Manager to lead 
a so�ware product development. The Product Manager is 
responsible for maintaining a clear vision for the product 
and participating in the creation of  the product strategy. 

KEY RESPONSIBILITIES FOR THE PRODUCT 
MANAGER ARE:
 Maintain a roadmap for the product
 Define release objectives
 Stay on top of trends related to the business in the aim 

of keeping the product up to date & cu�ing edge
 Gather requirements & constraints from stakeholders
 Responsible for packaging, documentation and training 

material for the product
 Participate in visits to clients to gather feedback and to 

provide details on products and technology
 Constantly improve the product’s usability, performance 

and security
 Assist in RFP and RFI creation by providing product 

information
 Manage the product backlog 

QUALIFICATIONS
 Passion for product management
 A strong technological understanding
 Good communication skills
 Client focus and presentation skills
 Experience of developing retail systems is an advantage
 Agile knowledge

JAVASCRIPT DEVELOPER (FRONT END) 
Participate in new product development where scalability, 
performance, security and quality is of high importance. 

KEY RESPONSIBILITIES FOR THE JAVASCRIPT 
DEVELOPER ARE:
 Analyse, design, program, document, test and install 

NLŚ s Gaming Solutions
 Participate in design and architecture discussions
 Create and maintain unit tests and other related 

automated tests
 Take part in code reviews
 Participate in professional knowledge sharing with peers
 Contribute to NLŚ s work processes to ensure quality 

and efficiency
 Assist in project estimation and release planning

QUALIFICATIONS
 Solid understanding of JavaScript, including prototypal 

inheritance, scope, closure, etc.
 Creation of HTML5 and CSS3 cross-platform web 

applications
 Creation of 3rd-party JavaScript modules used by 

external websites
 Modular JavaScript Development using RequireJS
 Backbone, Knockout, React or other lightweight MV* 

framework experience
 Passion for writing testable code using Jasmine, Mocha 

or QUnit
 Grunt, Gulp or other automated task runners experience
 Application security awareness
 Strong hands-on knowledge of browserside technology 

such as HTML, CSS, HTTP, cookies, caching and security
 Linux/Unix fundamentals and comfort working from the 

command line when needed
 Excellent communication and teamwork skills

If you meet the above qualifications, we might have an 
exciting opportunity for you. Please send your resume 
to applications@novomaticls.com  in English  before 
20.2.2016 stating the position in the subject line.

Additional information can be found on our website 
h�p://www.novomaticls.com/careers/ 

Novomatic Lo�ery Solutions | Holtasmári 1  |  201 Kópavogur
+354 580 4700  |  info@novomaticls.com

www.novomaticls.com/careers/
at the international company Novomatic Lo�ery Solutions (NLS)
EXCITING OPPORTUNITIES



GT óskar eftir vönum Gröfumönnum STRAX

Mikil vinna framundan vegna góðrar verkefnastöðu.
Áhugasamir sendið inn umsókn með ferilskrá og 

sakarvottorð þarf að fylgja
atvinna@gtv.is

Bílstjóri með meirapróf
Skipaþjónusta Íslands óskar eftir að ráða  

kranabílstjóra til starfa.
Gott ef viðkomandi gæti byrjað strax.

Upplýsingar um starfið:
Lilja: 561 7580.  

Umsókn og ferilskrá sendist á skipa@skipa.is

Eirberg leitar að lausnamiðuðum og drífandi einstaklingi með góða samskiptahæfni
 Helstu verkefni
	 •	Innkaupa-	og	birgðastýring	í	samstarfi	við	vörustjóra
	 •	Yfirumsjón	með	reikningagerð,	innheimtu	og	bókhaldi
	 •	Gerð	og	eftirfylgni	sjóðstreymis-	og	rekstraráætlana
	 •	Framsetning	rekstraruppgjöra	og	annarra	upplýsinga
	 •	Samskipti	við	lánardrottna	og	greiðsla	erlendra	reikninga
	 •	Hagræðing	í	rekstri	og	endurskoðun	verkferla
	 •	Innra	eftirlit	og	samskipti	við	endurskoðendur

 Hæfniskröfur
	 •	Háskólamenntun	á	sviði	fjármála,	t.d.	viðskiptafræði,	hagfræði	eða	verkfræði
	 •	Reynsla	og	þekking	á	reikningsskilum	og	verkefnum	tengdum	fjármálastjórnun
	 •	Lausnamiðaður	einstaklingur	sem	á	auðvelt	með	að	forgangsraða	verkefnum	og	greina	aðalatriði	frá	aukaatriðum
	 •	Einstaklingur	með	góða	samskiptahæfni	og	drifkraft	sem	sýnir	frumkvæði	og	hefur	tamið	sér	öguð	vinnubrögð

Áhugasamir,	sem	uppfylla	ofangreind	skilyrði,	sendi	umsókn	með	starfsferilsskrá	og	mynd	merkt	fjármálastjóri	til	agnar@eirberg.is
Umsóknarfrestur	er	til	2.	febrúar.	Fyllsta	trúnaðar	verður	gætt	og	öllum	umsóknum	verður	svarað.

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki þar sem starfa um 30 manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk.  
Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Fjármálastjóri	óskast

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Húsasmiðjan vill ráða starfsmann í timburafgreiðslu 
fyrirtækisins í Reykjanesbæ
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið 
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
• Tilboðsgerð og leiðbeiningar við almennar 
 byggingaframkvæmdir                              
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Mjög góð alhliða þekking á timbri og öðru byggingaefni
• Lyftararéttindi kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Íslenskukunnátta (tala og skrifa)
• Æskilegur aldur 25 +

Umsóknir berist fyrir 1. febrúar nk.
Umsóknir berist til einarr@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað.

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Staða forstöðumanns á heimili fatlaðs 
fólks í Berjahlíð er laus til umsóknar

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í 
starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks. Um er að ræða 
100% starf . Áhersla er á velferð íbúa í öruggu umhverfi 
heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á 
virðingu- og virk samskipti við íbúa. 

Ábyrgðarsvið:
• Faglegt starf og þjónusta við íbúa
• Stjórnun, rekstur og áætlanagerð
• Innkaup og bókhald
• Samskipti við íbúa, aðstandendur og samstarfsaðila

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfun eða önnur sambærileg háskólamenntun 

sem nýtist í starfi 
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki og þekking á málefnum 

fatlaðs fólks
• Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar
• Reynsla af stjórnun og starfsmannamálum
• Leiðtogahæfni
• Góð samskiptafærni og samstarfshæfileikar
• Góðir skipulagshæfileikar og sveigjanleiki í starfi 
• Jákvæðni, framtakssemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Almenn góð tölvukunnátta

 
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Hrönn Hilmars-
dóttur, sími: 585-5500, hronnhilmars@hafnarfjordur.is 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vef 
bæjarins www.hafnarfjordur.is 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynn-
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomanndi í starfið.

Laun eru  samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2016. 
 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

INNKAUPAFULLTRÚI
Jarðboranir óska eftir að ráða innkaupafulltrúa til starfa. Meðal 
verkefna eru ö�un tilboða vegna kaupa á birgða- og rekstrarvöru, - 
vélbúnaði og varahlutum auk vöruskráningar. Innkaupafulltrúi annast 
daglegar pantanir í samstar� við sinn y�rmann og verkefnastjóra 
borverka.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í star�
•  Reynsla af innkaupum og vörustjórnun
•  Góð greiningarhæfni
•  Góð íslensku-og enskukunnátta
•  Mjög góð tölvukunnátta
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Þekking á rekstrarvörum í iðnaði
•  Áhugi á teymisvinnu

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um star�ð
á www.jardboranir.is fyrir 1. febrúar næstkomandi.



www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is). 
Umsóknarfrestur til og með 7. febrúar nk. 

Landsvirkjun leitar að ritara vegna framkvæmda fyrirtækisins við nýja 
jarðvarmastöð. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og verður  
með starfsstöð á Þeistareykjum. Við leitum að jákvæðum og sveigjanlegum 
einstaklingi með góða skipulagshæfni.

• Stúdentspróf er æskilegt
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum og skjalavistun
• Tölvufærni
• Færni í rituðu og töluðu máli á íslensku og ensku
• Samviskusemi og frumkvæði í starfi
• Góð samskiptahæfni

Við leitum að framtakssömum  
og skipulögðum ritara vegna 
verkefna á Þeistareykjum.

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið á vef Capacent, upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@
landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til og með 7.febrúar nk. 

Við leitum að sérfræðingi til að  
takast á við krefjandi verkefni  
á framkvæmdasviði.
Landsvirkjun leitar að sérfræðingi á sviði kostnaðarstýringar. Um er að ræða 
tímabundna stöðu vegna stækkunar Búrfellsvirkjunar. Starfsmaður þarf að geta 
hafið störf sem fyrst og verður með vinnuaðstöðu í Búrfelli á framkvæmdatíma.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði, 
verkefnastjórnunar eða með sambærilega menntun sem nýtist í starfi. Haldgóð 
reynsla tengd byggingarframkvæmdum er æskileg. Auk þess krefst starfið 
góðrar enskukunnáttu, hæfni í samskiptum og þekkingar á verkefnastjórnun.

Helstu verkefni:

• Samræming verkáætlana
• Umsjón með kostnaðar- og tímagátt
• Skipulagning verkefnavefs og annarra þátta sem snerta verkefnastjórnun  
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ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

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

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

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

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

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

ÍAV óskar eftir að ráða laghentan starfsmann t.d. vél-
virkja til starfa til umsjónar, uppsetningar og eftirlits 
á vinnulyftum og byggingakrönum.
 
Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu sem nýtist 
í starfi. Skipulag, öguð vinnubrögð og góð mannleg 
samskipti er kostur. 

Aðsetur eru í Reykjanesbæ en starfið getur verið um 
allt land.

Um fastráðningu er að ræða fyrir réttan aðila. 

Nánari upplýsingar veitir Einar Már í síma: 530-4264

Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu félagsins 
www.iav.is.

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar 2016 

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Framleiðslustarfsmaður 

Fóðurblandan óskar eftir starfsmanni í

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

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

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

Fóðurblandan er rótgróið og öflugt framleiðslu- og þjónustu- fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í framleiðslu á áburði og fóðri fyrir landbúnað, 
fiskeldi og húsdýr. Því til viðbótar selur Fóðurblandan ýmis konar 
rekstrarvöru fyrir landbúnað s.s. girðingar, girðingarefni og smávöru. 
Fóðurblandan rekur fjórar verslanir, á Selfossi, Hellu, Hvolsvelli og 
Egilsstöðum sem og öfluga vefverslun. Fyrirtækið er leiðandi á sínu 
sviði og eitt það öflugasta í þjónustu við bændur hér á landi.
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns. 
Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Stakfell fasteignasala 
óskar eftir metnaðarfullum  

einstaklingum til starfa.
Stakfell er rótgróin fasteignasala með öfluga liðsheild. Nýlega 
fluttist Stakfell í glæsilegt húsnæði að Borgartúni 32 og þar með 
bættust við tvær fullbúnar skrifstofur. Ert þú löggiltur fasteigna-
sali eða stefnir þú í nám til löggildingar? Frábært tækifæri og 
góðir tekjumöguleikar í lifandi og skemmtilegu umhverfi. 
Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist á netfangið  
stefan@stakfell.is 

Allar nánari upplýsingar veitir Stefán Hrafn Stefánsson hdl. 
lögg.fasteignasali í síma 535-1000 eða 895-2049

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar leitar að öflugum liðsmönnum í ráðgjafateymi sitt. Um er að ræða tvær 50-100% stöður.  
Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist hreyfihömluðu  fólki sem og tengdum aðilum eins og aðstandendum, þjónustuaðilum, 
stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.

Starfssvið: 
• Söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga til hreyfihamlaðs fólks 
• Ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• Afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli 
• Textagerð og innsetning efnis á vefsíðu 
• Mörg önnur skemmtileg verkefni

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Góð þjónustulund og færni í samskiptum  
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta 
• Æskilegt að hafa þekkingu á málefnum hreyfihamlaðs fólks

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um. 
Áhugasamir hafi samband við Þorstein Fr. Sigurðsson verkefnisstjóra í síma 5 500 111 eða með netpósti á thorsteinn@sbh.is.   
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang. Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2016.

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12,105 Reykjavík

Ráðgjafar óskast 

Vefsíðan www.thekkingarmiðstod.is geymir mikið magn upplýsinga er gagnast hreyfihömluðum.
Vinsamlegast kynntu þér vefsíðuna ásamt Facebook síðu miðstöðvarinnar: www.facebook.com/thekkingarmidstod.

Þekking – fræðsla – aðgengi

Verkstæðismaður 
 

Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja 
til starfa á verkstæði, til að sinna viðgerðum og viðhaldi  

á verkstæði okkar í Garðabæ. 
 
Í boði er vinna á vel búnu verkstæði.  
Fæði á staðnum og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu. 
 
Upplýsingar veitir Robert Andersen  
á staðnum eða í síma. 8919669 
 
robert@loftorka.com 
 
Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the
European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling
those States to participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent
of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA
Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.  ESA's work
helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States.
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 consisting of
three members, each appointed for a period of four years by the three participating EFTA States.

The Authority is recruiting a Legal & Execu tive
Affairs (LEA) Officer to join the LEA Depart -
ment. 
LEA is responsible for providing legal advice 
to the College and the other departments of
the Authority on all aspects of EEA law and the
implementation and application by Ice land,
Liechtenstein and Norway of their obligations
under the EEA Agreement. The De part ment
reviews all decisions of the Au t ho  rity and con-
ducts litigation before the EFTA Court and the
Court of Justice of the European Union. In
addition, LEA provides support to the College
with regards to policy formulation, co-ordina-
tion and communication. 

We are looking for a well qualified, dynamic
and self-motivated lawyer to work in close
cooperation with case-handlers in other
departments of the Authority and with
Members of the College,  as well as with the
other legal officers.  The position presents a
unique opportunity to develop litigation skills
with challenging and varied cases at the
European level. The successful candidate
will be someone who enjoys analysing legal
problems and enthusiastically embraces the
responsibility of conducting litigation while
at the same time being interested in policy
formulation and implementation at
European level.  

JOB REFERENCE 03/2016

Deadline for applications: 
21 February 2016
Start date: Spring/Summer 2016

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

Legal & Executive Affairs Officer 



Finnst þér gaman
að reikna?

Áhættustýring Arion banka leitar að öflugum liðsmönnum
Arion banki leitar að metnaðarfullum einstaklingum til að efla frekar áhættustýringu bankans og bregðast við 
áskorunum í regluumhverfi íslenskra fjármálafyrirtækja. Hjá áhættustýringu starfar hópur öflugra sérfræðinga 
með fjölbreyttan bakgrunn innan jafnt sem utan fjármálageirans. Áhættustýring mælir og hefur eftirlit með 
helstu áhættuþáttum bankans ásamt því að veita öðrum sviðum stuðning og ráðgjöf.
 
Meðal áhugaverðra verkefna eru líkanagerð, álagspróf, gagnagreining, hagnýt greining á regluverki og fjármála-
fræðum og virðismat lána og annarra fjármálagerninga. Við leitum að lausnamiðuðu og árangursdrifnu fólki í 
eftirtalin hlutverk:

Greining markaðsáhættu

Helstu verkefni
 · Greining og eftirlit með markaðs- og mótaðilaáhættu
 · Þróun og viðhald eftirlitskerfa
 · Eiginfjárútreikningar og álagspróf vegna markaðs- og mótaðilaáhættu
 · Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun sem nýtist í starfi með áherslu á, eða tengingu við,   
  fjármálastærðfræði
 · Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 · Góð tölvukunnátta. Reynsla af notkun SQL og/eða SAS er kostur

Þróun áhættulíkana

Helstu verkefni
 · Þróun og innleiðing áhættulíkana fyrir útlánaáhættu með áherslu 
  á virðisrýrnun og eiginfjárþörf
 · Þróun og viðhald álagsprófa fyrir útlánaáhættu
 · Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi með áherslu    
  eða tengingu við tölfræði
 · Reynsla í gerð áhættulíkana er æskileg
 · Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 · Góð tölvukunnátta. Reynsla af notkun SQL og/eða SAS er kostur 

Gagnavinnsla og notkun gagnagrunna

Helstu verkefni
 · Data mining
 · Þátttaka í þróun vöruhúss gagna
 · Rekstur gæðakerfa fyrir gögn

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegri   
  námsgrein
 · Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Þekking og reynsla af SQL 
 · Þekking og reynsla af SAS er kostur
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Hönnun og framkvæmd álagsprófa

Helstu verkefni
 · Ábyrgð á umgjörð álagsprófa bankans
 · Þróun og framkvæmd álagsprófa í samræmi við innri og ytri kröfur
 · Greining og túlkun á niðurstöðum álagsprófa
 · Upplýsingagjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og eiginleikar sem leitað er eftir
 · Háskólamenntun á meistarastigi í hagfræði, tölfræði, fjármálum 
  eða raunvísindum
 · Reynsla í greiningu og túlkun gagna
 · Gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 · Samskiptahæfni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 · Góð tölvukunnátta og reynsla af notkun SQL er kostur

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda, og leggjum 
áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með  markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og 
samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og hlutum við nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

Nánari upplýsingar veita Jónas Hvannberg mannauðsstjóri, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is, sími 444 6376 
og Elma Rún Friðriksdóttir, rekstrarstjóri áhættustýringar, netfang elma.fridriksdottir@arionbanki.is, sími 444 7176.
 
Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar og sótt er um störfin á www.arionbanki.is. 
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.



Tern Systems provides of mission critical Air 
Traffic Management solutions for customers in 
Europe, Africa and Asia.

For further information contact, contact Tómas 
Davíð Þorsteinsson, Director of Administration of 
Tern Systems on 525-0500 or at tomas@tern.is. All 
applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.   
For more information see www.tern.is

SOFTWARE ENGINEER 
Designing, implementing and deploying 
new software functions as well as 
improvements to current air traffic 
control systems.

Minimum qualifications include:

|||  BSc or higher education in Computer              
 Science or related technical field,
|||  strong object oriented programming  
 skills, ideally with C++, Java or C#,
|||  +5 years work experience in software  
 development,
|||  ability to work in a collaborative, team  
 oriented environment.

Preferred qualifications include:

|||  experience with Linux,
|||  excellent problem solving skills,
|||  design and analysis experience,
|||  software unit testing experience.
|||  experience in service oriented  
 architecture

You have 
been cleared 
for takeoff!

We are taking on additional 
international projects and seek 
motivated and skilled 
individuals on both domestic 
and foreign projects, for the 
following position:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

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

Starfssvið Hæfniskröfur

Fyrirtæki á sviði inn�utnings og sölu á vélum og tækjum óskar eftir að ráða ö�ugan sölumann til starfa.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 alla virka daga nema á föstudögum frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Sölumaður
· Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
· Tilboðs og samningagerð
· Almenn afgreiðsla

· Menntun á sviði vélfræði, vélstjórnunar eða
  sambærilegt kostur eða reynsla af vélum og tækjum
· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Sunnuhlíð
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi

  Hjúkrunarfræðingar
  Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir
  að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa
  Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.
  Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.

  Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
  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.
  

VAKTSTJÓRI Í SAL 
Apotekið leitar að metnaðarfullum
og hressum vaktstjóra

Viðkomandi þarf að vera 24 ára eða eldri með 
mikla reynslu af veitingastjórnun. Menntun 
í framreiðslu er kostur en ekki skilyrði.

Í boði eru mjög góð laun fyrir réttan aðila og 
lifandi starfsumhverfi í skemmtilegum hópi.

Ef þú hefur áhuga endilega sendu ferilskrá 
á huld@apotekrestaurant.is fyrir 7. febrúar.

Allar nánari upplýsingar veitir Huld 
í síma 697 5739

APOTEK KITCHEN+BAR       Austurstræti 16       apotek.is

Óska eftir manni á tölvustýrðan yfirfræsara. 
Einnig vantar mann á verkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

  
1

6
-0

2
9

4

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar: frumkvæði, traust 

og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

Starfssvið

// Skipulag og ábyrgð á sölumálum fyrirtækjasviðs
// Dagleg stýring á sölu
// Að viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini
// Árangursmælingar
// Greining sölutækifæra

Menntunar- og hæfnikröfur
// Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
// Reynsla af sölustjórnun
// Söluhæfileikar og sannfæringarkraftur
// Mikill þjónustuvilji og færni í myndun viðskiptatengsla
// Árangursdrifni og vilji til framkvæmda

alþjóðlegu þekkingarfyrirtæki?
STARF SÖLUSTJÓRA FYRIRTÆKJASVIÐS 
Er þú drífandi og metnaðargjarn sölustjóri? Þá átt þú heima hjá okkur! 
Við leitum að sölustjóra sem leiðir teymi viðskiptastjóra á fyrirtækjasviði Valitor sem sinnir innlendum söluaðilum.

Starfssvið

// Uppbygging þjónustuteyma
// Umsjón með framkvæmd þjónustusamninga
// Að þróa mælikvarða, ferla og vinnubrögð
// Tryggja fyrsta flokks þjónustu í samræmi 
 við þjónustuloforð

Menntunar- og hæfnikröfur
// Háskólamenntun sem nýtist í starfi
// Stjórnunarreynsla á sviði þjónustu
// Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
// Framkvæmdavilji og metnaður
// Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum samskiptum
// Gott vald á íslensku og ensku

Starfssvið

// Daglegur rekstur og vöktun upplýsingakerfa Valitor 
 – unnið er á átta tíma vöktum allan sólarhringinn
// Notendaþjónusta við innri og ytri viðskiptavini

Menntunar- og hæfnikröfur
// Tæknimenntun á borð við kerfisstjórn, kerfisfræði, tölvunarfræði  
 eða sambærileg reynsla eða önnur menntun sem nýtist í starfi
// Jákvætt hugarfar og þjónustulund
// Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
// Nákvæm og öguð vinnubrögð
// Framkvæmdavilji og metnaður
// Gott vald á íslensku og ensku

STARF DEILDARSTJÓRA VIðSKIPTAÞJÓNUSTU 
Ert þú einstaklingur með reynslu af þjónustustjórnun í alþjóðlegu umhverfi? Þá gætum við verið að leita að þér!
Við leitum að deildarstjóra á þjónustu- og rekstrarsviði með reynslu af stjórnun þjónustuteyma. Reynsla af 
alþjóðlegum vettvangi er einnig kostur.

STARF KERFISSTJÓRA Á VAKTIR 
Ert þú tæknilega sinnaður einstaklingur með ríka þjónustulund? Þá kann að vera að þú sért nýi liðsmaðurinn okkar!
Við leitum að kerfisstjóra á vaktir í deild sem sinnir tækniþjónustu á þjónustu- og rekstrarsviði. Tækniþjónusta sinnir 
daglegum rekstri og vöktun á kerfum og búnaði Valitor ásamt þjónustu við innri og ytri viðskiptavini. 

Upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2016.

Vilt þú starfa hjá
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SÖLUMAÐUR MAZDA
Öflugur sölumaður óskast í söludeild 

Brimborgar fyrir nýja og notaða Mazda bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016

 
----------------------------------------------
Alhliða Pípulagnir sf óska eftir að ráða vana  

pípulagnamenn í vinnu.
Nánari upplýsingar gefur Snorri í síma 5667001 

  á skrifstofutíma.
Áhugasamir geta líka sent tölvupóst með upplýsingum 

 á netfangið pipulagnir@alhlida.is
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

---------------------------------------------
ALHLIÐA PÍPULAGNIR SF

Pípulagningamenn óskast

TOYS”R”US in the Nordic Countries is a popular megastore chain selling high-qua-
lity children’s toys. We are known for our broad range of products and competitive 
prices while focusing on excellent customer service. Altogether we have over 50 
stores in five different countries. TOYS”R”US is a part of TOP-TOY A/S Group. 
You can read more about us at www.toysrus.is.

For further information on the position, please contact  
Sigurður Þorgeir Jónasson sijon@toysrus.is, tel. 5500800. If you are interested in 
the job and ready to take on new challenges, send your application as soon as 
possible in English to: mke@top-toy.com The last day to apply is February 7th. 

Working in close cooperation with the Store Manager, you 
will be in charge of the daily functions in the store. 
 
Your responsibilities will include the following:
- Recruiting, motivating and guiding the new and  
 existing employees
- Being involved in sales, customer service, stock and 
 keeping up the appearance of the store 
- Making sure the store is always at top condition and that   
 the shelves are filled with relevant items, depending on  
 the season 
- Providing continuous feedback to employees by  
 recognizing and rewarding successful performance and   
 addressing performance-related problems
- Supervising all pricing and signing activities throughout  
 the store
- Total store maintenance, including interior, exterior,  
 equipment and grounds
- Acting as a role model of appropriate loss prevention
- Supervision and follow-up with other departments in  
 Store Manager’s absence

You take on all tasks with enthusiasm and you are no  
stranger to physical work either. You have the will and  
energy to constantly develop in a  rapidly growing  
organisation, which offers great career opportunities.

You are the person we are seeking, if you:
- Have some previous retail experience
- Possess natural leadership skills
- Know the meaning of good customer service and have the  
 ability to inspire staff
- Are positive, confident and energetic by nature
- Have a sales oriented attitude that will guide other emplo  
 yees to great results
- Can express yourself in English

Our company culture is youthful, result oriented and down to 
earth. We offer a versatile job in the biggest toy retailer in the 
Nordic Countries, a competitive salary, result based bonus 
and many staff benefits. Our staff management is based on 
employee development in a positive atmosphere, the focus 
being on making children happy.

The employment is full time and will begin as soon as we 
find the right person. 

Our store in Reykjavik is now looking for an ASSISTANT STORE MANAGER

Sérhæfður ritari
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir ritara fyrir fag- og 
stoðskrifstofur ráðuneytisins. Um er að ræða áhuga-
vert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi 
þar sem reynir á öguð vinnubrögð og lipurð í sam-
skiptum. 

Helstu verkefni
• Aðstoða skrifstofustjóra og sérfræðinga við af- 
 greiðslu mála, úrvinnslu gagna, svörun fyrirspurna,  
 aðstoða við ráðningar, styrkjamál, skipulagning  
 funda, aðstoða við tölvumál, uppsetningu bréfa og  
 samninga o.fl.
• Öflun upplýsinga og samskipti við ýmsa aðila  
 innan sem utan ráðuneytis
• Afleysingar eftir þörfum t.d. í móttöku  
 ráðuneytisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
• Viðkomandi þarf að vera töluglöggur og þjónustu- 
 lundaður
• Metnaður og vilji til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og  
 skipulagshæfni
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og  
 riti
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlanda- 
 máli er æskileg 

Leitað er að duglegum og jákvæðum einstaklingi, 
sem hefur áhuga á að vinna að verkefnum innan 
stjórnsýslunnar og er tilbúinn að takast á við fjöl-
breytt verkefni .

Upplýsingar um starfið veita Böðvar Héðins-
son, skrifstofustjóri, bodvar.hedinsson@vel.is 
og Anna Lilja Gunnarsdóttir, ráðuneytisstjóri,  
anna.l.gunnarsdottir@vel.is eða í síma 545 8100. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja 
um starfið.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri 
störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhús-
inu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík eða í tölvupósti 
á póstfangið postur@vel.is eigi síðar en 8. febrúar 
2016. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 
reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störf-
um, með síðari breytingum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 21. jan 2016.

Háskólinn á Akureyri leitar að forstöðumanni fyrir markaðs- og kynningarsvið í fullt
starf. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega. Staðan heyrir undir 
framkvæmdastjóra háskólans og er starfsstöðin á Akureyri. 

Forstöðumaður markaðs- og kynningarsviðs er ábyrgur fyrir öllum verkefnum sem falla 
undir viðkomandi svið. Verkefni sviðsins eru m.a. gerð markaðs- og kynningarstefnu, útfærsla 
og ábyrgð á kynningum, auglýsingaherferðum, hönnun og útliti á útgefnu efni, viðburðum, 
fréttamiðlun, vef- og samfélagsmiðlum ásamt öðrum tilfallandi verkefnum fyrir háskólann. 

Háskólinn á Akureyri stuðlar 
að jafnrétti kynjanna og 
hvetur karla jafnt sem konur 
til að sækja um laus störf.

Nánari upplýsingar um 
starfið og umsóknarferlið 
er að finna á starfatorg.is 
og vef háskólans, 

Umsóknarfrestur er til               
15. febrúar 2016.  

Forstöðumaður
markaðs- og kynningarsviðs 

Starfssvið: 
• Gerð markaðs-, kynningar- og almannatengslaáætlana 
• Umsjón með auglýsingum og kynningarefni háskólans   

í samstarfi við fræðasvið
• Umsjón með birtingaráætlun og auglýsingaherferðum
• Skipulagning, framsetning og flutningur á kynningum
• Ferðalög innanlands vegna kynningarherferða 
• Samskipti og miðlun upplýsinga til almennings,   

fjölmiðla o.fl.
• Viðburðastjórnun
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Þekking á markaðs- og kynningarmálum
• Geta til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna sjálfstætt
• Frumkvæði og drifkraftur
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

www.unak.is/lausstorf



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkefnisstjóri í umsýslu  
starfsleyfa heilbrigðisstétta 

Embætti landlæknis óskar eftir að ráða verkefnisstjóra í umsýslu starfsleyfa heil-
brigðisstétta. Um er að ræða fullt starf. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar 
sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku. 

Helstu verkefni 
 Móttaka og almenn afgreiðsla umsókna 

um starfsleyfi. 
 Samskipti við erlenda aðila og stofnanir 

vegna starfsleyfisumsókna. 
 Meðferð fyrirspurna og erinda vegna 

starfsleyfa, m.a. í gegnum rafræna 
gagnagrunna. 

 Önnur verkefni að beiðni sviðsstjóra. 

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 Háskólamenntun eða menntun sem nýtist í 

starfi. 
 Þekking og reynsla af vinnu í rafrænum 

gagnagrunnum og kerfum. 
 Góð færni í íslensku og ensku er skilyrði. 

Þekking á dönsku, sænsku eða norsku er 
kostur.  

 Almenn og góð tölvukunnátta. 
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum. 
 Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni. 
 Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er kostur. 

Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði og metnað til að ná 
árangri og er ennfremur lipur í mannlegum samskiptum. 

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri eftirlits og frávika, en starfsmaðurinn mun vinna í nánu sam-
starfi við hóp sérfræðinga sem hefur umsjón með útgáfu starfsleyfa. 

Umsóknir með ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfi sendist til Embættis landlæknis, merkt „Anna 
Björg Aradóttir, starfsumsókn“. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2016. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.  

Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri eftirlits og frávika, 
netfang: annabara@landlaeknir.is. 

Urð og Grjót ehf óskar eftir að ráða vana bílstjóra.
Skilyrði er að viðkomandi hafi meirapróf og treiler próf.

Nánari upplýsingar og umsóknir berist á netfangið
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Vörubílstjórar

 

VAKSTJÓRI ÓSKAST 
 

Guðmundur Tyrfingsson ehf óskar eftir metnaðarfullum 
starfsmanni með ríka þjónustulund til starfa sem vakt-
stjóri fyrirtækisins á Selfossi.  
 

Vakstjóri sinnir almennri þjónustu við viðskiptavini, 
kemur að skipulagningu á akstri og mannafla, auk þess 
að sinna ýmsum verkefnum á skrifstofu fyrirtækisins. 
Vaktstjóri sinnir einnig tilboðsgerð, símsvörun, 
upplýsingagjöf til viðskiptavina, umsjón með starf-
smannamálum bifreiðadeildar o.fl.  
 

Um framtíðarstarf er að ræða. Vinnutíminn er 8-17 
virka daga, auk þess að vera með vaktina eina viku í 
senn.   
 

 

Hæfniskröfur: 
 Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
 Góð tölvukunnátta 
 Getur unnið sjálfstætt  
 Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 Rútupróf 
 

 

Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða senda 
umsókn á helena@gtyrfingsson.is. 
 

Starfsmaður á ferðaskrifstofu: 
 

Leitum að starfsmanni til að starfa á ferðaskrifstofu 
okkar til að sjá um tilboðsgerð, ferðaskipulagningu, 
bókhald, reikningaskrif o.fl.  
 

Hæfniskröfur: 
 Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
 Góð tölvukunnátta  
 Talnagleggni og nákvæm vinnubrögð 
 Getur unnið sjálfstætt  
 Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 Reynsla af ferðaþjónustu er kostur 
 Háskólamenntun er nýtist í starfi 

 

Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða senda 
umsókn á helena@gtyrfingsson.is. 

Guðmundur Tyrfingsson ehf 



Við leitum að traustum einstaklingum sem hafa góða samskiptafærni, eru sveigjanlegir og geta unnið 
undir álagi. Óskað er e�ir starfsfólki í bæði hluta- og heilsdagsstörf. Um er að ræða vaktavinnu. 
Helstu verkefni eru vopna- og öryggisleit og e�irlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum
á Keflavíkurflugvelli.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar og þurfa umsækjendur að geta hafið störf í apríl og í maí. 

Hæfniskröfur
•  Aldurstakmark 20 ár
•  Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði rituðu og mæltu máli
•  Rétt litaskynjun
•  Lágmark tveggja ára framhaldsnám eða sambærilegt nám
•  Þjónustulund

Allir umsækjendur þurfa að geta só� undirbúningsnámskeið í á�a virka daga áður en þeir he�a störf. 

Spennandi sumarstörf í öryggisleit 
á Keflavíkurflugvelli

Á FLJÚGANDI FERÐ

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.100 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.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2016

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum með góða samskipta- 
færni til að bæta við sístækkandi starfsmannahóp okkar. Við 
bjóðum upp á skemmtileg og krefjandi störf hjá metnaðar- 
fullu fyrirtæki sem starfar í alþjóðlegu umhverfi.

Unix/Linux kerfisstjóri 

Um er að ræða starf kerfisstjóra ATM kerfa við 
flugumferðarmiðstöðina í Reykjavík. Starfsmaðurinn 
verður hluti af öflugu teymi sem þróar og rekur hugbúnað 
fyrir flugumferðarstjórnun. Helstu verkefni eru rekstur 
og eftirlit með Unix/Linux kerfum, netkerfum og 
geymslulausnum, uppsetning og viðhald tölvubúnaðar 
auk vandamálagreininga og þjónustu við notendur. 

Sérfræðingur hjá upplýsingaþjónustu 
flugmála

Starfsmaðurinn verður hluti af öflugu teymi sem hefur 
umsjón með upplýsingaþjónustu flugmála ásamt hönnun 
flugferla og kortagerð. Helstu verkefni eru umsjón með 
dreifingu NOTAM skeyta, samskipti vegna flugmálagagna 
auk þjálfunar og ráðgjafar í tengslum við 
upplýsingaþjónustu flugmála.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af Unix/Linux stýrikerfi
• Þekking á PHP, bash og Python er kostur
• Þekking á sjálfvirkum verkfærum s.s. Chef og Puppet er æskileg
•  Reynsla af rekstri netkerfa og geymslulausna

Upplýsingar um starfið veitir Arnar Þórarinsson,  
rekstrarstjóri  ATM deildar, arnar.thorarinsson@isavia.is 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð íslensku og enskukunnátta
• Flugtengd menntun eða reynsla æskileg
• Nákvæm og öguð vinnubrögð 
• Reglusemi og snyrtimennska

Upplýsingar um starfið veitir Haraldur Ólafsson,  
deildarstjóri ATS flugvalla, AIS og MET, 
haraldur.olafsson@isavia.is

Innheimtufulltrúi

Helstu verkefni eru innheimta krafna, reikningagerð, 
bókanir, afstemmingar og önnur verkefni innan 
fjárreiðudeildar.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er skilyrði
• Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta 
   er nauðsynleg
• Mjög góð Excel kunnátta 
• Kunnátta í Navision bókhaldskerfi er kostur
• Hæfni í að skilja og lesa samninga vegna reikningagerðar

Upplýsingar um starfið veitir Ingi J. Erlingsson,  deildarstjóri 
fjárreiðudeildar,  ingi.erlingsson@isavia.is

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu formi á www.isavia.is/atvinna
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Spennandi störf hjá Isavia í Reykjavík
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Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni 
með ástríðu fyrir matargerð.

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel 
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa 
reynslu af stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og 
líflegu umhverfi með miklum möguleika 
á að vaxa í starfi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 31. janúar 2016.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

Auk þess þarf viðkomandi að vera skipulagður, 
yfirvegaður, lausnamiðaður og röskur. Hann 
þarf að hreyfa sig hratt og hugsa hraðar. 
Meðal verkefna er hugmyndavinna fyrir 
viðburði, hönnun og uppsetning þeirra, 
skipulag ferða fyrir erlenda viðskiptavini, 
bókanir, samskipti við birgja og allt hvaðeina 
sem verkefnum fylgir. Þarf að geta byrjað 
sem fyrst.

SAGAEVENTS LEITAR AÐ 
SKEMMTILEGUM, SKAPANDI OG 
DRÍFANDI VERKEFNASTJÓRA

Umsóknir berist á netfangið 
sagaevents@sagaevents.is 
fyrir 1. febrúar 2016 eða til Sagaevents
Laugavegi 176, 105 Rvk.

Sagaevents framleiðir viðburði af öllum 
stærðum og gerðum, fyrir innlenda 
og erlenda viðskiptavini. 

HÆFNISKRÖFUR
Menntun og/eða reynsla í viðburðastjórnun 
og/eða ferðaskipulagi er skilyrði
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Skipulagshæfni
Frumkvæði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Góð enskukunnátta, önnur tungumál eru kostur
Góð tölvukunnátta

	

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

Hæfnikröfur:
	 	 Heimilislæknir	eða	hjúkrunarfræðingur	með		
	 	 framhaldsmenntun	og/eða	reynslu	af	stjórnun	
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	
	 	 Þekking,	reynsla	og	hæfni	á	sviði	stjórnunar
	 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
	 	 æskileg
	 	 Nám	í	stjórnun	æskilegt

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

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

Nánari upplýsingar:
	 	 Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið		
	 	 til	5	ára	frá	og	með	1.	maí	2016	eða	eftir		
	 	 nánara	samkomulagi.
	 	 Upplýsingar	veitir	Svanhvít	Jakobsdóttir,	forstjóri		
	 	 í	síma	585-1300,	eða	í	gegnum	tölvupóst			
	 	 svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
	 	 Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist		
	 	 ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og			
	 	 innsendum	gögnum.	
	 	 Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun		
	 	 um	ráðningu	liggur	fyrir.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

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

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

Hjá	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	er	hafin	breyting	
á	skipulagi	og	rekstri	heilsugæslustöðva	sem	miðar	að	því	
að	auka	þjónustu	við	notendur,	nýta	betur	fjármuni	og	að	
bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

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

Í	breyttu	skipulagi	mun	starfsfólk	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	
móta	starfsemina	og	til	að	útfæra	þjónustu	sem	mætir	
þörfum	íbúa	og	uppfyllir	um	leið	kröfur	um	árangur	
samkvæmt	mælingum	og	mati.
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Svæðisstjórar heilsugæslustöðva 
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	laus	til	umsóknar	störf	svæðisstjóra	þriggja	heilsugæslustöðva.	

Um	er	að		ræða	starf	svæðisstjóra	Heilsugæslunnar	Garðabæ,	Árbæ	og	Mosfellsumdæmis.	Svæðisstjóri	
mun	jafnframt	gegna	samhliða	starfi	fagstjóra	hjúkrunar	eða	fagstjóra	lækninga	samkvæmt	nýju	skipulagi.	
Um	er	að	ræða	ábyrgðarmikið	og	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	stefnumótandi	hugsun	og	
samskiptahæfileika.	

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016.

Laun	eru	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	viðkomandi	stéttarfélags.	Umsóknir,	ásamt	kynningarbréfi		
þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar,	skulu	berast	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	rafrænt.	Umsóknum	fylgi	
staðfestar	upplýsingar	um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.

Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast,	í	tvíriti,	til	Svövu	K.	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins		
við	ráðningar	í	störf.	Sækja	skal	um	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is)	undir	laus	störf	
eða	á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is).

Óska eftir manni á tölvustýrðan yfirfræsara. 
Einnig vantar mann á verkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

Yfirmaður
knattspyrnumála!
 

Ertu leiðtogi með skapandi hugsun og mikla 
þjónustulund? Hefurðu ástríðu fyrir knattspyrnu? 
Ertu með þjálfaramenntun og reynslu af barna- og 
unglingastarfi? Hefurðu áhuga á að vera 
yfirþjálfari hjá metnaðarfullu 
íþróttafélagi í hjarta Reykjavíkur? 
Geturðu eitthvað í fótbolta?
 
Sæktu um starfið hérna:
www.trottur.is
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Hefur þú brennandi áhuga á þjónustustörfum?

	 •	Yfirþernu
	 •	Yfirbarþjóni	
	 •	Vaktstjórum	á	veitingastað

Umsóknarfrestur fyrir ofangreind störf er  
til og með 1. febrúar.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar  
en 1. maí, 2016.  

• Starfsfólki í gestamóttöku
• Herbergisþernum
• Þjónustufólki í veitingasal, kaffihúsi
• Starfsfólki í eldhús 
• Framreiðslufólki
• Barþjónum
• Kaffibarþjónum
• Matreiðslumönnum
• Matreiðslunemum
• Starfsfólki í uppvask
Sjá nánar á heimasíðu Icelandair hótela

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; Icelandair Hotels, 
Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 700 manns.

Við	leitum	að	öflugu	starfsfólki	til	starfa	á	nýju	og	spennandi	hóteli

Canopy Reykjavik | City Centre er nýtt hótel 
innan Icelandair Hotels fjölskyldunnar sem 
verður staðsett á Hljómalindarreitnum í miðbæ 
Reykjavíkur. Canopy er nýtt hótelvörumerki í eigu 
Hilton International og er þetta allra fyrsta hótelið 
í öllum heiminum sem keðjan opnar!

Canopy Reykjavik | City Centre er nýtt og ferskt 
lífstílsvörumerki fyrir þá sem vilja aukin gæði í 
gistingu og veitingum, en jafnframt að upplifa 
sérkenni hvers áfangastaðar á hótelinu.

Á hótelinu verða 112 herbergi að meðtöldum 
svítum. Hótelið verður í samæmi við 
hugmyndafræði Canopy þar sem mikil áhersla er 
lögð á fallega hönnun og af-slappað og þægilegt
umhverfi. Í bakgarði verður veitingarekstur sem 
mun njóta sín vel á sólríkum dögum. Einnig 
verður bar og veitingastaður ásamt sérstakri 
matsölu þar sem nálgast má fjölbreytt úrval 
ferskra smárétta úr sérvöldu íslensku hráefni.

Upplýsingar um hæfniskröfur og starfssvið má finna á vefsíðu Icelandair hótela ásamt því að sækja um rafrænt, 
www.icelandairhotels.is.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ VEITA:
Jóel Salómon Hjálmarsson, veitingastjóri: joelh@icehotels.is
Ólöf Guðmundsdóttir, hótelstjóri: olofg@icehotels.is.
Jóhannes Steinn Jóhannesson, yfirmatreiðslumaður: johannesj@icehotels.is

VIÐ LEITUM AÐ: VIÐ ERUM EINNIG Á HÖTTUNUM EFTIR:

Nánari upplýsingar veita: 
Erla Ósk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður starfsmanna- og gæðasviðs, erlaosk@icehotels.is 
Hafdís Ólafsdóttir, gæðastjóri, hafdiso@icehotels.is
Sótt er um rafrænt á heimasíðu félagsins, www.icelandairhotels.is. Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar.

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; 
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 700 manns.

Sérfræðingur í gæðamálum (e. Quality Assurance Auditor)

Í boði er fjölbreytt og lifandi starf þar sem fólk með ríka samskiptahæfni fær að njóta sín. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og vönduð framkoma
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Háskólamenntun skilyrði
• Reynsla af hótelstörfum kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið
• Ábyrgð á innleiðingu gæða– og vörumerkjastaðla Canopy Reykjavík
• Gæðaúttektir á hótelum félagsins og stuðningsheimsóknir
• Aðkoma að þjálfun á vegum Hótelklassans
• Þróun og uppfærsla gæðahandbókar
• Þróun og innleiðing gæðaúttektarkerfis
• Önnur tilfallandi verkefni

Hjá Icelandair hótelum starfar úrvals 
hópur með sameiginleg mark mið þar 
sem borin er virðing fyrir gestum og 
samstarfs mönnum. 

Icelandair hótelin leggja áherslu á 
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í 
starfi ásamt vilja til að takast á við 
krefjandi verkefni. 

Nýir starfsmenn fá vandaða 
kynningu á fyrirtækinu og fara í 
gegnum markvissa þjálfun til þess 
að geta tekist á við störf sín af 
öryggi. Unnið er að stöðugri fram 
þróun og starfsmönnum veitt tæki
færi til vaxtar og þroska í starfi.
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Óskum eftir að ráða geislafræðing til starfa á Röntgen-
deild Leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins. Starfshlutfall 
er 60-80 % eða eftir nánara samkomulagi. Vinnuferðir út 
á land, eftir samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsækjendur skulu hafa fullgild réttindi sem geisla- 
fræðingur. Auk fagþekkingar er lögð áhersla á hæfileika 
á sviði samskipta og samvinnu og reynsla af röntgen-
myndum brjósta er kostur.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Þorsteinsdóttir  
hjúkrun arframkvæmdastjóri í síma 540 1956 eða  
tölvupósti siggath@krabb.is

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Röntgendeildar 
Krabbameinsfélagsins, Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík merkt 
„Geislafræðingur“ eða á netfangið siggath@krabb.is  
fyrir 8. febrúar 2016.

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

Leitarstöð Krabbameinsfélagsins annast skipulega  
leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum. 

Geislafræðingar

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

Hjúkrunarfræðingur 
Helstu verkefni og ábyrgð

• Starf á bráðamóttöku barna er 
mjög fjölbreytt og er m.a. fólgið 
í móttöku, mati á ástandi, fyrstu 
meðferð bráðveikra og eftirliti 
með skjólstæðingum í allt að 
sólarhring.

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður í starfi
• Góð samstarfs- og sam skipta-

hæfni og jákvætt viðmót
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Ingileif Sigfúsdóttir, deildarstjóri  
(ingilsig@landspitali.is, 543 3705/ 
534 3730).

Umsóknarfrestur er til og með  
1. febrúar 2016.

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á bráðamóttöku barna 20D á Barnaspítala Hringsins. Boðið 
er upp á góða starfsaðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingi. 

Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu við börn og unglinga á Íslandi. Þar er 
veitt fjölbreytileg heilbrigðisþjónusta sem krefst mikillar sérhæfingar. Bráðamóttaka barna er 
tilvísunarmóttaka, þar sem hlutverk hjúkrunar er að taka á móti veikum börnum og unglingum að 
18 ára aldri, greina vandamál þeirra og veita fyrstu meðferð. Stefna okkar er að vera í fararbroddi í 
þjónustu, kennslu og vísindum. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Barnaspítali Hringsins

Starfshlutfall er 60 - 100%.  
Um er að ræða tímabundnar 
afleysingastöður.

Umsókn fylgi náms- og starfs feril-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; 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 heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Stjórnun hjúkrunar á deildinni 
• Stuðla að þekkingarþróun í 

hjúkrun með því að hvetja 
til rannsókna og nýta 
rannsóknarniðurstöður

• Ábyrgð á gæða- og öryggismálum 
deildarinnar 

• Markvisst umbótastarf og þróun 
verkferla með gæði og skilvirkni 
að leiðarljósi

• Ábyrgð á ráðningu, móttöku 
og þjálfun nýrra starfsmanna 
sem og endur- og símenntun 
starfsmanna deildarinnar

• Tryggja að rekstur deildarinnar 
sé í samræmi við fjárhagsáætlun

• Ábyrgð á umfangsmiklum 
vörulager deildarinnar

Umsókn fylgi náms- og starfs feril-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af jafn-
réttis  stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Nánari upplýsingar veita Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi 
(torghjal@landspitali.is,  
825 5136) og Alma Dagbjört Möller, 
framkvæmdastjóri (almam@
landspitali.is, 824 5824).

Umsóknarfrestur er til og með  
16. febrúar 2016.

Starf hjúkrunardeildarstjóra á skurðstofum í Fossvogi er laust til umsóknar. Hjúkrunar deildar-
stjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um 
hjúkrunar fræðileg málefni innan deildarinnar. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri 
aðgerðasviðs.

Á deildinni er 7 skurðstofur þar sem framkvæmdar eru bæklunaraðgerðir, æðaaðgerðir, heila-  
og taugaaðgerðir, lýtaaðgerðir og háls- nef- og eyrnaaðgerðir. Opnunartími deilarinnar er frá 
07:30-15:30 en utan þess eru bakvaktir sem tryggja eiga að hægt sé að halda opnum tveimur 
skurðstofum allan sólarhringinn, árið um kring. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Skurðstofur

Hæfnikröfur

•  A.m.k. 5 ára starfsreynsla
• Reynsla í stjórnun er æskileg
• Jákvætt viðmót og afburða hæfni 

í mannlegum samskiptum er 
skilyrði

• Frumkvæði og metnaður til  
að ná árangri 

• Framhaldsnám í skurðhjúkrun  
er skilyrði

• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall er 100% og veitist 
starfið frá 1. mars 2016 eða síðar 
eftir samkomulagi, til 5 ára, í 
samræmi við stefnu Landspítala.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Textílkennari
 • Leik- eða grunnskólakennari 
  við leikskóladeild
 
Hofsstaðaskóli
 • Bókasafns- og upplýsingafræðingur
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari eða annar 
  uppeldismenntaður starfsmaður
 
Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

ÖLDRUNARHJÚKRUN Á NÝRRI ENDURHÆFINGARDEILD
Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og starfsmenn við aðhlynningu

Skemmtilegt starf með virkri þátttöku starfsmanna í mótun nýrrar starfsemi á Landakoti
Ný 7 daga endurhæfingardeild á Landakoti verður opnuð 1. mars 2016. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum  
og starfsmönnum við aðhlynningu  sem vilja taka þátt í hvetjandi verkefni til eins árs þar sem stefnan er að útskrifa skjólstæðinga heim 
innan mánaðar. Kjörið tækifæri til að kynnast gefandi og einstaklingshæfðri hjúkrun sjúklinga sem þurfa mikla og flókna umönnun. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  www.landspitali.is/mannaudur

Fjármálastjóri hjá Eignaumsjón

Eignaumsjón er framsækið þjónustufyrirtæki sem byggir á hugbúnaðarlausnum og þjónar eigendum fasteigna. Félagið annast
umsjón húsfélaga og rekstur fasteigna, sem og rekstrarfélaga um fasteignir auk leiguumsjónar, sjá nánar www.eignaumsjon.is.
Félagið er ört vaxandi og sinnir í dag umsjón um átta þúsund eigna. Félagið er nýflutt í glæsilegt húsnæði að Suðurlandsbraut
30 og starfar þar við mjög góðar aðstæður.

Fjármálastjóri

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

er ábyrgur fyrir fjármálum og áhættustýringu félagsins, hann hefur yfirumsjón með allri starfsemi og starfsmönnum á sviði
innheimtu, gjaldkera, uppgjörs og fjármála ásamt fjármálaumsýslu viðskiptavina þess. Hann starfar náið með framkvæmdastjóra og öðrum
stjórnendum félagsins að því markmiði að samhæfa alla fjárhags- og rekstrarlega starfsemi Eignaumsjónar.

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða reksturs auk marktækrar reynslu af sambærilegum
störfum. Góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og áætlanagerð er skilyrði auk góðrar tölvuþekkingar og þekkingar á helstu
bókhaldskerfum. Umsækjendur þurfa að hafa góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti. Leitað er að metnaðarfullum og
áhugasömum aðila með góða samskipta- og stjórnunarhæfileika.

er til og með 1. febrúar nk. Gengið verður frá ráðningu sem fyrst. Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

veitir frekari upplýsingar um starfið, en símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega
sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.Með starf

fyrir þig
www.stra.is
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Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveða, skipuleggja og veita 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðinga og bera ábyrgð á 
meðferð, samkvæmt starfslýsingu

Hæfnikröfur

•  Góð samskiptahæfni og sjálfstæð 
vinnubrögð

• Hæfni og geta til að starfa í teymi
• Faglegur metnaður og áhugi á 

gjörgæsluhjúkrun
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið 
er mið af jafn réttis stefnu LSH við 
ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita: Árni Már 
Haraldsson, deildarstjóri (arnimh@
landspitali.is, 543 7220) og Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi 
(torghjal@landspitali.is, 825 5136) 

Umsóknarfrestur er til og með  
8. febrúar 2016. 

Störf hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeild við Hringbraut eru laus til umsóknar frá 1. mars 2016 
eða eftir nánari samkomulagi. 
Deildin þjónar einstaklingum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar af margvíslegum ástæðum.  
Þar er einnig veitt sérhæfð meðferð, t.d. eftir hjartastopp og opnar hjartaaðgerðir. Í boði er góð 
ein stak lings aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi.  
Starf á gjör gæsludeild býður upp á tækifæri til að þróa með sér mikla faglega þekkingu og hæfni 
í sjálf stæð um vinnubrögðum. 
Fyrirhugað er diplómanám í gjörgæsluhjúkrun við HÍ næsta haust og er hér kjörið tækifæri fyrir 
þá sem áhuga hafa á slíku námi til að kynnast starfi á gjörgæsludeild. Við bjóðum jafnt velkomna 
hjúkrunarfræðinga sem búa yfir þekkingu og reynslu sem og nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 

Gjörgæsludeild

Unnið er í vaktavinnu og er starfs
hlut fall og vinnufyrirkomulag 
samkomu lagsatriði en fastar 
nætur vaktir eru einnig í boði eftir að 
þjálfun lýkur.

Umsókn fylgi náms og starfs feril
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi fjármála
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein

· Leikskólakennari í leikskólann Læk

· Leikskólasérkennari í leikskólann Læk

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólasérkennari í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Danskennari í Smáraskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk

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

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf:

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

Húsvörður á Ásvöllum

Æskilegt er að umsækjendur hafi haldgóða reynslu, 
séu reglusamir og tilgreini meðmælendur í umsókn. 

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir starfsmanni í 
almennar ræstingar og skyld verkefni. Um er að ræða 
hlutastarf frá kl. 08:00 til kl. 12:00, virka daga. 

Ræstitæknir

Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.is

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

Helstu verkefni og ábyrgð

• Starfið felst í hjúkrun 
einstaklinga með langvarandi 
eða bráða nýrnabilun sem 
ýmist eru í blóðskilun eða 
kviðskilun. Einnig sinna 
hjúkrunarfræðingar deildarinnar 
blóðvökvaskiptum. Lögð er 
áhersla á einstaklingsmiðaða 
hjúkrun.

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði og nákvæmni í 

vinnubrögðum
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veita Margrét 
Ásgeirsdóttir, deildarstjóri 
(margas@landspitali.is,  
543 6340) og Þórdís Ingólfsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (thoring@
landspitali.is,  824 5480).

Umsóknarfrestur er til og með  
9. febrúar 2016

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skilunardeild við Hringbraut. Deildin er opin frá 8-20, virka 
daga og 8-16 um helgar. Boðið er upp á 3 mánaða aðlögun, þar af 8 vikna skipulagða fræðslu með 
reyndum hjúkrunarfræðingi. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Skilunardeild

Starfshlutfall 80 – 100% og er starfið 
laust frá 15. febrúar 2016 eða eftir 
samkomulagi. Unnið er á tvískiptum 
vöktum, frá 8-16 eða 12-20. Gert 
er ráð fyrir að viðkomandi sinni 
bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. 

Umsókn fylgi náms- og starfs feril-
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi.

Laun skv. kjarasamningi fjármála-
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi 
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum sviðum fjölmiðlunar; 
að sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, auk þess að bjóða 
fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur H. Björnsson (ghb@365.is). Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar. Áhugasamir sæki um á 365.is

365 leitar að markaðssérfræðingi sem á gott með að skrifa vandaðan og markvissan texta og er á heimavelli á 
samfélagsmiðlum. Einnig er leitað að færum klippara sem þolir vel að vinna undir álagi og hefur reynslu sem nýtist í starfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
∙ Áætlanagerð
∙ Verkefnastjórnun
∙ Samskipti við auglýsingastofu
∙ Ýmis textagerð og vefumsjón

Hæfniskröfur
∙ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
∙ Reynsla af textaskrifum fyrir vef
∙ Þekking á rafrænum markaðssamskiptum
∙ Mjög góðir samskiptahæfileikar
∙ Gott vald á íslensku og ensku nauðsynlegt
∙ Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður

Helstu verkefni og ábyrgð
∙ Klipping á dagskrárkynningum
∙ Klipping á auglýsingum
∙ Hljóðvinnsla
∙ Myndvinnsla

Hæfniskröfur
∙ Reynsla sem nýtist í starfi
∙ Mjög góðir samskiptahæfileikar
∙ Frumlegheit og hugmyndaauðgi
∙ Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður
∙ Þekking á Adobe Premiere, After Effects, Audition, 

Photoshop og Illustrator

MARKAÐSSÉRFRÆÐINGUR KLIPPARI

MYNDI ÞESSI RÁÐA 
ÞIG Í VINNU?



FASTEIGNASALAR !
Við leitum að löggiltum fasteignasala eða einstaklingi í 
námi til löggildingar fasteignasala til starfa í öfluga liðs-
heild á góðum vinnustað á einni öflugustu fasteignasölu 
landsins.  Góð vinnuaðstaða og góður starfsandi.

Skilyrð er að viðkomandi hafi lokið löggildingarnámi eða 
sé í námi til löggildingar fasteignasala.  

Með allar umsóknir verður farið sem 100% trúnaðarmál.

Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið  
starf@landmark.is

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Samúelsson, löggiltur 
fasteignasali, í síma 896 2312 eða 512 4900.

Sími 512 4900  landmark.is

Húsvörður 
Húsfélagið að Kirkjusandi 1-3 og 5, 105 Reykjavík,  

vill ráða húsvörð í fullt starf.   
Ráðningartími miðast við 1. maí 2016.

Undir húsfélagið falla 53 íbúðir í þremur sjálfstæðum húsum, 
nokkur sameiginleg rými, bílgeymsla í bílakjallara fyrir 57 bíla 
auk bílastæða á allstórri, vel gróinni lóð.  
 
Verkefni húsvarðar eru meðal annars: 

• Almenn umhirða og umsjón húsa, bílgeymslu, bílastæða 
 og lóðar.  
• Umsjón með sorpgeymslum.
• Þrif á allri sameign.
• Minni háttar viðhald og endurbætur og umsjón og eftirlit 
 með stærri viðhaldsframkvæmdum.

Gert er ráð fyrir að kalla megi húsvörð til þegar nauðsyn krefur 
utan hefðbundins vinnutíma. Jafnframt að húsvörður eigi bifreið 
til afnota fyrir húsfélagið samkvæmt samkomulagi.

Hæfniskröfur: 
• Hafa hreint sakarvottorð.
• Hafa frumkvæði til að takast á við úrbætur.
• Hafa gott auga fyrir því sem betur má fara, vera laghentur 
 og útsjónarsamur.
• Hafa þjónustulund, sé jákvæður að eðlisfari og góður 
 í mannlegum samskiptum.

Húsvarðaríbúð stendur til boða samkvæmt nánara samkomulagi.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og meðmælum berist til:
Húsfélagið Kirkjusandi 1-3-5, Kirkjusandi 3, 105 Reykjavík 
eða á netfangið: gudmundurbj@simnet.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2016

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mannauðsstjóri hefur yfirumsjón með stefnumótun og framkvæmd mannauðsmála og sinnir alhliða ráðgjöf til 
stjórnenda og starfsfólks. Hann ber einnig ábyrgð á gæðamálum og stýrir innleiðingu og viðhaldi á nýju gæða-
kerfi bæjarins. Mannauðsstjóri er forstöðumaður mannauðsdeildar og heyrir undir bæjarstjóra.

Menntunar- og hæfnikröfur er að finna á mos.is/lausstorf. Nánari upplýsingar veitir Sigríður Indriðadóttir, 
forstöðumaður mannauðsdeildar í síma 896 4546. 

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2016.  
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni 
í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og BHM. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja

STARF MANNAUÐSSTJÓRA MOSFELLSBÆJAR ER LAUST TIL UMSÓKNAR. 
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru 
leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Ert þú góður mannauðsstjóri? 
Þá erum við að leita að þér.

Bílstjóri óskast í fullt starf
Gluggasmiðjan sækist eftir því að bæta bílstjóra við 

í góðan hóp starfsmanna fyrirtækisins

Óskað er eftir bílstjóra í fullt starf.
Umsækjandi þarf að hafa ley� til að aka vörubíl undir 5 tonnum 

og að vera drífandi og þjónustulundaður.
Nánari upplýsingar veittar í netpósti gunnar@gluggasmidjan.is

Gluggasmiðjan ehf. er rótgróið �ölskylufyrirtæki, stofnað 1935, 
og sérhæ�r sig í að framleiða glugga og hurðir sem þola íslenska veðráttu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•		Matreiðslumaður	–	Sveinspróf			
•		Góð	tölvukunnátta
•		Frumkvæði	og	metnaður	í	starfi
•		Jákvæðni	og	sveigjanleiki
•		Góð	samskipta-	og	samstarfshæfni

Matreiðslumaður á	Hrafnistu
Óskum	eftir	að	ráða	matreiðslumann	í	okkar	frábæra	hóp	á	Hrafnistu		
frá	og	með	1.	apríl	2016.	Unnið	er	á	virkum	dögum	frá	klukkan	07:00-15:00		
og	þriðju	hvora	helgi.

Nánari	upplýsingar	veitir	Magnús	Margeirsson,	forstöðumaður	eldhúsa		
í	síma	693	9530	og	á	magnus.margeirsson@hrafnista.is.	

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	1.	febrúar	2016.	Hægt	er	að	sækja	um	starfið		
á	heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is	og	hjá	Talent	ráðningar	&	ráðgjöf,		
www.talent.is. HRAFNISTA

Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

 ARKITEKTUM OG 
BYGGINGAFRÆÐINGUM

Vinsamlegast sendið ferilskrá og sýnishorn af verkum 
á svar@basalt.is fyrir 1. febrúar 2016

Reynsla af MicroSta  on eða Revit er kostur. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Frekari upplýsingar um BASALT arkitekta er að  nna á 
www.basalt.is

Ef svo er, þá erum við einmi   að 
leita að  ölbrey  um, áhugaverðum, 

skapandi og frábærum

Vilt þú vinna að  ölbrey  um og 
áhugaverðum verkefnum í skapandi 

umhver  með frábærum hópi?
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Bókari
Ás styrktarfélag óskar eftir bókara í 100% starf. 
Félagið er  sjálfseignarstofnun og veitir um þrjú 
hundruð manns þjónustu í formi búsetu, dagþjónustu, 
vinnu og virkni. Skrifstofan er í Skipholti 50c,  
upplýsingar um félagið, sjá www.styrktarfelag.is.

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun er æskileg eða önnur menntun  
 sem nýtist í starfi
 Góð þekking á bókhaldi og ársuppgjörum
 Tölvukunnátta, reynsla af tölvukerfum og forritum  
 sem nýtast í starfi
 Góð þekking á Exel og Word
 Góð enskukunátta
 Hæfni í mannlegum samskiptum og sveiganleiki
 Að geta unnið undir álagi
 Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar
 Reynsla af vinnu við bókhald er skilyrði

Helstu verkefni og ábyrgð
 Reikningshald fyrir félagið og tengd félög
 Afstemmingar og uppgjör
 Leiðbeina og miðla til annarra eftir því sem við á
 Samskipti við opinbera aðila, endurskoðendur o.fl.
 Fylgjast með breytingum eftir því sem við á
 Annað eftir nánara samkomulagi

Staðan er laus frá 1. apríl en æskilegt er að viðkom
andi geti byrjað fyrr.  Umsóknir skal senda á netfangið 
erna@styrktarfelag.is fyrir 5. febrúar 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra Þórarinsdóttir fram
kvæmdastjóri og Erna Einarsdóttir starfsmannastjóri í 
síma 4140500.

Bifvélavirki eða vanur viðgerðarmaður 
 
Tyrfingsson hf óskar eftir bifvélavirkja, vélvirkja eða 
vönum viðgerðarmanni.  
 
Hæfniskröfur: 

 Reynsla af viðgerðum stórra bíla æskileg 
 Góð tölvukunnátta 
 Enskukunnátta æskileg 
 Stundvísi 

 

Vinsamlegast sendið umsóknir á tiffi@gtyrfingsson.is 
 

 

Tyrfingsson hf 

Kæling ehf | Stapahrauni 6 | 220 Hafnar�örður | Sími 565 7918

Ert þú karl/kona í krapinu?
Kæling leitar að 2 starfsmönnum, öðrum í sumara�eysingar og hinum til frambúðar.

Kælimaður/Vélstjóri

ATH: Við hvetjum laghenta og/eða 
reynslumikla til að sækja um, jafnvel 
þótt þá skorti menntun.

Kæling sérhæ�r sig í sölu, uppsetningu og 
þjónustu á kælikerfum, auk þess að smíða 
kæliker� og ískrapavélar. Fyrirtækið var 
stofnað árið 2005 í 60 fm bílskúr, og hefur 
síðan þá vaxið og dafnað og er nú til húsa 
að Stapahrauni 6 í Hafnar�rði.

Um Kælingu:

Nánari upplýsingar um stör�n veitir Atli Steinn, 
atli@cooling.is.

Starfssvið:
- Reglubundið eftirlit kælikerfa
- Uppsetning á kælikerfum
- Viðhald og þjónusta
- Nýsmíði

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Menntun á sviði kælitækni og/eða
  vélstjórnar/járnsmíði/rafvirkjunar
- Reynsla af vinnu við kælibúnað
  æskileg
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Tæknimaður í framkvæmdaeftirlit/Verkefnastjóri
Al-Verk ehf. er fyrirtæki sem sinnir framkvæmda- og rekstrarráðráðgjöf ásamt 
framkvæmdaeftirliti í mannvirkjagerð/byggingaiðnaði. Okkur vantar góðan liðsauka. 
Umsækjendur þurfa að vera með reynslu af sambærilegum störfum, liprir í 
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til og með 31. jan. 2016. Umsóknum um starfið þarf að fylgja 
kynningarbréf ásamt ferilskrá, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir sendist á adalgeir@alverk.is. 

Nánari upplýsingar veita: Aðalgeir Hólmsteinsson (adalgeir@alverk.is) 
og Halldór Karlsson (halldor@alverk.is).

Helstu verkefni
• Verkþáttastýring

• Framkvæmdaeftirlit

• Kostnaðargát/eftirlit

• Kostnaðargreiningar

• Þátttaka í hönnunar- og verkfundum

• Gerð verkáætlana

• Þátttaka í rýnifundum tengdum 
 verkefna- og gæðastjórnun

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í byggingatæknifræði,   
 byggingafræði eða byggingaverkfræði

• Iðnmenntun á byggingasviði er kostur

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

• Gott vald á íslensku í rituðu og töluðu 
 máli, ásamt góðri enskukunnáttu og 
 kunnáttu í einu norðurlandamáli

Grand Hótel Reykjavík / Sigtún 38 / 105 Reykjavík / Sími: 514 8000 / grand.is



| AtvinnA | 23. janúar 2016  LAUGARDAGUR26

 
 

Vegna ört vaxandi starfsemi óskar 
Arnarlax HF eftir að bæta við sig 
stýrimanni og vélstjóra á nýjum 

brunnbáti félagsins.

Um er að ræða stýrimann sem getur leyst af 
sem skipstjóri með réttindi fyrir skip undir 45 
metrum.

Vélavörð sem getur leyst af sem yfirvélstjóri 
með réttindi VSIII fyrir 750 kW eða minna.

Áhugasamir vinsamlega sendið upplýsingar 
á vikingur@arnarlax.is eða  samband í  
síma 4560100 

Óskum eftir sjúkraliða í 50% stöðu á 
Eirhömrum Mosfellsbæ

Nánari upplýsingar veita: 
Kristjana Gígja deildarstjóri í síma 897 7054 eða 860 7400 
og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á kristjana@eir.is 
og edda@eir.is

 Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir 
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Sjúkraliði óskast á Eirhamra

Eir hjúkrunarheimili óskar eftir starfskrafti í almenn skrif
stofustörf í afgreiðslu Eirar.

Leitað er eftir einstaklingi með góða almenna tölvukunn
áttu og grunnþekkingu í bókhaldi. Viðkomandi þarf að búa 
yfir ríkri hæfni í mannlegum samskiptum.
    

Umsókn og ferilskrá sendist á edda@eir.is fyrir 1. febrúar 
nk. 

 Eir hjúkrunarheimili
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
 Sími 522 5700

Almenn skrifstofustörf 
í afgreiðslu Eirar 

hjúkrunarheimilis

 
----------------------------------------------
Alhliða Pípulagnir sf óska eftir að ráða vana  

pípulagnamenn í vinnu.
Nánari upplýsingar gefur Snorri í síma 5667001 

  á skrifstofutíma.
Áhugasamir geta líka sent tölvupóst með upplýsingum 

 á netfangið pipulagnir@alhlida.is
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

---------------------------------------------
ALHLIÐA PÍPULAGNIR SF

Pípulagningamenn óskastStarfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnisstjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201601/094
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/093
Sérfræðilæknir LSH, öldrunarlækningar Reykjavík 201601/092
Lyfjatæknir LSH, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201601/091
Skrifstofustjóri LSH, svæfinga- og gjörgæsludeild Reykjavík 201601/090
Forstöðumaður HA, markaðs- og kynningarsvið Akureyri 201601/089
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201601/088
Doktorsnemi, stærðfræðimenntun HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201601/087
Sérhæfður ritari Velferðarráðuneytið Reykjavík 201601/086
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi Heilsugæsla Selfoss Selfoss 201601/085
Sérfr. hjá Jöfnunarsjóði sveitarfél. Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201601/084
Ráðgjafi á Lækjarbakka Barnaverndarstofa Hella 201601/083
Skólameistari Borgarholtsskóla Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201601/082
Starfsmenn við aðhlynningu LSH, endurhæfingardeild Landakoti Reykjavík 201601/081
Sjúkraliðar LSH, endurhæfingardeild Landakoti Reykjavík 201601/080
Hjúkrunarfræðingar LSH, endurhæfingardeild Landakoti Reykjavík 201601/079
Geislafræðingur LSH, geislaeðlisfræðideild Reykjavík 201601/078
Hjúkrunarfræðingur LSH, skilunardeild Reykjavík 201601/077
Hjúkrunarfræðingar LSH, gjörgæsla Reykjavík 201601/076
Sérhæfður starfsmaður LSH, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201601/075
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, skurðstofur Reykjavík 201601/074
Deildarstjóri LSH, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201601/073
Rannsóknarlektor Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum Reykjavík 201601/072
Rannsóknarlektor Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum Reykjavík 201601/071

www.cintamani.is | Bankastræti 7 | Austurhraun 3 | Smáralind | Kringlan

Við leitum að starfsfólki, 20 ára og eldra, í fullt starf í 
verslanir Cintamani á höfuðborgarsvæðinu. Reynsla af 
sölu– og/eða þjónustustörfum er mikill kostur. Helstu 
verkefni eru sala og þjónusta til viðskiptavina. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@cintamani.is



Sími 455 54 00
Fax   455 54 99

postur@byggdastofnun.is
byggdastofnun.is

Byggðarannsóknastyrkir
Byggðarannsóknasjóður auglýsir eftir umsóknum 

um styrki til rannsókna á sviði byggðamála. 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á rann-
sókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og hvernig hún 
styður við tilgang sjóðsins. Við mat á umsóknum er meðal annars 
litið til hvernig verkefnið styður við markmið sjóðsins, vísindalegs- 
og hagnýts gildis þess og hæfni umsækjenda.  

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Til úthlutunar eru 10 m.kr. 
Samkvæmt reglum sjóðsins er miðað við að styrkirnir séu ekki  
færri en þrír og ekki fleiri en fimm í hvert sinn.

Rafrænt umsóknarform, reglur Byggðarannsóknasjóðs og  
starfsreglur stjórnar sjóðsins er að finna á vef Byggðastofnunar 
 www.byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Sveinsdóttir. 
Netfang: holmfridur@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti  
6. mars 2016.

STYRKIR ÚR 
HÚSVERNDARSJÓÐI 
REYKJAVÍKURBORGAR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og 
endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem 
hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða 
menningarsögulegum ástæðum.  

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í 
umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmyndir af húsinu eins og það er nú 
  og eldri ljósmyndir ef þær eru til. 

 

Frekari upplýsingar eru veittar í Húsverndarstofu 
í Árbæjarsafni sem opin er á miðvikudögum frá 
kl. 15-17 og í síma 411 6333 á sama tíma. 

Umsóknum skal skila á þar til gerðu eyðublaði 
sem er að finna á rafrænni Reykjavík;  http://
rafraen.reykjavik.is. 

Umsóknir skulu berast umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkur, Borgartúni 12-14, 
105 Reykjavík, í síðasta lagi 15. febrúar 2016. 

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað 
verður 2016 og verða ekki nýttir á árinu falla 
niður.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

LIND FASTEIGNASALA

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

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Veistu muninn á
BID og ASK?

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður 
Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum 
jákvæðan starfsanda, og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með  
markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum 
umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans 
mál og hlutum við nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.

Gjaldeyrismiðlun er hluti af deild markaðsviðskipta á fjárfestingabankasviði Arion banka. 
Störf í deildinni byggja á góðri þekkingu á gjaldeyrismálum og fjárstýringu.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 • Greining viðskiptatækifæra
 • Öflun og viðhald viðskiptatengsla
 • Miðlun gjaldeyris og afleiðutengdra afurða til einstaklinga og fyrirtækja
 • Þátttaka í þróun og sölu þeirra afurða sem bankinn býður
 • Ráðgjöf um áhættuvarnir í rekstri fyrirtækja

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Góð þekking á gjaldeyrismálum er skilyrði
 • Reynsla af bankastörfum sem nýtist í þessu starfi eða reynsla af 
       fjármálastjórn/fjárstýringu fyrirtækja
 • Geta og hæfni til að sækja viðskipti og viðhalda viðskiptasamböndum
 • Framúrskarandi hæfni í samskiptum

Nánari upplýsingar veita Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstöðumaður markaðsviðskipta, sími 
444 7170, netfang vilhjalmur.vilhjalmsson@arionbanki.is og Jónas Hvannberg 
mannauðsstjóri, sími 444 6376, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2016. Umsækjendur sæki um á vefsíðu bankans, 
www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Gjaldeyrismiðlun Arion banka
leitar að sérfræðingi
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða skólastjóra 
Hörðuvallaskóla í Kópavogi

Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega forystu og býr yfir hæfni til að 
skipuleggja metnaðarfullt skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og 
skólayfirvöld.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi skilyrði
•	 Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á  
 sviði uppeldis- og menntunarfræða, stjórnunar eða sambærilegra  
 greina skilyrði
•	 Reynsla af stjórnun og rekstri skóla skilyrði
•	 Hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum   
 samskiptum skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2016. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi. 

Allar nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Kópavogsbæjar 
undir auglýst störf. 

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á www.kopavogur.is.

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 

2006 og verður því 10 ára gamall á 

þessu ári. Skólaárið 2015 til 2016 

eru um 780 nemendur í skólanum, 

sem gerir hann að einum stærsta 

grunnskóla landsins. Við skólann 

starfa ríflega 100 starfsmenn 

og er starfsandinn mjög góður. 

Hörðuvallaskóli er í tveimur byggingum; 

1. til 7. bekkur er í byggingu skólans við 

Baugakór og 8.til 10. bekkur er í nýju 

húsnæði tengdu íþróttamannvirkinu 

Kórnum við Vallakór. Í skólanum er 

jafnframt rekin öflug og góð dægradvöl 

fyrir nemendur í 1 .til 4. bekk. Í 

skólanum fer fram metnaðarfullt starf 

með einkunnarorð skólans að leiðarljósi 

sem eru Það er gaman í skólanum.

Óska eftir manni á tölvustýrðan yfirfræsara. 
Einnig vantar mann á verkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

Helstu magntölur eru:
• Þakdúkur 1600 m2

• Múrklæðning 2000 m2

• Álklæðning 50 m2

• Endursteypa 85 m2

• Múrhúðun 1000 m2

• Þunnmúrhúðun 500 m2

• Endurnýjun glugga 120 m2

• Málun útveggja 2000 m2

• Málun glugga 3000 m

EFLA verkfræðistofa hf., fyrir hönd 
Félagsstofnun stúdenta, óskar eftir 
tilboðum í verkið: Eggertsgata 2-4, 101 
Reykjavík, viðgerðir utanhúss.  Verkið 
felst í steypuviðgerðum og múrklæðningu, 
endurnýjun glugga og hurða, uppsteypu 
á aðalandyri, endurnýjun þakdúks á öllum 
þökum og málun á útveggjum og gluggum.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi. 
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu 
hafa samband með tölvupósti á netfangið 
sverrir.johannesson@efla.is og gefa upp 
nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í 
kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti. 

Tilboðum skal skila á EFLU verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, fyrir kl 14:00 
miðvikudaginn 3. febrúar 2015, en þá verða 
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

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 mars 2016, ef næg þátttaka fæst.  
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 7. mars 2016.  
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 7 - 11. mars og lýkur 
með prófi laugardaginn 19. mars.
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 
15. febrúar 2016. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
REKSTUR Á LÍKAMSRÆKTARAÐSTÖÐU

VIÐ SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGI

Kópavogur óskar eftir tilboðum í að reka 
líkamsræktarstöðvar í sundlaugum í Kópavogi, um 
er að ræða Sundlaug Kópavogs og Sundlauginna 
Versölum.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 - í þjónustuveri 
Kópavogs, Fannborg 2 ( 1.hæð ) frá og með  
þriðjudeginum 26. janúar 2016.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 9. 
febrúar 2016 fyri kl. 11:00  og  verða þau þá opnuð 
viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

Rekstur veitingasölu 
í Hafnarborg

Óskað er eftir aðila til að taka að sér veitingarekstur í 
Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð Hafnarfjarðar að 
Strandgötu 34.

Kaffistofan býður upp á ýmsa möguleika, er öllum opin en 
fyrst og fremst hugsuð sem þjónusta við gesti Hafnarborgar. 
Góð aðstaða til framreiðslu á kaffiveitingum og léttum máls-
verðum. Opnunartími tengist a.m.k. opnunartíma Hafnar-
borgar. Einnig velkomið að hafa opið á öðrum tímum. 

KYNNINGARFUNDUR fyrir áhugasama verður hald-
inn í Hafnarborg fimmtudaginn 28. janúar kl. 13:00.

Gert er ráð fyrir að nýr rekstraraðili taki til starfa sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður Hafnarborgar, 
Ágústa Kristófersdóttir, í síma 585-5790. Hægt er að senda 
tillögur á netfangið: hafnarborg@hafnarfjordur.is fyrir  
15. febrúar. Ákvörðun um val liggur fyrir í mars. 

Spennandi 
tækifæri! 

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnudag 24. jan. frá kl. 14:00 – 14:30   
Mjög snyrtileg og björt 4 herbergja 120,3 fm íbúð á 2. hæð 
ásamt 22,3 fm bílskúr. Að utan þarfnast húsið viðhalds.  
Göngufæri við grunnskóla, leikskóla, verslun o.fl.  
Verð: 29,9 millj. Sölumaður: Sigurður lögg. fasteignasali  
s: 898-3708,  sigurdur@gardatorg.is

Breiðvangur 10, Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS



Þingvað 67-71
110 REYKJAVÍK

Glæsileg sjö herbergja, 225 fm 
raðhús með bílskúr í botnlangagötu 
við Þingvað 67-71. Gott skipulag 
og frábær staðsetning. Gólfhiti,            
3 metra lofthæð á efri hæð og   
vandaðar innréttingar. Sameigin- 
legur garður er í miðju húsanna 
með vönduðum leiktækjum. Að-
gengi í garðinn er á þremur stöðum 
umhverfis húsin. Snjóbræðsla 
undir hellulögn framn við húsin að        
undanskildum gestastæðum. Stutt 
er í skóla og leikskóla, Rauðhóll 
leikskóli í um 200 metra fjarlægð 
og 500 metrar í Norðlingaskóla. 
Efnisval hannað og valið af Rut 
Káradóttur.

64.000.000- 64.900.000  

STÆRÐ: 225 fm RAÐHÚS      HERB: 7

Rauðavað 23
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð ásamt 
stæði í bílageymslu við Rauðavað 23. Fallegt 
útsýni.Sér inngangur af svölum, granít borð- 
plötur á eldhúsi, baðherbergi og á sólbekkjum.

STÆRÐ: 104,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Aðstoðarmaður fasteignasala

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Húsið er tilbúið til afhendingar.Stórglæsilegt 
hús á einni hæð með mikilli lofthæð á frábærum 
stað í Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert 
hefur verið til sparað við byggingu og hönnun.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

94.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30

Flúðasel 88
109 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð íbúð með þremur herbergjum 
í íbúð og því fjórða í kjallara sem er í útleigu, 
nýtt gler og gluggar, eldhús og baðherbergi eru 
endurnýjuð.

STÆRÐ: 98,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

30.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

Hamravík 38
112 REYKJAVÍK

Laus við kaupsamning. Mjög falleg og rúmgóð 
fjögurra herbergja íbúð á annari hæð.
Eikarparket, hvítar innréttingar og skápar, 
fallegt útsýni úr eldhúsi og svefnherbergjum.

STÆRÐ: 135 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

38.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    24. jan 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN - SKIPTI SKOÐUÐ Á MINNI EIGN



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson
Aðstoðarmaður fasteignasala.Aðstoðarmaður fasteignasala.

699 3702
gunnar@fastlind.is

Opið hús sunnudaginn 24. janúar
milli kl.15:00 -15:30 vertu velkomin

Bjartar og fallegar íbúðir, stórir gluggar, stórar 
svalir, granít í eldhúsi, myndavéladyrasími.
Allur frágangur til fyrirmyndar. 
Byggingaraðili ÞG VERK.

Íbúðir í �ögurra og �mm hæða lyftuhúsi við 
Garðatorg. 
Eignirnar eru einstaklega veglegar og vandaðar.
 
Öllum íbúðum fylgir sérmerkt bílastæði í upphituðu 
bílastæðahúsi. 
Mjög vandaðar innréttingar og skápar. 
Fyrsta �okks blöndunar og eldhústæki.

Íbúar Garðatorgs njóta þeirra forréttinda að í 
nærumhver�nu er öll verslun og þjónusta innan 
seilingar. Því þarf ekki að grípa til 
�ölskyldubílsins, hvort sem um er að ræða þörf á 
matvörubúð, apóteki, banka, blómabúð, 
fatahreinsun eða bókasafni. 
Fjölmörg önnur fyrirtæki bjóða einnig bæjarbúum 
þjónustu sína. 

Í fyrirhuguðu verslunarrými við Garðatorg er 
einnig von á �ölmörgum spennandi fyrirtækjum 
sem auka mannlí�ð og lífsgæðin!

Stórar svalirStórar svalir

Garðatorg 4a-4b-4cGarðatorg 4a-4b-4c
LIND Fasteignasala kynnir:LIND Fasteignasala kynnir:

OPIÐ
 HÚS

Nýjar íbúðir í �ögurra og f mm hæða húsum.i

Einstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýni



Borgartúni 27
Hæð til leigu í

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á 
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.

Hæðin sem er 919 fermetrar með sameign leigist í einu lagi eða 
hlutum, allt eftir þörfum.

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gunnari í sími 693 7310.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Mosfellsbær

Hef kaupanda að einbýli (200-270 fm) 

á einni hæð (steypt) í Höfða eða 

Tangahverfi Mosfellsbæjar.

leitar að...

Mjög falleg 149,3 fm endaíbúð með bílskúr á 4. hæð í fjölbýlishúsi 
við Háaleitisbraut. Íbúðin er 125,4 fm og bílskúrinn 23,9 fm. Íbúðin 
skiptist þannig: stofa, borðstofa, vinnuherbergi, tvö herbergi (þrjú 
skv. teikningu), eldhús, baðherbergi, hol og gangur. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni. Verð 36,9 millj. Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali 
veitir nánari upplýsingar 861 8511, magnea@eignamidlun.is

Háaleitisbraut 17

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Til sölu er 198,5 fm einbýlishús ásamt 32 fm bílskúr við Heiðvang 
nr. 21, á Hellu. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1972.  Það er 
múrað og málað að utanverðu og hluti þess hefur verið klæddur 
með timburklæðningu.  Eignin telur, anddyri, gang, salerni, stofu, 
eldhús, þvottahús, herbergjagang, baðherbergi og fimm svefnher-
bergi.  Undir hluta hússins er kjallari sem hefur verið innréttaður 
sem fjölskylduherbergi.  Í húsinu eru vandaðar innréttingar úr 
hlyn og við það er stór verönd úr timbri með heitum potti.  Húsið 
stendur við botnlangagötu á góðum útsýnisstað í Helluþorpi.   
Verð kr. 39.500.000,- 

Nánari upplýsingar og myndir á heimasíðu www.fannberg.is  
og á skrifstofu.

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Einbýlishús á Hellu

Stórikriki 2c
270 MOSFELLSBÆR

Glæsileg og rúmgóð endaíbúð á 
efstu hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu, tvennar svalir 
og virkilega fallegt útsýni. Skráð 4ja 
herbergja en auðvelt er að bæta við 
fjórða svefnherberginu.

STÆRÐ: 155,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

   44.900.000 

OPIÐ HÚS    23. jan 14 – 14:30 og 24. jan 16:30 - 17

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



 Við mætum 
þörfum viðskipta-

vina okkar um að veita 
gæðaendurskoðun með 
hagkvæmum hætti með 
því að viðhalda öflugu 
gæðaeftirliti ásamt því að 
hafa á að skipa hæfileika-
ríku og þjónustulunduðu 
starfsfólki.

„Við hjá Deloitte leggjum áherslu á að vera leiðandi í að veita faglega þjónustu á sviði endurskoðunar og ráðgjafar þar sem gæði eru í fyrirrúmi ásamt því að njóta trausts allra sem við eigum í samskiptum við,“ 
segir Þorsteinn Pétur Guðjónsson, sviðsstjóri endurskoðunarsviðs Deloitte.  MYND/ERNIR

Markmið Deloitte er að vera leið
andi og njóta trausts viðskiptavina 
sinna, markaðarins og eftirlitsaðila 
með því að leggja áherslu á traust, 
gæði, nýjungar og skilvirkni. „Við 
hjá Deloitte leggjum áherslu á að 
vera leiðandi í að veita faglega 
þjónustu á sviði endurskoðunar og 
ráðgjafar þar sem gæði eru í fyrir
rúmi ásamt því að njóta trausts 
allra sem við eigum í samskiptum 
við,“ segir Þorsteinn Pétur Guð
jónsson, sviðsstjóri endurskoðunar
sviðs Deloitte. „Við mætum þörfum 
viðskiptavina okkar um að veita 
gæðaendurskoðun með hagkvæm
um hætti með því að viðhalda öfl
ugu gæðaeftirliti ásamt því að hafa 
á að skipa hæfileikaríku og þjón
ustulunduðu starfsfólki. Við höfum 
skapað fyrirtækjamenningu sem 
stuðlar að faglegum vinnubrögð
um, skilvirkni og nýjungum þar 

sem gæði eru í hávegum höfð.“
Þorsteinn segir að jafnframt sé 

lögð áhersla á að samskipti við við
skiptavininn séu góð og stöðug til 
að tryggja starfsfólki fyrirtækis
ins enn betri innsýn og þekkingu 
á viðskiptavininum og rekstrar
umhverfi. „Það gerir okkur kleift 
að veita virðisaukandi þjónustu og 
koma með ábendingar sem nýtast 
fyrirtækjum í rekstri þeirra.“

StarfSfólk mikilvægaSta 
auðlindin
Hjá Deloitte hefur verið lögð 
áhersla á að laða að og halda besta 
starfsfólkinu til að þjóna viðskipta
vinum sem best. „Við leggjum 
metnað í að ráða, þjálfa og halda 
hæfasta og öflugasta starfsfólk
inu og búa starfsfólki okkar góðan 
vinnustað þar sem það hefur tæki
færi til að þróa sig áfram í starfi og 

efla sérþekkingu ásamt því að hafa 
tækifæri til að taka þátt í alþjóð
legum verkefnum,“ lýsir Þorsteinn.

alþjóðlegt SamStarf
Deloitte á Íslandi er hluti af al
þjóðlegu sérfræðineti Deloitte 
sem tengir saman sérfræðinga í 
150 löndum. „Á sama tíma og aðild 
okkar að því neti leggur skyldur 
á félagið hvað gæði, þjónustu og 
öguð vinnubrögð varðar þá veit
ir það jafnframt aðgang að verð
mætum upplýsingum, þekkingu 
og reynslu sem gerir okkur kleift 
að leysa í sameiningu þau álitamál 
sem koma upp í starfsemi fyrir
tækja víðs vegar um heiminn. Um 
þriðjungur af okkar starfsfólki 
tekur þátt í erlendum verkefn
um. Miðlun þekkingar er á báða 
bóga því aðildarfélög hafa jafn
framt leitað til okkar þegar kemur 

að ráðgjöf varðandi starfsemi er
lendra fyrirtækja á Íslandi,“ segir 
Þorsteinn.

fjölbreytt þjónuSta
Deloitte er ekki eingöngu endur
skoðunarfyrirtæki heldur fyrir
tæki með fjölbreyttar þjónustu
línur. Auk endurskoðunar er boðið 
upp á reikningsskilaþjónustu, 
skatta og lögfræðiþjónustu, ráð
gjöf á sviði upplýsingatækni og 
fjármála og almennar viðskipta
lausnir. Að sögn Þorsteins hefur 
það færst sífellt í vöxt að fyrirtæki 
hagræði í rekstri og útvisti hluta af 
verkefnum innan fjármáladeilda 
til skemmri eða lengri tíma. „Við 
hjá Deloitte höfum verið að mæta 
þessari auknu eftirspurn með því 
að bjóða upp á útvistunarlausn
ir meðal annars innan reiknings
halds, bókhalds og launavinnslu.“

StarfSfólk okkar er  
mikilvægaSta auðlindin
Deloitte er eitt stærsta  endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki í heiminum. Fyrirtækið veitir fjölbreytta þjónustu, faglega 
ráðgjöf og alhliða lausnir fyrir stóra sem smáa viðskiptavini. Deloitte á Íslandi er hluti af alþjóðlegu sérfræðineti Deloitte 
sem tengir saman sérfræðinga í 150 löndum og veitir aðgang að verðmætum upplýsingum, þekkingu og reynslu.

23. janúar 2016 Bókhald & endurskoðun FÓLK 9



 Ýmisleg endurmenntun er í boði 
fyrir skrifstofufólk. Síaukn-
ar breytingar eru á starfi bók-
ara og bókhaldara og því nauð-
synlegt að sækja sér aukna þekk-
ingu. Fyrir þá sem hafa misst 
atvinnuna býður Vinnumálastofn-
un upp á skrifstofu- og bókhalds-
námskeið. Námskeiðið hentar vel 
fyrir þá sem vilja efla færni sína 
til að sækja um störf. Helstu við-
fangsefni á námskeiðinu er Excel, 
verslunarreikningur, fjárhagsbók-
hald, VSK-uppgjör, leiðréttinga-
skýrslur, launabókhald, launa-
miðar og launaframtöl, afstemm-
ingar, fyrningar og skil á bókhaldi 
auk fleiri þátta sem kynna má sér 
á vef Vinnumálastofnunar. Námið 

hentar sömuleiðis þeim sem vilja 
fá undirbúning fyrir frekara nám 
sem bókarar.

Promennt býður upp á bók-
halds- og skrifstofunám fyrir fólk 
sem vill auka færni sína eða vinna 
sjálfstætt við bókhald og tölvu-
vinnu.

Félag viðurkenndra bókara 
leggur mikla áherslu á endur-
menntun og býður upp á áhuga-
verð námskeið í nýjungum. Félag-
ið stendur reglulega fyrir fyrir-
lestrum og styttri námskeiðum til 
að viðhalda faglegri þekkingu fé-
lagsmanna. Má nefna að dagnám-
skeið var haldið á fimmtudag í 
skattalagabreytingum og rafræn-
um persónuafslætti.

EndurmEnntun 
Er til góðs

Það hafa orðið örar breytingar á starfi skrifstofukvenna á undanförnum árum. Þess 
vegna er gott fyrir alla að sækja endurmenntun reglulega.

Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf. 
er þjónustufyrirtæki á sviði bók-
halds og uppgjörsmála og sinnir 
jöfnum höndum litlum og stórum 
fyrirtækjum, húsfélögum, félaga-
samtökum auk einstaklinga.

Að sögn Más Jóhannssonar, 
framkvæmdastjóra og eiganda 
Viðviks ehf., byggir bókhalds-
þjónustan á gömlum og traust-
um grunni en upphaflega hét hún 
Bókhaldsþjónusta Más og var 
stofnuð árið 1986. „Ég hef starf-
að í þessari grein síðan árið 1986 
og í fullu starfi síðan árið 1989. 
Þjónusta okkar byggir því á langri 
reynslu af bókhaldsstörfum, 
launavinnslu, skrifstofu- og fjár-
málastjórn úr íslensku atvinnulífi 
undanfarna áratugi.“

Viðvik ehf. þjónustar allar 
greinar atvinnulífsins og þjón-
ustan er fjölbreytt. „Við sjáum um 
hefðbundið bókhald og afstemm-
ingar, jafnóðum á tveggja mán-
aða fresti eða við ársreiknings- og 
framtalsgerð. Öll gögn eru send í 
tölvutæku formi til RSK.“

Starfsmenn Viðviks sjá einnig 
um greiðslur allra gjalda og launa 
eftir óskum viðskiptavina með 
því að koma seðlunum eða skila-
greinum í viðskiptabanka fyrir-
tækis og skuldfæra á reikning 
þess. „Auk þess sjáum við um inn-
heimtu reikninga fyrir viðskipta-
vini okkar.“

Sífellt færist í vöxt að fyrirtæki 
láti Viðvik sjá um launavinnsluna 
fyrir sig enda felst mikið hagræði 
í því að sögn Más. „Við sjáum líka 
um launagreiðslur fyrirtækja 
sem ekki kaupa bókhaldsþjón-

ustu hjá okkur. Þetta eru oft við-
kvæmar upplýsingar og trúnaðar-
mál innan flestra fyrirtækja. Því 
finnst mörgum kostur að geta út-
vistað þessum þætti.“ Öll gögn til 
lífeyrissjóða og stéttarfélaga og 
vegna skatta eru send rafrænt.

Viðvik sér einnig um gerð 
skattframtala fyrir einstaklinga, 
einstaklinga í rekstri og fyrir-
tæki af öllum stærðum og gerð-
um. „Auk þess sjáum við um ýmis 
uppgjör og sérverkefni á borð við 
uppgjör fyrir húsfélög, félaga-
samtök og trúfélög. Við gerum 
einnig rekstraráætlanir og veit-

um rekstrarráðgjöf, t.d. varð-
andi breytingu rekstrarforms og 
stofnun fyrirtækja svo eitthvað sé 
nefnt. Að lokum má nefna uppgjör 
og skipti dánarbúa, aðstoð vegna 
fyrirframgreidds arfs sem eru oft 
viðkvæm mál. Þar erum við miklu 
ódýrari kostur en lögmaður.“

Í dag starfa hjá fyrirtækinu 
þrír starfsmenn í fullu starfi allt 
árið. Endurmenntun er aðals-
merki fyrirtækisins.

Allar nánari upplýsingar um  
þjónustu Viðviks má finna á  
www.vidvik.is

þjónusta sem 
byggir á reynslu
Viðvik ehf. kynnir Viðvik þjónustar allt atvinnulífið og þjónustan er 
fjölbreytt, þ. á m. hefðbundið bókhald og afstemmingar, greiðslur gjalda 
og launa auk gerðar skattaframtala fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

„Þjónusta okkar byggir því á langri reynslu af bókhaldsstörfum, launavinnslu, 
skrifstofu- og fjármálastjórn úr íslensku atvinnulífi undanfarna áratugi,“ segir Már 
Jóhannsson, framkvæmdastjóri Viðviks bókhaldsþjónustu. MYND/ANTON BRINK

Bókhald & endurskoðun

Það er skemmtilegt að láta krakkana skreyta peningakrukkurnar sínar með því að 
mála þær eða líma á þær myndir.

Peningakrukkur
Fyrsta skrefið fyrir 3–5 ára gæti 
verið að útbúa þrjár krukkur, 
merkja eina þeirra „til að safna“, 
aðra „til að eyða“ og þriðju „til að 
gefa“. Það má vel gera þetta að 
skemmtilegri athöfn með því að 
krakkarnir skreyti krukkurnar 
á ýmsan máta. Til dæmis mætti 
setja mynd af því sem á að safna 
fyrir á þá krukku.

Í hvert sinn sem krakkarn-
ir fá peninga, í afmælisgjöf eða 
fá greitt fyrir létt heimilisverk 
ætti að skipta peningunum jafnt 
í krukkurnar. Krakkarnir nota 
síðan peninga úr „til að eyða“ 
krukkunni í litla hluti svo sem sæl-
gæti, límmiða og fleira smálegt. 
Peninga úr krukkunni merktri „til 
að gefa“ ætti að nota í gjafir handa 
öðrum eða til að styrkja einhver 
málefni en peningana sem fara í 
söfnunarkrukkuna ætti að nota í 
eitthvað ákveðið.

setja takmark
Gott er að setja sér ákveðið tak-
mark. Til dæmis að safna fyrir 

einhverju ákveðnu leikfangi. Passa 
þarf þó að það sé ekki svo dýrt að 
marga mánuði taki að safna fyrir 
því. Það getur reynst krökkun-
um erfitt að bíða, þau missa yfir-
sýn og verkefnið missir marks. Í 
hvert sinn sem bætt er í krukk-
urnar ætti að telja peningana með 
krökkunum og ræða hversu mikið 
hefur bæst við og hversu mikið 
vantar upp á í söfnuninni. Þeim 
þykir það skemmtilegt og fá til-
finningu fyrir því að það sé mik-
ilvægt að vera þolinmóð og safna.

Hversdagsleg Peningamál
Eftir því sem krakkarnir eld-
ast ætti að útskýra fyrir þeim 
ýmsar hversdagslegar ákvarðan-
ir sem varða peninga. Til dæmis 
nota tækifærið í búðinni til að tala 
um að ástæða þess að ákveðinn 
ávaxtasafi er keyptur frekar en 
annar er að hann kostar minna en 
bragðast eins. Eða ef þessi hlutur 
er keyptur verður að sleppa því að 
kaupa eitthvað annað í þetta skipt-
ið. Eða gæti þessi hlutur kost-
að minna annars staðar? Þá fá 
krakkarnir tilfinningu fyrir því 
hvað hlutirnir kosta ef þau fá litla 
upphæð í hendurnar í búðinni og 
mega til dæmis velja á milli nokk-
urra ávaxta í borðinu, eftir því 
hvað þeir kosta.

langtímamarkmið
Við 11–13 ára aldur geta krakkar 
lært að með því að neita sér um að 
kaupa eitthvað smálegt má safna 
fyrir dýrari og stærri hlutum. Þá 
geta krakkarnir sett sér langtíma-
markmið og unnið að þeim.

Heimild:www.forbes.com

Gott er að setja 
sér ákveðið tak-

mark. Til dæmis að safna 
fyrir einhverju ákveðnu 
leikfangi. Passa þarf þó að 
það sé ekki svo dýrt að 
marga mánuði taki að 
safna fyrir því. 

kenna krökkum 
snemma á Peninga
Þriggja ára geta börn farið að skilja hugtök eins og að eyða og safna og 
því um að gera að rækta með þeim skynbragð á peninga og meðferð 
þeirra sem fyrst. Það  má gera á  skemmtilegan hátt.
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Í nútímarekstri er útvistun sérhæfðra verkefna 
ákveðið lykilorð. Það er betra að fólk einbeiti 

sér að því sem það er best í og láti sérfræðinga um 
hitt. Þannig getur sparast mikill tími og nú til dags vill 
fólk eiga sér líf utan vinnunnar.  

„Við hjá KPMG leggjum mikinn 
metnað í að auðvelda viðskiptavin-
um okkar reksturinn og gera lífið 
þægilegra. Ég leyfi mér að fullyrða 
að við séum bara býsna góð í því,“ 
segir Birna Mjöll Rannversdótt-
ir, löggiltur endurskoðandi á upp-
gjörs- og bókhaldssviði KPMG. 
Birna starfar á skrifstofu fyrir-
tækisins í Borgartúni í Reykja-
vík og bættist nýlega í hóp eigenda 
KPMG.

„Það hefur margt breyst síðan ég 
byrjaði á skrifstofu KPMG í Borg-
arnesi fyrir nærri 17 árum en ég 
hef alltaf kunnað vel við mig hér.“ 
Birna segir uppgjörs- og bókhalds-
sviðið bjóða upp á alhliða og sér-
hæfða bókhaldsþjónustu fyrir við-
skiptavini. „Við sjáum til dæmis 
um launaútreikninga, ársreikn-
ingagerð, skattframtöl og ýmis-
legt fleira tengt bókhaldinu fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki og félög af 
öllum stærðum og gerðum. Fyrir 
marga er þetta meiriháttar vesen 
en við afgreiðum málin með bros á 
vör og þá eru allir sáttir.“

TrausT og áreiðanleiki
„Í nútímarekstri er útvistun sér-
hæfðra verkefna ákveðið lykilorð. 
Það er betra að fólk einbeiti sér að 
því sem það er best í og láti sér-
fræðinga um hitt. Þannig getur 
sparast mikill tími og nú til dags 
vill fólk eiga sér líf utan vinnunn-
ar.“ Birna segir KPMG bjóða fast 
verð í verkefni og þar með sé hægt 
að gera ráð fyrir því sem föstum 
kostnaði við rekstur og sá kostn-
aður sé lægri en margan grunar. 
„Við erum líka mjög sveigjanleg og 
gerum okkar besta til að koma til 
móts við þarfir viðskiptavinanna.“

Birna segir að hjá KPMG séu 
gríðarlega strangar kröfur gerð-
ar um öryggi upplýsinga og trún-
að við viðskiptavini. „Upplýsing-
ar um fjármál fyrirtækja, ekki 
síst launamál æðstu stjórnenda, 
eru mjög viðkvæmar og því getur 
verið gott að útvista þeim í hendur 
trausts aðila utan fyrirtækisins,“ 
segir hún.

Bæði „lókal og glóBal“
Athyglisvert er hversu dreifðar 
skrifstofur KPMG eru um land-
ið. Birna segir það skipta máli að 

kPMg léTTir þér lífið
KPMG kynnir alhliða og sérhæfða bókhaldsþjónustu fyrir viðskiptavini sem felur m.a. í sér launaútreikninga, 
ársreikningagerð, skattframtöl og ýmislegt fleira tengt bókhaldinu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og félög af öllum stærðum 
og gerðum. Birna Mjöll Rannversdóttir bættist nýlega í hóp eigenda KPMG. Hún segir spennandi tíma fram undan. 

Birna Mjöll Rannversdóttir, löggiltur endurskoðandi á uppgjörs- og bókhaldssviði KPMG, bættist nýlega í hóp eigenda KPMG. Mynd/stefán

eiga bein og góð samskipti við nær-
samfélagið. „Fyrirtæki á lands-
byggðinni, sveitarfélög og bænd-
ur eru dæmi um viðskiptavini sem 
eru okkur afar mikilvægir,“ segir 
Birna. „Skrifstofurnar og starfs-
stöðvarnar eru nú 17 eftir að þrjár 
bættust við á síðasta ári, í Hafn-
arfirði, á Akranesi og á Hellu. Svo 
erum við náttúrlega hluti af ótrú-
lega öflugu, alþjóðlegu neti KPMG 
sem veitir okkur aðgang að gagna-
bönkum og upplýsingakerfum auk 
þess að veita okkur aðhald í formi 
gæðaeftirlits. Ekki er útilokað að 

viðskiptavinur sem heimsækir 
skrifstofuna í Stykkishólmi njóti 
sérfræðiþekkingar starfsmanns í 
Reykjavík, London eða New York. 
KPMG á Íslandi er því bæði lókal 
og glóbal.“

Hröð þróun
„Við byggjum á traustum grunni og 
komum úr nokkuð fastheldnu um-
hverfi en erum sannarlega nútíma-
leg,“ segir Birna. 

„Það á við um samskipti, vinnu-
aðferðir og tæknilausnir. Tækni-
málin eru á fleygiferð hjá okkur 

þessa dagana og spennandi tímar 
fram undan. Við vinnum að innleið-
ingu nýrrar bókhaldslausnar sem 
mun stórauka aðgengi stjórnenda 
að upplýsingum í sínum rekstri. 

Nú er lokahnykkurinn í sjónmáli 
og ég er farin að finna fyrir mikl-
um spenningi, bæði innanhúss og 
hjá viðskiptavinunum,“ segir Birna 
kankvís.

Einblíndu á það 
sem skiptir máli
Láttu fagfólk vinna verkið á meðan þú sinnir öðru.
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Nýlega tók Margrét Pétursdóttir við 
formennsku í Félagi löggiltra end-
urskoðenda (FLE) en félagið varð 
áttatíu ára á síðasta ári. Töluverðar 
breytingar hafa átt sér stað í grein-
inni undanfarin ár og hafa endur-
skoðendur verið í stöðugri nafla-
skoðun um starfsemi stéttarinnar, 
ekki bara á Íslandi heldur um allan 
heim að hennar sögn. „Evrópusam-
bandið fór af stað með stórt verk-
efni með það að markmiði að kanna 
hvað mætti betur fara í starfsum-
hverfi endurskoðenda með sérstaka 
áherslu á félög tengd almannahags-
munum. Það hefur í kjölfarið gefið 
út tilskipun sem felur í sér viðamikl-
ar breytingar á þeim reglum sem 
endurskoðendum ber að starfa eftir 
og mun m.a. auka þær upplýsingar 
sem notendur reikningsskila fá í 
árituninni. Fram undan er því vinna 
vegna innleiðingar endurskoðunar-
tilskipunar Evrópusambandsins 
og hefur atvinnu- og nýsköpunar-
ráðuneytið veg og vanda af þeirri 
vinnu og hefur með sér til fullting-
is vinnuhóp sem m.a. FLE tekur 
þátt í. Auk þess hefur FLE skipað 
eigin ráðgjafahóp sem þegar hefur 
hafið yfirferð á tilskipuninni og er 
það stærsta verkefnið sem er fram 
undan hjá félaginu á næstunni.“

Helstu breytingar, sem er að 
vænta að sögn Margrétar, snúa að 
auknu gagnsæi við áritun endur-
skoðenda, frekari reglum um óhæði 
sem taka t.d. á því hvaða verkefn-
um er heimilt að sinna og ákveðn-
um reglum um ráðningar tímabil 
endurskoðenda félaga sem tengjast 
almannahagsmunum. „Auk þess má 
nefna breytt fyrirkomulag á gæða-
eftirliti með störfum endurskoð-
enda, sérstaklega hvað varðar félög 
tengd almannahagsmunum. Einnig 
breytast viður lög og refsiheimildir.“

Fleiri breytingar í vændum
Margrét nefnir auk þess tvennt 
annað sem er í vinnslu þessa dag-
ana sem mun hafa mikil áhrif á 
störf stéttarinnar. „Annars vegar 
eru það breytingar á lögum um 
ársreikninga sem nú liggja fyrir í 
frumvarpsdrögum og hins vegar 
umræðan um endurskoðun smærri 
félaga. Breytingarnar á lögum um 
ársreikninga snúa m.a. að því að 
einfalda skýrslugerð fyrir smærri 
aðila og munu allra smæstu félög-
in skv. því frumvarpi ekki þurfa að 
útbúa formlegan ársreikning.“

Umræðan um endurskoðun 
smærri félaga og spurningin um 
hvort sömu reglur eigi að gilda um 
endurskoðun smærri og stærri fé-
laga hefur fengið byr undir báða 
vængi vegna samstarfsverkefn-
is félaga endurskoðenda á Norður-
löndunum að hennar sögn. „Það 
verður spennandi að sjá hvert sú 
umræða leiðir okkur, en eins og þeir 
sem fylgjast með þessari umræðu 
vita hefur lengi verið rætt um það 
hvort aðlaga þurfi reglur og staðla 
að smærri félögum eða ekki.“

Fjölbreytt hlutverk
Margrét hóf störf við endurskoð-
un árið 1998 en útskrifaðist frá Há-
skóla Íslands árið 2003. Í dag stýrir 
hún endurskoðunarsviði EY en hún 
átti áður sæti í menntunarnefnd 
FLE, hefur starfað sem gæðaeftir-
litsmaður FLE auk þess að vera 
varaformaður félagsins árin 2013-
2015. Hún var kjörin formaður FLE 
í október á síðasta ári og mun sinna 
því starfi næstu tvö árin.

Helsta hlutverk FLE, að sögn 
Margrétar, er að gæta hagsmuna fé-
lagsmanna samkvæmt lögbundnum 
verkefnum og samþykktum félags-
ins. „FLE stuðlar að faglegri þróun 
stéttarinnar, er vettvangur skoð-
anaskipta og eflir um leið félagslíf 
meðal félagsmanna með fjölbreytt-
um viðburðum og öðrum vettvangi 
til félagsstarfa.“

Að sögn Margrétar er FLE fyrir 
alla þá sem hlotið hafa löggildingu 
sem endurskoðendur á Íslandi auk 
þess sem aukaaðild er veitt þeim 
sem skráðir eru í starfsþjálfun hjá 
endurskoðunar fyrirtækjum. „End-

urnýjun og fjölgun í stéttinni er þó 
ákveðið áhyggjuefni, sérstaklega 
þegar haft er í huga að yfir 40% 
félagsmanna eru 55 ára eða eldri. 
Enda voru stórir árgangar sem út-
skrifuðust á árunum 1980-1985 og 
eru nú öðru hvoru megin við 60 
ára aldurinn. Þess má jafnframt til 
gamans geta að á þriggja ára tíma-
bili eftir 1980 útskrifuðust 40 endur-
skoðendur en á síðastliðnum þrem-
ur árum hafa einungis 23 útskrif-
ast sem ættu að taka við keflinu af 
þeim hópi.“

Hún segir nauðsynlegt að fjölga 
í stéttinni og fá fleiri aðila þar til 
starfa. Það sé þó ekki einfalt mál því 
miklar kröfur séu gerðar til mennt-
unar endurskoðenda. „Þeir þurfa 
að ljúka fimm ára háskólanámi auk 
þess að vinna við fagið í þrjú ár og 
taka í lok þess tímabils próf sem 
er mjög krefjandi og ekki allra að 
stand ast. Ég hvet samt ungt fólk til 
að hugleiða endur skoðun sem starfs-
frama. Starfið er mjög fjölbreytt og 
krefjandi og það er spennandi að fá 
að taka þátt í fjölbreyttum verkefn-
um með viðskiptavinum auk þess að 
árita reikningsskil.“

endurmenntun sinnt vel
Að sögn Margrétar leitast félagið 
einnig við að tryggja fjölbreytt 
framboð endurmenntunar sem upp-
fyllir mismunandi þarfir félags-
manna og um leið lagaskyldu um 
framboð endurmenntunar. Ríkar 
endurmenntunarkröfur eru gerðar 
til endurskoðenda og ber þeim að 
stunda endurmenntun sem nemur 
120 klukkutímum á hverju þriggja 
ára tímabili.

„Í þessu samhengi má nefna að 
FLE stóð fyrir samtals 26 atburð-
um á seinasta starfsári í þeim til-
gangi að efla og viðhalda endur-
menntun endurskoðenda. Heildar-
mæting á þessa atburði var tæplega 
1.400 manns. Við erum einnig með 
Námsstyrkja- og rannsóknasjóð en 
honum er ætlað að efla þekkingu 
stéttarinnar með því að styrkja 
aðila til framhaldsnáms í endur-
skoðun og veita einnig styrki til 
eflingar rannsókna í endurskoðun 
og reikningshaldi. Sjóðurinn hefur 
þegar styrkt einn aðila til doktors-
náms í endurskoðun og veitti ný-
lega tvo rannsóknarstyrki til aðila 
sem starfa hjá Háskóla Íslands.“

Frjótt erlent samstarF
Meðal annarra verkefna FLE er 
að koma á og viðhalda tengslum 
við hagsmunaaðila og aðra sem 
hafa hagsmuna að gæta af störf-
um endur skoðenda. „Um leið er 
FLE einnig ætlað að kynna hlut-
verk og störf endurskoðenda út á 
við. Félagið er því í forsvari við að 
gæta að og efla ímynd stéttarinn-
ar gagnvart almenningi, viðskipta-
vinum og öðrum hagsmunaaðilum, 
í þeim tilgangi að viðhalda og verja 
traust og heilindi hennar.“

Þess má jafnframt geta að 
FLE er virkur þátttakandi í er-
lendu samstarfi en þar er helsta 
áherslan á samstarf við Norður-
löndin (NRF) og Evrópusamband 
endurskoðenda (FEE). „Þá leitast 
félagið við að uppfylla skuldbind-
ingar Alþjóðasamtaka endurskoð-
enda (IFAC) auk þess sem okkur er 
einnig ætlað að miðla þeim upplýs-
ingum sem aflað er með alþjóðlegu 
samstarfi til félagsmanna okkar 
auk annarra hagsmunaaðila eins 
og stjórnvalda. Það eru því spenn-
andi tímar fram undan með mörg-
um og fjölbreyttum verkefnum þar 
sem félagið þarf að vera í farar-
broddi hvað varðar þróun á starfs-
umhverfi stéttarinnar.“

Það eru 
spennandi tímar 

Fram undan 
Töluverðar breytingar hafa átt sér stað í starfsumhverfi 

endurskoðenda undanfarin ár. Nýlega tók Margrét Pétursdóttir 
við formennsku í Félagi löggiltra endurskoðenda. Hún segir 

spennandi tíma fram undan með fjölbreyttum verkefnum er 
snerta þróun á starfsumhverfi stéttarinnar.  Fjölbreytt 

endurmenntun og frjótt erlent samstarf einkenna starf félagsins.

„Ég hvet samt ungt fólk til að hugleiða endurskoðun sem starfsframa. Starfið er mjög fjölbreytt og krefjandi og það er spenn-
andi að fá að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum með viðskiptavinum,“ segir Margrét Pétursdóttir. MYND/ANTON briNk

FLE stóð fyrir sam-
tals 26 atburðum 

á seinasta starfsári í þeim 
tilgangi að efla og við-
halda endurmenntun 
endurskoðenda. 
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Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafræðin-
gur - löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

Rakel Árnadóttir
Skrifstofustjóri

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi 
til löggildingar fasteig-
na-fyrirtækja og skipasölu.

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi 
til löggildingar fasteig-
na-fyrirtækja og skipasölu.

Smári Jónsson
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.

Stórikriki 47
Opið hús mánudaginn 25. janúar 
kl. 17.00-17.30  
Vel staðsett og fallegt  254,8 fm. einbýli auk 
46,8 fm. bílskúrs samt. 301,6 fm. í Mosfellsbæ. 
Glæsileg stofa, borðstofa og eldhús í opnu 
miðrými með mikilli lofthæð, stórum gluggum 
og einstaklega góðri hljóðvist. Rúmgott 
sjónvarpshol, hjónaherbergi með rúmgóðu 
fataherbergi og sér baðherbergi, þrjú rúmgóð 
herbergi, rúmgott baðherbergi með horn-
baðkari og sturtu, þvottahús og bílskúr. Stutt 
er í skóla. Verð: 77 millj.

Kambsvegur 6
Opið hús miðvikudaginn 27. janúar  
kl. 17:30-18:00
Falleg 5 herbergja 130,4 fm miðhæð í þriggja 
íbúða húsi í Langholtshverfi í Reykjavík. Íbúð 
er 102,4fm og bílskúr 28fm. Inngangur er 
sameiginlegur með risi. Sér þvottaherbergi. 
Garðurinn er stór og fallegur. Íbúðinni fylgir 
verönd sem snýr í suður við bílskúr. Svalir með 
fallegu ústýni til austurs. Mjög rúmgóð og 
falleg eign á vinsælum stað þar sem að stutt 
er í alla þjónustu. Verð: 43,9 millj.

Hamrakór 5
Opið hús þriðjudaginn 26. janúar  
kl. 18:00-18:30
Glæsilegt og vel skipulagt 254,4 fermetra 
raðhús/tengihús á tveimur hæðum að með-
töldum 31,2 fermetra innbyggðum bílskúr. 
Mikils útsýnis nýtur af efri hæð til Bláfjalla, yfir 
Rjúpnahæð og til sjávar. Húsið er steinað að 
utan. Gluggar í húsinu, útihurð og bílskúrshurð 
eru úr dökkum Maghony harðvið. Gólfhiti er í 
öllu húsinu. Fallegar innréttingar, hvít sprautu-
lakkaðar. Hnotuparket og flísar á gólfum.
Verð: 67,9 millj.

Þverholt 5  
Opið hús þriðjudaginn 26. janúar  
kl. 17:00-17:30
Rúmgóð og björt 2ja herbergja 55,1 fm risíbúð 
á 4. hæð í litlu fjölbýli í miðbænum. Hluti 
íbúðar er undir súð og er því gólfflötur stærri 
en uppgefnir fermetrar. Á lóð eru fjögur 
bílastæði fyrir íbúa hússins. Falleg íbúð á vin-
sælum stað þar sem að stutt er í alla þjónustu. 
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á svæðinu 
undanfarin ár.Verð: 29,9 millj.

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

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG 

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAG 

OPIÐ HÚS  ÞRIÐJUDAG 

OPIÐ HÚS  MÁNUDAG

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI BORGARTÚNI 30, 105 REYKJAVÍK - STAKFELL@STAKFELL.IS - WWW.STAKFELL.IS

535 1000 

Erum með til leigu þessi glæsilegu og fallegu hús í 

hjarta Kvosarinnar í Miðbæ Reykjavíkur. Um ræðir 

ca. 1.300 fm húsnæði. Húsin leigjast öll saman 

undir atvinnurekstur. Meðfylgjandi tillögur sýna 

mögulega nýtingu þ.e. tveir veitingastaðir 

( jarðhæð og götuhæð) og ellefu útleiguíbúðir/

herbergi fyrir t.d. ferðamenn. 

Leitað er eftir metnaðarfullum og traustum aðilum.

VESTURGATA 
6-8-10 og 10A 
(NAUSTIÐ ÁSAMT EFRI HÚSUM)

Upplýsingar gefur 
STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON 
Sölustjóri

Hdl. löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðill
Sími: 895 2049 og stefan@sakfell.is

til leigu 

Hér má sjá teikningu sem 
sýnir mögulegt skipulag 
hússins.

Allt að 11 gistirými-herbergi skv. 
tillögu eða stækkun á Nausti 
veitingahúsi fyrir allt að 
250 manns.

Veitingahús allt að 150 
manns.

Veitingahús á jarðhæð 
allt að 75 manns. 
(Naustkjallari)



HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 199 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.000. Rnr.302074. Á 
staðnum.

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2007, 
ekinn 232 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.301884. Á staðnum.

KIA Carens ex leður bakkmyndavel 
17” álfelgur. Árgerð 2015, ekinn 2 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Tilboðsverð 
4.490.000. Rnr.301848. Á staðnum.

KIA Ceed 1.6 dísel. Árgerð 2014, ekinn 
44 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Tilboðsverð 
2.690.000. Rnr.302043. Á staðnum.

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2015, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.390.000. Rnr.302046. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.790.000. Rnr.280113.

HYUNDAI I 30 classic. Árgerð 2015, 
ekinn 31 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.890.000. Rnr.270226.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 76 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.290.000. Rnr.240524.

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec 4 
matic. Árgerð 2014, ekinn 67 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.990.000. 
Rnr.991545.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Þarftu að kaupa  
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

KIA Sportage. Árgerð 2013 ekinn 108 
Þ.KM dísel sjálfskiptur. Verð 4.190.000. 
Rnr.101416. Glæsilegt eintak

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

MAZDA Cx-5. Árgerð 2014, ekinn 
12 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.480.000. Rnr.120109.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Honda Accord Tourer Elegance, 
7/2013, ek 46 þús km, sjsk, góð 
nagladekk, ásett verð 3590 þús, er á 
staðnum, raðnr 152326.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

www.islandus.is  —  facebook.com/islandusbilar  —  Sími: 552 2000 

100% fjármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  100% fjármögnun og Íslensk ábyrgð í boði.  

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu framleiðendum 

Fáðu betra tilboð 
Betri verð  
á rafbílum 
T.d: Nissan Leaf, Ford 

Focus rafbíll, Toyota Prius 
Mitsubishi Outlander 4x4 

Fáðu tilboð á 
www.islandus.is 

Islandus.is hefur í meira en áratug aðstoðað við kaup á nýjum og nýlegum bílum frá Evrópu og USA. 
Fjölmargir hafa sparað hundruði þúsunda,  jafnvel milljónir króna,  með beinum innflutningi.  

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



TOYOTA LAND CRUISER 120 Verð: 
3.450.000 Kr. Ekinn: 148.000 
Raðnúmer: 25410 http://www.
sjalfsalinn.is/ ENGIN SÖLULAUN

TOYOTA LAND CRUISER 120 Verð: 
4.900.000 Kr. Ekinn: 143.000 
Raðnúmer: 25409 http://www.
sjalfsalinn.is/ ENGIN SÖLULAUN

PEUGEOT 508 Verð: 3.250.000 Kr. 
Ekinn: 98.000 Raðnúmer: 25421 
http://www.sjalfsalinn.is/ ENGIN 
SÖLULAUN

HYUNDAI I30 Verð: 2.550.000 Kr. 
Ekinn: 34.000 Raðnúmer: 25422 
http://www.sjalfsalinn.is/ ENGIN 
SÖLULAUN

TOYOTA HIACE Verð : 2.590.000 Kr. 
Ekinn: 130.000 Raðnúmer: 25369 
http://www.sjalfsalinn.is/ ENGIN 
SÖLULAUN

VOLVO XC90 Verð: 1.800.000 Kr. 
Ekinn: 122.000 Raðnúmer: 25427 
http://www.sjalfsalinn.is/ ENGIN 
SÖLULAUN

TOYOTA HILUX Verð : 1.690.000 Kr. 
Ekinn: 217.000 Raðnúmer: 219 http://
www.sjalfsalinn.is/ ENGIN SÖLULAUN

NISSAN NOTE Tekna Verð : 1.290.000 
Kr. Ekinn: 86.000 Raðnúmer: 1367 
http://www.sjalfsalinn.is/ ENGIN 
SÖLULAUN

RENAULT MEGANE sport tourer 
Verð : 2.300.000 Kr. Ekinn: 48.000 
Raðnúmer: 1373 http://www.
sjalfsalinn.is/ ENGIN SÖLULAUN

MAZDA 2 Advance Verð : 900.000 Kr. 
Ekinn: 92.000 Raðnúmer: 1360 http://
www.sjalfsalinn.is/ ENGIN SÖLULAUN

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

 Bílar til sölu

Hyundai Tucson - 950 
þús sTgr.

Hyundai Tucson, árg 2007, ekinn 158 
þús, bensín, sjsk. Sko 2017. Ásett kr. 
1.350.000 - stg. kr. 950.000 Uppl í 
896-0753

Hyundai Terracan 2.5TD ek. 188þ km. 
Beinsk. 32” dekk. Nýskoðaður. Verð 
590þ. S. 6900360

discovery 2014
Discovery 2014-11, HSE svartur 256 
hö. Ek. 28.000 eins og nýr. 7 manna, 
topplúgur, bakkmyndav. ofl. Verð 
13.950.000. Til sölu og sýnis hjá 
Bílahöllinni s: 567 4949.

 Bílar óskast

Bíll óskasT á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 vörubílar

Til sölu Man vöruBíll
Til sölu MAN 26-464 6x4, árg. 1999. 
Ek. 330 þús. Er á lofti að aftan, með 
vélaflutninga palli og dráttarstól. Sími 
892-5855

Til sölu Man vöruBíll
Til sölu MAN 35-403 8x4, árg. 1998. 
Ekin 440 þús. Retarder, nýlegur 
gírkassi og nýlega upptekin vél. Sími 
892-5855

 Húsbílar

 Fjórhjól

Til sölu CF Moto 500cc árg.2008, ekið 
8.000km. Vel útbúið með hlífðargleri 
að framan, hita í handföngum, 
breiðari stigbrettum og álhlífum 
að neðan. Götuskráð á rauðum 
númerum. Smurbók. Uppl. í síma 
7774090

 vinnuvélar

Til sölu TrakTorsgraFa
Til sölu New Holland traktorsgrafa árg. 
2006, ekin 4200 tíma. Glussahraðtengi 
að framan og aftan. 3 afturskóflur 
fylgja. Sími 892-5855

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Hjólbarðar

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

 varahlutir

Felgur
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Alhliða bókhaldsþjónusta
Bókhald • Laun • Virðisaukaskattur

Uppgjör • Stofnun fyrirtækja • Ráðgjöf

Sími 616-9480

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Gott tækifæri ! Hummer H2 Lux 
vel búinn ek 132 þ.km Flottur jeppi / bilað 
framdrif / gott tækifæri fyrir handlagna verð 
aðeins 950 þús ! Að öðru leiti í topp standi !                           
Sjá raðnr 157158.

Malarhöfða 2  • 110 RVK 

til sölu

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 Bókhald

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

 Málarar

ReGNBoGALItIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

 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

SMIðUR GetUR Bætt vIð 
SIG veRkefNUM

Öllum allmennum smíðum 
bæði smá sem stór verkefni, 
er með margra ára reynslu í 

byggingariðnaði. 
Uppl. í síma 8555520 eða 

hvverk@simnet.is

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

Húsasmiðameistari getur bætt við 
sig verkefnum. S.6269899/6269099 
rhsmidar@internet.is

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

LekUR ÞAkIð ?
Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt 
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli 
geta fylgt. s. 8498700.

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

Ýmiskonar húsaviðhald S: 8478704. 
manninn@hotmail.com

 Nudd

Kínverska Nuddstofan í Hamraborg 
20A Getum hjálpað þér að losna við 
ýmsa verki og kvilla. S. 5646969

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

SPÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

Árshátíða og þorrabandið “Hér sé 
stuð” Uppl. á antonben@simnet.is

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

 trésmíði

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

 til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. 15% afsláttur í janúar. www.
myranaut.is s. 868 7204

feRðAÞjóNUStA/
AtHAfNAMeNN

2x20 fet, gámahús, innréttað, 
einangrað, rafmagn, ofnar,auðvelt 
að flytja. Verð 2.250.með vsk. Uppl. 
820-5181

 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.

 Sjónvarp

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

 Ökukennsla

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

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Til leigu 111 m² atvinnuhúsnæði 
á Kársnesi 200 Kópavogi. Stór 
iðnaðarhurð. Salerni, vaskur. Tvö stæði 
á útisvæði fylgja með. Leiguverð 155 
þús án VSK. Þrír mánuðir í tryggingu. 
Laust 1. febrúar. Frábær aðstaða 
fyrir lítið þjónustufyrirtæki, auðvelt 
aðgengi. Nánari upplýsingar í síma 
6188418.

LeIGjeNDUR, tAkIð eftIR!
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.

5. herb. íbúð til leigu í Reykjanesbæ 
fyrir fjölskyldu. Laus strax. Sanngjörn 
leiga. Uppl. í síma 6926688.

30fm góður bílskúr til leigu í Hfj. Uppl. 
sendist á: antonben@simnet.is

 Atvinnuhúsnæði

Verslunar og skrifstofuhúsnæði til 
leigu. Hlíðasmári 60 m2 jarðhæð, 
Skútuvogi 100, 250, 500 m2 á 
jarðhæð. Skútuvogi 100 og 400 m2 á 
2. hæð. Upplýsingar sími 66 45 900 og 
santon@mi.is

 Geymsluhúsnæði

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir starfskrafti í viðhaldi á 
húsnæði, má vera eldri menn reynsla 
skilyrði. Uppl. í síma 616 1569.

Óskar eftir duglegum starfsmönnum 
alla virka daga í Bakaríið Kornið 
Borgartúni, Hafnarfirði og Keflavík. 
Áhugasamir sendi umsókn á 
tölvupóstinn umsokn@kornid.is

Verslunin Kvosin óskar eftir ábyrgum 
og samviskusömum einstakling á 
vaktir frá kl. 10:00-18:00 alla virka 
daga. Einungis 18 ára og eldri koma til 
greina. Reynsla af afgreiðslustörfum 
æskileg. Einnig óskum við eftir 
starfsmanni aðrahverja helgi. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá og uppl. 
um meðmælendur á telma@kvosin.is 
fyrir 29 Janúar.

SAMvINNA í BoðI
Alþjóðlegt tæknifyrirtæki sem 

sérhæfir sig í þróun og dreifingu 
á gæða tölvulausnum leitar að 

samstarfsaðilum í hópum. Í 
boði eru góð laun fyrir auðvelda 

tölvuvinnu. Eigin tölva og 
nettenging eru nauðsynleg til að 

ná inn góðum tekjum.
Hafir þú áhuga á samstarfi 

hafðu þá samband í tölvupósti á 
netfangið bonami.ehf@gmail.com

Saumastofan Breytt & Bætt leitar af 
saumakonu sem talar íslensku, er með 
reynslu og getur afgreitt. Vinnutími frá 
10:00 - 18:00. Hafið samband í síma 
659-6653.

Smiðir óskast. Óska eftir að ráða smiði 
í innréttingavinnu, viðhald og nýsmíði. 
Góð og mikil vinna framundan. Uppl 
í síma 8240232 ssvanursig@hotmail.
com Szukamy stolarzy Chcemy 
zatrudnic stolarzy do wykanczania 
wnetrz, konserwacji oraz nowego 
budownictwa. Zapewniamy duzo 
ciekawej pracy. 8240232 ssvanursig@
hotmail.com

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

http://www.facebook.com/cafecatalina

Leikir helgarinnar
Laugardaginn 23. jan
12:35 Norwich City - Liverpool
14:50 Man.United - Southampton
17:20 W.Ham United - Man.City

Sunnudaginn 24. jan
13:20 Everton - Swansea City
15:50 Arsenal - Chelsea

Þórður Braga,
Siggi Grétars,
Bjarki Hall og
Árni Hjalta
spila um helgina. 

Allir velkomnir

S: 520-3500 & 773-4700                                                         

Til sölu fullkomin framleiðslubúnaður fyrir 
Bio-Diesel, olíu úr repju. Sjálfvirk stöð og 

auðveld í flutningi. Hentar einkar vel fyrir 
rútur, flutningabíla og reyndar allar diesel vélar. 

Mjög gott verð og ýmis skipti eru skoðuð.
Uppl.  gefur Óskar Mikaelsson í 

síma 773-4700 oskar@atv.is

                

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali S. 773-4700

Frábært tækifæri í Bió-Diesel framleiðslu

skemmtanir

til sölu

Hraunhamar kynnir glæsilegt atvinnuhúsnæði samtals 1.752 fm. á 
einni hæð ( í dag er þar rekin fullkomin fiskvinnsla). Húsið er byggt  
2011 og er sérlega vandað, hentar sérstaklega vel undir matvæla-
framleiðslu eða fiskverkun. Góð staðsetning á hafnarsvæðinu. Lóð 
malbikuð. Fullbúin eign í algjörum sérflokki. Mjög góð fjárfesting. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Hraunhamar kynnir til sölu verslunar, skrifstofu og lagerhúsnæði 
ca 1.400 fm. húseign. á 4.hæðum. 1.hæð (jarðhæð) í leigu. 2.hæð 
skrifstofuhúsnæði (í leigu). 3.hæð skrifstofuhúsnæði (laust). Kjallari/
jarðhæð lager með innkeyrsludyrum. Frábær staðsetning og aug-
lýsingagildi. Mjög hagstætt fermetra verð. Upplýsingar gefur Helgi 
Jón sölustjóri s. 893 2233.

Lónsbraut 1 - Hafnarfjörður  
Glæsileg húseign

Reykjavíkuvegur 60  
- Hafnarfjörður - Fjárfesting

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

STÓRIKRIKI – 270 MOS
BÓKIÐ SKOÐUN
• Einstaklega fallega 247,5 fm. 7 herb. ( penthouse íbúð ) á 2 hæðum ásamt stæði bílageymslu.   
• Tvennar svalir og frábært útsýni.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  4 rúmgóð svefnherbergi.  
• Eitt baðherbergi í dag en möguleiki að bæta öðru við. 
• V. 57,9 millj.

KJARRHÓLMI 32 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 24.JAN KL.14:30-15:0 
ÍBÚÐ GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• Snyrtileg og vel skipulögð 3ja herb íbúð
• Íbúð er 75.1 fm auk 10 fm sérgeymslu
• Góð svefnherbergi / endurnýjað baðherbergi
• Suður-svalir / fallegt útsýni yfir Fossvoginn
• V. 27,9 millj.

FROSTAFOLD 6 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. JAN FRá KL. 14.30 – 15.00
• Björt 62,8 fm 2ja herb íbúð á 6. hæð.
• Lyftuhús og sérmerkt stæði á bílaplani.
• Frábært útsýni og stutt í þjónustu.
• V. 24,9 millj.

AKURHOLT 20 – 270 MOS.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. JAN. KL. 14:00 – 14:30
• Einstaklega fallegt og frábærlega staðsett 237,9 fm. 6 herbergja einbýlishús á einni hæð, 
• Mikið endurnýjuð á síðustu árum, eldhús, bæði baðherbergi, þakkantur, gólfefni, hurðar o.fl.  
• Tvöfaldur 83,3 fm. bílsk. með 2 innkeyrslu hurðum, sauna, heiturpottur,  
   sturta og líkamsræktaraðstaða.   
• Frábært útsýni og lóðin er 1.514 fm. Stór  
  suður-verönd. Hellulagt bílaplan með hitalögn 
• V. 63,9 millj.

VESTURGATA 20 – 101 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN - ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
• Góð 4ra herb., 106 fm íbúð á besta stað í 101
• 2 svefnherb., 2 stofur, rúmgott eldhús og bað
• Aukin lofthæð í íbúð sem gefur henni sjarma
• Gluggar eru á 3 vegu, fallegt útsýni
• Eign hefur verið endurnýjuð töluvert
• V. 43,5 millj. 

STAÐARHVAMMUR 1 – 220 HFJ
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. JAN FRá KL. 15.30 – 16.00
• Opin og björt 84 fm 2ja herb íbúð á 2. hæð.  
• Eign sem hefur verið vel viðhaldið.
• Frábært útsýni og stutt í alla þjónustu. 
• V. 24 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

AUSTURKÓR 47 – 203 KÓP.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. JAN. KL. 14:00 – 14:30
• Vel skipulagt, fallegt 5 herb, 160 fm endaraðhús með bílsk. á útsýnisstað í Rjúpnahæði í Kóp. 
• 4 svefnherbergi - baðherbergi og gestasalerni.  
• Glæsilegt útsýni til suðurs, vesturs og norður. Ósnortin náttúran við lóðina.
• V. 59,8 millj.

BÆJARBREKKA 5, BJARG – 225 GBÆ.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. JAN. KL. 15:00 – 15:30
• Virkilega vel staðsett um 300 fm einbýlishús innarlega í botnlangagötu á rólegum stað.
• Óhindrað útsýni til suðurs.  Alls 1.000 fm eignarlóð.  Næg bílastæði.
• Þrjú góð herbergi, tvö baðherbergi.  Mikil lofthæð og halógenlýsing.
• V. 69,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472



Hvað finnst þér um listamannalaun? Ég 
er á því að sem flestir listamenn eigi að fá að 
njóta launa sinna. Það hefur reynst mörgum 
erfitt þar sem ríkið tekur af þeim launin að 
hluta og deilir út til sérvalinna listamanna 
undir yfirskyni „listamannalauna“. Réttast 
væri að launin hétu „laun fyrir útvalda“ 
sem gæfi réttari mynd af framkvæmdinni. 
Almennir listamenn hafa m.a. þurft að keppa 
í útgáfu við ríkisstyrkta listamenn sem getur 
verið erfitt. Einn er með ríkispeninga en hinn 
ekki. Réttast væri að allir listamenn væru 
jafnir og hefðu jöfn tækifæri. Þannig upp-
skera þeir sem sá en ekki þeir sem fá náð fyrir 
opinberri nefnd.

Finnst þér mikilvægt að halda uppi 
öflugu menningarlífi hér á landi? Öflugt 
menningarlíf er mikilvægt og hefur einkennt 
samfélög manna frá upphafi. Listin rammar 
inn samfélagið, segir söguna, þróar tilfinn-
ingar og gefur af sér gleði og sorg. Það er 
leitun að þeim sem ekki dáist að list. En það 
sem gleymist oft í umræðu um menningar-
líf er að það eru einstaklingarnir sem ættu 
að móta menninguna með sköpun sinni, 
þátttöku og skoðunum en ekki opinberar 
skömmtunarnefndir. Menningin er fólksins 
ekki ríkisins.

Heldurðu að menningarlífi á Íslandi 
væri betur borgið með eða án lista-
mannalauna? Menningin væri betur sett 
án launa fyrir útvalda listamenn. Listin er oft 
á skjön við almenningsálitið, venjur, tísku 
og strauma. Þeir sem ögra vekja athygli og 
breyta viðhorfum. Þeir eru oft óvinsælir, 
taldir hæfileikalausir og jafnvel fordæmdir. 
Sagan horfir svo um öxl og skiptir um skoð-
un. Um leið og listamaður fer að hegða sér 
með úthlutunarnefndina í huga er hætt við 
því að hann hætti að ögra og fara eigin leiðir. 
Hann reynir mögulega að höfða til nefndar-
innar í stað fólksins eða sjálfs sín. Hann fer 
sér hægt í því að segja skoðanir sínar og gætir 
þess að stíga ekki á tær í samböndum og 
nefndum sem koma að úthlutuninni. Hann 

skoðar hverjir hafa fengið styrki í fortíð og 
hvað þeir hafa gert. Það er í það minnsta 
veruleg hætta á því að laun fyrir útvalda lista-
menn hafi neikvæð áhrif á listina. Það er hætt 
við því að þau slökkvi neistann.

Hverjir eru kostir eða ókostir þess að 
listamannalaun verði áfram í óbreyttri 
mynd? Það er erfitt að sjá kosti þess að halda 
áfram að handvelja útvalda listamenn sem 
fái opinbera framfærslu á meðan allir aðrir 
listamenn þurfa að standa á eigin fótum. 
Listsköpun felur í sér mikla vinnu og ætti 
að fagna öllum þeim sem helga sig listinni 
að hluta eða öllu leyti. Enginn ætti að vera á 
opinberri framfærslu.

Hvernig finnst þér fyrirkomulagið um 
úthlutun þessara launa? Myndirðu vilja 
breyta fyrirkomulaginu? Það er ógerlegt að 
lagfæra slæma hugmynd með nýrri aðferð. 
Best er að leggja opinberu framfærsluna af 
svo að allir listamenn haldi meiru af launum 
sínum. Embættismennirnir sem úthluta 
opinberu fé til sérvalinna listamanna láta oft 
sem svo að „faglegt mat“ hafi ráðið því hverjir 
fengu framfærslu það árið. Það eru nöturleg 
skilaboð til allra þeirra sem sækja um ár eftir 
ár. Hvaða fag er það sem segir til um hver sé 
betri listamaður en annar? Er listrænt mat 
ekki alltaf huglægt? Engin ein afstaða til 
listarinnar er algild og þá síður afstaða hins 
opinbera.

Hvað með heiðurslaun listamanna? 
Sýndur heiður og opinber framfærsla hafa 
ekki fylgst að nema í tilviki „heiðurslista-
mannalauna“. Hvers vegna þurfa þeir sem 
eru heiðraðir fyrir listsköpun sína að fara í 
kjölfarið á opinbera framfærslu? Væri ekki 
nær að heiðurinn felist í viðurkenningu og 
þakklæti fremur en loforði um að skatt-
stjóri muni nú færa fé frá listamönnum til 
þeirra sem nú eru heiðraðir? Af heiðri kemur 
sæmdin og verður hver að svara því fyrir sig 
hvort opinber framfærsla eigi heima meðal 
þeirra hugtaka.

Eiga listamannalaun rétt á sér?
Undanfarið hefur mikið verið rætt um listamannalaun og sitt sýnist hverjum. Flest getum við verið sam-
mála um að menning sé mikilvægur hluti af lífi þjóðar. Hér eru kostir og ókostir listamannalauna reifaðir.

Hvað finnst þér um listamannalaun? 
Ég styð þau heilshugar. Við búum í landi 

þar sem landbúnaður, íþróttastarfsemi 
og ferðaiðnaður eru ríkisstyrkt, af hverju í 
ósköpunum ættu listir að falla í annan og 

verri flokk? Launin gera listafólki kleift að 
skapa sína list í friði, af natni og einbeitingu. 

Magn er ekki sama og gæði. Að auki hvetur 
þetta íslenskt listafólk til að vinna fyrir 

íslenskan markað með erlendan markað 
sem aukavettvang frekar en öfugt.

Hversu mikilvægt er að halda uppi 
öflugu menningarlífi hér á landi? Það 
er ómælanlega mikilvægt. List og menn-

ingu er ekki hægt að verðmerkja, þetta eru 
ómetanleg verðmæti. Aftur á móti kostar sú 

vinna sem liggur að baki tíma og peninga. 
Svo virðist vera að sumir haldi að listin 

spretti fram fullsköpuð án vinnu og að þeir 
sem stunda listsköpun séu einhvers konar 

afætur. Þetta er firra. Listafólk býr til list í 
þeirri von að gefa af sér og gefa samfélaginu 

nýja sýn. Íslendingar eru þjóða duglegastir 
að mæta á menningarviðburði, aðsókn í 

leikhús sýnir það og sannar. Tölur Hagstofu 
Íslands benda til þess. Sýningargestir í leik-

húsunum voru 271.046 og sýningargestir 
atvinnuleikhópa 73.732 árið 2013/2014. 

Listamannalaun eru ekki einungis mikilvæg 
listafólki heldur þjóðinni.

Heldurðu að menningarlífi á Íslandi 
væri betur borgið með eða án lista-

mannalauna? Allar rannsóknir sýna að 
fjárfesting í skapandi greinum, sérstaklega í 

formi opinberra styrkja, skilar sér marg-
falt til baka. Í skýrslu sem kom út 2011 að 

nafninu Kortlagning á hagrænum áhrifum 
skapandi greina var sýnt fram á að árið 

2009 veltu skapandi greinar hér á landi 189 
milljörðum, þar var hlutur hins opinbera 

12,5% af heildarveltu greinanna. Þessari 
endalausu aðför að menningunni verður 
að linna og þessu árlega gali líka. Það má 
einmitt alltaf treysta á SUS til að sjá ekki 

fjárhagslegan ábata af augljóslega góðri fjár-

festingu heldur vilja þau leggja þessar arð-
bæru stofnanir niður. Allt í nafni nýfrjáls-

hyggjunnar. Þau skortir listræna sýn og vilja 
til frumsköpunar. Þessi árlega sýning er 

bara innantómar eftirhermur að erlendri 
fyrirmynd og þreytt endurtekning.

Hverjir eru kostir eða ókostir þess að 
listamannalaun verði áfram í óbreyttri 

mynd? Ef eitthvað er þá ætti hreinlega 
að hækka úthlutunarupphæðina, fjölga 

mánaðarlaununum og gefa ungu listafólki 
fleiri tækifæri. Kosturinn við að hver nefnd 

sitji þrjú ár í senn er sá að þá hefur nefndar-
fólkið betri yfirsýn yfir veitta styrki. Styttri 

setutími er ekki endilega kostur og aðrar 
örar breytingar verður að hugsa í þaula. Það 
er erfitt að ræða efnislega um hverja úthlut-

unarnefnd fyrir sig en það er gríðarlega 
mikilvægt að þær séu sjálfstæðar og óháðar. 

Slíkt ber stjórninni að gæta.

Hvernig finnst þér fyrirkomulagið um 
úthlutun þessara launa? Myndirðu vilja 

breyta fyrirkomulaginu? Eins og með 
allar opinberar stofnanir geta nefndirnar 

ekki verið yfir gagnrýni hafnar. Einnig ber 
þeim skylda til að vera gegnsæjar. Umræð-

an er eðlileg en fer alltof oft á persónulegt 
og ófaglegt plan. Slíkt er ekki neinum til 

gagns. Launþegar skila framvinduskýrslu 
um sína vinnu sem er forsenda fyrir að 
önnur umsókn sé yfirhöfuð samþykkt. 

Umsóknir eru alltaf metnar á fyrri vinnu og 
skilum. Að auki má upphugsa leiðir til að 

einfalda launa- og styrkjakerfið.

Hvað með heiðurslaun listamanna? 
Ég tel það eðlilegt að listafólki sé umbun-
að fyrir vel unnin störf, einstaklingar sem 

hafa unnið afskaplega gott starf í áratugi þá 
sérstaklega. Heiðurslaunin eru einmitt það, 

til að heiðra framúrskarandi og vonandi 
áframhaldandi vinnu. Einnig eru heiðurs-

launin líka til þess gerð að veita þessu fólki 
atvinnuöryggi á efri árunum, jafnvel í fyrsta 

sinn. Slíkt ber að virða og fagna.

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Sigríður Jónsdóttir
leikhúsgagnrýnandi Fréttablaðsins

Laufey Rún Ketilsdóttir
Formaður sus
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Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Álfkonuhvarf 21 – íbúð 204
Opið hús mánudaginn 25. jan. kl.  17.30-18.00

Björt og einstaklega falleg íbúð með stæði í bílageymslu. 
Íbúðin er fallega innréttuð með gegnheilu eikarparketi 
og góðum innréttingum. Stofan er opin og rúmgóð með  
svölum mót s-austri og góðu með fjallasýn.

Verð:  34.500.000

3
herb.

96
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Lækjasmári 2 – íbúð 0801
Opið hús sunnudaginn 23. jan.  kl. 16.00-16.30

Borg Fasteignasala s. 519-5500 kynnir fallega 4ra 
herbergja íbúð á 8. og efstu hæð í góðu lyftu húsi við 
Kópavogsdalinn. Eignin er laus við kaupsamning.
Íbúðin er björt með miklu útsýni til suðurs og austurs. 
Suður-svalir eru að hluta til yfirbyggðar.

Verð: 39.900.000

4
herb.

111
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Álfataún 12 - inngangur til vinstri
Opið hús sunnudaginn 23. jan. kl. 14.00-14.30

Einstaklega falleg íbúð með 3 góðum svefnherbergjum, 
stofu og sjónvarpsholi, eldhúsi baðiherbergi og þvotta-
húsi. Meðfram suðurhlið hússins er sér pallur í algjöru 
skjóli. Frábær staðsetning við Fossvogsdalinn, stutt í 
skóla, leikskóla og þjónustu.

Verð: 42.900.000

5
herb.

136
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Suðurhlíð 38

Suðurhlíð 38,til sölu glæsilega 3ja-4ja herbergja 135,5 fermetra 
endaíbúð á þriðjuhæð í lyftuhúsi við Suðurhlíð í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu, tvö rúmgóð svefnherbergi annað með fataherber-
gi inn af, baðherbergi, eldhús með þvottahúsi inn af, Stórar stofur 
með glæsilegu útsýni, sjónvarpsherbergi, Tvö bílastæði í lokaðri 
bílageymslu og sérgeymslu. 

Verð: 85.000.000

Opið hús laugardaginn 23. jan. kl. 15.00-15.30

Verð: 30.900.000

17. júnítorg 1 - Garðabæ
Falleg 2ja herbergja 84.1 fm íbúð á 1.hæð með 
verönd í viðhaldsléttu fjölbýlishúsi með lyftu 
fyrir 50.ára og eldri. Þjónustumiðstöð aldraðra og 
bakarí er í næsta húsi. Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

84.1
m2.

2
herb.

Opið hús sunnudaginn 24. jan. kl. 14:00 -14:30

OPIÐ
HÚS

Verð: 29.500.000

Arnarsmári 30
Falleg og björt  77,5 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi við 
Arnarsmára í Kópavogi. Íbúðin skiptist í eldhús og 
stofu í alrými, baðherbergi og tvö svefnherbergi. 
Svalir í suðvestur

Opið hús þriðjudaginn 26. jan. kl 17:30 -18:00

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

77,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Verð: 33.500.000

Kópavogsbraut 3
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér afgirtum 
sólpalli í nýlega standsettu fjölbýlishúsi á góðum stað 
í Kópavogi.  Eignin skráð 85,3 fm. Bæði hús og íbúð 
var endurnýjað 2012.

Opið hús sunnudaginn 24. jan. kl 14:30 - 15:00

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

85,3 
m2.

3
herb.

OPIÐ
HÚS

135,5
m2.

4
herb.

OPIÐ
HÚS

Verð: 40.800.000

Lautasmári 22
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
góðu fjölbýlishúsi við Lautasmára í Kópavogi.  Eignin 
er alls 132,5 fm sem skiptast í 102,3 fm íbúð, 13,5 fm 
geymslu og 16,7 fm stæði í bílageymslu. Úlfar Þór

Fasteignasali
 897 9030

102,3
m2.

4
herb.

Fossvegur 2 - 800 Selfoss
2ja herb íbúð á efstu hæð í vinsælu fjölbýli 
á Selfossi. Íbúðin er 70.8 fm að stærð og er 
geymsla og þvottahús innan íbúðar. Gott útsýni 
af svölum. Eignin hentar vel sem fyrstu kaup 
eða sem fjárfesting til útleigu

Verð:  17.900.000

2 
herb.

70.8 
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Sólvallagata 68
Stór og mikið endurnýjuð hæð í Vesturbænum í 
góðu steinhúsi. Frábær íbúð fyrir stóra fjölskyldum 
einstaklega vel skipulögð með 4 svefnherbergjum, 2 
rúmgóðum stofum, 2 baðherbergjum, glæsilegu eldhúsi  
og geymslu-rislofti yfir stórum hluta íbúðarinnar.

Verð:  54.900.000

6
herb.

148
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Baugakór 1 - íbúð 204
Opið hús sunnudaginn 23. jan. kl . 15.00-15.30

Um er að ræða íbúð í góðu fjölbýli með stæði í 
upphituðum bílakjallara. Íbúðin hefur sérinngang af 
svölum, 2 góð herbergi, opna og rúmgóða stofu og 
vandað efnisval svo sem eikar plankaparket, granít á 
bekkjum og gegnheilar flísar í eldhúsi og baði.

Verð:  35.500.000

3
herb.

96,1
m2.

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882



Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81,3 fm snyrtileg 3ja herbergja íbúða á 1. hæð
Tvö svefnherbergi með parketi. 
Stofa með svölum til suðurs.  
Anddyri og hol sem nýtist vel fyrir vinnuaðstöðu.
Fallegt eldhús með flísum á gólfi. 
Geymsla í kjallara. 

Suðurbraut Hafnarfirði

Verð frá: 26,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 

78,8 fm þar af geymsla 4,9 fm 

Réttur til að byggja bílskúr fylgir 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning 

Álftamýri

Verð : 28,7 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vel skipulögð þriggja herbergja íbúð 

á fyrstu hæð Íbúðin er 78,8 fm 

Rúmgóðar svalir 

Stór sérgeymsla fylgir 

Eignin er laus við kaupsamning 

Sæbólsbraut

Verð : 26,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi 

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Raðhús að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara - Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. Eignin er 172, fm, þar af 
bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu 
Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður. Innréttingar 
sérsmíðaðar, granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð 
gólfefni. Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

5 herbergja 128 penthouse íbúð með 
víðáttumiklu útsýni. Tvennar svalir og stæði 
í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni Íbúðin 
afhendist fullbúin án gólfefna nema 
í votrýmum. Afhending er í febrúar 
Mannverk er byggingaraðili

Lyngás 1c

Verð : 55,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vönduð 4ra herbergja 123 fm

ásamt stæði í bílgeymslu

Afhendast fullbúnar án gólfefna

Síðasta íbúðin til sölu

Álfhólsvegur 22

Verð frá: 46,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

81 fm 3ja herbergja

60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til suðurs 

Eiðismýri

Verð frá: 39,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma 

Eignin er mikið til upprunaleg að innan 

Laus við kaupsamning

Hvassaleiti

Verð : 59,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Akuruhvarf 3
íbúð 302 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 26.jan. kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu) að stærð 77,8 fm 
Verktaki, Húsvirki 
Stæði í bílakjallara 
Þvottahús innan íbúðar 
Suður svalir
Lyftuhús 
Sameign snyrtileg og rúmgóð Laus strax 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, 
lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja 

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík.

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 

Samtals er eignin því 102,4 fm

Hjallavegur

Verð : 38,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast. 

60 ára og eldri 

Hólabraut
Hafnafirði

Rúmgóð og björt 196 fm sérhæð

4 svefnherbergi og tvö salerni

Aukaíbúð með sérinngangi

Fallegt útsýni ot tvennar svalir

Verð : 49,8  millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Mánatún 11 og 13

Fléttuvellir

Örfáar íbúðir eftir. 

Nýbygging með stæði 

í bílageymslu

Stutt í miðbæinn og 

í Laugardalinn

Verð :

Verð :

44,9 millj.

59,9 millj.

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

229 fm nýlegt einbýlishús á einni 
hæð í Hafnarfirði

Eignin skiptist í 4 svefnherbergi - 
stórar stofur og nýtt parket

Eldhús með vönduðum tækjum, 
fallegri innréttingu og marmara 
borðplötu

Stór bílskúr og þaðan innangengt 
á milli. Vönduð eign. 

Einbýlishús 337,9 fm 

Ofnar á hæð sprungu - vatnsskemmdir 

Mökuleiki á tveimur íbúðum í kjallara 

Bílskúr 34,0 auk grifju 

Góð staðsetning innan hverfis í enda botnlanga

Hálsasel 56

Verð : 59,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Ásakór 5

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.jan. kl.17:00-17:30

Mjög falleg 5 herbergja endaíbúð 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt 

stæði í bílgeymslu 

Tæplega 14 fm flísalagðar svalir 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum  

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

- með þér alla leið - - með þér alla leið -
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569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81,3 fm snyrtileg 3ja herbergja íbúða á 1. hæð
Tvö svefnherbergi með parketi. 
Stofa með svölum til suðurs.  
Anddyri og hol sem nýtist vel fyrir vinnuaðstöðu.
Fallegt eldhús með flísum á gólfi. 
Geymsla í kjallara. 

Suðurbraut Hafnarfirði

Verð frá: 26,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 

78,8 fm þar af geymsla 4,9 fm 

Réttur til að byggja bílskúr fylgir 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning 

Álftamýri

Verð : 28,7 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vel skipulögð þriggja herbergja íbúð 

á fyrstu hæð Íbúðin er 78,8 fm 

Rúmgóðar svalir 

Stór sérgeymsla fylgir 

Eignin er laus við kaupsamning 

Sæbólsbraut

Verð : 26,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi 

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Raðhús að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara - Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. Eignin er 172, fm, þar af 
bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu 
Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður. Innréttingar 
sérsmíðaðar, granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð 
gólfefni. Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

5 herbergja 128 penthouse íbúð með 
víðáttumiklu útsýni. Tvennar svalir og stæði 
í bílageymslu - eina íbúðin á hæðinni Íbúðin 
afhendist fullbúin án gólfefna nema 
í votrýmum. Afhending er í febrúar 
Mannverk er byggingaraðili

Lyngás 1c

Verð : 55,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Vönduð 4ra herbergja 123 fm

ásamt stæði í bílgeymslu

Afhendast fullbúnar án gólfefna

Síðasta íbúðin til sölu

Álfhólsvegur 22

Verð frá: 46,5 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

81 fm 3ja herbergja

60 ára og eldri 

Fallegt útsýni til suðurs 

Eiðismýri

Verð frá: 39,2 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 2307

Vel skipulagt 181,6 fm raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru 5-6 svefnherbergi 

auk annarra rýma 

Eignin er mikið til upprunaleg að innan 

Laus við kaupsamning

Hvassaleiti

Verð : 59,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali s. 695 5520

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Akuruhvarf 3
íbúð 302 

Verð : 31,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 26.jan. kl.17:30-18:00

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu) að stærð 77,8 fm 
Verktaki, Húsvirki 
Stæði í bílakjallara 
Þvottahús innan íbúðar 
Suður svalir
Lyftuhús 
Sameign snyrtileg og rúmgóð Laus strax 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, 
lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Falleg og vel skipulögð 80,8 fm 4ra herbergja 

útsýnisíbúð á efstu hæð í nýlega endurbættu 

steinhúsi á þessum vinsæla stað í Reykjavík.

Auk þess fylgir 21,6 fm bílskúr íbúðinni 

Samtals er eignin því 102,4 fm

Hjallavegur

Verð : 38,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Páll 893 9929 aðstm. fast. 

60 ára og eldri 

Hólabraut
Hafnafirði

Rúmgóð og björt 196 fm sérhæð

4 svefnherbergi og tvö salerni

Aukaíbúð með sérinngangi

Fallegt útsýni ot tvennar svalir

Verð : 49,8  millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Mánatún 11 og 13

Fléttuvellir

Örfáar íbúðir eftir. 

Nýbygging með stæði 

í bílageymslu

Stutt í miðbæinn og 

í Laugardalinn

Verð :

Verð :

44,9 millj.

59,9 millj.

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

229 fm nýlegt einbýlishús á einni 
hæð í Hafnarfirði

Eignin skiptist í 4 svefnherbergi - 
stórar stofur og nýtt parket

Eldhús með vönduðum tækjum, 
fallegri innréttingu og marmara 
borðplötu

Stór bílskúr og þaðan innangengt 
á milli. Vönduð eign. 

Einbýlishús 337,9 fm 

Ofnar á hæð sprungu - vatnsskemmdir 

Mökuleiki á tveimur íbúðum í kjallara 

Bílskúr 34,0 auk grifju 

Góð staðsetning innan hverfis í enda botnlanga

Hálsasel 56

Verð : 59,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Ásakór 5

Verð : 41,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 23.jan. kl.17:00-17:30

Mjög falleg 5 herbergja endaíbúð 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt 

stæði í bílgeymslu 

Tæplega 14 fm flísalagðar svalir 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum  

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

- með þér alla leið - - með þér alla leið -
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569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Hugmyndin um dul-
arfulla stjörnu sem 
líður um sólkerfið 
f j a r r i  s j ó n u m 
mannsins nær ára-
tugi aftur í tímann. 

Vísindamenn jafnt sem samsæris-
kenningasmiðir hafa haldið hug-
myndinni á lofti, oftar en ekki með 
lítið annað í höndunum en víðtæk-
ar og vonlausar fullyrðingar. Reiki-
stjarna þessi hefur gengið undir 
ýmsum nöfnum, þar á meðal Plán-
eta X, Nibiru og Nemesis. Það er því 
óhætt að segja að það hafi komið á 
óvart í vikunni þegar tveir 
virtir stjörnufræðingar 
kynntu ti l  leiks 
níundu plánetu 
sólkerfisins sem 
þeir höfðu fundið 
með óbeinum 
h æ t t i .  E n n 
merkilegri er sú 
staðreynd að til-
kynning vísinda-
mannanna var í 
formi ritrýndrar 
og afar faglegrar vís-
indagreinar sem birt var 
í virtu tímariti. Höfundarnir 
eru Mike Brown, stjörnufræðingur 
og prófessor í reikistjörnufræðum, 
og hinn 28 ára gamli Konstan-
tin Batygin, aðstoðarprófessor í 
sömu fræðum. Báðir kenna þeir við 
Tækniháskólann í Kaliforníu (Cal-
tech) og báðir hafa þeir fyrir löngu 
vakið athygli og aðdáun í vísinda-
heiminum.

Kenning þeirra, sem nú bíður 
staðfestingar, nær aftur til árdaga 
sólkerfisins, fyrir 4,5 milljörðum 
ára. Níunda reikistjarna þeirra hafði 
þá myndast í aðsópsskífu Sólarinn-
ar ásamt hinum reikistjörnunum 
átta. Á einhverjum tímapunkti 
þeyttist plánetan út úr skífunni og 
hefur síðan þá verið á langri spor-
braut um Sólina. Umferðartími 

níundu plánetunnar um Sólina er á 
bilinu 15.000 til 20.000 ár.

Grunsemdir staðfestar
Kenning Browns og Batygin á rætur 
að rekja til athugana sem samstarfs-
félagar þeirra, þeir Chad Trujillo 
og David Rabinowitz, kynntu árið 
2015 og tekur til undarlegrar hegð-
unar íshnatta sem dóla handan við 
sporbraut Neptúnusar. Þegar horft 
er á sólkerfið hornrétt miðað við 
sólbaug sést hvernig Neptúnus og 
allar hinar reikistjörnurnar innan 
hringbrautar hans falla inn í sama 

sporöskjulaga hringinn. 
Trujillo og Rabino-

witz tóku eftir því 
hvernig sporbraut 

dvergreikistjörn-
unnar Sednu og 
fleiri sambæri-
legra fyrirbæra í 
útjaðri Kuiper-
beltisins teygja 

anga sína langt í 
sömu áttina. Þegar 

horft er á sólkerfið 
á hlið kemur í ljós 

að þessi fyrirbæri deila 
sömu fastasléttunni sem er 

ekki sú sama og reikistjörnurnar 
tilheyra. Niðurstöður þeirra voru 
að staða fyrirbæranna var afleiðing 
massamikils fyrirbæris sem truflar 
sporbraut þeirra. Brown og Batygin 
tóku nú til sinna ráða og freistuðu 
þess að útskýra af hverju íshnett-
irnir í jaðri sólkerfisins þyrpast 
saman eins og raun ber vitni.

Með því að rýna í sex íshnetti 
handan brautar Neptúnusar 
treysta félagarnir sér nú til að draga 
þá ályktun að ekkert annað en 
ókunn reikistjarna getur útskýrt 
þessa undarlegu þyrpingu. Í raun 
fullyrða Brown og Batygin að það 
séu 0,007% líkur, eða einn á móti 
15.000, að þyrpingin sé tilviljun. 
„Þangað til að við sjáum fyrirbærið 

milliliðalaust þá er þetta fyrst og 
fremst tilgáta — þó afar góð tilgáta,“ 
segir Brown.

„Um árabil hefur menn grunað 
sterklega að það séu fleiri hnettir 
þarna úti,“ segir Sævar Helgi Braga-
son, formaður Stjörnuskoðunar-
félags Seltjarnarness. „Og þá býsna 
stórir hnettir sem ráði uppbygg-
ingu íshnatta utarlega í sólkerfinu. 
Ef sá hnöttur finnst þá eru það mjög 
merkilegar fréttir því það kennir 
okkur ýmislegt um myndun sól-
kerfisins.“

Maðurinn sem felldi Plútó
Skrautlegur bakgrunnur Mike 
Browns skiptir nokkru máli í þessu 
samhengi. Árið 2005 uppgötvaði 
hann ásamt Trujillo og Rabinowitz 
hnöttinn Eris. Um stund var Eris 
talin vera tíunda reikistjarna sól-
kerfisins en deilur um stöðu Plútó 
vöknuðu í kjölfar uppgötvunarinn-

ar. Deilur sem á endanum leiddu 
til þess að nýr flokkur reikistjarna 
varð til, dvergreikistjarnan, sem 
Eris og aumingjans Plútó tilheyra 
nú. Mike Brown drap Plútó og við 
sátum uppi með sólkerfi skipað átta 
reikistjörnum. „Það er náttúrulega 
mjög kaldhæðnislegt ef þetta endar 
þannig að maðurinn sem felldi 
níundu plánetuna af stalli finnur 
síðan aftur níundu plánetuna,“ 
segir Sævar.

Leitin hefst
Stjörnufræðingar eru þegar farnir 
að beina sjónaukum sínum í áttina 
að dularfullu plánetunni. Brown og 
Batygin vita nokkuð vel hvar hnött-
inn er að finna en það verður hins 
vegar hægara sagt en gert að finna 
reikistjörnuna. „Við getum hugsað 
okkur að ef Sólin er fótbolti í Reykja-
vík þá er þessi hnöttur bláber í Vík 
þegar hann er næst Sólinni,“ segir 

Sævar og bendir um leið á að ýmis-
legt gefi tilefni til að efast um niður-
stöður stjörnufræðinganna: „Þetta 
er byggt á staðsetningu fimm til 
tíu hnatta sem eru mjög utarlega í 
sólkerfinu. Þannig að það gæti vel 
verið að við höfum einfaldlega ekki 
fundið hnettina sem kollvarpa þess-
ari tilgátu. Hnettir sem gætu verið 
hinum megin við þetta svæði sem 
menn skoða núna. En eins og sakir 
standa núna þá er þetta líklegasta 
skýringin.

Síðasti áratugur hefur verið býsna 
skemmtilegur,“ segir Sævar og það 
er sannarlega rétt. Stjörnufræðingar 
hafa sífellt horft lengra og finna nú 
undarlega íshnetti í jaðri sólkerfis-
ins. Uppgötvun Eris var gríðarlega 
mikilvægur áfangi og fall Plútó 
sömuleiðis. „Menn héldu að það 
væri komin góð mynd á sólkerfið, 
en þessi [nýja] hugmynd segir okkur 
að við eigum margt eftir ólært.“

Níunda 
plánetan 

leynist 
handan 

Plútó
Yfirlýsing virtra 
stjörnufræðinga  

um að níunda 
reikistjarnan sé á 

sveimi í sólkerfinu 
kom sem þruma 
úr heiðskíru lofti. 

Nú hefst æsileg 
leit að nýjum 

fjölskyldumeðlim 
sólkerfisins.
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Fyrstu sólar
hringana eftir 
ný á r s áv a r p 
Ólafs Ragnars 
Grímssonar 
vi r t i st  a l l t 

ætla að fyllast af forseta
frambjóðendum. Nokkrir 
misþekktir einstaklingar 
lýstu áhuga sínum á emb
ættinu, einn náði jafnvel að 
bjóða sig fram og draga fram
boðið formlega til baka á rétt 
rúmum sólarhring. Áhyggju
fullir blaðamenn settust niður 
og reiknuðu út að fræðilega gætu 
mörg hundruð manns ratað í fram
boð og forsetinn að lokum verið 
kjörinn með fáeinum atkvæðum.

Það er raunar ekkert nýtt að fjöl
miðlar amist við vonlitlum framboð
um í tengslum við forsetakosningar. 
Þannig kvartaði molahöfundur í 
Mánudagsblaðinu árið 1980 yfir því 
að „aukaframboð“, sem enga raun
verulega möguleika ættu, græfu 
undan virðingu forsetaembættisins 
og svo kynni að fara að það yrði bók
staflega mannskemmandi að bjóða 
sig fram til forseta! Væntanlega vís
aði blaðamaðurinn þar til framboðs
áforma Rögnvalds Pálssonar málara
meistara í Kópavogi sem mistókst að 
ná tilskildum fjölda meðmælenda.

Mánudagsblaðið var ekki eitt um 
að reiðast þeirri „ósvífni“ Rögnvalds 
að langa í framboð. Aðrir sem viljað 
hafa nýta þennan lýðræðislega rétt 
sinn hafa mátt þola skammir fyrir. 
Þannig fékk Ástþór Magnússon oft 
að heyra það í tengslum við fram
boðsbrölt sitt hversu dýrt væri að 
standa fyrir forsetakosningum. 
Skipti þar engu þótt hann byðist til 
að greiða kostnaðinn úr eigin vasa.

Friðhelgir forsetar
Hatrömmust verða viðbrögðin þó 
þegar einhver vogar sér að bjóða 
fram gegn sitjandi forseta. Sigrún 
Þorsteinsdóttir bakaði sér reiði 
margra þegar hún skoraði Vigdísi 
Finnbogadóttur á hólm árið 1988. 
Þau viðbrögð voru þó hjóm eitt 
samanborið við það sem Pétur Hoff
mann Salómonsson mátti upplifa á 
sjötta áratugnum.

Pétur Hoffmann var kynlegur 
kvistur í bæjarlífinu í Reykjavík. 
Um hann gengu ótal sögur og Stefán 
Jónsson fréttamaður og síðar þing
maður festi sumar þeirra á blað í 
frægri og snjallri bók „Þér að segja: 
veraldarsögu Péturs Hoffmanns 
Salómonssonar“.

Pétur fæddist í Helgafellssveit árið 
1897 og hóf ungur störf til sjós, síðar 
á ævinni sinnti hann ýmiss konar 
viðskiptum og varð frumkvöðull á 
sviði fiskútflutnings. Hann var forn í 
hugsun og fyrir honum voru Íslend

Launráð 

Saga  
til næsta  
bæjar

      og forsetakjör

Stefán Pálsson 
skrifar um fram-
bjóðandann sem 
kerfið reyndi að 
stoppa.

ingasögurnar ljóslifandi sannleikur. 
Kraftadella var rík í fjölskyldunni. 
Lárus bróðir hans var lögreglumaður 
í Reykjavík og einn kunnasti íþrótta
garpur sinnar tíðar og annar bróðir, 
Gunnar, tók sér viðurnefnið Úrsus 
og ferðaðist um heiminn að sýna 
aflraunir.

Þessi tvö hugðarefni Péturs: forn
sögurnar og aflraunirnar, fléttuðust 
dásamlega saman í frásögnum hans. 
Í viðtalsbókinni sem nefnd var hér 
að framan, lýsir kappinn á stór
karlalegan hátt bardögum frá sjó
mennskuárunum þar sem hann tókst 
berhentur á við ofurefli liðs, jafnvel 
vopnað hnífum, en vann fræga sigra. 
Safaríkust var þó Selsvararorrustan á 
stríðsárunum, þar sem hópur setu
liðsmanna ætlaði að drepa Pétur en 
hann hafði þá alla undir. Átti Jónas 
Árnason eftir að gera atburðina í 
Selsvör ódauðlega í dægurlagatexta.

Gullkista sorphauganna
Pétur Hoffmann stundaði hrogn
kelsaveiðar frá Selsvörinni í Vestur
bænum um árabil. Skammt frá 
henni, á Eiðisgrandanum, stóðu 
ruslahaugar Reykvíkinga og var 
Pétur duglegur við að leita gersema 
í fjörunni fyrir neðan þá. Taldi hann 
sig þar hafa fundið gnótt dýrgripa og 
eðalmálma sem sjórinn hefði hreins
að úr sorpinu. Efndi Pétur til opin
berra sýninga á gersemum sínum 
sem vöktu mikla athygli og umtal. 
Nokkra hneykslun vakti að meðal 
sýningargripa væri heilleg íslensk 
fálkaorða og fóru á flug  getgátur um 

hvaða orðuhafi gæti hafa forsmáð 
heiðursmerkið með því að henda því 
í ruslið. Þá var nokkuð um að bæj
arbúar rækjust aftur á löngu glataða 
gripi á sýningunni og skilaði Pétur 
þeim þá aftur gegn fundarlaunum.

Rétt er að hafa í huga að björg
unarstarf Péturs Hoffmanns á rusla
haugunum var unnið löngu áður en 
hugtök á borð við „endurvinnsla“ og 
„sorpflokkun“ voru orðin almenn
ingi töm. Þetta þótti því fremur 
óvirðuleg iðja og síst álitið vænlegur 
stökkpallur til metorða í samfélag
inu.

Í viðtali við Sigurð Magnússon 
veturinn 19501 velti Selsvarar
bóndinn upp möguleikanum á for
setaframboði, „ … þegar ég er orðinn 
þreyttur á að argast hérna í vörinni. 
Íslendingum hæfir nú bezt, að fá 
sinn forseta, skítugan og uppgefinn 
af öskuhaugunum.“

Sveinn Björnsson forseti lést í 
janúar 1952, á miðju kjörtímabili og 
gafst Pétri þá færi til að standa við 
stóru orðin. Íhugaði hann alvarlega 
að bjóða sig fram í kosningunum þá 
um vorið. Hann hvarf þó frá því ráði, 
þar sem kosningabaráttan hefði að 
miklu leyti farið að hverfast um hver 
frambjóðenda ætti bestu konuna. 
Þáverandi eiginkona Péturs var hins 
vegar heilsulaus og hætt við að það 
myndi spilla sigurlíkunum.

Úlfur í sauðagæru
Pétur ákvað að styðja Ásgeir Ásgeirs
son, sem hann taldi lítillátan alþýðu
mann og tilvalinn til starfans. Sagðist 

Þannig varði höfundur 
nokkru rými í að ræða 
hvort forSetafrúr 
væru í raun ómiSSandi 
og komSt að Þeirri 
niðurStöðu að Svo væri 
ekki.

hann svo hafa orðið fyrir miklum 
vonbrigðum þegar forsetinn reynd
ist laga sig að háttum kónga og keis
ara á sífelldum ferðalögum, leggjandi 
undir fætur sér dýrindisdúka án þess 
að hugsa um fé almennings. Afréð 
Pétur því að bjóða sig fram til for
seta árið 1956 og freista þess að fella 
Ásgeir. Og þá varð fjandinn laus.

Árið 1960 sendi Pétur frá sér smá
kverið „Smádjöflar: Liðið ofsótti 
mig, en smádjöflar unnu á mér“ 
þar sem hann rakti reynslu sína 

fjórum árum fyrr. Eftir að söfnun 
meðmælenda hófst, uppgötv

aði Pétur fljótlega að kerfis
bundið væri reynt að spilla 

fyrir henni með fölsuðum 
nöfnum. Kjaftasögum var 
komið á kreik um glæpsam
lega fortíð frambjóðandans 
og sumir að dýrgripanna 
væru ekki úr fjörunni við 
ruslahaugana, heldur illa 
fengnir af reykvískum 
heimilum.

Jafnframt voru bornar 
út sögur um meinta geð
veiki Péturs og ítrekað 
reynt að fá lækna til að 

staðfesta þær, þó án árang
urs. Einhverjir reyndu að 

bera fé á Pétur í þeirri von að 
hann hætti við allt saman en 

aðrir hótuðu líkamsmeiðing
um eða að Pétur yrði hnepptur 

í bönd og haldið föngnum þar til 
framboðsfrestur rynni út. Skugga

legasta atvikið tengdist þó hand
sprengju sem fannst í grennd við 
heimili Péturs, sem þá var raunar 
staddur á Akureyri. Vakti það spurn
ingar um hvort hér hefði verið á ferð
inni fyrsta pólitíska banatilræðið á 
Íslandi.

Allur þessi andróður varð til þess 
að hægðist á söfnun meðmælenda, 
bætti þar ekki úr skák að Ríkisút
varpið neitaði að birta tilkynningar 
um framboðið og bar þar fyrir sig 
hlutleysi, þótt síðar ætti útvarpið 
raunar eftir að flytja fregnir af undir
skriftasöfnun hins sitjandi forseta.

Smádjöflar og hrakmenni
„Liðið“ sem Pétur vísaði til í nafni 
bæklingsins voru sendisveinar 
Ásgeirs Ásgeirssonar sem reyndu 
með ýmsum hætti að leggja stein 
í götu framboðs hans. Smádjöfl
arnir, sem úrslitum réðu, voru þó 
ekki mannaættar heldur smásæjar 
veirur. Pétur fékk skæða inflúensu 
á ögurstundu og var rúmliggjandi í 
þrjár vikur. Þar með datt botninn úr 
kosningaundirbúningnum og Ásgeir 
varð sjálfkjörinn sumarið 1956.

Fjórum árum síðar íhugaði Pétur 
framboð á ný og var útgáfa „Smá
djöfla“ vafalítið hugsuð til að greiða 
fyrir því. Þannig varði höfundur 
nokkru rými í að ræða hvort forseta
frúr væru í raun ómissandi og komst 
að þeirri niðurstöðu að svo væri 
ekki. Forsetafrúin gæfi hvorki út lög 
né tilskipanir í forföllum mannsins 
síns. Taldi Pétur ekkert því til fyrir
stöðu að ógiftur forseti gæti ráðið 
til sín dugandi ráðskonu til að halda 
myndarbrag á Bessastöðum.

Pétur spáði því að ef hann færi 
aftur í framboð, yrðu árásirnar og 
skammirnar með sama hætti og 
fyrr. En ekki yrði ódámum kápan úr 
því klæðinu. Myndu andstæðingar 
hans fá að kenna á því og „ … standi 
frammi fyrir þjóðinni dæmdir sem 
hin verstu hrakmenni, óalandi og 
óferjandi, þeir eru sekir gegn mér, 
þeir hafa reynt að ljúga á mig stór
glæpum sér til framdráttar og þeim 
tókst að ná forsetastóli Íslands með 
þjófnaði á mannorði mínu.“

Á vormánuðum 1960 hóf Pétur á 
ný söfnun meðmælenda en varð lítið 
ágengt og sem fyrr neitaði Ríkisút
varpið að flytja fregnir af undirbún
ingi framboðsins. Ásgeir Ásgeirsson 
varð því sjálfkjörinn forseti annað 
skiptið í röð og silkihúfur vörpuðu 
öndinni léttar. En sá hlær best sem 
síðast hlær: árið eftir lét Pétur Hoff
mann Salómonsson slá sína eigin 
mynt, Selsvarardali, með brjóst
mynd sinni á. Munu það í dag vera 
einhverjir allra eftirsóttustu íslensku 
peningarnir meðal myntsafnara og 
ekki falir nema fyrir drjúgan skild
ing.

aðrir hótuðu líkamS-
meiðingum eða að Pétur 
yrði hnePPtur í bönd og 
haldið föngnum.

www.versdagsins.is

Varpið allri  
áhyggju ykkar  
á hann því að 
hann ber  
umhyggju  
fyrir ykkur...
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„Ég hef yfirleitt hlakkað til afmælisins 
míns, á tímabili kveið ég reyndar smá-
vegis fyrir þessu en er búinn að jafna mig 
á því. Þetta er heilmikill áfangi, að verða 
fimmtugur. Það ná því ekki allir. Mér 
finnst stöðugt yngra fólk verða fimmtugt 
nú til dags,“ segir Haraldur Benediktsson 
alþingismaður um fimmtugsafmælið 
sem er í dag.

Hann segir heilmikið afmælishald 
fyrirhugað en dagurinn byrji með fjós-
verkum og fundahöldum enda séu fáir 
frídagar hjá þingmönnum. En svo verði 
móttaka í Miðgarði, félagsheimili sem 
áður tilheyrði Innra-Akraneshreppi en 
nú Hvalfjarðarsveit. „Miðgarður er stutt 
frá heimilinu okkar í sveitinni bláu, Inn-
nesinu,“ segir Haraldur sem býr ásamt 
fjölskyldu sinni á Vestra-Reyni við rætur 
Akrafjalls.

Ferðu alltaf heim á kvöldin? „Já, já, 
í mikilli umferð getur það tekið um 
klukkutíma en þegar umferðin er létt er 
ég svona 40 til 45 mínútur. Ég er búinn 
að vera við störf í Reykjavík síðan 2004 
og hef alltaf keyrt á milli. Reyndar hefur 
veður stundum stoppað mig og það 
færist í vöxt að veginum sé lokað en 
það tekur oftast ekki nema hálfan dag 
að bíða eftir að óveður gangi niður á 
Íslandi og þegar aldurinn færist yfir rját-
last bráðlætið af manni. Ég finn fyrir því.“

Haraldur kveðst taka þátt í bústörf-
unum heima. „Ég er í fjósinu um helgar, 
yfirleitt, og reyni að verða að einhverju 
liði hina dagana líka. En konan mín, 
Lilja Guðrún Eyþórsdóttir, er bóndinn. 
Hún hefur borið hitann og þungann af 
þessum rekstri í bráðum tólf ár. Nú erum 
við líka með tvo frábæra starfsmenn en 
lengi vorum við ekki með neina hjálp og 
þá var oft unnið á nóttunni.“

Hvar kynntust þið? „Við erum Hvann-
eyringar og náðum saman þar. Erum 
búin að vera par í 32 ár og eigum þrjú 
börn, Benedikta er að verða tvítug og 
er byrjuð í háskóla, Eyþór er fimmtán 
ára og svo er sjálfur formaður afmælis-
nefndar, Guðbjörg, sem er að verða átta 
ára. Hún ákvað að draga upp afmælis-
boðskort fyrir mig og textinn hófst 
svona: Pabbi hefur ákveðið að verða 
fimmtugur.“

Eins og landsmenn vita hefur Harald-
ur látið til sín taka á félagsmálasviðinu. 
„Ég dróst inn í félagsmál bænda fyrir 
tilviljun og svo hefur eitt leitt af öðru. 
Ég er í pólitíkinni núna en lít enn svo 
á að þessi opinberu störf séu hliðar-
spor frá búskapnum. Ég hef enn ástríðu 
fyrir búskap og er eins og hinir íslensku 
bændurnir, hluti af jörðinni.“

Ertu fæddur og uppalinn á Vestra-
Reyni? Já, ég er fjórði ættliðurinn sem 

situr þá jörð. Við vorum sjö systkini fædd 
og ég eini bróðirinn í systrahópi. Það 
segir sig sjálft að maður komst ekki allt-
af að til að tala. Þess vegna valdi ég mér 
vettvang þar sem fundarreglur gilda!“
gun@frettabladid.is

Þegar aldurinn færist yfir 
rjátlast bráðlætið af manni
Þó að Haraldur Benediktsson þingmaður eigi hálfrar aldar afmæli býst hann við að 
sinna klassískum fundahöldum framan af degi. Svo tekur við hóf í sveitinni hans bláu 
undir Akrafjalli. Formaður afmælisnefndar er tæplega átta ára dóttir hans, Guðbjörg. 

„Ég er í pólitíkinni núna en lít enn svo á að þessi opinberu störf séu hliðarspor frá búskapn-
um,“ segir Haraldur.  FrÉttablaðið/anton

Ég hef enn ástríðu fyrir 
búskap og er, eins og 

hinir íslensku bændurnir, hluti 
af jörðinni.
Haraldur Benediktsson

Hjartkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Rósa Bergsteinsdóttir
Miðvangi 6, Egilsstöðum,

lést á hjúkrunarheimilinu Dyngju 
sunnudaginn 17. janúar.  

Útför hennar fer fram frá Egilsstaðakirkju 
laugardaginn 30. janúar kl. 14.00.

Blóm eru vinsamlega afbeðin en þeim sem vildu minnast 
hennar er bent á Hollvinasamtök heilbrigðisþjónustu á 

Fljótsdalshéraði. (HSA.is/HHF)

Guttormur Metúsalemsson N. Snædís Jóhannsdóttir
Óli Grétar Metúsalemsson Ragnheiður   
 Kristjánsdóttir
Bergsteinn H. Metúsalemsson Rannveig   
  Sigurjónsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar,
Óskar Guðmundsson
Sunnubraut 41, Kópavogi,

lést á Landspítalanum 20. janúar 
síðastliðinn.

Bjarni Þór Óskarsson Sigurbjörg U. Guðmundsdóttir
Helga Óskarsdóttir Snorri Traustason
Anna Kristín Óskarsdóttir
Oddný N. Óskarsdóttir Patrick Wennergren

barnabörn og barnabarnabörn.

Sambýlismaður minn, faðir okkar 
og bróðir,

Tryggvi Pálmason
sjómaður,

lést sunnudaginn 3. janúar sl. Útförin 
hefur farið fram í kyrrþey að viðstöddum 

hans nánustu og vinum. Hjartans þakkir 
fyrir hlýhug og góðan stuðning.

Björg Guðrún Pétursdóttir
Pálmi Hrafn Tryggvason María Hólmgrímsdóttir
Pétur Orri Tryggvason Erla Guðmundsdóttir
Sunna Margrét Tryggvadóttir

Halla, Soffía, Guðrún og Kjartan Pálmabörn

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Jón G. Bjarnason

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu  
og umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
dóttir, systir, tengdadóttir og frænka,

Vilfríður Hrefna 
Hrafnsdóttir (Ebba)

varð bráðkvödd á heimili sínu þann  
 17. janúar. Hún verður jarðsungin frá 

Háteigskirkju þriðjudaginn 26. janúar kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á styrktarreikning fyrir börnin 
hennar þrjú, 0309-13-110217, kt. 051282-3539. Þökkum 

auðsýnda samúð og hlýhug.

Hjalti Þór Sveinsson
Þórdís Ósk Magnúsdóttir Haukur Óli Hjaltason
Baldur Freyr Hjaltason
Ingibjörg Ólafsdóttir
Hrafn Þórðarson  Kolbrún Ólafsdóttir
Svava B. Hrafnsdóttir Davíð Ólafsson
Ólafur Veigar Hrafnsson Hilda H. Cortez
Guðrún Th. Hrafnsdóttir Benedikt Freyr Jónsson
Hrafnar Jafet Hrafnsson  
Sveinn Ingi Lýðsson Anna Þórdís Grímsdóttir

og frændsystkini.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Eysteinn Jóhann Jósefsson
múrarameistari,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund 
síðastliðinn laugardag. Eysteinn verður 

jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík, 
mánudaginn 25. janúar kl. 13.00.

Kristín Guðmundsdóttir
Guðbjörg Eysteinsdóttir Þórður Steingrímsson
Illugi Eysteinsson Sandra Kaffo
Kristín Eysteinsdóttir Katrín Oddsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Bragi G. Bjarnason 

(Lillibó)
Máshólum 5 

lést á heimili sínu,  
miðvikudaginn 20. janúar. 

Útför fer fram frá Grafarvogskirkju  
fimmtudaginn 28. janúar kl. 13.00.

Birna Ingadóttir
Inga G. Bragadóttir Konráð Hinriksson
Anna M. Bragadóttir Guðmundur Sigtryggsson
Auður B. Bragadóttir 
Bragi G. Bragason Soffía Haraldsdóttir
Björn Ó. Bragason Guðný B. Þórðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku mamma okkar,  
tengdamamma, amma og langamma,

Ragnheiður Árnadóttir
Hringbraut 50, Reykjavík,

lést 19. janúar. 
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 

þriðjudaginn 26. janúar kl. 15.00. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á að láta  

Grund dvalar- og hjúkrunarheimili njóta þess.

Guðrún O. Einarsdóttir Steingrímur Jónsson
Sigurður Einarsson Valgerður M. Magnúsdóttir
Ragnheiður S. Einarsdóttir Gunnar Jónsson
Ragnheiður, Árni, Einar Benedikt, Magnús Benedikt, 
Andreas

og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar tengdafaðir og afi, 

Jón Steindórsson
loftskeytamaður, 
Sóleyjarima 19, 

áður Einimel 13, Reykjavík,
 lést að morgni 14. janúar sl. Kveðjustund 

hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. Fjölskyldan 
þakkar veitta samúð og hlýhug.

Guðný Ragnarsdóttir
Guðmunda Jónsdóttir Ásmundur Einarsson
Haraldur Jónsson Ásdís Ingólfsdóttir
Guðný, Heiðdís, Elín, Steindór og Laufey

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð,  
hlýhug og stuðning við andlát

Hauks Freys
flugmanns og flugkennara.

Halldóra Svala Finnbjörnsdóttir
Sigríður Dögg
Theodóra Dís
Ásta Margrét

Móðir okkar,
Ragnhildur Jónsdóttir

frá Hveragerði,
lést á hjúkrunarheimilinu Grund  

14. janúar. Útförin fer fram  
frá Fossvogskirkju  

mánudaginn 25. janúar kl. 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigurður og Arnfríður Þráinsbörn

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og vinkona,

Halla Bergmann 
Gunnarsdóttir

lést 27. desember. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Bjartmar Bergmann

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, 
fósturfaðir, afi og langafi,

Sigurbjörn Tómasson
skipasmiður,

lést á hjúkrunarheimilinu Grund 
miðvikudaginn 20. janúar.  

Útförin auglýst síðar.

Þorvaldur Þ. Sigurbjörnsson Halldóra Konráðsdóttir
Helgi Pálmar Breiðfjörð 
Tómas Páll Þorvaldsson Edda Þuríður Hauksdóttir
Þórarinn Viðar Sigurðsson
Guðrún Halldóra Sigurðardóttir

Konráð Pétur, Rakel Elísabet, Arnar Darri

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir,  

afi, langafi og langalangafi,
Sveinn Þórðarson 

húsasmíðameistari, 
frá Skógum,  

Kirkjubraut 12, Akranesi, 
lést á Sjúkrahúsi Akraness 16. janúar. Útförin fer fram  
frá Akraneskirkju miðvikudaginn 27. janúar kl. 14.00.

Björg Loftsdóttir
Sigurður G. Sveinsson Ragnheiður Ingimundardóttir
Þórður Sveinsson Sigríður K. Óladóttir
Loftur Ingi Sveinsson  Margrét Á. Jónsdóttir
María Björg Sveinsdóttir Rafnkell Kr. Guttormsson

og fjölskyldur.

Okkar hjartkæri
Bent Bjarni Jörgensen,

bifvélavirkjameistari,  
Háaleitisbraut 101,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli  
19. janúar. Útförin fer fram frá 

Grensáskirkju föstudaginn 29. janúar kl. 13. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Barnaspítalasjóð 

Hringsins eða aðrar líknarstofnanir.

Guðrún Jörgensen
Aðalheiður Jörgensen Friðgeir Sveinn Kristinsson
Árni Ómar Bentsson Bryndís Hilmarsdóttir

Bjarni, Hilmar, María, Sigrún,  
Ester Inga og Agnar Bjarni 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma, langalangamma  

og langalangalangamma,
Sigríður Hannesdóttir

Mávahlíð 20, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
miðvikudaginn 20. janúar.

Garðar Erlendsson Hrafnhildur Kristjánsdóttir
Ólafur Erlendsson 
Sævar Erlendsson Helga Hannesdóttir
Þuríður Erlendsdóttir Guðjón Jónsson
Hannes Erlendsson Ingibjörg Bjarnadóttir
Erlendur Erlendsson Anna Karlsdóttir
Guðjón Erlendsson Kristín Jónsdóttir
Ragnheiður Erlendsdóttir Davíð Steinþórsson
Jóhanna Erlendsdóttir Jóhann G. Gunnarsson
Sigurrós Erlendsdóttir Kristján Jóhannsson

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Okkar elskaði
Sigurður Jón Sigurðsson

lést á bráðadeild Landspítalans þann 
18. janúar 2016. Útförin fer fram frá 

Hallgrímskirkju föstudaginn 29. janúar 
2016 kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast 

  hans er bent á Kraft, stuðningsfélag ungs 
fólks sem greinst hefur með krabbamein, og  

Blindrafélag Íslands.

Guðrún Jóna Sæmundsdóttir Grétar Jónsson
Sigurður O. Staples
Jón Ómar Grétarsson
Selma D. Sigurðardóttir Theodór F. Guðnason
Karen Sif Theodórsdóttir
Sigríður Jónsdóttir Kristinn Alexandersson

og aðrir ástvinir.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,
Lilja Jónsdóttir

frá Litla-Hvammi, Eyjafjarðarsveit,
lést mánudaginn 18. janúar  

á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð. 
Útför hennar verður gerð  

 frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 26. janúar 
kl. 13.30.

Kristín Hallgrímsdóttir Grétar Sigurbergsson
Hólmgeir Hallgrímsson Lovísa Gestsdóttir
Helga Hallgrímsdóttir Hörður Snorrason
Sigrún Klara Hannesdóttir
Sólveig Guðmundsdóttir

barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir  
og amma,

Guðmundína Oddbjörg 
Magnúsdóttir

Melgerði 33, Kópavogi,
lést á Landspítalanum við Hringbraut  

  16. janúar. Útförin fer fram frá 
Kópavogskirkju miðvikudaginn 27. janúar kl. 13.00.

Davíð Áskelsson Ella Kristín Geirsdóttir
Helena Margrét Áskelsdóttir Guðmundur Helgi  
  Ingimarsson

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir veitta samúð  
og hlýhug við andlát og útför 

eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Aðalheiðar Sigurðardóttur

Staðarhóli, Dalvík, 
áður Helgafelli í Svarfaðardal,

 sem lést á Dvalarheimilinu Dalbæ, Dalvík, þriðjudaginn 
 12. janúar sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

Dalbæjar fyrir góða og hlýja umönnun.

Kristján L. Jónsson
Sólveig J. Kristjánsdóttir Sigtryggur Jóhannsson
Rósa S. Kristjánsdóttir Sölvi H. Hjaltason
Guðrún Kristjánsdóttir
Evlalía S. Kristjánsdóttir Jóhann H. Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Rögnvaldur Jóhann 
Sæmundsson

fyrrum skólastjóri og 
aðstoðarskólameistari,

 sem andaðist miðvikudaginn 6. janúar 
síðastliðinn verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 

mánudaginn 25. janúar kl. 13.00.

Aðalbjörg Guðmundsdóttir
Sæmundur Rögnvaldsson Ingibjörg Axelsdóttir
Elín Rögnvaldsdóttir Björgvin Guðmundsson
Margrét Rögnvaldsdóttir Magnús H. Ingþórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Merkisatburðir
1741 Sjö manns farast í húsbruna á Hvítárvöllum í Borgarfirði.
1907 Jón forseti, fyrsti togari smíðaður fyrir Íslendinga, kemur til 
landsins.
1943 Duke Ellington spilar í fyrsta 
sinn í Carnegie Hall.
1973 Eldgos hefst á 
Heimaey.
1978 Svíþjóð bannar 
notkun á gasi í þrýsti-
hylkjum, sem talið er 
að skaði ósonlagið.
1979 Fyrsti reyklausi 
dagurinn er haldinn á 
Íslandi.
2005 Viktor Júsjenkó 
tekur við embætti sem 
þriðji forseti Úkraínu.
2007 Ríkisútvarpinu er 
breytt í opinbert hlutafélag.

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.
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Krossgáta

þrautir

sudoku
Létt miðLungs þung

Lausn 
síðustu 
sudoku

Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri 
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, 
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei 
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði 
Fréttablaðsins.

skák  Gunnar Björnsson
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður 
Á1062 
Á76 
KD2 
ÁD4

Vestur 
K953 
DG532 
106 
G6

Austur 
DG4 
K1098 
4 
K10953suður 

87 
4 
ÁG98753 
872

Hugsa fram í tímann

Gunnlaugur Karlsson hugsaði vel fram í tímann í þessu spili í landsliðskeppni 
Bridgesambands Íslands. Hann hóf sagnir á einu laufi og endaði sem sagnhafi í 
fimm tíglum eftir að vestur hafði sýnt hálitina í sögnum. Austur spilaði út hjarta 
og Gunnlaugur taldi strax að laufkóngur lægi ekki fyrir svíningu. Hann fór því strax 
að undirbúa endaspilun og til þess að vörnin væri ekki vakandi fyrir endastöðunni, 
lagði hann niður spaðaás í öðrum slag. Norður var gjafari og NS á hættu:

Þrjú grönd eru óhnekkjandi og voru spiluð á 3 borðum af sjö. En lokasamningur 
Gunnlaugs Karlssonar var 5 tíglar og hann varð að vinna. Austur setti eðlilega lít-
inn spaða í ásinn. Í þriðja slag trompaði Gunnlaugur hjarta, spilaði tígli á kóng og 
trompaði hjarta. Hann tók aftur tromp einu sinni og spilaði næst spaða. Austur átti 
slaginn á gosann og spilaði næst spaðadrottningu. Laufi var hent í blindum, vestur 
setti lítið spil í og austur var endaspilaður – varð að spila laufi upp í kóng eða hjarta í 
tvöfalda eyðu. Það dugar vestri ekki að yfirdrepa spaðadrottningu á spaðakóng. Þá 
hendir Gunnlaugur öðru laufi í blindum í spaðatíu. Einn annar sagnhafi var í fimm 
tíglum og hann fann ekki vinningsleiðina. Tveir sagnhafar voru djarfari og höfnuðu 
í slemmu í tígli eða gröndum. Þá samninga var ekki hægt að vinna.
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FLOTAÞJÓNUSTA

þriðjudaginn 20. janúar nk. kl. 17.00 

Ennþá laus pláss á námskeið fyrir  
þá sem vilja losna við nikótínfíkn. 

Skráning í síma 780 7911 eða valliskag@gmail.com

Valgeir Skagfjörð heldur námskeið  
í Húsinu v/Staðarberg í Hafnarfirði  
Þriðjudaginn 28. janúar kl 17.00.

Fyrst ég gat hætt, getur þú það líka.
Reyklaus og frjáls

Allir geta hætt að reykja og það þarf ekki að vera erfitt. Valgeir er brautryðjandi í jákvæðri nálgun 
á því að hætta að reykja. ( Ásgeir Rúnar Helgason, dósent í sálfræði ) 

þriðjudaginn 20. janúar nk. kl. 17.00 

Valgeir Skagfjörð, leikari og markþjálfi heldur  
námskeið fyrir þá sem vilja losna frá nikótínfíkn. 

Þriðjudaginn 2. febrúar n.k. í Húsinu við 
Staðarberg 6 Hafnarfirði. 

Nánari upplýsingar og skráning í síma 780 7911. 
Netfang: valliskag@gmail.com

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast hamfarir. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 28. janúar næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „23. janúar“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af syndaranum eftir Ólaf 
gunnarsson frá Forlaginu. Vinn-
ingshafi síðustu viku var  
rudolf nielsen, reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
b r e i ð h o L t s b ú g í

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

Lárétt
1  Getur tunguhaft verið mælistika? (7)
11  Nú hverfa klakabunkar af Grundarbyggð við 

Djúp (12)
12  Gríp þófa og borða við seyðislaut (7) 
13  Finn út fjölda, held ég (3)
14  Hinn míkróskópíski Aggi trítill (10)
15  Nef huldumanns rúmar mikið rusl (7)
16  Frímerki Tópas og sendi þér (5)
17  Þurr bökkuðu mig upp með haldlausu hjali (10)
18  Versla með sjávardýraafurðir (7) 
19  Þessi skóli er algjör gáfnahaus (5)
20  Suðrænn snúningur dó öfugt í miðju tangans (9)
22  Jolson lenti í klóm reiðra manna og vondra í 

gegn (7)
23  Fjórðungur úr fyrstu einkunn, hvað ertu að tuða? (6)
26  Rými hvala innan kojuramma (9)
31 Tel miðann slá tóninn (6)
35  Brunum áfram með þessa undir stýri (7)
36  Góna á ruglaða en þó fullnægjandi (4)
37  Af hverju dropi sýður? Þetta er höfuðból! (12)
38  Álfar og aðrar svikráðar vættir (5)
40  Frostlögurinn rennur glatt í eiðfestan (8)
41  Hefurðu upplifað svona fjálgleika fyrir utan 

plötu Trúbrots? (8)
43  Vil að staðan taki mið af ríkidæmi hans, þótt um 

skitinn skúrk sé að ræða (13)
45  Hundfúl látin gata (8)
47  Snúum okkur í völsum (6)
48  Dreifðu innan öldu (6)
49  Horfi á eftir poka um öxl (8)
50 Gríp ítrekað til þess sem endist (8)

LÓðrétt 
 Taldi ráðherra ágætan kokk (11)
Kúlulyf 51? Þetta rugl rétt passar í lófann (9)
 Leitum vars við gafl, Jónatan, er síðdegisgarrinn 

hvín (11)
 Óttar las tvisvar um einkenni mislinga (10)
Kaup handa krógum utan hjónabands (10)

6 Fuglar eru innblástur fyrir ruglaðan prósajöfur 
(10) 

7 Elska glaðan og óskilvísan karl (10)
8 Festi hönd á ávöxtum (7)
9 Alltaf jafn blautar? (9)
10 Upphefð ránfugla og mætra manneskja (9)   
21 Sakka er nauðsynleg þeim sem dorga (5)
24 Um tal á tímamótum (6)
25 Stamparnir tveir eru 120 lítrar eða 100 kíló (6)
27 Naut rétt við hinar, vegna þeirrar sem var laus 

við köggla (11)
28 Súrefnisvíman skilar eldsneyti álfa á milli (11) 
29 Er ásættanlegt að ein atvinnugrein stjórni 

þróuðu landi? (7)
30 Legg úðareipi á vott (7)
32 Reykverk er ruddamennska (7)
33 Hefur verið tekið saman aftur, það gerir slúðrið (7)
34 Hrekjum leir af dýrum (10)
38 Hef ég teymt fljót? Út í hött! (8)
39 Glöð, og mest með Umhverfisstofnun (8)
42 Þau eru bæði sæt og klár (6)
44 Sá ringlaðan hindúaprest vega salt (5)
45 Rær á torræð mið (4)
46 Þetta snýst um menntun biskupsritara undir 

Jökli (4)
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H R A Ð F L E Y G U R Ö X L S B

A N R I R E L Ú T K A L L

N D Í N Y F I R B Ó T E I

D R A G L O K A N Ð O A U K I N N

A R Y E N Á V Í G I Ð K D

H R E S S A N D I E A R E I S A N

Ó G T N N Í G E R Í A Ð Ð

F U G L A G A R G U S G R

P Í R Ó A L M E N N I L E G A R

S P I K L A G S I Á E O A

H L F A Ð M Í R Á L A R S U

S A L E R N U M G I S V E R Ð

F G A Á S K O R U N U M F M

Á S T A B R A L L I Æ T Í U N D A

R Í L Ó S N A R A Ð I G

H E I L S U B R E S T U R N A U Ð G A

I L Ú Ð U M V M A

S T Ó R A F M Æ L I Ð Æ E I L Í F T

U G I U L Í Ð U R U L

F R Á S A G N I R A A T O M M A N

B R E I Ð H O L T S B Ú G Í

Vignir Vatnar Stefánsson (2.071) 
átti leik gegn Guðmundi Kjartans-
syni (2.456) á Skákþingi Reykja-
víkur.
Hvítur á leik
27. c4! (27. Dxg6 er svarað með 
27. … Dg7!) 27. … Dd7 28. Dxg6 Hf8 
29.Kf1! (Kemur kóngnum úr skot-
línunni) 29. … Bd8 30. Dh5 Rxc1 
31. Ha1 Dg7 32. Hxc1 Bg5 33. He1 
h6 34. Hf3 Hd8 35. h4 Kg8 36. hxg5 
hxg5 37. Kg2 b6 38. Hh3 Hf8 og 
gafst upp um leið.
www.skak.is: Fjórir á toppnum.
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MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

NOKKUR VERÐDÆMI
HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

UPPÞVOTTAVÉLAR

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Philips, Panasonic og LG sjónvörp með allt að 300.000kr afslætti
Frystikistur frá 24.995
Philips bluetooth hátalarar með allt að 67% afslætti
Blu-ray DVD spilarar með allt að 33% afslætti
Örbylgjuofnar með allt að 50% afslætti
Ofnar, háfar og helluborð á frábærum verðum
Panasonic þvottavélar frá 49.995
Kæliskápar með allt að 46% afslætti
Kaffivélar, brauðristar og önnur smátæki á miklum afslætti
Philips heyrnartól með allt að 60% afslætti
Pottar, pönnur og búsáhöld með allt að 75% afslætti

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!

LOKADAGAR - ÚTSÖLUNNI LÝKUR UM HELGINA

OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT LAU. 11-16 OG SUN. 13-17



Bóndinn við ferðamanninn: 
„Hér í sveitinni vekur haninn 
okkur á hverjum morgni.“
Ferðamaðurinn: „Frábært! Stilltu 
hann endilega á klukkan átta.“

Kennarinn: „Hvernig stendur á 
því, Nonni, að jörðin er flatari 
við pólana en annars staðar eins 
og sést á hnattlíkaninu?“
Nonni: „Það veit ég ekki, ég hef 
ekki komið nálægt hnettinum 
og hann var líka svona í fyrra.“

Stína: „Mamma, mamma, 
 krakkarnir segja að ég sé með 
gæsahúð!“
Mamma: „Hvað er athugavert 
við það?“
Stína: „Fæ ég þá fjaðrir?“

Amma: „Bjarni minn, góður 
drengur er aldrei óþægur við 
foreldra sína.“
Bjarni: „Við hverja þá?“

Brandarar

Teikningar og texti: Bragi Halldórsson

183

„Þetta er nú skrítið völundarhús,“ sagði Konráð hugsi. „Það er engin 
leið út úr því?“ Lísaloppa las leiðbeiningarnar. „Hér segir, litli Baddi er 
týndur í völundarhúsinu. Hver verður fyrstur til að finna hann, mamma, 
pabbi eða annar hvor heimilishundanna, sá blái eða gamli rauður?“

Getur þú fundið út hver verður fyrstur til að finna Badda?

SVAR: Gamli rauður

Vésteinn Leó
Hvernig fannst þér matur-
inn? Mér fannst hann mjög 
góður.

Manstu hvað hann heitir? 
Harðfiskur, hrútspungar og 
kartöflumús, hangikjöt, flat-
kökur og slátur og hákarl. Ég 
fékk mér meira og meira af 
hákarli.

Hvað fannst þér best? Allt. 

Af því það er þorrablót
Krakkarnir á leikskólanum Austurkór í Kópavogi héldu upp á bónda- 
daginn í gær. Þau eru 120 og voru borð sett eftir gríðarlöngum gangi. 
Þar byrjuðu þau á að borða slátur og rófuteninga og síðan fengu þau að 
velja af bakka hinar ýmsu tegundir þorramatar. Ljósmyndarinn Ernir 
Eyjólfsson var með í för þegar við heimsóttum börnin í leikskólann.

Haukur Ingi
Hvað varstu að borða? 
Hangikjöt og … bara hangikjöt. 
Pínu rúgbrauð líka.

Veistu af hverju er svona 
matur? Af því það er þorra-
blót.

Hvað er þorri? Þorrablót.

Af hverju ertu með hjálm? 
Af því það er þorrablót. Svo er 
ég líka víkingur.

Marín Día
Hvað varstu að borða? 
Harðfisk, hákarl og hrúts-
punga.

Hvað var best? Hákarlinn. 
Ég hef  borðað hann áður hjá 
mömmu og pabba.

Hvernig dagur er í dag? 
Hann er bóndadagur.

Embla
Hvernig líkaði þér matur-
inn sem þú varst að borða?
Vel, sérstaklega hákarlinn. 
Hann er bestur.

Hefur þú smakkað hann? 
áður? Já, þegar ég var lítil. 
Heima hjá Ingibjörgu.

Veistu af hverju við borð-
um svona mat í dag? Já, það 
er þorradagur.

Óliver
Hvað varstu að borða?
Ég man ekki alveg hvað það 
heitir, ég er svo ruglaður. Jú, 
slátur og kartöflumús.

Sviðasultu? Nei, ég fékk 
mér nú ekki sviðasultu. En 
ég smakkaði hákarlinn, mér 
fannst hann bara ekki góður.

En hefur þú smakkað 
þorramat áður? Já, í gamla 
leikskólanum mínum.

Ísak
Hvað varst þú að borða? Hangikjöt og svo man 
ég ekki hvað hitt heitir.

Hvernig smakkaðist það? Mér fannst allt gott 
sem ég smakkaði. Borðaði tvo diska.

Prófaðir þú hákarlinn? Já, ég tók lítinn bita en 
mér fannst hann ekki góður.

Veistu hvað svona matur heitir? Þorramatur.

Flottur, hjálmurinn þinn. Já, ég gerði hann 
sjálfur. Ég var að herma eftir Óliver.

Anna
Hvað varst þú að borða? Hákarl og flatbrauð og 
sviðasultu og hangikjöt.

Hvað fannst þér best? Hangikjötið.

Hefurðu smakkað svona mat áður? Já, þegar 
ég var heima hjá ömmu minni og afa á þorranum. 
Það var í fyrra.

Hvað finnst þér skemmtilegast á leikskól-
anum? Skemmtilegast að vera úti.

Sigurður Emil
Hvað varst þú að borða? 
Kartöflumús og svo veit ég ekki 
hvað hitt heitir.

Hvernig var það á bragðið? 
Það var gott.

Hvað finnst þér skemmti-
legast að gera á leikskól-
anum? Leika mér með bíla.
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OFURTILBOÐ Í TÓLF DAGA!EITT OFURTILBOÐ Á HVERJUM DEGI Í TÓLF DAGA. SKOÐAÐU TÖFLUNA HÉR AÐ NEÐAN TIL AÐ SJÁ HVAÐ ER Í BOÐI. 

HVERT TILBOÐ GILDIR Á TILGREINDUM DEGI EN AÐRA DAGA ERU SÖMU VÖRUR Á 25% AFSLÆTTI.
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Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

SUNNUDAGUR 24. JAN

MIÐVIKUDAGUR 27. JAN

LAUGARDAGUR 30. JAN

FIMMTUDAGUR 21. JAN

MÁNUDAGUR 25. JAN

FIMMTUDAGUR 28. JAN

SUNNUDAGUR 31. JAN

LAUGARDAGUR 23. JAN

ÞRIÐJUDAGUR 26. JAN

FÖSTUDAGUR 29. JAN

MÁNUDAGUR 1. FEB

ELLA’S LÍFRÆNN BARNAMATUR
VERÐ ÁÐUR: 205 KR/PK

-56 KR | 149 KR/PK

MÖNDLUMJÓLK - 1L
VERÐ ÁÐUR: 499 KR/PK

30% | 349 KR/PK

WHOLESOME 
LÍFRÆNT BLUE AGAVE SÝRÓP - 1L

VERÐ ÁÐUR: 999 KR/PK
40% | 599 KR/PK

HIMNESK HOLLUSTA
MAÍSKÖKUR - 120 G

VERÐ ÁÐUR: 219 KR/PK
32% | 149 KR/PK

COCOFINA GJAFAPAKKI
VERÐ ÁÐUR: 3.998 KR/PK

40% | 2.399 KR/PK

EARTH FRIENDLY
ÞVOTTAEFNI - 50 ÞVOTTA
VERÐ ÁÐUR: 1.579 KR/PK

40% | 947 KR/PK

NATURE CROPS BOLLASÚPUR
KÍNÓA & GRÆNM./KÍNÓA & KJÚKL.

VERÐ ÁÐUR: 299 KR/PK
40% | 179 KR/PK

NOW D3 2000 IU - 120 HYLKI
VERÐ ÁÐUR: 1.499 KR/PK

-500 KR | 999 KR/PK

FOOD DOCTOR NÆRINGARSTYKKI
VERÐ ÁÐUR: 189 KR/STK

50% | 95 KR/STK

HIMNESK HOLLUSTA
KÓKOSHNETUOLÍA - 500ML

VERÐ ÁÐUR: 1.369 KR/PK
35% | 890 KR/PK

ÄNGLAMARK
KÓKOSMJÓLK - 400 ML
VERÐ ÁÐUR: 399 KR/PK

45% | 219 KR/PK

Tilboð dagsins
FÖSTUDAGUR 22. JAN

VIT HIT LEAN&GREAN 
EPLI OG YLLIBLÓM - 500ML

VERÐ ÁÐUR: 270 KR/STK
-121 KR | 149 KR/STK

-121 KR
AFSLÁTTUR

-56 KR
AFSLÁTTUR

-500 KR
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

32%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

Heilsu &
lífsstílsdagar

LÍFRÆNT

KRÍLIN

SÉRFÆÐI

HOLLUSTA

UPPBYGGING

FITNESS

UMHVERFIÐ

25%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

AF HEILSU- OG 
LÍFSSTÍLSVÖRUM

Tilboðin gilda 21. jan - 01. feb 2016

BLAÐIÐ
ER KOMIÐ ÚT



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

TÖFRAÐU FRAM
…gómsætan kvöldverð með l júffenga 

lambahryggnum og meðlætinu úr Iceland.

LAMBAHRYGGUR
FRÁ GOÐA, FROSINN

1799
kr. kg.

... OG FULLKOMNAÐU KVÖLDIÐ SVO MEÐ BEN & JERRY´S 

Ben & Jerry´s Cookie Dough
500 ml

kr.

799

Ben & Jerry´s Caramel Sutra
500 ml

799

Ben & Jerry´s Half Baked
500 ml

799

Ben & Jerry´s Caramel Chew
500 ml

kr.

799

Ben & Jerry´s Chocolate Fudge Brown
500 ml

kr. kr.

Ben & Jerry´s Minter Wonderland
500 ml

799
kr.

799



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

05.59
4,09m
18.22
3,79m

12.17
0,55m
00.26
0,55m

10.09
1,47m
22.45
1,34m

03.49
0,40m
16.28
0,28m

07.51 
2,34m
20.18 
2,05m

01.45
0,38m
14.23
0,37m

Flóð Fjara

Vaxandi 

99%

Sólarupprás:

10.35
Sólarlag: 

16.43

veðurspá Laugardagur

Í dag verður suðvestan 13 til 18 metrar á sekúndu á landinu með rigningu, 
en slyddu á fjallvegum. Hann hangir væntanlega þurr á Norðaustur- og 
Austurlandi. Hiti 1 til 6 stig.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ókei, Gunther! Segðu mér þetta eins 
hratt og þú getur! Hversu mikið 
hef ég misst síðan ég fór að borða 
útklipptar kartöflur og burtflogin 
hænsni?!

Segðu eitthvað! 
Er ég orðin 
svona létt?

Ertu í 
sjokki?

Þú getur farið 
heim, hún sagðist 
sitja í sófanum að 
gúffa í sig ís og 
horfa á Glæstar.

Biddu fyrir þér,  
maður... ég gef þessu 
tvo kalda og rúlla svo 

heim. Sykurinn þarf að 
komast almennilega 

út í kerfið áður en 
ég hætti mér á þetta 

jarðspreng jusvæði 
aftur.

Ef einhver þarf eitthvað frá mér og minni aumu tilveru, þá verð 
ég bara inni í búrinu mínu sem samfélagið kallar herbergið mitt. 

Ég reikna með að vera djúpt sokkinn í leit mína að tilgangi lífsins 
og hvernig í andskotanum þessi helvítis algebra kemur til með að 

gagnast mér einhvern tíma á þessari fáránlegu lífsleið.

Tveir 
mánuðir... 

fylltu á 
glasið.

Segðu mér einu sinni enn 
að allt verði í lagi og að 
páskafríið fari að koma.

Ég sakna 
krakkanna sko ...

Já, ég líka.
Og ég vona að ég 
haldi bara áfram 
að sakna þeirra 
svona mikið alla 

helgina ...

Sakna 
hverra?

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Samstarfsverkefni 
í Borgarleikhúsinu
Borgarleikhúsið hýsir á hverju ári a.m.k. tvö verkefni sjálfstæðra 
leikhópa. Verkefnin eru valin í samvinnu við borgaryfirvöld og stjórn 
Sjálfstæðu leikhúsanna (SL)

Samkvæmt samkomulagi Leikfélags Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar skal 
Leikfélag Reykjavíkur “tryggja hið minnsta tveimur öðrum leikflokkum afnot 
af húsnæði í Borgarleikhúsinu til æfinga og sýninga eins verkefnis á hverju ári. 
Leikflokkarnir skulu hafa endurgjaldslaus afnot af húsnæði en greiða útlagðan 
kostnað L.R. vegna vinnu þeirra í Borgarleikhúsinu.” 

Samkvæmt ofangreindu er hér með auglýst eftir umsóknum leikhópa 
vegna leikársins 2016/2017.

Með umsókn skal senda greinargerð um verkefnið þar sem því er 
skilmerkilega lýst, greint frá aðstandendum þess, framkvæmdaaðilum, 
listrænum stjórnendum og þátttakendum öllum. Jafnframt ætti vönduð 
fjárhagsáætlun að fylgja með. 

Umsóknir berist leikhússtjóra Borgarleikhússins, Listabraut 3, 103 Reykjavík 
eigi síðar en kl 16:00 mánudaginn 1. febrúar 2016. 

Einnig er hægt að senda umsóknir með tölvupósti, merktum”Samstarf” 
á borgarleikhús@borgarleikhús.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboð gildir til og með 17. febrúar. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Þýska húsið

Góð næring 
betri árangur

Yfir farinn veg 
með Bobby Fischer

Eldum sjálf

Súper Neó

Vetrarfrí

Heimska

Prjónaást

Inn í myrkrið

Eitthvað á stærð 
við alheiminn

Bogi Th. Melsted - 
Ævisaga hugsjónarmanns

Karnivalía (Bók + CD) 

Steven Gerrard - 
Árin hjá Liverpool

Sogið

Mamma klikk!

Eftirlýstur

Loftklukkan

Matreiðslubókin mín 
og Mikka

Grimms ævintýri

Stóri skjálfti

ÚTSALA! ÚTSALA!

5% afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum

AÐEINS BROT
AF ÚRVALINU!

TILBOÐSVERÐ

3.699.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ

3.999.-
Verð áður:
7.261.-

TILBOÐSVERÐ

2.799.-
Verð áður:
3.699.-

TILBOÐSVERÐ

1.999.-
Verð áður:
3.499.-

TILBOÐSVERÐ

3.299.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ

4.399.-
Verð áður:
5.999.-

TILBOÐSVERÐ

2.599.-
Verð áður:
4.799.-

TILBOÐSVERÐ

1.499.-
Verð áður:
4.148.-

TILBOÐSVERÐ

3.699.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ

2.999.-
Verð áður:
4.199.-

TILBOÐSVERÐ

3.699.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ

3.999.-
Verð áður:
5.999.-

TILBOÐSVERÐ

2.399.-
Verð áður:
3.299.-

TILBOÐSVERÐ

3.699.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ

2.999.-
Verð áður:
5.999.-

TILBOÐSVERÐ

2.799.-
Verð áður:
4.699.-

TILBOÐSVERÐ

2.999.-
Verð áður:
3.999.-

TILBOÐSVERÐ

4.999.-
Verð áður:
6.899.-

TILBOÐSVERÐ

2.599.-
Verð áður:
4.799.-

TILBOÐSVERÐ

4.299.-
Verð áður:
7.999.-



Umhverfis jörðina á 80 dögum eftir 
Jules Verne hefur glatt og heillað 
marga á þeim ríflega hundrað 
árum frá því að hún kom fyrst út 
árið 1873. Karl Ágúst Úlfsson og Sig-
urður Sigurjónsson hafa nú samið 
söngleik sem byggður er á þessari 
ástsælu og framsýnu sögu með 
lögum eftir þá Baldur Ragnarsson 
og Gunnar Ben úr Skálmöld. Leik-
stjóri sýningarinnar, sem verður 
frumsýnd í dag í Þjóðleikhúsinu, 
er Ágústa Skúladóttir og hún segir 
að það sé svo sérstakt við þessa bók 
Verne hversu framsýnn og sann-
spár hann hafi reynst um margt. 
„Þetta sér maður í bæði þessari 
bók og öðrum verkum hans. En 
fyrst og fremst er þetta þroskasaga 
manns sem er greyptur inn í Breska 
heimsveldið með öllum sínum for-
dómum og þröngsýni. Hann ferðast 
og kynnist heiminum. Kynnist fólki 
og menningu sem opnar augu hans 
og fær hann til þess að sjá að heima-
hagarnir eru ekki endilega nafli 
alheimins. Þannig að það er fallegur 
og góður boðskapur í þessu verki.

Tónlistarferðalag
Kalli og Siggi gera þetta nýja verk út 
frá bók Vernes en þeir koma einn-
ig með sínar eigin viðbætur þar 
sem nokkrar sögufrægar persónur 
mannkynssögunnar verða á vegi 
Fílíasar Fogg á ferðum hans um 
heiminn. Við erum með brúður og 
gervi þar sem persónur á við Freud, 
Ghandi og Van Gogh láta á sér kræla 

en fyrst og fremst er þetta falleg saga 
um að víkka sjóndeildarhringinn.“

Ágústa segir að þau hafi ákveð-
ið að fara þá leið að halda sig við 
sögutímann enda sé þetta heillandi 
tími. „Við erum þarna í gufuvéla-
samfélaginu í fallegri fantasíu en 
Högni og Laila sem gera leikmynd 
og búninga hafa átt stóran þátt í að 
skapa þennan heillandi heim. Við 
erum með fjóra leikara sem leika 
helstu burðarhlutverkin og tvo 
hljóðfæraleikara á sviði og leikandi 
sviðsmenn sem bregða sér í ýmis 
gervi og brúðuleik. Það eru eflaust 
um þrjátíu til fjörutíu persónur sem 
bregður fyrir og þegar ferðast er um 
allan heim þá þarf í senn að notast 
við frjóar og einfaldar lausnir. Það 
er líka lagt gríðarlega mikið í hljóð-
heiminn og leitast við að nýta hljóð-
færi og tónlistarbrag frá því heims-
horni sem við komum við í hverju 
sinni.“

Allur heimurinn
Margir eiga góðar og skemmtilegar 
minningar sem tengjast því að lesa 
Umhverfis jörðina á 80 dögum og 
Ágústa segir að það sé gaman að 
hitta fólk sem eigi í slíku sambandi 
við bókina. „Við vorum með fimm 
ára krakka hjá okkur á æfingu í vik-
unni og þeir tóku þetta allt saman 
inn og svo er eldra fólkið ekki síður 
að hafa gaman af þessu. Sumir hafa 
jafnvel haft á orði að þau hafi leikið 
Fílías Fogg þegar þau voru krakkar 
þannig að við miðum við að þetta sé 

sýning fyrir krakka sem eru byrjuð í 
skóla og svo bara alveg upp úr.

Málið er líka að boðskapur verks-
ins á afskaplega mikið erindi til 
samtímans og getur speglað margt 
af því sem við erum að takast á við 
í heiminum í dag. Innflytjendamál, 
málefni flóttamanna, hugmyndir 
okkar um heiminn o.s.frv. Allar 
þessar vangaveltur um það hvort 
við séum opið og fordómalaust 
samfélag eða ekki. Það er líka mikill 
fróðleikur í þessu verki og endalaus 
tækifæri fyrir foreldra og börn að 
ræða um lífið og tilveruna út frá því 
sem þau sjá á sviðinu. Þarna gefst 
tækifæri til að kynnast landafræði, 
samfélagsfræði, trúarbragðafræði, 
tækni og listum og þannig mætti 
áfram telja. Það er allur heimurinn 
undir.

List fyrir börn og fullorðna
En það er líka umhugsunarefni fyrir 
mannkynið hvernig það hefur í 
raun ekki þroskast í takt við allar 
þær tæknilegu framfarir sem hafa 
orðið á þeim tíma frá því þessi saga 
var skrifuð. Þess vegna eiga sýning-
ar á borð við þessa ákaflega brýnt 
erindi til þess að gefa okkur tæki-
færi til að taka púlsinn og skoða 
hversu víðsýn og umbyrðarlynd 
við erum í raun og veru. Þess vegna 
er líka svo mikilvægt að bjóða 
börnum upp á list og töfra leikhúss-
ins því það er svo dásamleg leið til 
þess að læra og skoða heiminn með 
opnum huga.“

Það er allur heimurinn undir
Þjóðleikhúsið frumsýnir í dag nýja leikgerð einnar vinsælustu 
bóka allra tíma, Umhverfis jörðina á 80 dögum eftir Jules 
Verne, sem hefur farið sigurför um heiminn í yfir hundrað ár.

Ágústa Skúladóttir leikstýrir Umhverfis jörðina á 80 dögum, nýjum söngleik í Þjóðleikhúsinu. FréTTAbLAðið/AnTon brink

Vikuna 25.-29. janúar

MÓT HÆKKANDI SÓL
GEÐRÆKT Í HR

Vitundarvakning um geðheilbrigði í HR
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) spáir því að árið 2030 
verði þunglyndi helsta heilsufarsógnin í heiminum.
Geðraskanir eru algengasta ástæða örorku á Íslandi.
Hvernig getum við unnið á móti þessari þróun?
Hversu miklu máli skiptir fyrir samfélagið að hafa gott aðgengi 
að góðri geðheilbrigðisþjónustu?

Dagskrá:
Mánudagur 25. janúar kl. 17 í stofu V101 og M101
Implementing evidence based psychological therapy 
services: the IAPT experience
David M. Clark, prófessor við Háskólann í Oxford, fjallar um 
bætt aðgengi að sálfræðilegri meðferð. Clark er einn fremsti 
sérfræðingur heims á þessu sviði og hefur verið ráðgjafi bresku 
ríkisstjórnarinnar varðandi efnið. 

Þriðjudagur 26. janúar kl. 12-13 í stofu M105
Ég er…  Reynslusaga nemanda með geðröskun
Hvaða úrræði eru í boði, hvert get ég leitað? Sálfræðiþjónusta á 
netinu, hvað er það?

Miðvikudagur 27. janúar kl. 12-13 í stofu V101
Hamingjusturta
Gréta Matthíasdóttir, forstöðumaður náms- og starfsráðgjafar 
HR, fjallar um hvað eykur vellíðan og lífshamingju.

Fimmtudagur 28. janúar kl. 12:15-13 í stofu M104
Hvað er kvíði?
Hafrún Kristjánsdóttir, sviðsstjóri íþróttafræðisviðs HR.

Föstudagur 29. janúar kl. 12-13 í stofu V101
No Health Without Mental Health! Biomedicine, 
Psychiatry, and Big Pharma
Jack James, prófessor við sálfræðisvið HR.

Fyrirlestrar eru opnir öllum á meðan húsrúm leyfir. 
Nánar á hr.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Leikhús

Flóð
HHHH�H
Borgarleikhúsið

Höfundar: Hrafnhildur Hagalín og 
Björn Thors
Leikstjórn: Björn Thors
Leikendur: Halldóra Geirharðsdóttir, 
Hilmir Jensson, Kristbjörg Kjeld og 
Kristín Þóra Haraldsdóttir
Dramatúrg: Hrafnhildur Hagalín
Leikmynd og búningar: Snorri Freyr 
Hilmarsson
Lýsing: Björn Bergsteinn Guðmunds-
son
Tónlist og hljóð: Garðar Borgþórsson

Eyrarfjallið gnæfir tignarlega yfir 
þorpinu. Veturinn er skollinn á og 
bandbrjálað veður. Þorpsbúar bera 
virðingu fyrir tindinum en hættan er 
ætíð nærri því Skollahvilft og Innra-
Bæjargilið eru snjóflóðahættusvæði. 
Um miðja nótt þann 26. október 1995 
féll snjóflóð á Flateyri. Dögum seinna, 
eftir þrjátíu- og sex klukkutíma leit, 
fannst síðasta manneskjan sem grafist 
hafði undir snjóþunganum. Tuttugu 
einstaklingar fórust í flóðinu og harm-
leikurinn skók þjóðina alla.

Borgarleikhúsið frumsýndi nú á 
fimmtudaginn nýtt heimildaleikrit 
um náttúruhamfarirnar á Flateyri en 
höfundarnir Björn Thors og Hrafn-
hildur Hagalín vinna meginþorra 
textans upp úr viðtölum sem þau tóku 
við Flateyringa um reynslu þeirra af 
sjóflóðinu. Fyrsta spurningin verður 
að vera: Er hægt að ná utan um slíkar 
hörmungar og þann mannlega harm 
sem hamfarir á borð við snjóflóðið á 
Flateyri bera með sér?

Tilraunin er mjög virðingarverð þó 
hún heppnist misjafnlega. Björn og 
Hrafnhildur fara þá leið að láta frá-
sagnir viðmælenda lifa í persónum 
verksins og finna minningabrotunum 
farveg með því að skeyta þau saman, 
að stórum hluta eftir tímaröð. Radd-
irnar eru margar og einstaklingar eru 
ónafngreindir, fyrir utan að nefna 
aldur sinn þegar hörmungarnar 
dundu yfir. Öll hafa þau sögu að segja, 
minningar til að deila og sorg í hjarta. 
Þetta er rödd þorpsins.

Leikhópurinn er firnasterkur og 
vinnur ágætlega saman. Þau segja frá 
og hlusta til skiptis, lítið er um sam-

töl. Gallinn er sá að persónurnar eru 
ekki nægilega vel aðskildar. Endur-
tekningar í textanum eru oft áhrifa-
ríkar en af og til verða þær of langar, 
of óskipulagðar inni í handritinu. 
Sýningin kemst á flug þegar Hilmir 
Jensson fer með upprifjun af þeim til-
finningarússíbana sem einstaklingur, 
fastur undir snjóþunganum, upplifir. 
Manni rann kalt vatn milli skinns og 
hörunds. Einnig var sameiginleg upp-
rifjun í leik Halldóru Geirharðsdóttur 
og Kristbjargar Kjeld um konurnar í 
samkomuhúsinu hressileg áminning 
um hið hversdagslega amstur sem á 
sér stað við ótrúlegustu kringum-
stæður. Kristín Þóra Haraldsdóttir 
kemst nokkuð vel frá sínum frá-
sögnum en þyrfti að gefa þeim skýr-
ari blæbrigði.

Vandamálið virðist liggja helst í 
leikstjórn Björns Thors en þrátt fyrir 
nokkrar smellnar sviðslausnir sam-
anber ferðalagið í gegnum ókláruðu 
göngin þá er sýningin ekki nægilega 
lífræn. Persónur standa fastar á sama 
stað þegar þær segja frá eða sitja graf-
kyrrar á meðan þær hlusta. Hugmynd-
ir eru stundum fallega framsettar en 
þær skortir tilfinningalega vigt. Þó 
var kynning þorpsins, eyðilegging og 
endurbygging skemmtilega leyst.

Litla sviðinu hefur verið breytt í 
eins konar vinnustofu undir hand-
leiðslu Snorra Freys Hilmarssonar, 
sem hannar bæði sviðsmynd og 
búninga. Í bakgrunninum hangir stór 
skjár sem var notaður til að varpa upp 
svipmyndum af þorpinu. Hins vegar 
hefðu glerveggirnir alveg mátt missa 
sig, ekki var heldur hægt að lesa text-
ann á þeim. Búningarnir voru látlaus 
hversdagsföt sem hentuðu forminu 
vel. Garðar Borgþórsson sér um tón-
list og hljóð en hvorug voru sérstak-
lega eftirminnileg fyrir utan mjög 
áhrifamikla notkun á laginu Ljósvík-
ingur eftir Mugison.

Án efa munu sumir áhorfendur upp-
lifa mikið kaþarsis við að heyra þessar 
sögur, sú tilfinningalega hreinsun er 
fólki holl og er eitt af elstu verkfærum 
leikhússins. Sögurnar eru margar 
hverjar átakanlegar og nístandi.

Því miður skortir sýninguna skýrari 
hugmyndafræðilega festu og form-
fasta útfærslu. Tilfærslurnar á sviðinu 
eru iðulega þunglamalegar og sviðs-
hreyfingar leikaranna of orkulitlar. Á 
bestu augnablikunum falla áhorfendur 

algjörlega ofan í frásögnina og sam-
kenndin verður næstum óbærileg en 
á öðrum stundum staðnar sýningin.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Harmþrungið og mikil-
vægt umfjöllunarefni en útfærslan 
veldur ekki efninu.

Átakanleg fortíð í nýjum búningi
Það er firnasterkur leikhópur sem kemur að leiksýningunni Flóði í Borgarleikhúsinu. 

tóNList

sinfóníutónleikar
HHHH�H
sinfóníuhljómsveit Íslands flutti 
verk eftir Jón Leifs, sibelius og 
Mahler 

Einleikari: Esther Yoo
Stjórnandi: Osmo Vänskä

eldborg í hörpu
Fimmtudaginn 21. janúar

Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands á fimmtudagskvöldið byrjuðu 
ekkert sérstaklega vel. Á dagskránni 
voru þrjár hugleiðingar Jóns Leifs um 
„þrjú óhlutræn málverk“. Hugleiðing-
arnar voru örstuttar, tóku samtals um 
6 mínútur. Nokkrir óhreinir málm-

blásturstónar skemmdu heildarmynd-
ina, og innkomur voru margar hverjar 
ekki nægilega samtaka.

En eftir það voru tónleikarnir eins 
og draumur. Næst á efnisskránni var 
fiðlukonsertinn eftir Sibelius. Hann 
er óvanalega heillandi. Andrúmsloftið 
er myrkt og laglínurnar eru unaðslega 
seiðandi. Miklar dramatískar and-
stæður einkenna tónmálið, ýmist er 
stemningin innhverf og hugleiðslu-
kennd, en inn á milli ástríðufullir 
hápunktar.

Einleikarinn var Esther Yoo, aðeins 
22 ára gömul. Þrátt fyrir ungan aldur 
hafði hún konsertinn fullkom-
lega á valdi sínu. Tæknilega séð var 
leikurinn frábær, tónmyndunin var 
dásamlega munúðarfull og hröð 
nótnahlaup voru tær og jöfn. Svo 
var túlkunin sannfærandi, hún var 

þrungin átökum, akkúrat eins og 
hún átti að vera. Spilamennskan var 
flæðandi, það voru engar stíflur. Þetta 
var magnað.

Hljómsveitin undir stjórn Osmo 
Vänskä spilaði líka vel þegar hér var 
komið sögu. Og flutningur hennar 
á fyrstu sinfóníu Mahlers eftir hlé 
var stórfenglegur. Sinfónían er full af 
náttúrustemningu. Byrjunin er sveim-
kennd, bara einn tónn hljómar á öllu 
tónsviðinu, frá botni og upp í topp. Inn 
í þennan nið fléttast fjarlæg hljóð, t.d. 
ómur af herlúðrum og fuglasöngur. 
Smám saman bætast ólíkir þættir 
inn og tónlistin heldur af stað. Hvílíkt 
ferðalag! Manni líður eins og í ævin-
týri þar sem sífellt kemur eitthvað nýtt 
upp á.

Hljómsveitin var frábær, heildar-
hljómurinn var þéttur og fókuseraður. 

Tréblásararnir voru fínir og málmur-
inn pottþéttur. Slagverkið var flott og 
strengirnir safaríkir. Stígandin í túlk-
uninni var glæsileg og hápunkturinn 
í lokin svo brjálæðislegur að fólk æpti 
af hrifningu.

Nýlega var tilkynnt að Vänskä hefði 
framlengt samstarfssamning sinn við 
hljómsveitina til ársins 2020. Næstu 
árin verður hann því aðalgestastjórn-
andinn. Það eru góðar fréttir. Vänskä 
var aðalstjórnandi hljómsveitarinnar 
1993-1996 og byggði hana upp öðrum 
fremur. Hann stendur á hátindi ferils 
síns úti í heimi; að hafa slíkan stjórn-
anda er mikill heiður.
Jónas Sen

Niðurstaða: Tónleikarnir hefðu 
getað byrjað betur, en eftir það voru 
þeir frábærir.

Ævintýralegir tónleikar Sinfóníunnar

Það er mikið gleðiefni að Osmo Vänskä 
verði gestastjórnandi SÍ fram til 2020.

INNGANGUR KVENNADEILDAHÚSS LOKAÐUR
FRÁ 25. JANÚAR - GENGIÐ UM BARNASPÍTALANN

AÐALINNGANGUR
KVENNADEILDARINNAR

 FÓSTURGREINING / MÆÐRAVERND / FÆÐINGARVAKT / MEÐGANGA OG SÆNGURLEGA / KVENLÆKNINGAR / BRÁÐAMÓTTAKA KVENNA

Vegna jarðvinnu í aðdraganda byggingar 
nýs sjúkrahótels á Landspítala Hringbraut 
verður inngangur kvennadeildahúss lokaður 
í 3 vikur frá 25. janúar 2016. Aðalinngangur 
Barnaspítala Hringsins (á móts við gömlu 
Hringbrautina) verður aðalinngangur 
kvennadeilda á lokunartímanum.

Bygging sjúkrahótels er fyrsti áfangi nýs Landspítala við 
Hringbraut. Sjúkrahótelið er fyrsta nýbyggingin í heildar- 
uppbyggingunni sem framundan er á Landspítala 
Hringbraut og verður tekið í notkun 2017. Í sjúkra-
hótelinu verða 75 herbergi. Heildaruppbyggingu nýs 
Landspítala lýkur árið 2023 en þá verður lokið byggingu 
meðferðarkjarna, rannsóknarhúss og bílastæðahúss. 

Inngangur lokaður

AÐALINNGANGUR
KVENNADEILDARINNAR
FRÁ 25. JANÚAR 2016

Sjúkrahótel
vinnusvæði

Áttu mynd af vita?
Óskum eftir myndefni sem tengist vitum, byggingu þeirra, 
sjósköðum, björgun úr hafi eða mannlífi við sjávarsíðuna? 

Íslenska vitafélagið vinnur nú  að gerð heimildarmyndar um 
sögu og hlutverk vitans ásamt kvikmyndargerðarmönnunum  

Einari Þór Gunnlaugssyni  og Dúa Landmark. 

Við leitum að myndefni;  
ljósmyndum, lifandi myndefni; 

8mm eða 16mm sem nýst getur 
okkur við gerð myndarinnar. 

Allar  ábendingar um  
efni vel þegnar. 

Frekari upplýsingar veitir Sibba 
í sibba.arna@gmail.com 

eða í síma 823-4417
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

23. janúar 2016
Tónlist
Hvað?  Úlfur Úlfur og Emmsjé Gauti
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra

Hvað?  Þar sem hjartað slær
Hvenær?  19.30

Hvar?  Harpa
Fimmtu Eyjatónleikarnir. Brot 
af bestu lögum Eyjanna flutt af 
frábærum listamönnum. Stefán 
Hilmarsson, Páll Rósinkranz, 
Ragnheiður Gröndal, Magni 
Ásgeirsson, Eyjólfur Kristjánsson, 
Kristján Gíslason, Íris Guðmunds-
dóttir, Anna Sigríður Snorradóttir, 
Þóra Gísladóttir, Gunnar Hrafn 
Kristjánsson og Sigríður Sísí Ást-
þórsdóttir ásamt sérstökum gesti, 
Júníusi Meyvant. Frábær hljóm-
sveit undir dyggri stjórn Þóris Úlf-
arssonar. Verð 5.990-9.990 krónur.

Hvað?  Stígur
Hvenær?  18.00
Hvar? Fríkirkjan í Hafnarfirði
Hljómsveitin Stígur flytur lög við 
ljóð Haralds Stígssonar.

Hvað?  Hafragrautur & Death Metal
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn

Aaru, While My City Burns, Narthraal 
og The Restless troða upp á Gauknum.

Hvað?  Prins Póló
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kex hostel
Prins Póló heldur tónleika. Prins-
inn mun leika með hljómsveit 
sinni sem verður með stærra móti 
að þessu sinni. Sveitin hefur ekki 
leikið á tónleikum síðan á Bræðsl-
unni síðastliðið sumar. Hún mun 
leika sín hressustu lög og reyna að 
halda uppi góðu stuði. Ókeypis 
aðgangur. Allir velkomnir.

Hvað?  DJ Styrmir Dansson
Hvenær?  22.00
Hvar?  Boston

Uppákomur
Hvað?  Bingó á Barnamenningarhátíð
Hvenær?  14.00
Hvar?  Menningarhús Kringlunni – 
Borgarbókasafn

Það verður mikið um að vera í Hörpu í kvöld þegar að heljarinnar Eyjatónleikar fara þar fram. Brot af bestu lögum Eyjanna verða flutt          af frábærum listamönnum í Eldborgar-
salnum.  fréttaBlaðið/gva

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

CREED   KL. 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 3
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
STAR WARS 3D   KL. 5
STAR WARS 2D   KL. 10:10
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40

DIRTY GRANDPA  KL. 9
CREED   KL. 6 - 8 - 10:45 - 11:15
CREED VIP   KL. 8 - 10:45
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8 - 10:10
POINT BREAK   KL. 10:10
STAR WARS 3D    KL. 2 - 5 - 8 - 10:45
STAR WARS 2D   KL. 7
STAR WARS 2D VIP  KL. 2 - 5
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 2 - 3:40 - 4

DIRTY GRANDPA  KL. 10:45
CREED   KL. 5:10 - 8 - 10:40
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1 - 2 - 3 - 4 - 6
THE BIG SHORT   KL. 8 - 10:10
DADDY’S HOME                     KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8
STAR WARS 2D   KL. 2 - 5 - 8 - 10:40

CREED   KL. 8 - 10:10
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 1:15 - 3:15 - 6
THE BIG SHORT   KL. 8 - 10:45
DADDY’S HOME  KL. 5:50 - 8
STAR WARS 3D   KL. 5:15 - 10:30
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:40
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D KL. 1:40 - 3:50

CREED   KL. 8
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL KL. 2 - 4
THE BIG SHORT   KL. 10:10
NONNI NORÐURSINS ÍSLTAL KL. 2 - 6
RIDE ALONG 2   KL. 10:40
DADDY’S HOME  KL. 6 - 8
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D KL. 4

EGILSHÖLL

Sýnd með íslensku tali


WHAT CULTURE


DFW.COM

m.a. Besta myndin
Besti leikari í aukahlutverki

- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

5


CHICAGO SUN-TIMES


NEW YORK TIMES

óskarstilnefningar5

m a Besta myndin
óskarstilnefningar

Besti leikari í aukahlutverki- Sylvester Stalloneti l ik i í k hl t ki S l t Stti l ik i í k hl t ki S l t Stti l ik i í k hl t ki S l t St
óskarstilnefning

Sylvester Stallone hlaut 
Golden Globe verðlauninGGGGGGGGGGGGGGGG

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna


THE NEW YORKER


TIME

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

Frábær grínmynd

Forsýnd um helgina

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

Fleiri myndir í sýningu á emidi.is

10 GÆÐAMYNDIR Á 14 DÖGUM
Í HÁSKÓLABÍÓI 15. TIL 28. JANÚAR

THE REVENANT 5:50, 9
RIDE ALONG 2 5:50, 8, 10:30
NONNI NORÐURSINS 1:50, 3:50 ÍSL.TAL

THE HATEFUL EIGHT 10:10
SISTERS 5:30, 8
SMÁFÓLKIÐ 1:50, 3:50 ÍSL. TAL

STAR WARS 2D 2

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2TILBOÐ KL 1:50

TILBOÐ KL 1:50

Góða skemmtun í bíó

enær

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1:50SÝND KL. 1:50

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Labyrinth     16:00 
Joy   17:45, 22:30 
45 years     18:00 
Virgin mountain / fúsi  ENG SUB   18:00 
Marguerite   20:00 
Magic in the Moonlight   20:00 
Jane eyre – national theatre live   20:00 
A Perfect Day   22:00 
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Það verður mikið um að vera í Hörpu í kvöld þegar að heljarinnar Eyjatónleikar fara þar fram. Brot af bestu lögum Eyjanna verða flutt          af frábærum listamönnum í Eldborgar-
salnum.  fréttaBlaðið/gva

Prins Póló spilar ásamt hljómsveit sinni 
á Kexi hosteli í kvöld.  
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999,- Kr HELGI
22--til--24 JANÚAR 2016

Föstudagur til Sunnudags
(frá 11:30 til 23:00)

Í TILEFNI AF 

 15 ÁRA 
AFMÆLIS OKKAR,

BÝÐUR

 ALLA VINSÆLA RÉTTI Í
MATSEÐILL Á 

   999.-
ókeypis eftirrétt fylgir!

Kr.

TANDOORI & CURRY CUISINE
PAKISTANI 

TANDOORI & CURRY CUISINE

Ph: (00354) 551 0292       

AUSTURSTRÆTI 4, 101 - REYKJAVIK         
www.shalimar.is    

      

شالیمار

Sumarbingó í Borgarbókasafninu 
í Kringlunni. Bingóið er fyrir alla 
fjölskylduna og eru skemmtilegar 
sumargjafir í vinning. Og að sjálf-
sögðu fer ekkert barn tómhent 
heim. Frítt inn. Allir velkomnir.

Hvað?  Leik- og skáldskaparsmiðja
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bókasafn Kópavogs
Ljóðið lifnar við – Leik- og skáld-
skaparsmiðja fyrir 9-12 ára í 
umsjón Hörpu Arnardóttur.

Hvað?  Jane Eyre – National Theatre Live
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís
Um er að ræða hispurslausa og mikil-
fenglega uppfærslu á sögunni um bar-
áttu einnar konu fyrir frelsi og lífsgæð-
um á eigin forsendum. Munaðarleys-
inginn Jane Eyre tekst á við hindranir í 
lífinu þar sem hún glímir við fátækt og 
óréttlæti, en hún ákveður einn daginn 
að taka endanlega ákvörðun um það 
að fylgja hjarta sínu. 
 

Uppistand
Hvað?  Afmæli Tilraunauppistandsins – 
Rökkvi grillaður
Hvenær?  22.00
Hvar?  Íslenski rokkbarinn
Afmæli Tilraunauppistandsins, 
sem byrjaði í janúar 2013 verður 
haldið á Íslenska rokkbarnum í 
Hafnarfirði, þar sem uppistand-
arar og aðstandendur Uppistand.is 
koma og fagna.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar? 
Sunnudagur 

24. janúar 2016
Uppákomur
Hvar?  Sunnudagsleiðsögn
Hvenær?  14.00
Hvar?  Listasafn Íslands.
Dagný Heiðdal, sýningarstjóri og 
deildarstjóri listaverkadeildar, 
leiðir gesti um sýninguna Udstill-
ing af islansk kunst. Upphaf kynn-
ingar á íslenskri myndlist í Kaup-
mannahöfn.

Hvað?  Goskaffi Átthagafélags Vest-
mannaeyinga
Hvenær?  Sunnudaginn 24 janúar kl. 
15.00

Hvar?  Restaurant Reykjavík, Vestur-
götu 2 
„Gosið og ég“. Jón Berg Halldórsson 
segir frá sinni upplifun af gosinu. 
Kaffi og meðlæti á 1.500 krónur.

Hvað?  Sjónarhorn
Hvenær?  14
Hvar?  Safnahúsinu við Hverfisgötu
Gísli Sigurðsson, rannsóknarpró-
fessor hjá Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum, veitir 
leiðsögn í Safnahúsinu við Hverfis-
götu. Gísli mun sérstaklega fjalla 
um mynd- og bókmenntir í 
handritunum en á sýningunni 
eru meðal annars 14 handrit af 
Jónsbók. Skarðsbók Jónsbókar 

frá 1363 þótti bera af íslenskum 
handritum að fegurð og glæsi-
leika en hún er einmitt til staðar í 
sérstökum handritaskáp í Safna-
húsinu. Ókeypis aðgangur. Allir 
velkomnir.

Hvað?  Skrímslin bjóða heim | Upplif-
unarsýning fyrir börn og fjölskyldur
Hvenær?  14.00
Hvar?  Menningarhús Gerðubergi - 
Borgarbókasafn
Menningarhúsið Gerðuberg 
býður allri fjölskyldunni að ganga 
inn í heim litla og stóra skrímslis-
ins og upplifa veröldina frá þeirra 
sjónarhorni. Ókeypis aðgangur. 
Allir velkomnir.

Tónlist
Hvað?  Óperan Rita eftir Donizetti hjá 
Söngskóla Sigurðar Demetz
Hvenær?  17.00
Hvar?  Iðnó
Sagan segir frá ofbeldis-
fullri eiginkonu, Ritu, sem 
lemur eiginmann sinn, 
Beppe, til hlýðni. Þann ósið 
lærði hún af fyrri eigin-
manni sínum sem 
hún telur hafa 
látist í skips-
skaða. Dag 
einn birtist 
eiginmaður-
inn fyrri 

og kemur margt í ljós um afdrif 
og áætlanir. Upphefst þá mikil 

barátta um það hver skuli fá 
að sitja uppi með hnossið, 

Ritu.

Hvað?  Andrea Gylfadóttir 
og Eðvarð Lárusson
Hvenær?  22.00

Hvar?  Gaukurinn
Andrea Gylfadóttir og 

Eðvarð Lárusson 
verða á Gaukn-

um í kvöld. 
Aðgangur 
ókeypis.
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Áfram Diego, áfram!
08.30 Brúðubíllinn
09.00 Með afa
09.10 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu
09.25 Mæja býfluga
09.40 Stóri og Litli
09.50 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Latibær
10.15 Elías
10.25 Tommi og Jenni
10.45 Kalli kanína og félagar
11.10 Teen Titans Go!
11.35 Beware the Batman
Spennandi þættir um Batman.
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Bomban
14.35 Heimsókn
15.05 Landnemarnir
15.50 Matargleði Evu
16.20 Jamie's Super Foods
17.10 Sjáðu
17.40 ET Weekend
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 The Simpsons
19.35 Two and a Half Men
20.00 Heaven is for Real
21.45 Kingsman.The Secret Service
23.55 Cold Spring
01.25 Riddick
03.20 Jesse Stone.Benefit of the Doubt
04.45 Diminished Capacity

14.50 Bein útsending frá leik Sun-
derland og Bournemouth í ensku 
úrvalsdeildinni.
17.00 Ravenswood
17.50 One Big Happy
18.15 Schitt's Creek
18.40 Masterchef USA
19.30 American Idol
20.15 American Idol
21.40 Supernatural
22.20 Sons of Anarchy
00.15 Bob's Burgers
00.35 American Dad
01.00 The Cleveland Show
01.20 South Park
01.45 Supernatural
02.25 Sons of Anarchy
04.15 Bob's Burgers
04.40 American Dad
05.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.30 The Jane Austen Book Club
10.15 Five Star Day
11.55 Mom's Night Out
13.35 Night At The Museum.Secret 
Of The Tomb  Þriðja myndin um 
Larry og félaga á Smithsonian 
safninu í New York. Að þessu 
sinni standa þeir frammi fyrir 
stóru vandamáli því töfrarnir sem 
vekja persónur og dýr safnsins 
eru að hverfa og það er lítill tími 
til stefnu. Larry ákveður að reyna 
að bjarga þessum sögufrægu 
vinum sínum og ferðast til London 
á British Museum til að bjarga 
málunum. 
15.15 The Jane Austen Book Club
17.00 Five Star Day
18.40 Mom's Night Out
20.20 Night At The Museum.Secret 
Of The Tomb
22.00 Gone Girl
00.30 Arthur Newman
02.10 Don't Be Afraid of the Dark
03.50 Gone Girl

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Nellý og Nóra
07.18 Einar Áskell
07.31 Ólivía
07.44 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
07.55 Póló
08.01 Snillingarnir
08.24 Úmísúmí
08.47 Kata og Mummi
08.58 Litli prinsinn
09.22 Einmitt svona sögur
09.35 Uss-Uss!
09.48 Skógargengið
09.59 Undraveröld Gúnda
10.10 Um hvað snýst þetta allt
10.15 Krakkafréttir vikunnar
10.35 Vísindahorn Ævars
10.45 Heimsbikarmótið í bruni 
karla í Kitzbuhel
13.15 Reykjavíkurleikarnir
15.15 Reykjavíkurleikarnir
16.55 Táknmálsfréttir
17.05 Frakkland - Króatía
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Spaugstofan. Andspyrnu-
hreyfingin
20.35 Árið er - Söngvakeppnin í 
30 ár
21.40 Jurassic Park III
23.10 Headhunter
00.55 Rocky
02.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06. 00 Pepsi MAX tónlist
11. 45 Dr. Phil
12. 26 Dr. Phil
13. 09 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
13. 52 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
14. 36 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
15. 20 Top Gear
16. 34 Parks & Recreation
16. 57 The Voice
18. 28 The Voice
19. 11 Life Unexpected
19. 54 How I Met Your Mother
20. 16 Intolerable Cruelty
21. 58 Kick-Ass
23. 53 Lonely Hearts
01. 37 Fargo
02. 25 CSI
03. 06 Unforgettable
03. 48 The Late Late Show with 
James Corden
04. 30 Pepsi MAX tónlist

18.45 The Big Bang Theory
19.10 Friends
19.35 New Girl
19.55 Modern Family
20.20 Sælkeraferðin
20.40 Stelpurnar
21.05 The Mentalist
21.50 Mr Selfridge
22.40 Rita
23.20 Graceland
00.05 Sælkeraferðin
00.25 Stelpurnar
00.50 The Mentalist
01.35 Mr Selfridge
02.20 The 100
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.35 Inside The PGA Tour 
09.00 Abu Dhabi HSBC Golf Cham-
pionship
13.00 PGA Tour Review of the Year
13.50 Champions Tour Year in 
Review
14.40 PGA Tour  - Highlights
15.35 CareerBuilder Challenge
19.35 Inside The PGA Tour
20.00 CareerBuilder Challenge

08.50 Messan
09.55 Liverpool og Manchester 
United
11.35 PL Match Pack 
12.05 Premier League Preview
12.35 Norwich og Liverpoo  BEINT
14.50 Manchester United og Sout-
hampton  BEINT.
17.00 Markasyrpa
17.20 West Ham United og Manc-
hester City  BEINT
19.30 Crystal Palace og Tottenham 
Hotspur
21.10 Leicester City og Stoke City
22.50 Watford og Newcastle
00.30 West Bromwich Albion og 
Aston Villa
02.10 Sunderland og Bournemouth

08.00 Snæfells og Hauka í Dominos 
deild kvenna.
09.35 Keflavíkur og Njarðvíkur í 
Dominos deild karla.
11.10 Körfuboltakvöld
12.45 Hamburger og Bayern Munc.
14.25 La Liga Report
14.55 Malaga og Barcelona
16.55 NFL Gameday
17.25 Borussia M'gladbach og Dort-
mund  BEINT.
19.40 Empoli og AC Milan  BEINT
21.45 Toronto Raptors og Miami 
Heat í NBA.
23.35 UFC Now 
00.25 UFC Fight Night þar sem TJ 
Dillashaw og Dominick Cruz

Til hamingju!
Hildur Knútsdóttir  

hlaut Fjöruverðlaunin  
í flokki barna- og  

unglingabókmennta

f
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07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
07.55 UKI
08.00 Ævintýri Tinna
08.23 Lína langsokkur
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Ofurhundurinn Krypto
09.25 Ljóti andarunginn og ég
09.47 Ævintýraferðin
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
10.45 Gulla og grænjaxlarnir
10.55 Tommi og Jenni
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
11.55 UKI
12.00 Ævintýri Tinna
12.23 Lína langsokkur
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Ofurhundurinn Krypto
13.24 Ljóti andarunginn og ég
13.46 Ævintýraferðin
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
14.45 Gulla og grænjaxlarnir
14.55 Tommi og Jenni
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
15.55 UKI
16.00 Ævintýri Tinna
16.23 Lína langsokkur
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Ofurhundurinn Krypto
17.24 Ljóti andarunginn og ég
17.46 Ævintýraferðin
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
18.45 Gulla og grænjaxlarnir
18.55 Tommi og Jenni
19.00 Turbo
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Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
07.01 Strumparnir 
07.25 UKI 
07.30 Doddi litli og Eyrnastór 
07.40 Zigby 
07.55 Latibær 
08.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
08.40 Víkingurinn Vic 
08.55 Með afa 
09.05 Tommi og Jenni 
09.25 Ljóti andarunginn og ég 
10.00 Gulla og grænjaxlarnir 
10.10 Rasmus Klumpur og félagar 
10.15 Ævintýraferðin 
10.25 Ninja-skjaldbökurnar 
10.50 iCarly 
11.15 Loonatics Unleashed 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.50 American Idol 
14.35 American Idol 
16.00 Grand Designs
16.50 60 mínútur  Vandaður þáttur 
í virtustu og vinsælustu fréttaskýr-
ingaþáttaröð í heimi.
17.40 Eyjan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn  Íþróttamenn 
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta 
úr heimi íþróttanna í liðinni viku, 
taka viðtöl við sérfræðingana og 
sýna brot frá því helsta sem fór 
fram.
19.10 Næturvaktin  Íslensk þátta-
röð með Jóni Gnarr og Pétri Jó-
hanni Sigfússyni í aðalhlutverkum. 
Þættirnir gerast á næturvaktinni á 
ónefndri bensínstöð í borginni þar 
sem standa vaktina þrír gerólíkir 
náungar sem seint munu eiga skap 
saman.
19.40 Atvinnumennirnir okkar 
20.10 Shetland 
21.05 The Day Hitler Died  
21.55 60 mínútur 
22.40 America 
00.10 The Art of More 
01.00 The Sandhamn Murders 
01.45 Small Apartments 
03.20 Act of Valor 
05.10 Date and Switch

15.50 Comedians 
16.15 Suburgatory 
16.35 First Dates 
17.25 Lip Sync Battle 
17.50 Hell's Kitchen USA 
18.30 My Dream Home 
19.15 Sleep Squad 
20.20 The Cleveland Show 
20.45 Bob's Burgers 
21.10 American Dad 
21.35 Brickleberry 
21.55 South Park 
22.20 The Mysteries of Laura 
23.05 Vampire Diaries 
23.50 The Cleveland Show 
00.10 Bob's Burgers 
00.35 American Dad 
00.55 Brickleberry 
01.20 South Park 
01.40 The Mysteries of Laura 
02.25 Vampire Diaries 
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.15 Ocean's Twelve 
09.20 Blended 
11.15 Dumb and Dumber To 
13.05 Gambit 
14.35 Ocean's Twelve 
16.40 Blended
18.40 Dumb and Dumber To  Það 
eru liðin 20 ár síðan við kynntumst 
félögunum Harry Dunne og Lloyd 
Christmas. Nú leggja þeir upp í 
ferðalag til að hafa upp á dóttur 
Harrys og athuga hvort hún geti 
gefið honum annað nýrað úr sér. 
Með aðalhlutverk fara Jim Carrey 
og Jeff Daniels.
20.30 Gambit
22.00 Mission: Impossible III 
00.05 Godzilla  Árið 1999 var Janjira 
kjarnorkuverinu í Japan eytt með 
dularfullum hætti og fjöldi starfs-
manna lét lífið. Mörgum árum 
síðar er Joe Brody enn að leita að 
orsökum eyðileggingarinnar en 
konan hans dó í slysinu. 
02.10 Parker 
04.10 Mission: Impossible III

07.00 KrakkaRÚV 
09.30 Fínni kostur 
09.52 Millý spyr 
10.00 Ævar vísindamaður 
10.30 Árið er - Söngvakeppnin í 30 ár 
11.30 Menningin 
11.50 Augnablik - úr 50 ára sögu 
Sjónvarps 
12.05 Íslenskur matur 
12.30 Útsvar 
13.35 Stóra sviðið 
14.15 Persónur og leikendur
15.00 Reykjavíkurleikarnir  BEINT
17.00 Bækur og staðir 
17.10 Táknmálsfréttir 
17.20 Kata og Mummi 
17.32 Dóta læknir 
17.55 Ævintýri Berta og Árna 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Í leit að fullkomnun – Full-
komið líf? 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Rætur 
20.15 Stóra sviðið 
20.55 Ófærð 
21.50 Kynlífsfræðingarnir 
22.50 Hannah Arendt 
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
11.55 Dr. Phil 
12.35 Dr. Phil 
13.15 Dr. Phil 
13.55 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
14.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
15.15 Bachelor Pad 
16.45 Rules of Engagement 
17.10 The McCarthys 
17.35 Black-ish 
18.00 The Millers 
18.25 Minute To Win It Ísland 
19.15 The Biggest Loser - Ísland 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order: Special Victims 
Unit 
21.45 The Affair 
22.30 The Walking Dead 
23.15 Inside Men 
00.05 Ice Cream Girls 
00.50 Rookie Blue 
01.35 CSI: Cyber 
02.20 Law & Orde: Special Victims 
Unit 
03.05 The Affair 
03.50 The Walking Dead 
04.35 Pepsi MAX tónlist

18.10 The Big Bang Theory 
18.35 Friends 
18.55 New Girl 
19.20 Modern Family 
19.45 Viltu vinna milljón? 
20.25 Rita 
21.10 Twenty Four 
22.00 The Night Shift 
22.45 Sisters 
23.30 The 100 
00.15 Viltu vinna milljón? 
00.55 Rita 
01.40 Twenty Four 
02.20 The Night Shift 
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.30 European Tour  
13.00 PGA Tour  
17.00 PGA Tour  
19.05 PGA Tour  - Highlights 
20.00 PGA Tour 

10.00 Norwich - Liverpool 
11.40 West Ham - Man. City
13.20 Everton - Swansea  BEINT
15.50 Arsenal - Chelsea  BEINT
18.00 Man. Utd. - Southampton 
19.40 Everton - Swansea 
21.20 Arsenal - Chelsea 
23.00 Leicester - Stoke

08.05 Borussia M'Gladbach - Bo-
russia Dortmund 
09.45 Empoli - AC Milan
11.25 Fiorentina - Torino  BEINT
13.40 Malaga - Barcelona  BEINT
15.25 Samsung Unglingaeinvígið 
15.50 Meistarad. í hestaíþróttum  
16.45 World Strongest Man  
17.15 NBA Special - The Bad Boys 
19.00 NFL Gameday 
19.30 Denver Broncos - New Eng-
land Patriots Bein útsending 
23.00 Carolina Panthers - Arizona 
Cardinals  BEINT

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:40
ATVINNUMENNIRNIR OKKAR
Magnaðir þættir þar sem skyggnst verður inn í líf fremstu 
atvinnumanna þjóðarinnar. Í þessum þætti heimsækir 
Auðunn Blöndal Gylfa Sigurðsson sem spilar með Swansea 
í Wales.
 

 | 22:15
60 MÍNÚTUR
Vandaður þáttur í virtustu og vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi. Í þessum þætti verður tekið viðtal við  
leikarann Sean Penn en hann tók nýlega viðtal við 
eiturlyfjabaróninn Joaquin „El Chapo“ Guzman eftir að hann 
braust út úr öryggisfangelsinu Altpiano.

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

 | 20:25
SHETLAND
Jimmy Perez starfar sem 
lögreglumaður á Hjaltlands-
eyjum og fær inn á borð til sín 
afar snúin sakamál. Vandaðir 
breskir sakamálaþættir frá BBC. 

 | 22:00
MISSION: IMPOSSIBLE III
Þriðja myndin í hinni ótrúlega 
vinsælu myndaröð um 
hrikalega hættuleg og nánast 
óleysanleg verkefni 
leyniþjónustumannsins 
Ethans Hunt. 

 | 21:25
THE DAY HITLER DIED
Vandaður heimildarþáttur 
sem fjallar um síðustu 
klukkutímana í lífi Adolfs 
Hitlers.

LOKAÞÁTTUR

VIÐTAL VIÐ
SEAN PENN
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07.00 Ofurhundurinn Krypto 
07.25 Ljóti andarunginn og ég 
07.47 Ævintýraferðin 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.45 Gulla og grænjaxlarnir 
08.55 Tommi og Jenni 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
09.55 UKI 
10.00 Ævintýri Tinna 
10.23 Lína Langsokkur 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Ofurhundurinn Krypto 
11.24 Ljóti andarunginn og ég 
11.46 Ævintýraferðin 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.45 Gulla og grænjaxlarnir 
12.55 Tommi og Jenni 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
13.55 UKI 
14.00 Ævintýri Tinna 
14.23 Lína Langsokkur 
14.48 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Ofurhundurinn Krypto 
15.24 Ljóti andarunginn og ég 
15.46 Ævintýraferðin 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.45 Gulla og grænjaxlarnir 
16.55 Tommi og Jenni 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
17.55 UKI 
18.00 Ævintýri Tinna 
18.23 Lína Langsokkur 
18.48 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Gnómeó og Júlía
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Opið mán-fös: 10:00  - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 -16.00 - Sun 13.00 -16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
 www.egodekor.is

MONACO TUNGUSÓFI
Stærð: 291X168cm
Verð: 238.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 166.600,-

MOBI TV SKENKUR
Breidd: 195cm
Verð: 109.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 65.400,-

MAXWELL HÆGINDASTÓLL 
Með rafmagnsstillingu og USB tengi
Verð: 119.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 83.300,-

MYNDIR 
Stærð: 100x100cm

ÚTSÖLUVERÐ: 6.930,-

MOBI SKENKUR
Breidd: 205cm
Verð: 129.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 77.400,-

MOBI SÓFABORÐ
Stærð: 120X60cm
Verð: 39.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 23.400,-

NAPOLI TUNGUSÓFI
Stærð: 292X168cm
Verð: 239.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 179.250,-

MAXWELL HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 308X190/155cm
Verð: 265.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 212.000,-

HUGO STÓLL 
ÚTSÖLUVERÐ: 14.320,-

CLARK STÓLL 
ÚTSÖLUVERÐ: 11.830,-

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 20-50% AFSLÁTTUR
-25%

-25%

-30%

-30%

-30%

- 40%

- 40%

-40%

-20%

-20%-30%

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

JERSEY TUNGUSÓFI
Stærð: 250X165cm
Verð: 177.000,-
ÚTSÖLUVERÐ: 132.750,-



Álitsgjafar: Atli Már Steinarsson útvarpsmaður, Hrafn Jónsson pistlahöfundur og kvikmyndagerðarmaður, Þórunn Ívarsdóttir lífsstílsbloggari, Anna Fríða Gísladóttir, markaðsstjóri Domino's, Emmsjé 
Gauti rappari, Erpur Eyvindarson rappari, Helgi Seljan fjölmiðlamaður, Halldór Baldursson skopmyndateiknari, Jóhannes Þór Skúlason, aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, Hildur 
Sverrisdóttir borgarfulltrúi, Birgir Olgeirsson, blaðamaður á Vísi, Bergsteinn Sigurðsson fjölmiðlamaður, Margrét Erla Maack fjölmiðlakona, Líf Magneudóttir borgarfulltrúi, Anna Þóra Björnsdóttir, 
uppistandari og eigandi Sjáðu, Logi Bergmann Eiðsson fjölmiðlamaður, Ingvar Kale fótboltamaður, Snorri Engilbertsson leikari, Sölvi Snær Magnússon, sölustjóri 365 miðla, Birgir Nílsen tónlistarmaður, 
Guðleifur Werner Guðmundsson útvarpsmaður, Auðunn Blöndal útvarpsmaður, Atli Thor Albertsson leikari, Anna Margrét Káradóttir leikkona, Þórdís Nadia Semichat uppistandari, Kristín Ruth Jóns-
dóttir útvarpskona, Heba Eir Kjeld dansari, Sigga Dögg kynfræðingur, Bjarni Lárus Hall tónlistarmaður, María Ólafsdóttir söngkona, Böðvar Dalton Reynisson tónlistarmaður, Oddur Júlíusson leikari.

Báturinn Baldur:
Sveittir og bara geðveikt góðir ham-
borgarar. Hægt er að panta með 
spældu eggi, sem er náttúrulega 
eðal þegar maður sér eggjarauðuna 
vellast yfir kjötið.

Texasborgarar:
Hinn eini sanni sveitti. Fullkomnun 
áratuga þróunar íslenskra bragð-
lauka með kokteilsósu sem hvaða 
framsóknarmaddama sem er fær 
hamingjutár í augun yfir.

Tuddinn:
Eitt best geymda leyndarmál 
borgarinnar er grillbíllinn Tuddinn, 
sem gerir út frá Matarbúrinu við 
Grandagarð. Óvíða fær maður betra 
kjöt en frá Hálsi í Kjós.

Ostborgarinn frá Sóma:
Óvænti vinkillinn er ostborgari frá 
Sóma, hann er hér sem svona sem 
fulltrúi „guilty pleasure“ flokksins 
og vinnur nauman sigur á ostborg-
ara frá Aktu Taktu en Sómaborgar-
inn bjargar mér ca. 2-3 x í mánuði.

Nokkrir skemmtilegir staðir sem NefNdir voru:
Kex
Block
Grillmarkaðurinn
Vitabar
Drekinn
Roadhouse
Búllan
Gló Streetfood
Prikið
Sómaborgari
Júmbóborgari
Aktu Taktu borgari

Texasborgarar
KFC
American Style
Tuddinn
Hamborgarasmiðjan
Kaffihús Vesturbæjar
Kol
Vegamót
Lebowski
Ruby Tuesday
Dirty Burger and Ribs
Hamborgarafabrikkan

Haninn
Íslenski barinn
Hamborgararnir í bátnum Baldri
Indie Burger
Steikhúsið
Matarbúrið
Laundromat
Metro
Hendrix
Hressó
Ölhúsið Hafnarfirði

NefNdir staðir:

Þegar brestur á með helgi er klass-
ískt og gott að tríta bæði munn og 
maga með góðum hamborgara. 
Fréttablaðið leitaði á náðir 
nokkurra álitsgjafa til þess að 
freista þess að varpa ljósi á 
hvar besta borgara lands-
ins er að finna. Ófáir staðir 
voru nefndir en einn 
þeirra var ótvíræður 
sigurvegari þessarar 
óformlegu könnunar.

1.  Hamborgarabúlla  
Tómasar

mitt val miðast af 
heiðarleika við 

hamborgaragerð áN útúr-
sNúNiNga. úthugsað og 
metNaðarfullt frá a til Ö. 
háskólageNgiNN  
hamborgari!

2. Grillmarkaðurinn

hrefNa sætraN 
kaNN heldur betur 

að gera hamborgara! 
hamborgariNN er mjÖg 
matarmikill og þó að haNN 
sé smá dýr spararðu í rauN 
því þú þarft ekki að borða 
meira þaNN dagiNN.

3. Roadhouse

kafteiNN ameríka 
svíNaborgariNN 

með tættu svíNakjÖti og 
rÖstik frÖNskum. maður 
fyllist ofurkrafti.

4. Vitabar

ég er ekki mikill 
hamborgarakall 

eN ég hrasa stuNdum iNN á 
svoNa kNæpur. vitaborgar-
iNN er mikil klassík. gleym-
mérei og það. gott líka að 
það sé eiNN taNNlaus á 
Næsta borði að sÖtra Öl.

5. Block

Nýr staður á 
skólavÖrðustígN-

um sem kemur sterkur iNN. 
frÖNskurNar heNda mál-
tíðiNNi upp um eiNN  
gæðaflokk.

Flest stig:
Hamborgarabúlla Tómasar:  
19 stig 
Grillmarkaðurinn: 10 stig 
Roadhouse: 9 stig 
Vitabar: 8 stig 
Block: 5 stig

Lífið
borgarinn?hvar er besti 

Gyða Lóa  
Ólafsdóttir
gydaloa@frettabladid.is
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Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

Sjáðu allt úrvalið á 

www.byggtogbuid.is

20-70% 
afsláttur!

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 

Yfir 2000 
útsöluvörur

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

STÓRA
NÝÁRSÚTSALAN 

STÆKKAR
SÚ STÆRSTA TIL ÞESSA

KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!
Höfum bætt við hundruðum vara á útsöluna!  

Dæmi: Rosenthal gjafavörur 50-70% – Villeroy & Boch matarstell á 50% - Walther-Glas glervara 30% 
- Valdar pönnur á 50% - KitchenAid bökunarvörur 20% – Alligator grænmetisskerar 20% og margt fleira.



„Það sem ýtti af stað þessari hugmynd 
var þegar Hagaskólastelpurnar unnu 
Skrekk, það var svo mikill kraftur þarna 
sem mér fannst svo flott. Þá fannst mér 
alveg upplagt að mynda ungar íþrótta-
stelpur,“ segir ljósmyndarinn Hulda 
Sif Ásmundsdóttir um ljósmyndaverk-
efnið Just girl it.

Hulda Sif myndaði ellefu ungar 
íþróttakonur fyrir verkefni í skólanum 
en hún stundar nám í ljósmyndun í 
Hollandi. Líkt og áður segir kviknaði 
hugmyndin að efnistökunum eftir að 
Hulda Sif sá siguratriði hæfileikakeppni 
grunnskólanna í fyrra en þar fluttu 
stúlkur úr Hagaskóla femíníska ljóða- 
og dansgjörninginn Elsku stelpur.

„Ástæðan fyrir því að ég valdi að 
mynda íþróttastelpur var kannski sú 
að ég var sjálf í íþróttum á þessum aldri 
og fannst áhugavert að taka svoleiðis 
portrettmyndir.“ Stúlkurnar á myndum 
Huldu Sifjar stunda allar mögulegar 
íþróttir og segir hún að skilaboð Haga-
skólastúlknanna um að taka meira 
pláss hafa haft áhrif á sig.

Titillinn Just girl it er vísun í slagorð 
hins þekkta íþróttavörumerkis Nike, 
Just do it, og skýtur Hulda Sif ekki loku 
fyrir að hún muni vinna verkefnið eitt-
hvað áfram en hún hefur gaman af því 
að taka portrettmyndir. „Mér finnst 
ótrúlega gaman að mynda fólk og 
reyna að segja sterkar sögur í gegnum 
portrettmyndir.“

Og þó að hún hafi tekið hluta af 
myndunum úti í Hollandi þá fór það 
þó þannig að allar íþróttastelpurnar 
sem hún myndaði voru íslenskar. „Það 
var alveg ótrúlega þægilegt að fá þær til 
þess að vera með og það var engin sem 
neitaði,“ segir hún og bætir hlæjandi 
við að vankunnátta hennar í hollensku 

hafi sjálfsagt orsakað það að þær stúlk-
ur sem hún myndaði voru íslenskar.

Hulda Sif er nú á sínu öðru ári í ljós-
myndun við Listaháskólann í Haag en 
hún hefur lokið námi við Ljósmynda-
skólann hér heima og vann hún þá 
portrettseríu sem svipar ögn til Just 
girl it en þá var viðfangsefnið listakon-
ur. „Þannig að þetta er kannski svona  
mín lína inn í þessari femínísku orku,“ 
segir hún glöð í bragði um Just girl it. 
gydaloa@frettabladid.is

Tækniþróunarsjóður

Náðu 
lengra með 

Tækniþróunarsjóði

tths.is

Hulda Sif æfði sjálf íþróttir á unga aldri og myndaði ellefu ungar íþróttakonur fyrir 
ljósmyndaverkefnið Just girl it. 

 Hér má sjá verkefnið Just girl it eftir Huldu Sif.

 Ástæðan fyrir því 
að ég valdi að 

mynda íþróttastelpur var 
kannski sú að ég var sjÁlf í 
íþróttum Á þessum aldri og 
fannst Áhugavert að taka 
svoleiðis portrettmyndir.

hagaskólastelpurnar 
kveiktu hugmyndina
Ljósmyndarinn Hulda Sif Ásmundsdóttir tók myndir af ellefu  
íslenskum íþróttastelpum fyrir ljósmyndaverkefni sitt Just girl it.
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Persía teppagallerí er flutt í Parka og úrvalið er ótrúlegt!
Komdu og gerðu frábær kaup á teppum og mottum í janúar.

Bjóðum aðeins það besta fyrir þig!

30%
AF ÖLLUM STÖKUM

TEPPUM Í JANÚAR

SPARAÐU

Parki ehf. • Dalvegi 10-14 • 201 Kópavogi • www.parki.is • sími: 595 0570 • Opið virka daga frá 9-18 og laugardaga frá 11-14

Ú LT AS A



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@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/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Lífið í  
vikunni
18.01.16- 
22.01.16

SigurSæLL Hrói
Vesturportshópurinn sópaði að 
sér verðlaunum fyrir sýninguna Í 
hjarta Hróa hattar. Vesturport stóð 
á mánudaginn uppi sem sigur-

vegari hjá Broadway World 
samtökunum fyrir bestu 

sýninguna í Toronto 
árið 2015. Sýningin 

Í hjarta Hróa hattar 
sigraði í 8 flokkum, 
meðal annars sem 
besta leiksýningin, 
fyrir bestu leik-

stjórn, bestu leik-
myndina og bestu 

búningana.

SkáLmöLd í pLatínu
Hljómsveitin Skálmöld fékk á 
dögunum afhenta platínuplötu fyrir 
plötuna Skálmöld og Sin-
fóníuhljómsveit Íslands 
sem kom út árið 2013 en 
plata kemst í platínu 
ef hún selst í 7.000 
eintökum. Á sama 
tíma fékk sveitin af-
hentar gullplötur fyrir 
plöturnar Baldur sem 
kom út árið 2010 og 
plötuna Með vættum 
sem kom út 2014 en 
gullplata fæst fyrir að 
selja 3.500 eintök.

BaLtaSar 
aLLt í 
öLLu

Tökur 
standa yfir á 
nýjasta leik-
stjórnarverk-
efni 

Baltasars Kormáks, 
kvikmyndinni Eiðurinn, 

en hann fer með aðalhlut-
verk í myndinni auk þess að 

leikstýra henni. Hann segir 
hvort tveggja vera skemmti-
legt og spennandi.

Loreen á Leiðinni
Sænska söngkonan og Eurovision-
stjarnan Loreen kemur til landsins 
19. febrúar næstkomandi og stígur á 
svið á úrslitakvöldi Söngvakeppninn-
ar. Loreen mun að sjálfsögðu flytja 
sigurlag sitt frá árinu 2012, Euphoria. 
Öllu verður tjaldað 
til í keppninni 
þar sem 
þrjátíu ár 
eru liðin 
frá því að 
Íslend-
ingar tóku 
fyrst þátt í 
Eurovision.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ÞÚ FINNUR 
RÉTTA RÚMIÐ 
HJÁ OKKUR

 

ÚTSAL A
 KO M D U  O G  G E R Ð U  F R Á B Æ R  K A U P

A L LT  A Ð  

60%
A F S L ÁT T U R

Ef ég segi bara alveg eins og er, 
þá veit ég ekki alveg hvernig 
þetta fór svona,“ segir Guð-
mundur Ingi Þorvaldsson, 
leikari og framkvæmda-

stjóri Tjarnarbíós, sem á dögunum 
fékk ansi óvæntar fréttir þess efnis 
að hann væri tilnefndur til National 
Film verðlaunanna, í flokki bestu 
aðalleikara ársins. 

Fer hann með aðalhlutverk í kvik-
myndinni Chasing Robert Parker, 
eftir brasilíska leikstjórann Daniel 
Florêncio, sem er framleidd af hinu 
íslenska fyrirtæki Pegasus. Þess ber 
jafnframt að geta að myndin er sömu-
leiðis tilnefnd til verðlauna í flokki 
hasarmynda og keppir til dæmis við 
Star Wars: The force awakens. 

Má með sanni segja að Guð-
mundur sé þar í ansi góðum félags-
skap og keppir við ekki ómerkari 
leiklistarkanónur en til dæmis þá 

Daniel Craig, Colin Farrell, Colin 
Firth, Tom Hardy og Simon Pegg, 
sem eiga það sameiginlegt að vera 
meðal frægustu leikara heims. 

„Ég veit ég stóð mig vel í mynd-
inni, en við erum enn að reyna 
að ráða þessa stórbrotnu ráðgátu 
um hvernig myndin rataði í þessa 
keppni. Enginn okkar kannast við 
að hafa sent inn tilnefningu, en ein-
hvers staðar komst einhver í mynd-
ina og hefur komið henni að í for-
valinu,“ útskýrir Guðmundur og er 
bersýnilega furðu lostinn, enda ekki 
skrítið, myndin hefur hvergi verið 
sýnd annars staðar en á RFF kvik-
myndahátíðinni á Íslandi nú í haust. 

„Þetta er fyrsta mynd leikstjórans í 
fullri lengd, og það er eins og yfirleitt 
með frumraunir á borð við þessa, að 
hún hefur ekkert farið í kvikmynda-
hús, heldur aðeins verið reynt að 
koma henni að á hátíðum,“ bendir 

Guðmundur á, og 
segir leikstjórann 
ekki síður hissa.

„Nú erum 
við bara að 
reyna að finna 
út úr þessu, ég 
fékk þessar fréttir bara í fyrradag nán-
ast í sömu andrá og ég steig á svið, svo 
það hefur tekið mig dálítinn tíma að 
átta mig á þessu raunverulega.“ 

Hann segist jafnframt hafa farið í 
það að finna út hverslags verðlaun 
þetta væru, enda hafði hann ekki heyrt 
af þeim áður, og kom upp úr kafinu að 
um væri að ræða stórmál. Hann segir 
ekkert komið á hreint varðandi neitt, 
en segist glaður vilja mæta á svæðið 
þegar hlutirnir komi betur í ljós, og að 
sjálfsögðu væri um heilmikinn heiður 
að ræða. „Ef okkur verður boðið, þá 
mætir maður auðvitað,“ segir hann 
glaður í bragði. gudrun@frettabladid.is

Guðmundur segist vel tilbúinn til að bregða sér af bæ verði honum boðið á verðlaunaafhendinguna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

guðmundur ingi  
Þorvaldsson leikari varð 
þeirrar óvæntu ánægju að-
njótandi að verða tilnefndur til 
National Film verðlaunanna fyrir 
hlutverk sitt í Chasing Robert Parker. 
Hann tekur sér þar með stöðu meðal  
einhverra þekktustu karlleikara heims.

Hefur ekki hugmynd 
um hvernig  
þetta  
gerðist
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Bartoszek

Bakþankar

Ef einhver hefði myrt annan 
mann í Íran fyrir 15 árum 
væri þessi maður löngu 

dauður sjálfur. Í Bandaríkjunum 
væri hann að bíða eftir því að vera 
tekinn af lífi. Í Tyrklandi væri hann 
enn fangelsi. Í Belgíu væri hann 
að losna úr fangelsi. En á Íslandi 
er maður í þessari stöðu búinn að 
vera frjáls í fimm ár og var að fá full 
borgaraleg réttindi að nýju.

Það er mannlegt að finnast 
ósanngjarnt að maður sem meinaði 
öðrum um réttinn til að lifa lífinu 
til fulls vilji fá að gera það sjálfur. 
Auðvitað er það ekki sanngjarnt. 
Ekki fyrir fimm aura. En „sann-
gjarnt“ er ekki í boði. Við sem sam-
félag getum bara reynt að gera það 
sem er skást.

Þegar einhver fremur glæp, jafn-
vel hinn versta glæp, er skárra að 
hann setjist niður og hugsi: „Það 
er von. Ég á mér von ef ég geri allt 
rétt. Jafnvel verstu morðingjar eiga 
von.“ Það er skárra en að hann 
hugsi bara: „Lífið er búið.“ Til-
gangur með betrunarkerfum á, jú, 
að vera sá að gera fólk betra.

Í Flórída eru 1,6 milljónir manna 
án kosningaréttar. Þetta eru fyrr-
verandi fangar. Þeir þurfa að sækja 
um að fá kosningarétt til ríkis-
stjórans. Á seinustu fjórum árum 
hafa rúm tíu þúsund gert það en 
aðeins um 1.500 fengið samþykki. Í 
Flórída er endurheimt borgaralegra 
réttinda því undantekning. Hér á 
landi er hún regla.

Orðin „uppreist æru“ hljóma 
kannski fyrir sumum eins og 
samfélagið sé búið að gleyma og 
fyrirgefa. Það er ekki þannig enda 
er það ekki samfélagsins að gera 
það. Samfélagið tekur hins vegar af 
mönnum réttindi og veitir þau svo 
aftur. Ekki eftir geðþótta heldur 
að ákveðnum fyrirframþekktum 
skilyrðum uppfylltum. Því þannig 
gerum við þetta. Í mannvænum 
réttarríkjum.

Svona gerum 
við

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

KÍKIÐ Á SUMARBÆKLINGINN  
SEM FYLGIR BLAÐINU Í DAG

SUMAR 2016
RAUÐIR DAGAR!  
TILBOÐ Á VÖLDUM 
BROTTFÖRUM
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