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Dansað á bolludag
í Færeyjum ➛36

Erfðabreytt
börn
➛42

Heltekin af skömm

Þórunn Antonía Magnúsdóttir glímdi við alvarlegt þunglyndi,
einelti á vinnustað, erfiða meðgöngu og atvinnumissi. Allt á
sama tíma. Hún er sterkari fyrir vikið og leggur sig fram við
að fegra heiminn fyrir sextán mánaða dóttur sína. ➛26

Íslenskt
sykuræði
➛30
p l ú s 2 s é r b l ö ð l at v i n n a l F ó l k
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Öfugur í lausu lofti

Austan- og norðaustanátt á morgun,
víða 5-13 m/s, en 10-18 norðvestan til.
Éljagangur, en lengst af þurrt sunnan- og
vestanlands og léttir til þar seinnipartinn.
Frost 0 til 5 stig, en kaldara í innsveitum
fyrir norðan. Sjá síðu 54

Fréttablaðið/Valli

Allt að helmings
hækkun á gjaldi
Samgöngur Ný gjaldskrá Strætó
mun taka gildi 1. mars. Mesta hækkunin verður á eins dags kortum sem
hækka um 50 prósent en þriggja
daga kortin hækka um 40 prósent.
Staðgreiðslugjald á almennum
farmiðum hækkar um 5 prósent og
verður þá 420 krónur. Farmiðaspjöld
hækka um 2,9 prósent og verða
farmiðarnir nú seldir 20 saman.
Engin breyting verður á árskortum
fyrir nemendur 18 ára og eldri eða
árskortum fyrir börn og ungmenni.
Verðhækkunin er sögð eiga að mæta
almennum kostnaðarhækkunum.
Þann 1. mars 2015 tók núgildandi
gjaldskrá Strætó gildi, en þá hækkaði
staðgreiðslugjald um 14 prósent. – þv

Börn þurfa að
fara úr bænum
fyrir Fortitude

Vetrarhátíð Snjóbrettapartí á Arnarhóli í gær var mikið sjónarspil en þar sýndu færustu snjóbrettakappar landsins listir sínar. Viðburðurinn var hluti af
Vetrarhátíð í Reykjavík sem nú stendur yfir. Þessi fífldjarfi kappi sá heiminn frá öðru sjónarhorni er hann tók kollhnís í háloftunum. Fréttablaðið/Ernir

Skoða að kæra
niðurfellingu

kvikmyndagerð „Í þættinum á bærinn á að virðast mannlaus og getum
við því ekki verið á ferðinni á skólalóðinni,“ segir í tilkynningu skólastjóra Seyðisfjarðarskóla.
Þar á að ferja öll börn á mánudagsmorgun í tveimur rútum yfir í
Brúaráskóla á Héraði þar sem þau
munu eyða deginum með jafnöldrum sínum. Þetta er gert til að lið frá
sjónvarpsstöðinni BBC geti tekið upp
atriði í sjónvarpsþættinum Fortitude.
Rúturnar eiga að snúa til baka
með börnin klukkan þrjú. „Við
munum setja krakkana úr rútunni
á Kaupfélagsplaninu, þar sem tökur
verða líklega enn í gangi þegar við
komum klukkan þrjú. Því eru foreldrar beðnir að sækja yngstu börnin
þangað. Við vonum að þið sýnið
þessu skilning,“ segir skólastjórinn í
tilkynningunni. – gar

Lögreglumál Ekki hefur verið tekin
ákvörðun um að kæra niðurfellingu
Hlíðamálsins svokallaða til ríkissaksóknara. Þetta staðfestir réttargæslumaður brotaþola í málinu.
Í gær fékkst það staðfest að héraðssaksóknari hefði fellt niður kæru
ungrar konu sem kærði tvo menn á
fertugsaldri fyrir nauðgun í október
á síðasta ári.
Málið vakti mikla reiði í samfélaginu en Fréttablaðið greindi frá
því að í íbúð annars hinna grunuðu
hefðu fundist svipur og keðjur.
Mennirnir voru ekki úrskurðaðir í
gæsluvarðhald þegar kæra var lögð
fram sem varð til þess að þó nokkur
fjöldi fólks mótmælti fyrir utan lögreglustöðina á Hverfisgötu.
Um áramót myndaðist ný kæruleið fyrir þolendur ofbeldis en nú má
kæra niðurfellingu mála til ríkissaksóknara. Ákvörðun um kæru verður
tekin á næstu dögum. – snæ

Betri ferð
fyrir betra verð
- vita.is
Páskar á

ALICANTE
18.mars

Verð frá:

109.900

12.500 vildarpunktar

Á mann m.v 2 fullorðna og 2
börn á Albir Playa í 11 nætur
með hálfu fæði.

Bílaumboðið Hekla
vill fá lóð í Mjóddinni

Hekla hefur sent Reykjavíkurborg erindi og vill flytja starfsemi sína í Mjódd. Þar
yrði reist allt að 12 þúsund fermetra húsnæði. Hafa verið á Laugavegi frá árinu
1958. Leggja til að byggðar verði íbúðir og atvinnuhúsnæði á Laugaveginum.
Viðskipti Forstjóri Heklu hefur
óskað eftir lóð fyrir fyrirtækið í
Mjódd. Erindi hans þessa efnis var
lagt fram á fundi borgarráðs í gær.
Þar var samþykkt að skrifstofa
eigna- og atvinnuþróunarsviðs og
umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar yrði falið að hefja viðræður við Heklu um skipulagsmál
og mögulega úthlutun lóðar til fyrirtækisins í Mjódd og þróun Heklureitsins við Laugaveg.
„Þetta er bara hugmynd af því
að það er orðið þröngt um okkur
á Laugavegi. Og þetta er svona ein
pælingin, hvort þetta væri möguleg
staðsetning. Þetta er meginæð og
sýnilegt,“ segir Friðbert Friðbertsson, forstjóri Heklu, þegar Fréttablaðið náði tali af honum á leiðinni
í flug í gær.
Í bréfi Friðberts til Dags B. Eggertssonar borgarstjóra kemur fram
að hugmynd Heklu geri ráð fyrir
7.900 fermetra byggingu í fyrsta
áfanga, með stækkunarmöguleika
upp í allt að 12 þúsund fermetra.
Óskar fyrirtækið eftir viðræðum um
kaup á byggingarrétti á lóðinni. Gert
er ráð fyrir að unnt verði að koma
fyrir um 450 bílastæðum á lóðinni.
Óskar Hekla eftir því að deiliskipulag verði tilbúið og samþykkt innan
næstu 12 mánaða.
„Samhliða viðræðum um kaup
á lóðinni í Mjódd óskar fyrirtækið
eftir því í samvinnu við Reykjavíkurborg að efnt verði til samkeppni
um nýtt deiliskipulag svæðisins við
Laugaveg. Tillaga okkar gengur út á
að heildarbyggingarflötur verði um
40.000 m2. Þar af íbúðir um 80 til
90% og atvinnuhúsnæði 10-20%.“
Í erindi Heklu kemur fram að

Hekla vill reisa 7.900 fermetra byggingu við Álfabakka með möguleika á stækkun
upp í 12 þúsund fermetra. Fréttablaðið/Ernir

Þetta er bara hugmynd af því að það
er orðið þröngt um okkur á
Laugavegi. Og
þetta er svona
ein pælingin,
hvort þetta
væri möguleg
staðsetning.
Friðbert Friðbertsson forstjóri Heklu

fyrirtækið hafi frá stofnun árið
1933 haft starfsemi í Reykjavík.
„Félagið hefur frá árinu 1958 haft
meginstarfsemi sína við Laugaveg
og þróun starfseminnar síðustu áratugi verið svarað með breytingum
á húsnæðinu, sem hefur farið fram

í áföngum,“ segir í erindinu. Athuganir á möguleikum til frekari þróunar sem gerðar hafi verið fyrir Heklu
hafi leitt í ljós takmarkanir til að
mæta kröfum erlendra samstarfsaðila og þörfum viðskiptavina félagsins svo best verði á kosið. „Meðal
þessara þátta eru bílastæðamál,
varahluta- og verkstæðaþjónusta.“
Hekla er ekki eina bílaumboðið
sem er að færa út kvíarnar, því
greint var frá því á miðvikudaginn
í Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins, að bílaumboðið Brimborg hygðist flytja starfsemi Volvo atvinnubifreiða upp í Hádegismóa. Samþykkti
borgarráð á fimmtudaginn í síðustu
viku afhendingu lóðar og sölu byggingarréttar til Brimborgar. Söluverðið nemur 228 milljónum króna.
jonhakon@frettabladid.is

WWW.NISSAN.IS

NISSAN X-TRAIL
RÚMGÓÐUR OG SPARNEYTINN SPORTJEPPI
FÁANLEGUR 7 SÆTA

ENNEMM / SÍA /

N M 7 3 4 7 5 N i s s a*Miðað
n X t r við
a i l uppgefnar
5 x 3 8 B utölur
n a a framleiðanda
a r a a u l 5 x 3um
8 eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

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

NISSAN HEFUR TEKIÐ FORSKOT

NISSAN CONNECT

ÖRYGGISHJÚPUR

NISSAN X-TRAIL

NISSAN X-TRAIL

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

ACENTA, SJSK., DÍSIL
Framhjóladrifinn

ACENTA, BSK., DÍSIL
Fjórhjóladrifinn

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

Verð: 5.390.000 kr.
Eyðsla 5,1 l /100 km*

Verð: 5.790.000 kr.

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

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

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Eyðsla 5,3 l /100 km*

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Tölur vikunnar 31.02.2016 til 05.02.2016

38% var
hækkun

1,6

milljónir króna

greiddi borgin fyrir 51 heyrnartól starfsmanna sinna.

Þrjú í fréttum
Formannsstyr,
mótmæli og
kaldar tásur
Árni Páll
Árnason

formaður Samfylkingarinnar
gefur kost á
sér að nýju í
embætti formanns flokksins
þegar næsti landsfundur fer fram. Mikill styr er um
formanninn meðal annars vegna
þess að Samfylkingin hefur ekki
mælst jafn illa í skoðanakönnunum frá stofnun. Árni segir að það
sé ekki vegna persónu sinnar.

Brynhildur Yrsa
Guðmundsdóttir

baráttukona
skipulagði mótmæli gegn
skipulögðum
fundi Roosh
Vorek sem
átti að eiga
sér stað við
Hallgrímskirkju
í dag. Roosh hefur
getið sér vont orð fyrir að vera
fylgjandi nauðgunum. Í bók sinni
Bang Iceland frá 2011 gortaði hann
af því að hafa átt mök við íslenska
konu sem samkvæmt bandarískum lögum hefði flokkast sem
nauðgun vegna þess að hún var of
drukkin til að veita mótspyrnu.

Kristófer
Kvaran

tónlistarmaður
gengur um
allt berfættur
þrátt fyrir
mikinn snjó
úti. Hann segist
bregða sér í þæfða
ullarsokka ef markmiðið er afslöppuð ganga í rólegheitunum. Hann
hefur gengið berfættur á Esjuna.

eftirlauna dómara í fyrra,
en meðalhækkun hjá ríkinu var 11,8%.

3,9

6. febrúar 2016

62% aðspurðra

vilja ekki að selt sé áfengi í matvöruverslunum, samkvæmt skoðanakönnun.

stig mældist jarðskjálfti
með upptök við Kleifarvatn
á Reykjanesi í vikunni.

80 milljóna

33% barna

niðurskurður verður á
stuðningi og sérkennslu í
leikskólum Reykjavíkur.

LAU G AR D A G UR

í mið- og
vesturbæ Reykjavíkur eru keyrð í
skólann.

70

milljónir

plastpoka nota Íslendingar
á ári hverju.

Rjóð af reiði yfir framkomunni
Eldri borgarar í Hafnarfirði hafa fengið mat sendan frá ISS frá áramótum. Þegar Erna Hannesdóttir heimsótti vinkonu sína og sá marglitt og uppþornað kjötstykki fékk hún nóg. „Ég gæti alveg grátið,“ segir hún.
Velferðarmál Um áramótin tók
ISS við matarþjónustu eldri borgara í Hafnarfirði. „Hún var ánægð
með matinn fyrir áramót, fannst
þetta ljómandi þjónusta,“ segir
Erna Hannesdóttir og vísar þar til
æskuvinkonu sinnar sem þarf vegna
heilsubrests að fá sendan mat til sín
daglega.
Erna hafði samband við Fréttablaðið því henni var nóg boðið
þegar hún sá matarbakka dagsins
frá ISS hjá vinkonu sinni. Vinkonan
er aftur á móti hlédræg og vill alls
ekki láta hafa fyrir sér.
„Hún er svo sáttfús og þakklát
fyrir allt sem hún fær. Hún passar
sig að verða ekki fyrir. En þegar ég
kom í dag, sá ég bakkann á borðinu og að ekki var búið að snerta á
matnum. Í bakkanum var marglitað
og þurrt kjöt. Ef þetta væri í ísskápnum manns myndi maður henda því.
Alveg ógeðslegt. Þá sagði hún mér
að síðasta mánuðinn væri maturinn búinn að vera mjög ólystugur.
Hún hefur í raun ekkert borðað af
honum, bara nartað í brauðið,“ segir
Erna.
Til að mynda fékk vinkonan
sendan þorramat á dögunum þar
sem súrsaðir hrútspungar voru
settir ofan á hangikjötsbita, sem svo
aftur var ofan á rófustöppu. Annan
dag var soðinn fiskur allur blautur í
polli af soði í bakkanum. Og öllum
máltíðum fylgir stór skammtur af
hvítu brauði. Erna segir að það sé
greinilega hugsað meira um uppfyllingu en næringuna.
„Fólk má vera ansi hungrað til að
borða þennan mat. Það vantar alla
tilfinningu í matarbakkana, hvernig
maturinn er framreiddur. Svo eru
svo margir sem þurfa á þessari þjónustu að halda sem kvarta bara í sínu
horni. Ég vil aftur á móti leggja allt
mitt til að þessu verði breytt. Svona

Í bakkanum var marglitt og þurrt kjöt sem Erna vissi ekki hvort væri af svíni eða kind. Fréttablaðið/stefán

Fólk má vera ansi
hungrað til að borða
þennan mat. Það vantar alla
tilfinningu í matarbakkana
og svo eru svo margir sem
þurfa á þessari þjónustu að
halda sem kvarta
bara í sínu
horni.
Erna Hannesdóttir,
eldri borgari í
Hafnarfirði

er ekki hægt að koma fram við fólk
en mér finnst eins og það sé talað
fyrir daufum eyrum nema það sé
fjallað um málið í blöðunum. Ég hef
aldrei gert slíkt áður en núna varð
ég alveg kafrjóð af reiði yfir framkomunni.“
Hafnarfjarðarbær bauð út matarþjónustu eldri borgara um áramót.
Tvö tilboð bárust. Annars vegar frá
þjónustuaðilanum sem hafði verið
með matinn og hins vegar ISS. Var
ISS með lægra tilboð.
„Það hafa borist einhverjar
kvartanir, eins og vill verða þegar
breytingar eru gerðar,“ segir Rann-

veig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar. „Við
komum öllum kvörtunum áfram til
fyrirtækisins. Við viljum að þetta
gangi upp og að fólk sé ánægt.
Þannig að við bætum úr eins og við
getum,“ segir Rannveig.
Í síðustu viku kom fram í könnun
í Fréttablaðinu að Hafnarfjarðarbær
var með lágt verð á mat fyrir eldri
borgara og hæstu niðurgreiðsluna af
sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. „Við erum ánægð með það en
við viljum líka hafa gæðin í lagi og
komum til með að fylgja þessu eftir,“
segir Rannveig.erlabjorg@frettabladid.is

Töpuðum vinnudögum fækkar milli ára
Atvinna Töpuðum vinnudögum hjá
starfsmönnum fyrirtækja landsins
í janúar fækkaði milli ára. Tölur frá
Heilsuvernd benda til þess að færri
hafi verið heima vegna hins árlega
inflúensufaralds í byrjun árs.
Samkvæmt upplýsingum frá
Heilsuvernd, sem ná til tæplega 11
þúsund starfsmanna hjá um sjötíu
fyrirtækjum, voru tapaðir vinnudagar í janúar 2016 4,6 prósent,
samanborið við 4,9 prósent árið
2015.
Meðalfjöldi fjarvista á starfsmann
var 0,3 árið 2016, samanborið við
0,4 árið 2015. Meðalfjöldi fjarvistadaga á starfsmann var sá sami bæði
árin, eða einn.
Þróunin er áhugaverð þar sem
veikindafjarvistir eiga það til að
hafa fylgni við efnahagssveifluna.
Fólk leyfir sér frekar að vera veikt
heima þegar það er ekki atvinnuleysi. Hins vegar var atvinnuleysi
minna í desember 2015 en í desember 2014, eða 2,8 prósent samanborið við 3,4 prósent. – sg

Tapaðir vinnudagar í janúar 2016 voru 4,6 prósent, samanborið við 4,9 prósent í
janúar 2016. nordicphotos/getty

Tapaðir vinnudagar í janúar 2016 voru
4,6 prósent en 4,9 prósent í fyrra.

Snjór. Frost. Ís.
Skiptir engu!
Audi Q5. Fullkominn
fyrir íslenskar
aðstæður.

Verð frá kr. 7.590.000,2.0 TDI quattro, sjálfskiptur, 190 hö

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · www.audi.is
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Kramdir undir krana

kemurSykurLauSar
HeILSuNNI
í Lag
íSLeNSk framLeIðSLa

eIN tafLa á dag

Dreglar og mottur

á frábæru verði!
Gúmmímottur margar
gerðir og stærðir,
verðdæmi 66x99cm

2.190

Gúmmí takkamottur
61x81cm 3.590
81x100cm 5.990
91x183cm 8.990

3mm gúmmídúkur fínrifflaður

1.990

pr.lm.

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter

1.590 1.890

PVC mottur 50x80 cm

66x120 cm kr
100x150 cm kr

2.890
5.590

Breidd: 67 cm
Verð pr. lengdarmeter

1.595

Margar
stærðir
og gerðir
Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

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

Almería

Kanarí

Mallorca

SÓLARHRINGUR
SUMARFERÐA
MÁNUDAGINN 8. FEBRÚAR
SUMARTILBOÐ - EKKI MISSA AF ÞESSU!

Netverð frá:

56.900 KR.

Brottfarir á betra verði í sumar, fleiri verðdæmi
og dagsetningar eru á sumarferdir.is

…eru betri en aðrar

Einn lést og þrír slösuðust í New York þegar 170 metra hár byggingarkrani féll um koll í gærmorgun. Maðurinn
sem lést sat í nærliggjandi bíl og varð undir krananum. Stórtjón varð á ökutækjum og byggingum.Fréttablaðið/EPA

Vilja heilsuþjónustu á
Sankti Jósefsspítala

Þreifingar hafa átt sér stað milli eiganda Heilsuverndarmiðstöðvarinnar og
Hafnarfjarðarbæjar um St. Jósefsspítala. Vilja starfsemi í húsið fyrir 90 ára afmæli þess. Bærinn vill kaupa húsið af ríkinu. Engar formlegar viðræður hafnar.
Heilbrigðismál Teitur Guðmundsson, eigandi Heilsuverndarmiðstöðvarinnar, skoðar nú þann
möguleika að koma á heilsutengdri
þjónustu á St. Jósefsspítala í Hafnarfirði en húsnæðið hefur staðið autt í
fjölda ára. Bæjarstjóri Hafnarfjarðar
segir engar formlegar viðræður hafa
átt sér stað.
„Við höfum verið með þreifingar
og að skoða það að hefja starfsemi í
húsnæðinu og meðal annars verið
í samskiptum við Hafnarfjarðarbæ
með það að markmiði að í því verði
starfrækt heilbrigðisþjónusta. Það
hefur verið stefnan að koma starfsemi í gang fyrir árslok á þessu
merka níutíu ára afmæli húsnæðisins,“ segir Teitur. „Málin eru
á viðkvæmu stigi og góðir hlutir
gerast hægt. Hlutirnir hafa verið í
ákveðinni bið undanfarið þar sem
eignarhald á húsinu hefur verið til
umræðu og ýmislegt fleira en við
vonum að formlegar viðræður geti
hafist fljótlega.“
Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvers konar heilbrigðistengd þjónusta verður starfrækt í
húsnæðinu en ýmsir möguleikar
hafa skotið upp kollinum. Eftir
að Heilsumiðstöðin ehf. ákvað að

Engar ákvarðanir
hafa verið teknar
hjá stjórn bæjarins um að
hefja formlegar
viðræður.
Haraldur L.
Haraldsson
bæjarstjóri Hafnarfjarðar

Við höfum verið
með þreifingar og
að skoða það að hefja
starfsemi í húsnæðinu og
meðal annars verið í samskiptum við Hafnarfjarðarbæ með það að markmiði
að í því verði starfrækt
heilbrigðisþjónusta.
Teitur
Guðmundsson
læknir

rifta samningi sínum við Sjúkratryggingar um sjúkrahótel leitar
nú Landspítalinn að lausn á vanda
spítalans.
St. Jósefsspítala við Suðurgötu í
Hafnarfirði var lokað í lok árs 2011
og hefur húsnæðið síðan staðið autt.
Húsnæðið er í eigu ríkis og Hafnarfjarðarkaupstaðar og hefur söluferli ekki borið árangur. Nú hefur
Hafnarfjarðarkaupstaður lýst sig
reiðubúinn að kaupa húsnæðið og
standa viðræður nú yfir um þann
hlut málsins.
Haraldur L. Haraldsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, segir engar
formlegar viðræður hafa farið
fram milli bæjaryfirvalda og Teits
Guðmundssonar. „Ég hef fengið
frá honum tölvupóst um málið en
engar ákvarðanir hafa verið teknar
hjá stjórn bæjarins um að hefja
formlegar viðræður. Þessi mál eru í
stöðugri skoðun.“
Samþykkt liggur fyrir í bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar
um að skipa starfshóp sem á að
fara með málefni St. Jósefsspítala
og móta tillögur um nýtingu á húsnæðinu. Sá starfshópur hefur ekki
enn verið settur saman.
sveinn@frettabladid.is

BOLLUSPRENGJA
50%
AFSLÁT

TUR

Rjómabollur og
barnabollur
Gerbollur:
• Rjómabollur með súkkulaði
• Rjómabollur með púnsi

35%

224 kr/stk
9
fullt verð 44

Vatnsdeigsbollur:
• Rjómabollur með súkkulaði
• Bananafylling og karamella

Barnabollur:
Súkkulaði
• Karamellu
•

B o l la
b o l la . . .

AFSLÁT

Gildir til 8. febrúar á meðan birgðir endast.

TUR

Lúxusbollur

324 kr/stk
fullt verð 499

Lúxusbollur:
• Daim með kaffi og karamellu

•
•

699 kr/stk

Kókosbolla
Irish coffie og karamella

SALA Á RJÓMABOLLUM HEFST:
Laugardag kl. 9 í Skeifunni, Spöng, Garðabæ
og á Eiðistorgi en kl. 10 í öðrum verslunum.

Sunnudag kl. 9 í Skeifunni, Spöng, Garðabæ
og á Eiðistorgi en kl. 12 í öðrum verslunum.

Bolluvendir

Handgerðir. Margir litir.

489 kr/pk

Royal búðingur
Góður á milli.

Nizza súkkulaðismjör og Konsum
Gott á bollurnar.

Bolluglassúr

Myllu bollur með súkkulaði
6 stykki í pakka.
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Embassy – Housing
The American Embassy, is seeking to lease a house and/or apartment in the
Reykjavik area as Summer of 2016. Required size is 120 – 240 square meters,
2 bathrooms and permission to keep pets.
Lease period is for 3 years. Please send an e-mail to: sveinssonk@state.gov
before Februar 29th. with information about the location (street and house
number) and phone number of the contact person showing the property.

Sendiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu hús og/eða íbúð miðsvæðis á Reykjavíkursvæðinu frá Sumar 2016. Æskileg stærð 120 – 240 fermetrar, 2 baðherbergi
og leyfi til að hafa gæludýr.
Leigutími 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á: sveinssonk@state.gov
fyrir 29. Febrúar með upplýsingum um staðsetningu eignarinnar (götuheiti og
húsnúmer) og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.
Bernie Sanders og Hillary Clinton mættust í kappræðum, þeim fyrstu eftir að þriðji frambjóðandinn, Martin O’Malley, heltist
úr lestinni. Fréttablaðið/EPA

Vilja bæði draga úr
áhrifum auðkýfinga

Frambjóðendurnir Bernie Sanders og Hillary Clinton vilja bæði losna við pólitísk fjármögnunarfélög, sem beita auðæfum sínum til að hafa áhrif á kosningabaráttuna í Bandaríkjunum. Úrskurður Hæstaréttar frá 2010 stendur í veginum.
Bandaríkin Demókratarnir Bernie
Sanders og Hillary Clinton mættust
í sjónvarpskappræðum á fimmtudagskvöld, í fyrsta sinn eftir að
þriðji frambjóðandinn, Martin
O’Malley, heltist úr lestinni.
Meðal þeirra mála sem bar á
góma voru heljartök auðkýfinga á
stjórnmálum í Bandaríkjunum. Þar
nefndi Sanders meðal annars kröfu
sína um að breyta þyrfti umdeildu
fyrirkomulagi sem kennt er við mál
Citizens United gegn bandarísku
kjörstjórninni frá árinu 2010.
Það ár kvað Hæstiréttur Bandaríkjanna nefnilega upp þann
úrskurð að einstaklingar, fyrirtæki
og félög mættu óhindrað birta auglýsingar þar sem tekin er afstaða í
kosningabaráttu. Reyni ríkisvaldið
að hindra slíkt sé verið að skerða
tjáningarfrelsi þeirra.
Að vísu megi setja reglur um
beina fjármögnun kosningabaráttu
einstaklinga eða flokka, en fjársterkir aðilar megi verja eins miklu
fé og þeir kjósa í eigin auglýsingar,
þar sem lýst sé yfir stuðningi eða
andstöðu við tiltekin framboð.
Sanders og stuðningsmenn hans

Mest hefur Jeb Bush
fengið frá pólitískum fjármögnunarfélögum eða 123
milljónir dala. Næst honum
kemur Hillary Clinton með
48 milljónir dala.

hafa ítrekað gefið í skyn að Clinton
þiggi stórfé af auðkýfingum og gangi
þar með erinda þeirra. Hún sagði
þær ásakanir fráleitar, en tók undir
kröfu Sanders um að breyta þyrfti
þessu fyrirkomulagi enda hefur það
lengi verið þyrnir í augum demókrata.
Það sem stendur í veginum er
hins vegar úrskurður Hæstaréttar,
sem ekki er einfalt að breyta.
Með því að gefa auðkýfingum og
stórfyrirtækjum frjálsar hendur í
kosningabaráttunni sé í raun verið
að lögleiða mútur, segja gagnrýnendur fyrirkomulagsins. Hinir fjársterku ráði í reynd ferðinni í kosningabaráttunni og eigi svo hönk upp

í bakið á þeim sem fengu stuðning
þeirra.
Í kjölfar hæstaréttardómsins
spruttu upp stórtæk fjármögnunarfélög, nefnd „super PACs“, sem hafa
safnað fé til að lýsa yfir pólitískum
stuðningi eða andstöðu við einstaka
frambjóðendur. Frambjóðendur
beggja flokka hafa óspart nýtt sér
þennan möguleika til að styrkja
stöðu sína í kosningabaráttunni.
Repúblikaninn Jeb Bush hefur
verið stórtækastur og náð sér í meira
en 123 milljónir dala frá pólitískum
fjármögnunarfélögum, en næst
honum koma þau Hillary Clinton,
sem hefur fengið nærri 48 milljónir
dala, Ted Cruz með 43 milljónir og
Marco Rubio með 32 milljónir.
Bernie Sanders hefur stært sig af
því að vera eini frambjóðandinn sem
ekki hafi haft nein pólitísk fjármögnunarfélög á sínum snærum í kosningabaráttunni. Reyndar hafa pólitísk
fjármögnunarfélög notað 3,5 milljónir
dala til stuðnings honum, en hann segist ekki hafa óskað eftir því. Fjárhæðin
er auk þess í minna lagi miðað við aðra
frambjóðendur.
gudsteinn@frettabladid.is

Segja VLFA hafa undirgengist SALEK

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Kjaramál Aukaatriði er hvort
SALEK rammasamkomulagið fylgdi
nýgerðum kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Verkalýðsfélags Akraness (VLFA)
sem fylgiskjal.
Þetta segir í yfirlýsingu sem sambandið sendi frá sér í gær sem viðbrögð við yfirlýsingum Vilhjálms
Birgissonar, formanns VLFA, um
samninginn, sem skrifað var undir
í vikunni.
„Með undirritun SALEK rammasamkomulagins þann 27. október
2015 samþykkti Samband íslenskra
sveitarfélaga þá launastefnu og þau
markmið sem rammasamkomulagið felur í sér og hefur á síðustu
mánuðum lokið gerð kjarasamninga við 43 stéttarfélög á grundvelli
þeirrar launastefnu,“ segir í yfirlýsingunni. Nýgerður kjarasamningur
við Verkalýðsfélag Akraness sé þar
engin undantekning. „Með undirskrift kjarasamningsins hefur Vil-

Eina kennarastéttin sem sveitarfélögin eiga eftir að semja við eru tónlistarkennarar. Myndin er frá mótmælum þeirra fyrir tæpum tveimur árum. Fréttablaðið/Valli

hjálmur Birgisson því undirgengist
launastefnu SALEK rammasamkomulagsins og þegið þær launahækkanir sem stefnunni fylgja.“
Á vef VLFA gagnrýnir Vilhjálmur
yfirlýsingu Sambands sveitarfélaga
harðlega og bendir á að orðalag sé
annað í inngangi að nýgerðum
samningi við sveitarfélögin en

viðhaft sé á öðrum samningum. Í
samningnum sé vísað til þessa einstaka samnings, meðan í öðrum
samningum sé ákvæði um að
aðilar séu „sammála um að vinna
samkvæmt“ launastefnunni frá 27.
október. Þá hafi ekki steytt á öðru í
viðræðunum en umræddu orðalagi
og fylgiskjali um SALEK. – óká

fErmInGarvEisLUsýnIngIN
eR uM HelGinA

fOrEldRaR mUNið
99999

fErMinGaRveIslUsýnIng - DagskRÁ 20% afsláttur
frÁ kL. 13:00 til 17:00
lAugArDag oG sUnNudAG
14:00 » TískUsýnIng á FerMiNgaRfAtnAði Frá cOsMo OG dReSsmAN
15:00 » dAnSsýnIng Frá dAnsSkólA bIrnU bJörNs, sPorThúsInu
» KokkaRnir VeislUÞJÓNusta Gefa Smakk af VeislUmat
» HáRrétt sýniR það nýjAstA í FerMiNgaRgrEiðsLum
» lJósMynDaStuDiO kRiSsý KynNiR fErMinGaRmyNdAtökuR
» nItRo SýnIr FlOttAr veSpUr Og moToRcrOsS hJóL
» rEiðHjólAveRsLunIN bERlín sýnIr GlæsIleG rEiðHjóL
» fOsShótEl KyNna sAli oG vEiTinGaþjónUstU
» Okkar BakarÍ Gefur Smakk af FermiNgartErtum
» blÓMaskrEytar Og StílIstAR garÐHeima SÝna
glÆSilegar VeislUskreYtingar og Gefa GÓÐ RÁÐ
» ÁLetranir Á Kerti, SÁLmabÆkur og ServÍEttur
» Hans Petersen SÝnir SkeMmTilEG FermiNgarbOÐSkort
» LukkuPottur Á staÐnum Fyrir FermiNgarbÖRnin
» lUkKulEiKur fOreLdrA
sKiLið Inn aFriFu af fErmInGarBréfInu tIl Að TakA þátT

gegn framvísun
fermingarbréfsins

99999

sAluR FyrIr feRmIngAvEisLunA

bJaRtuR Og FaLleGuR sAluR á 2 hæð gArðhEimA Til lEigU
tEkUr AlLt Að 100 ManNS í sætI
fYrIrsPuRniR Og PaNtaNiR sEnDisT á NetFanGið: NamSkeId@gArdHeImaR.iS

+ 10% aukaafsláttur
nú um helgina

eFtIrfArAndI FyrIRtækI eRu Með KynNiNgaR
í gArðhEimUm um hElgInA

Kirkjulundi 17 - 210 Garðabæ
Sími 557 4848 - nitro.is

oPið Frá
11 Til 21
uM hElGar
Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

vAnT

sAluR sP
bJaRtuR,
fYrIrsPuR
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Þingmenn frá öllum flokkum vilja rannsókn á súrnun sjávar
umhverfismál Elín Hirst, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lagði
í vikunni fram þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun gegn
súrnun sjávar á norðurslóðum.
Að baki tillögunni eru 23 þingmenn allra flokka á þingi. Fela
skuli ríkisstjórninni að skipa
starfshóp sem rannsaki hvaða
áhrif loftslagsbreytingar hafa á lífríki hafsins í kringum Ísland og til
hvaða aðgerða þurfi að grípa til að
sporna við þeim.
Í flutningsræðu sinni gerði
Elín að umtalsefni hversu mjög

Vísindamenn segja að Ísland geti vænst þungra högga vegna súrnunar sjávar.
fréttablaðið/valli

málið er aðkallandi fyrir Ísland,
en að mati margra vísindamanna
er Ísland á versta mögulega stað
þegar súrnun sjávar er annars
vegar og mjög litlar rannsóknir
fara fram hérlendis á afleiðingum
hennar.
En Elín hóf ræðu sína á því að
furða sig á vinnubrögðum þingsins
í ljósi þess hversu mikið þjóðin á
undir í þessu máli og þess víðtæka
stuðnings sem þingsályktunartillagan nýtur. Tillagan hafi verið
lögð fram á fyrstu dögum þingsins
í haust en komist fyrst á dagskrá

þegar nokkrir dagar eru liðnir af
febrúar.
Elín sagði að það væri ekki
„Alþingi til framdráttar að mál
sem þingmenn flytja fái svo lítið
svigrúm í dagskrá þingsins, því ég
tel að þessi mál séu oft og tíðum
mjög mikilvæg. Þetta tiltekna mál
er mál sem ég hefði talið að þyldi
ekki mikla bið, en engu að síður
líður svona langur tími frá því við
leggjum málið fram [...] og þar til
málið kemst á dagskrá.“
Málið var afgreitt til umhverfisog samgöngunefndar. – shá

Veldu yfirburði!
Siemens og Bosch í 19 af
20 efstu sætunum!

Julian Assange flutti ávarp frá sendiráði
Ekvadors í London í gær.
Nordicphotos/AFP

Segir úrskurðinn
ótvíræðan

Í úttekt danska neytendablaðsins Tænk (2015), þar sem teknar
voru til skoðunar 50 uppþvottavélar frá ýmsum framleiðendum,
voru yfirburðir Siemens og Bosch algjörir. Hér fyrir neðan eru
þær uppþvottavélar sem lentu í efstu sætunum.

1. sæti

2. sæti

3. sæti

4. sæti

BOSCH

SIEMENS

SIEMENS

BOSCH

*fæst
hjá:

*fæst
hjá:

*fæst
hjá:

*fæst
hjá:

SMU 51M12SK

SN 45M209SK

SN 478S01TS

SMU 53M72SK

5. sæti

SIEMENS

SN 45M231SK

6. sæti

7. sæti

8. sæti

9. sæti

10. sæti

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

SMP 68M05SK (stál)

SMP 68M02SK

SMU 69T42SK

SMU 69T45SK

11. sæti

12. sæti

13. sæti

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

BOSCH

*fæst
hjá:

*fæst
hjá:

SN 46T597SK

SN 46T297SK

SN 45M207SK

17. sæti

18. sæti

BOSCH

SIEMENS

SIEMENS

*fæst
hjá:

*fæst
hjá:

16. sæti

SMU 50M95SK

Hlíðasmára 3 . Sími 520 3090
www.bosch.is

SN 45M507SK

SN 44D202SK

14. sæti

SMU 50M96SK

19. sæti

Annar framleiðandi
en Bosch eða Siemens.

Bretland Julian Assange segir
úrskurð vinnuhóps Sameinuðu
þjóðanna um óréttmætar fangelsanir ótvíræðan.
Orð breskra og sænskra stjórnvalda um að úrskurðurinn sé ekki
marktækur sé þeim til minnkunar.
Bretar og Svíar hafa gagnrýnt
úrskurðinn á þeim forsendum að
dvöl Assange í sendiráði Ekvadors
í London sé ekki varðhald, þar sem
hann hafi sjálfur kosið að halda þar
til í þeim tilgangi að forðast handtöku og framsal.
„Þetta breytir engu,“ sagði talsmaður breska utanríkisráðuneytisins. „Við vísum alfarið á bug öllum
fullyrðingum um að Julian Assange
sé fórnarlamb óréttmætrar fangelsunar.“ – gb

SMU 50M62SK

15. sæti

BOSCH

SMU 50M92SK

20. sæti

BOSCH

SMU 50E52SK

Þrátt fyrir færri ný störf en búist var við
mælist atvinnuleysi í fyrsta sinn undir
fimm prósentum í Bandaríkjunum í
átta ár. Fréttablaðið/Getty

Atvinnuleysi
ekki minna í
Bandaríkjunum
í átta ár

Bandaríkin Atvinnuleysi í Bandaríkjunum mælist nú 4,9 prósent
og hefur ekki verið minna síðan í
febrúar 2008.
Í janúar bætti bandaríska hagkerfið við sig 151 þúsund störfum.
Þetta var mun minna en í desember
þegar 262 þúsund störf bættust við,
og mun minna en spáð hafði verið.
Þrátt fyrir það er atvinnuleysi nú
komið undir fimm prósent í fyrsta
sinn í átta ár og laun fara loksins
hækkandi á ný.
Enn eru þó neikvæð merki í hagkerfinu. Hagvöxtur mældist 0,7
prósent á fjórða ársfjórðungi. Framleiðsluiðnaðurinn er í samdrætti og
S&P 500 vísitalan á Wall Street hefur
lækkað um 6,2 prósent það sem af
er ári. – sg
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Matvæli hrein af hættulegri bakteríu
heilbrigðismál Sjúkdómsvaldandi
listería (Listeria monocytogenes)
greindist ekki í einu einasta sýni
sem starfsmenn Matvælastofnunar
greindu í desembermánuði árin
2014 og 2015. Tekin voru sýni af
reyktum og gröfnum fiski og ýmsum
áleggstegundum.
Þetta kemur fram í frétt frá Matvælastofnun. Þar segir að listeriosis
sé heiti sjúkdómsins sem bakterían
veldur og eru matvæli tilbúin til
neyslu algengasta smitleiðin. Hópsýkingar af völdum þessarar bakteríu eru þó ekki algengar en sýk-

ingin er alvarleg og dánartíðni er há
meðal þeirra sem veikjast. Það eru
einkum ónæmisbældir einstaklingar og fólk sem náð hefur háum aldri
sem getur sýkst. Einnig geta fóstur
orðið fyrir skaða ef barnshafandi
konur sýkjast af bakteríunni.
Tekin voru sýni úr 63 framleiðslulotum af reyktum og gröfnum fiski
og ýmsum áleggstegundum svo sem
skinku. Listeria monocytogenes
greindist ekki í neinu sýnanna, en
það er sú listeríutegund sem helst
sýkir menn og dýr og sett hafa verið
viðmið fyrir í reglugerð. – shá

Reyktur og grafinn fiskur og unnin matvara voru skoðuð. nordicphotos/afp

Fyrrverandi dóms- og kirkjumálaráðherra Danmerkur, Manu Sareen.

Ráðherra þarf
að fara fyrir rétt
DANMÖRK Manu Sareen, fyrrverandi
dóms- og kirkjumálaráðherra og
jafnréttisráðherra Danmerkur, þarf
að bera vitni fyrir Eystra Landsrétti
í Danmörku vegna lagasetningar frá
2012 um að samkynhneigðir fái að
láta gefa sig saman í kirkju.
Hópur borgara er þeirrar skoðunar
að inngrip ríkisins í málefni kirkjunnar stríði gegn stjórnarskránni.
Þar með hafi það verið ólöglegt að
veita samkynhneigðum rétt til að
láta gefa sig saman í kirkju. Hópurinn
hefur þess vegna höfðað mál.
Sareen á að gera grein fyrir
ákvarðanatökunni fyrir rétti. – ibs

Eyða fjórðungi
fjár í flóttamenn
Jórdanía Abdúlla, konungur Jórdaníu, segir mikið álag á velferðarkerfi, efnahag og innviðum ríkis síns
vegna mikils fjölda flóttamanna.
„Fyrr eða seinna mun stíflan bresta,“
sagði Abdúlla í viðtali við BBC í vikunni. Abdúlla sagði enn fremur að
alþjóðasamfélagið þyrfti að bjóða
fram aðstoð sína ef Jórdanía ætti
að geta tekið á móti fleiri flóttamönnum. Hann segir ríkið nú eyða
fjórðungi fjármagns síns í að hjálpa
flóttamönnum.
Áratugum saman hafa Jórdanar
tekið á móti flóttamönnum sem
flýja stríð í nærliggjandi löndum.
Flestir þeirra koma frá Palestínu,
Írak og Sýrlandi. Nú er svo komið
að fimmti hver íbúi ríkisins er Sýrlendingur.
Alls hýsa Jórdanar 635.000 af
þeim 4,6 milljónum Sýrlendinga
sem Sameinuðu þjóðirnar hafa
skráð sem flóttamenn. – þea

Styrkir fyrir
námsmenn

Námufélagar eiga nú kost á veglegum
námsstyrkjum á framhalds- og háskólastigi fyrir skólaárið 2016-2017.
Veittir verða styrkir í fimm flokkum
 Framhaldsskólanám
Þrír styrkir 200.000 kr. hver.
 Iðn- og verknám
Þrír styrkir 400.000 kr. hver.
 Háskólanám (BA/BS/BEd)

•
jl.is

Þrír styrkir 400.000 kr. hver.

•
JÓNSSON & LE’MACKS

Veður Töluverðar skemmdir urðu á
byggðalínunni við Hof í Öræfum á
aðfaranótt föstudags. Í tilkynningu
Landsnets í gær var ekki gert ráð
fyrir að viðgerð lyki fyrr en í fyrsta
lagi í dag.
Fram kemur að þverslár í nokkrum möstrum hafi brotnað, auk þess
sem kanna hafi þurft ástand línunnar frekar þar sem mikil ísing sé
á henni. Viðgerðarhópar frá Landsneti eru sagðir hafa farið á vettvang
eldsnemma í gærmorgun, strax og
veður hafi verið gengið niður.
Þá olli óveðrið sem gekk yfir
landið truflunum víðar í flutningskerfi Landsnets. Bolungarvíkurlína
1 sló út rétt upp úr klukkan fimm á
fimmtudag, en unnið var að bilanagreiningu þar í gær. Þá leysti Vatnshamralína 1, milli Hvalfjarðar og
Borgarfjarðar, út á sjöunda tímanum á fimmtudagskvöld, en sú
bilun fannst fljótt og var lagfærð. „Á
meðan Vatnshamralína var út var
byggðalínuhringurinn rofinn úti og
takmarkaður flutningur á rafmagni
á milli landshluta.“ – óká

SÍA

Viðgerð hafin í
Öræfum

Umsóknarfrestur er til 21. mars.
Sæktu um námsstyrki Landsbankans á landsbankinn.is.

 Listnám
Þrír styrkir 500.000 kr. hver.
 Framhaldsnám á háskólastigi
Þrír styrkir 500.000 kr. hver.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Á að vera þakklát fyrir að lenda á séns
Inga Björk Bjarnadóttir segir umræðuna um ofbeldi gegn fötluðum konum á villigötum. Alltaf sé gert ráð fyrir að þær séu grey. Menn
sem beiti þær ofbeldi álitnir viðrini en ekki ofbeldismenn. Menn sem séu í sambandi með þeim séu pervertar eða dýrlingar.
Velferðarmál „Ég er kölluð tussa
fyrir að vilja ekki fara heim með
strákum af djamminu því ég á að vera
þakklát fyrir að einhver vilji mig.
Þeir verða mjög reiðir, eins og ég sé
að hafna góðverki. Ég hef fengið þvílíkan fúkyrðaflaum yfir mig,“ segir
Inga Björk Bjarnadóttir um reynslu
sína sem fötluð kona í hjólastól þegar
hún fer í bæinn að skemmta sér. Hún
segir þetta viðhorf endurspeglast í
umræðunni um ofbeldi gegn fötluðum konum.
„Umræðan er á þann veg að menn
sem beita fatlaðar konur ofbeldi eru
kallaðir öfuguggar og með afbrigðilegar kenndir fyrir að ráðast á „minnimáttar“. Í stað þess að vera einfaldlega
ofbeldismenn. Það viðhorf að fatlað
fólk sé grey veldur þessari skekkju.
Það er eins og það sé verið að tala um
misnotkun á barni, en ekki ofbeldi
gegn konum.“
Inga Björk segir vitundarvakninguna undanfarna mánuði um ofbeldi
gegn fötluðum konum vissulega vera
fagnaðarefni. Umræðan ætti þó að
vera eins og þegar um ofbeldi gegn
ófötluðum konum er að ræða. Hún
segir þetta þó flókið enda verði fatlaðar konur frekar fyrir ofbeldi.
„Og það er af því að fólki finnst það
hafa rétt til að ráðskast með líkama
okkar. Að mínu mati verða fatlaðar konur frekar fyrir ofbeldi því við
höfum ekki sjálfsákvörðunarrétt yfir
líkama okkar. Svona er kerfið sett upp.
Fatlað fólk ræður ekki hvar það býr,
ræður ekki hver hjálpar því og ræður
ekki hvað það gerir eða hvenær.“
Vegna þessa upplifir Inga Björk
ætíð að hún eigi að láta fara lítið fyrir
sér og vera þakklát fyrir það sem hún
fær. „Fötluðu fólki er sagt að það geti
ekki ætlast til að fá allt sem það vill en
það er ekki að því. Það biður um að
fá að lifa eðlilegu lífi. Umræðan er að
þessu leyti kúgandi.“
Inga Björk segir þetta hafa áhrif á
sjálfsmyndina og fatlaðar konur eigi
þar af leiðandi erfiðara með að setja
skýr mörk. „Þegar allir koma fram
við þig eins og þú sért einskis virði,
þú sért vesen og dýrt að hafa þig í
samfélaginu, þá endarðu á að trúa
því sjálfur. Mín daglega barátta er að
skilgreina mig öðruvísi en samfélagið
vill að ég skilgreini mig. Þessi hjólastóll er ekkert mál – heldur slagsmál
við staðalímyndir.“
Staðalímyndir hafa áhrif á meira
en umræðuna um ofbeldi. Karlmenn
sem eru í sambandi með fötluðum
konum eru einnig stimplaðir.
„Það er eins og menn geti ekki orðið
ástfangnir af konu óháð hjólastólnum, því hún er gáfuð eða falleg. Það
er gert ráð fyrir að þeir hljóti að vera

Inga Björk er ein af fáum sem fær NPA-aðstoð. Þannig hefur hún kost á að stunda háskólanám og fulla vinnu. Hún segir að hún væri ekki á þeim stað ef hún væri „geymd“
í búsetukjarna. Fréttablaðið/Anton

með einhvers konar hjólastólablæti
eða að þeir séu svona afskaplega góðir
og fórni lífi sínu með þessu sambandi.
Einnig er gert ráð fyrir að fötluð kona
eigi að vera í sambandi með fötluðum
manni.“
Inga Björk segir grundvallaratriði
að fatlað fólk fái að lifa eðlilegu og
sjálfstæðu lífi. „Það myndi allavega
koma okkur ansi langt. Mörk fatlaðs
fólks myndu eflast og umræðan
kæmist kannski á réttan stað: Að það
sé ekkert öðruvísi að nauðga konu í
hjólastól en konu sem getur gengið.
Það að samfélaginu finnist það opinberar fordómana.“
erlabjorg@frettabladid.is

Þegar allir koma
fram við þig eins og
þú sért einskis virði, sért
vesen og dýrt að hafa þig í
samfélaginu, þá endarðu á að
trúa því sjálfur.
Að mínu mati verða
fatlaðar konur
frekar fyrir ofbeldi því við
höfum ekki sjálfsákvörðunarrétt yfir líkama okkar.

Mikill meirihluti fatlaðra kvenna
verður fyrir ofbeldi

8
 0%

fatlaðra kvenna hafa orðið fyrir
andlegu og líkamlegu ofbeldi.

lF
 atlaðar konur eru allt að 10

sinnum líklegri til að verða
beittar líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi en ófatlaðar konur.

lO
 fbeldi gegn fötluðum konum
Heimildir: Skýrsla Evrópuþingsins um ofbeldi 2006 og Evrópuþingið 2013.

varir lengur en ofbeldi gegn
ófötluðum konum.

ÖSKUDAGSBÚNINGAR Í ÚRVALI

Allt vöruúrvalið fæst í Kringlunni, Skeifunni, Smáralind og Garðabæ, minna úrval í öðrum verslunum.
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10 Framadagar HR

Kynning á bankanum og sumarstörfum í boði
– kíktu í Arion básinn

11

17

19

Á leið á vinnumarkaðinn
Fræðslufundur um undirbúning fyrir atvinnuleit
og það sem gott er að vita varðandi fjármálin

Að setja sér markmið í fjármálum
Fræðslufundur í Búðardal með Breka Karlssyni,
forstöðumanni Stofnunar um fjármálalæsi

Hvernig á að koma hugmynd í framkvæmd?
Fundur með frumkvöðlunum í FIBRA teyminu sem
sigraði í nýsköpunarþættinum Toppstöðin

25 Fasteignaráðstefnan 2016

Farið verður yfir stöðuna á markaðnum, markmið,
kosti, galla og framtíðarsýn

Fræðsla og
viðburðir í febrúar
Arion banki býður upp á fjölda opinna
fræðsluviðburða í febrúar.
Nánari upplýsingar í viðburðadagatalinu
okkar á arionbanki.is

FRIDAY

LAZIO

Fjölskyldusófinn, hægri eða vinstri tunga.
Brúnt áklæði. Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

30%

209.993 kr. 299.990 kr.

95.994 kr. 159.990 kr.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

H
A
K
VESTA

ELLY

Þriggja sæta sófi. Litir: Gráblár, sandbleikur og
dustygrænn. Stærð: 183 x 82 x 85 cm

59.994 kr. 99.990 kr.

40%
AFSLÁTTUR

O
L

3 sæta sófi. Slitsterkt áklæði. Antracite
eða grábrúnn. Með lágu baki og dúnbólstrun.
Stærð: 233 x 93 H 74 cm.

70%
afsláttur

48.993 kr. 69.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

111.993 kr. 159.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

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

AFSLÁTTUR

ELLY

3ja sæta: Stærð: 197 × 98 × 104 cm
Áklæði

Borðstofuborð, eik/hvítt.
Stærð: Þverm: 100cm H: 74 cm

Hægindastóll.
Litir: Gráblár, sandbleikur og dustygrænn.

24.995 kr. 49.990 kr.

27.996 kr. 69.990 kr.

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

ASPEN

EMPIRE

50%
DELTA

AFSLÁTTUR

Leður hægindastóll
frá La-z-boy. Nokkrir litir.
Stærð: 82 × 85 × 102 cm.

Hægindastóll.
Ljósblár.
Einnig fáanlegur
skemill við stól.

Allt að

30%

139.993 kr. 199.990 kr.

TWIST

Fjölbreytt
úrval
smávöru

Reykjavík
Bíldshöfði 20

40%

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

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

50%
AFSLÁTTUR

www.husgagnahollin.is
558 1100

199.992 kr. 249.990 kr.

Leður

319.992 kr. 399.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

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

Risa

ÚTSALA

42%
AFSLÁTTUR

TIANA

N
I
G
L
60%
E
H
SÍÐUSTU DAGAR
Allt að

Borðstofustóll. Svartur.

7.990 kr. 13.990 kr.

30%
AFSLÁTTUR

ANDREW

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

13.993 kr. 19.990 kr.

afsláttur

38%
AFSLÁTTUR

WILMA

Borðstofustóll, slitsterkt
grátt áklæði.

9.990 kr. 15.990 kr.
CLEVELAND

KIRUNA

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

191.992 kr. 239.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

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

151.992 kr. 189.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

OSWALD

t Hægindastóll.
Þriggja sæta sófi u
Stærð: 185 x 84 x 87 cm
Dökkgrátt slitsterkt
áklæði og viðarfætur

40%
AFSLÁTTUR

41.994 kr. 69.990 kr.

40%
AFSLÁTTUR

EIFFEL

Borðstofustóll.
Hvítur með svörtum löppum.

59.994 kr. 99.990 kr.

7.194 kr. 11.990 kr.
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Þurfum að passa vel
upp á flóttamennina
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
auglýsir eftir umsóknum um styrki til
verkefna á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar.
Um er að ræða styrki sem einkum er ætlað að styðja við uppbyggingu verkefna á vegum fyrirtækja, samtaka og einstaklinga og
stuðla að eflingu atvinnulífs og byggða.
Við mat á umsóknum verður litið til þeirrar þekkingar sem verið
er að afla, hæfni umsækjenda til að leysa verkefnin, reynslu, aðstöðu og raunhæfni áætlana. Í stærri verkefnum verður og sérstaklega litið til samstarfs mismunandi aðila. Byggðasjónarmið,
nýsköpun og kynjasjónarmið verða einnig höfð að leiðarljósi við
ákvörðun um úthlutun. Ekki verða veittir styrkir til ríkisstofnana
eða sveitarfélaga.
Í umsókn skal koma fram greinargóð lýsing á því verkefni sem
sótt er um styrk til ásamt ítarlegri kostnaðar-, fjármögnunar- og
verkáætlun. Styrkir verða aðeins veittir til eins árs.
Umsóknir skulu sendar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík eða á netfangið postur@anr.
is. Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 21. febrúar 2015.
Nánari upplýsingar veitir Hulda Lilliendahl í síma 545 9700.
Einnig má senda fyrirspurnir með tölvupósti á netfangið
hulda@anr.is.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

SSave the Children á Íslandi
Sav

Ekki hefur verið rætt um það innan menntamálaráðuneytisins að fara í opinbera
skoðun á hinum svokölluðu tossabekkjum. Ráðherra segir mikilvægt að vera á
varðbergi gagnvart innflytjendum svo þeir verði ekki annars flokks í skólakerfinu.
Menntamál „Þetta kerfi var barn síns
tíma. Ég held við séum öll sammála
um að það hafi verið gott að breytingar urðu á því hvernig fólk hugsaði um
menntamál sem gerði það að verkum
að horfið var frá þessari nálgun,“ segir
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra um svokallaða tossabekki.
Fjallað var um kerfið í helgarblaði
Fréttablaðsins þar sem nokkrir fyrrum
nemendur sögðu frá slæmri reynslu
sinni af því að hafa verið í þessum
bekkjum sem voru við lýði hér á landi
fram á áttunda áratug síðustu aldar.
„Kerfið sem við búum við núna er
manneskjulegra og skynsamlegra.
Það er byggt á þeirri hugsun að reyna
að finna leiðir til þess að horfa á hvern
einstakling fyrir sig og finna leiðir til
að vinna með hverju og einu barni
í einstaklingsmiðuðu námi,“ segir
hann.
Illugi segir að auðvitað verði stöðugt
að fylgjast með til þess að tryggja eins
og kostur er að börn fái sem bestu
menntun við sitt hæfi. Í einhverjum
skólum er enn getuskipt að einhverjum hluta en það sé með öðrum hætti
í dag en áður.
„Við þurfum alltaf að vera á varðbergi hvað þetta varðar. Ef þróunin
verður til dæmis sú á næstu árum að
þeim muni fjölga sem koma til okkar
t.d. vegna flóttamannavandans, þá er
ekki nóg að taka bara vel á móti þeim
þegar þeir koma til landsins. Það þarf
líka að tryggja að það sé fjármagn til
að veita börnum viðeigandi þjónustu
út skólagönguna og þetta kostar allt
peninga. Ef við gætum ekki vel að
okkur í þessum efnum þá er hætta á
því að börnin fái ekki þá menntun
sem þau þurfa á að halda og verði þar
með annars flokks þjóðfélagshópur,“
segir Illugi. „Það er gjarnan talað um
þann kostnað sem er í skólakerfinu og
stundum á það bent að hann hafi verið

Við þurfum alltaf að
vera á varðbergi
hvað þetta varðar. Ef þróunin verður til dæmis sú á
næstu árum að þeim muni
fjölga sem koma til okkar
t.d. vegna flóttamannavandans, þá er ekki nóg að taka
bara vel á móti þeim þegar
þeir koma til
landsins.
Illugi Gunnarsson,
menntamálaráðherra

minni hér á árum áður. En þá þarf að
hafa í huga að sú hugmyndafræði að
búa til skóla fyrir alla þar sem hæfileikar hvers og eins eru ræktaðir kostar
vissulega meira, en um leið erum við
líka að ná meiri árangri.“
Ekki hefur komið til tals að farið
verði í opinbera rannsókn á tossabekkjunum né að nemendur verði
beðnir afsökunar. „Vissulega, eins og
kom fram hjá ykkur, þá var fyrir mörg
börn óbærilegt að vera sett í þessa
stöðu. Þetta kerfi var ekki skynsamlegt
en þetta var opinber stefna og svona
var skólakerfið rekið. Það er hins vegar
áhugavert verkefni fyrir fræðimenn að
skoða afleiðingar þessarar stefnu og
sögu þessara einstaklinga.“
viktoria@frettabladid.is

Loftslagsmál
– hvað getum við gert?
Kjarvalsstaðir þriðjudaginn 9. febrúar kl. 20
Hvað geta ríki, borgir, fyrirtæki og
einstaklingar gert til að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda?

Hjálmar Sveinsson

Hvað getum við gert?
Frummælendur eru Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, Brynhildur
Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við
Háskóla Íslands, Ketill Magnússon, heimspekingur og
framkvæmdastjóri Festu – samfélagsábyrgð fyrirtækja
og Hrönn Hrafnsdóttir, sérfræðingur í loftslagsmálum
hjá Reykjavíkurborg. Þau munu flytja örstutt erindi og
ræða síðan saman um efnið. Eftir það verður opnað fyrir
almennar umræður.
Allir velkomnir, kaffi á könnunni og stemning
í kaffihúsinu á Kjarvalsstöðum

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Ásmundur K. Örnólfsson aðstoðarleikskólastjóri í Bíó Paradís í gær. Mynd/KÍ

Brynhildur Davíðsdóttir
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur
fyrir spennandi umræðufundi um loftslagsmál á Kjarvalsstöðum 9. febrúar klukkan 20. Fundurinn er í röðinni,
Borgin, heimkynni okkar, og er markmiðið að færa
umræðu um skipulags- og umhverfismál í vítt og breitt
samhengi.

Ketill Magnússon

Hrönn Hrafnsdóttir

Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

Fyrirmynd karla fékk
verðlaunin Orðsporið
Menntamál Ásmundur K. Örnólfsson, aðstoðarleikskjólastjóri á leikskólanum Ægisborg í Reykjavík,
fékk í gær, á degi leikskólans, Orðsporið 2016. Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri afhenti verðlaunin, sem
veitt voru í níunda sinn, við hátíðlega athöfn í Bíó Paradís.
„Ákveðið var að Orðsporið 2016
yrði veitt þeim sem þætti hafa
skarað fram úr við að fjölga körlum
í stétt leikskólakennara,“ segir í
umfjöllun á vef Kennarasambands

Íslands, en Ásmundur á að baki
langan og farsælan feril sem leikskólakennari og aðstoðarleikskólastjóri.
„Í umsögn valnefndar um Orðsporið segir að Ásmundur hafi alla
tíð verið sterk fyrirmynd fyrir karla
sem starfa í leikskólum og ekki síst
leikskólabarna. Ásmundur hefur
unnið ötullega að málefnum leikskólans og lagt sitt af mörkum til að
efla orðspor leikskólakennarastarfsins.“ – óká
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Ekki missa af

Kia Sportage X-TRA 4WD

Mercedes-Benz B 220 CDI

Árg. 2014, ekinn 105 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

Árg. 2014, ekinn 33 þús. km,
dísil, 170 hö., sjálfskiptur,
framhjóladrifinn.

Verð áður: 4.590.000 kr.

Verð áður: 4.990.000 kr.

Verð nú

Verð nú

44.400 kr. á mán. í 60 mán.*
Allt að 65% lán í boði.

48.700 kr. á mán. í 60 mán.*
Allt að 65% lán í boði.

Lexus CT200H

Renault Trafic Minibus

Árg. 2014, ekinn 14 þús. km,
bensín/rafmagn, 100 hö.,
sjálfskiptur, framhjóladrifinn.

Árg. 2013, ekinn 206 þús. km,
dísil, 115 hö., sjálfskiptur,
framhjóladrifinn.

Verð áður: 4.570.000 kr.

Verð áður: 3.990.000 kr.

Verð nú

Verð nú

34.700 kr. á mán. í 84 mán.*
Allt að 80% lán í boði.

77.900 kr. á mán. í 24 mán.*
Allt að 60% lán í boði.

BMW 318i Station

Honda Civic

Árg. 2010, ekinn 59 þús. km,
bensín, 143 hö., beinskiptur,
afturhjóladrifinn.

Árg. 2012, ekinn 40 þús. km,
bensín, 142 hö., sjálfskiptur,
framhjóladrifinn.

Verð áður: 3.590.000 kr.

Verð áður: 2.590.000 kr.

Verð nú

Verð nú

28.400 kr. á mán. í 72 mán.*
Allt að 80% lán í boði.

18.700 kr. á mán. í 84 mán.*
Allt að 80% lán í boði.

Hyundai I 40 Wagon Style

Kia Ceed EX

Árg. 2012, ekinn 43 þús. km,
dísil, 136 hö., sjálfskiptur,
framhjóladrifinn.

Árg. 2008, ekinn 230 þús. km,
dísil, 115 hö., beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Verð áður: 3.990.000 kr.

Verð áður: 990.000 kr.

Verð nú

Verð nú

27.900 kr. á mán. í 84 mán.*
Allt að 80% lán í boði.

13.500 kr. á mán. í 36 mán.*
Allt að 80% lán í boði.

Hyundai I 30 Classic

Mercedes-Benz E 200 NGT

Árg. 2010, ekinn 105 þús. km,
bensín, 105 hö., beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árg. 2008, ekinn 156 þús. km,
bensín/metan, 164 hö.,
sjálfskiptur, afturhjóladrifinn.

Verð áður: 1.490.000 kr.

Verð áður: 2.990.000 kr.

Verð nú

Verð nú

11.500 kr. á mán. í 72 mán.*
Allt að 80% lán í boði.

30.700 kr. á mán. í 54 mán.*
Allt að 80% lán í boði.

4.490.000 kr.

4.090.000 kr.

3.290.000 kr.

2.990.000 kr.

2.190.000 kr.

3.290.000 kr.

790.000 kr.

1.190.000 kr.

2.590.000 kr.

* Mánaðargreiðsla m.v. 50% fjármögnun. Vextir eru frá 9,25% og árleg hlutfallstala kostnaðar er frá 11,13%

ASKJA NOTAÐIR BÍLAR • Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími 590 2160 • www.notadir.is
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L A U G AR D A G U R

Gunnar

S

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Aftur svipaði
þingliði
Samfylkingarinnar til
rökþrota
liðsmanna
ræðuliðs á
framhaldsskólastigi, fremur
en stjórnmálaflokks
sem stefnir til
áhrifa á
landsvísu.

amfylkingin er í þröngri stöðu. Jafnaðarmannaflokkurinn sem stefndi að því að verða
annar tveggja turna í íslenskri pólitík, er ekki
svipur hjá sjón. Fylgið nær varla tíu prósentum
í könnunum og fer minnkandi. Erfitt er að
finna einfalda skýringu.
Þátttaka í óvinsælli ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms ræður nokkru. Flokkurinn fékk einungis rétt
þrettán prósent í kosningunum 2013, tæpum sautján
prósentum minna en í kosningunum á undan. Síðan þá
hefur hallað undan fæti. En fleira ræður ferð.
Formaðurinn, Árni Páll Árnason, verður að axla
ábyrgð á stöðunni. Hann hefur ekki náð að sýna sparihliðarnar. Hann hefur verið laskaður frá fyrstu dögum
þegar hann lýsti yfir, í andstöðu við flesta þingmenn
og stuðningsmenn, að stjórnarskrármálið yrði ekki
klárað fyrir þinglok. Síðan hefur lítið heyrst eða spurst
af því máli úr herbúðum Samfylkingarinnar. Fjallað
er um málið í enn einni eilífðarnefndinni. Skipbrotið
í stjórnarskrármálinu var raunar, eins og Jón Baldvin
Hannibalsson benti á, einkennandi fyrir Jóhönnu
stjórnina. Stærstu málin strönduðu á skeri. Kannski
líður formaðurinn og flokkurinn enn fyrir það.
Þá hefur Árni þurft að þola illa ígrundaðar árásir
samherja sinna. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir bauð sig
fram gegn honum á síðasta landsfundi. Árni vann með
minnsta mun og stóð illa særður eftir. Orðspor Sigríðar
beið sömuleiðis hnekki vegna þess hvernig staðið var að
framboði hennar.
Sigríður, ásamt Helga Hjörvar þingflokksformanni,
stóð svo að því að leggja fram frumvarp um afnám verðtryggingar í þinginu. Tillagan var lögð fram í andstöðu
við formanninn, og að sögn til að kalla fram afstöðu
Framsóknarflokksins í málinu! Raunar var Árni Páll rökfastur í málinu og kom ágætlega út persónulega. Sama
var ekki hægt að segja um frumvarpsflytjendur.
Aftur svipaði þingliði Samfylkingarinnar til rökþrota
liðsmanna ræðuliðs á framhaldsskólastigi, fremur en
stjórnmálaflokks sem stefnir til áhrifa á landsvísu. Varla
er hægt að kenna formanninum einum um það.
Þetta er að einhverju leyti ímyndarvandi Samfylkingarinnar. Framvarðasveit flokksins er sundurleit
og virðist upptekin af pólitískri leikjafræði fremur en
uppbyggilegri umræðu. Stefnumálin eru abstrakt, pólitískt rétthugsuð og fremur sjálfsögð. Það vantar frumlega hugsun og kjöt á beinin. Á meðan fara Píratar með
himinskautum.
Erfitt er að sjá að Árni Páll verði langlífur í embætti.
Hvað eftirmenn varðar hefur nafn Dags B. Eggertssonar
borgarstjóra verið nefnt. Hann hefur hins vegar um nóg
að hugsa í borginni, fjárhagsstaðan er þröng og hann
hefur oft notið meiri lýðhylli. Helgi Hjörvar er sagður á
formannsbuxunum en kom ekki vel út úr verðtryggingarmálinu. Sigríður Ingibjörg hlýtur að hafa endanlega spilað
rassinn úr buxunum. Katrín Júlíusdóttir hefur örugglega
dug, en spurning hvort hún hafi áhuga eða nennu.
Svo er spurning hvað Össur gerir. Rennur honum
blóðið til skyldunnar eða leitar hugurinn suður á
Bessastaði?

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
Réttindi reðurlaga þjóðarréttar

M

ayram Nuraliyeva hnoðaði hrossakjötið af
ákafa. „Kjötið er látið marinerast í nóg af hvítlauk, salti og pipar,“ sagði hún og hóf að troða
kjötinu í lambagarnir. „Fylltar garnirnar eru svo soðnar í
klukkustund. Þetta er einn af okkar ljúffengustu réttum.“
Mayram er kokkur á veitingahúsi í Moskvu. Rétturinn
sem hún sérhæfir sig í að útbúa er þjóðarréttur í heimalandi hennar, Kirgistan. Hann kallast chuchuk og er pylsa
úr hrossakjöti. Þangað til nýlega vissu fáir af tilvist þessa
meinta lostætis. En svo sagði Bretinn Michael Mcfeat
brandara á Facebook.
Michael starfaði sem logsuðumaður í gullnámu í
Kirgistan. Í upphafi árs birti hann mynd á samfélagsmiðlinum af samstarfsfólki sínu sem gæddi sér á þjóðarréttinum. Við myndina skrifaði hann: „Fólk í Kirgistan leggur
á sig að standa í langri biðröð til að fá þetta ljúfmeti
afgreitt: Hrossatyppi!“
Brandarinn féll í grýttan jarðveg. Starfsmenn námunnar fóru í verkfall til að mótmæla dylgjum Bretans
um þjóðarpulsuna. Lögreglan var kölluð til og Michael
færður til yfirheyrslu. Honum var tjáð að hann gæti átt
yfir höfði sér fimm ára fangelsi. Hann slapp hins vegar
með skrekkinn. Honum var aðeins vísað úr landi.
Mayram í eldhúsinu í Moskvu er enn í sárum. „Hvernig
getur útlendingur bara mætt til landsins, borðað matinn
okkar og látið svo út úr sér eitthvað þessu líkt?“ segir hún
og hristir höfuðið. „Ástandið var svo miklu betra á Sovéttímanum þegar fólk gat ekki bara sagt hvað sem því datt
í hug.“

Réttlát reiði og úlfur úlfur
Breski grínistinn John Cleese, þekktastur fyrir Monty
Python, lýsti því yfir í upphafi vikunnar að hann væri
hættur að skemmta í háskólum. Ástæðuna sagði hann
þá að pólitísk rétthugsun væri að ganga af gríni dauðu.
Það mætti ekkert segja lengur. „Um leið og við byrjum
að segja „við megum ekki móðga þennan og hinn“ þá er
brandarinn búinn,“ sagði Cleese í samtali við vefsíðuna

Big Think. „Að mínu mati erum við þá farin að lifa og
hrærast í heimi bókarinnar 1984.“
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra
„lenti í því“ í vikunni að segja brandara sem féll í grýttan
jarðveg. Sigmundur var staddur í Shatila flóttamannabúðunum í Líbanon þar sem flóttafólk frá Palestínu og
Sýrlandi býr við sára fátækt og ömurlegar aðstæður. Á
göngu um búðirnar sendi Sigmundur vinum sínum með
farsímaforritinu Snapchat mynd af vafasömu neti rafmagnsleiðslna sem hanga yfir þröngum strætunum eins
og banvænn köngulóarvefur. Við myndina skrifaði hann:
„Lofaði að skila því að það vantar rafvirkja í Shatila.“
Myndin fór eins og eldur um sinu á samfélagsmiðlum.
Reiðin brann í athugasemdum þar sem fólk, í löngum og
snarkandi orðaflaumi, átti ekki til orð yfir ósmekklegheitunum í forsætisráðherranum.
Réttlát reiði er dálítið eins og úlfur, úlfur. Ef maður fer
ekki sparlega með hana missir hún alla þýðingu. Það er
þó ekki eina ástæðan fyrir því að ráðlegt er að hugsa sig
tvisvar um áður en vandlætingunni er veifað.

Blautur draumur Stalíns
Einhverjum kann að finnast brandarinn um flóttamannabúðirnar í Shatila ósmekklegur, í anda þess ef
feitur túristi kæmi fljúgandi beint frá flatneskjunni í
Flórída til Súðavíkur, tæki mynd af minnisvarðanum um
þá sem létust þar í snjóflóði og skrifaði undir: „Lofaði að
skila því að það vantar fleiri skóflur í Súðavík.“ Öðrum
kann að þykja brandarinn fyndinn.
Eins og Mayram frá Kirgistan virðast margir sjá fyrir
sér í hillingum heim þar sem það eru álitin mannréttindi
að þurfa aldrei að móðgast, heim þar sem flóttamenn,
náttúruhamfarir og reðurlaga þjóðarréttir njóta skilyrðislausrar verndar. Það kann að hljóma huggulega. Engum
blöðum er hins vegar um það að fletta: Hin hliðin á þeim
hugljúfa peningi er Orwellísk martröð í blautum draumi
Stalíns. Er það í alvörunni veröldin sem við viljum
byggja?

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
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Change is Good

Glæsilegur Hyundai Tucson

ENNEMM / SÍA / NM73305

Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur, bensín eða dísil.

KAUPAUKI

Eigum bíla til afgreiðslu strax!

Vetrardekk og dráttarbeisli fylgja með nýjum Tucson.
Aukahlutapakki að verðmæti 400.000 kr.

Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið
fjórhjóladrif og sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði
Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson - verð frá 5.490.000 kr.

Dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl, eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km*.
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð. *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

Sumarið
2016 er komið

Allt að

Frá kr.

Sumar

bæklingurinn
fylgir blaðinu
í dag

20.000
kr.
bókunarafsláttur

71.695

á mann
til 22. febrúar

m/bókunarafslætti

COSTA DEL SOL
BENALMÁDENA

MARBELLA

FUENGIROLA

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

ENNEMM / SIA • NM73449

TORREMOLINOS

Aguamarina

Los Patos Park

Pyr Marbella

Las Palmeras

Frá kr. 83.545 m/bók.afsl

Frá kr. 133.795 m/bók.afsl

Frá kr. 112.930 m/bók.afsl

Frá kr. 89.530 m/bók.afsl

Netverð á mann frá kr. 83.545 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 96.195
m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
20. júní í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 133.795 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í fjórbýli. Netverð á mann
frá kr. 163.395 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
20. júní í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 112.930 m.v. 2
fullorðna og 1 barn í stúdíó. Netverð á mann
frá kr. 139.495 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
20. júní í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 89.530 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í herbergi. Netverð á mann frá
kr. 104.395 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
20. júní í 10 nætur.

m/ekkert fæði innifalið

m/hálft fæði innifalið

COSTA DE ALMERÍA

m/morgunverð innifalinn

m/morgunverð innifalinn

TENERIFE
Arena Center

Laguna Park

Frá kr. 85.995 m/bók.afsl.

Frá kr. 71.695 m/bók.afsl.

Netverð á mann frá kr. 85.995
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 106.595
m.v. 2 fullorðna í íbúð.
13. júní í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 71.695 á
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 87.595
m.v. 2 fullorðna í íbúð.
24. ágúst í 7 nætur.

m/ekkert fæði innifalið

KRÍT

m/ekkert fæði innifalið

MALLORCA
Pella Steve

Apt. Portofino/
Sorrento

Frá kr. 107.495 m/bók.afsl.

Frá kr. 73.295 m/bók.afsl.

Netverð á mann frá kr. 107.495
á m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
íbúð. Netverð á mann frá kr.
119.895 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
6. júní í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 73.295
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 91.395
m.v. 2 fullorðna í íbúð.
14. júní í 7 nætur.

m/ekkert fæði innifalið

BÓKUN SÓLARFERÐA SUMARIÐ 2016 ER NÚ Á NÝRRI BÓKUNARVEFSÍÐU

m/ekkert fæði innifalið

Bókaðu sól
í sumar
AGADIR

SALOU
Hotel Jaime I

Tulip Inn Oasis

Frá kr. 74.795 m/bók.afsl.

Frá kr. 127.900 m/bók.afsl.

Netverð á mann frá kr. 74.795
á Jaime I m.v. 2 fullorðnir og 2
börn í íbúð. Netverð á mann
frá kr. 99.495 m.v. 2 fullorðnir í
íbúð. 17. júní í 7 nætur.

Netverð á mann frá kr. 127.900
m.v. 2 fullorðna og 1 barn í
herbergi. Netverð á mann frá
kr. 139.900 m.v. 2 fullorðna í
herbergi. 7. maí í 12 nætur.

m/hálft fæði innifalið

m/morgunverð innifalinn

ALBIR
Albir Playa
Frá kr. 89.520 m/bók.afsl.
m/morgunverð innifalinn

Netverð á mann frá kr. 89.520
m.v. 2 fullorðna og 2 börn í
herbergi. Netverð á mann frá
kr. 109.595 m.v. 2 fullorðna í
herbergi.
19. júní í 7 nætur.

MADEIRA
Hotel Dorisol
Frá kr. 109.900 m/bók.afsl.

BENIDORM

m/morgunverð innifalinn

Netverð á mann frá kr. 135.900
m.v. 2 fullorðna í herbergi.
24. mars í 10 nætur.

Gemelos XX
Frá kr. 79.495 m/bók.afsl.
m/morgunverð innifalinn

Netverð á mann frá kr. 79.495 á
m.v. 2 fullorðnir og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 99.295
m.v. 2 fullorðnir í íbúð.
19. júní í 7 nætur.

ÆVINTÝRI Í MAROKKÓ
Frá kr. 259.900
Einstök 12 nátta sérferð þar sem farþegum gefst tækifæri til að skyggnast inn í nýjan og framandi heim. Í
ferðinni er dvalið í litlum heillandi bæjum til sjávar og sveita svo og stærri borgum á borð við Marrakech
og Agadir. Ekið er um stærstu pálmalundi í Norður-Afríku, ilmandi ávaxtahéruð og hin hrikalegu
Atlasfjöll. Þá er haldið í úlfaldareið út í Sahara-eyðimörkina þar sem gist er í 2 nætur í Berba-tjaldi.

Frá

Til

KEF COSTA DE ALMERÍA

Lengd og dags.

10-14 NÆT... 13 JÚN

Farþegar

Verð fá mann frá

106.595 kr.

LEITA

sport
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Nýjast

Peyton Manning

Aldur: 39 ára
Frá New Orleans í Louisiana
Valinn númer 1 í nýliðavalinu 1998
18 ár í deildinni

Það helsta úr ferilskránni:

5 sinnum besti leikmaður NFL
4 sinnum sendingakóngur
deildarinnar
Flestir kastjardar og snertimögk í sögu NFL

Super Bowl-meistari 2007
AFC-meistari 2006, 2009,
2013 og 2015
14 sinnum í stjörnuleikinn
7 sinnum í liði ársins

Domino’s-deild karla

Grindavík - Stjarnan

Peyton Manning er talinn líklegur til að leggja skóna á hilluna eftir leikinn enda
orðinn 39 ára gamall. Fréttablaðið/getty

Fullkomin

Cams Newton

kveðjustund?

Aldur: 26 ára
Frá Atlanta í Georgíuríki
Valinn númer 1 í nýliðavalinu 2011
5 ár í deildinni
Það helsta úr ferilskránni:
NFC-meistari 2015
3 sinnum í stjörnuleikinn
Nýliði ársins 2011
Sóknarleikmaður ársins
2015
Flest snertimörk 2015

Foli mætir gæðingi í 50. Super Bowl-leiknum sem
fram fer í San Francisco á sunnudaginn. Ríður Peyton
Manning út í sólarlagið sem meistari eða stimplar
Cam Newton sig inn sem besti leikmaðurinn í NFL?
Tómas Þór
Þórðarson

tomas@frettabladid.is

NFL Marinerið kjúklingavængina
og kælið mjöðinn. Það er að komið
að því. Einn af helstu helgidögum
Bandaríkjanna gengur í garð á sunnudaginn þegar Super Bowl-leikurinn,
úrslitaleikur NFL-deildarinnar í
amerískum fótbolta, fer fram í Santa
Clara í Kaliforníu. Leikurinn verður í
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport HD
og hefst útsending klukkan 22.45.
Bandaríkjamenn neyta aðeins
meira af mat og drykk á sjálfan þakkargjörðardaginn, en neyslan er næstmest þegar þessi risastóri kappleikur,
sem 168 milljónir Bandaríkjamanna
horfa á, stendur yfir. Umgjörðin er
engu lík og kosta 30 sekúndna auglýsingar í hálfleik ekki nema fjórar og
hálfa milljón Bandaríkjadala.
Í ár mætast Carolina Panthers,
sigurvegarar Þjóðardeildarinnar,
og Denver Broncos, sigurvegarar
Ameríkudeildarinnar. Mikill munur
er á sögu liðanna. Denver var stofnað 1960 og er eitt stærsta nafnið í
deildinni. Liðið hefur átta sinnum
áður komist í Super Bowl og tvisvar
sinnum unnið, síðast 1998. Carolina
er mun yngra lið, stofnað 1995. Það
hefur einu sinni áður komist í úrslit
en tapaði þá á móti New England
Patriots.

Folinn og gæðingurinn
Eins og svo oft áður beinast augu
flestra að leikstjórnendum liðanna og
það réttilega. Að þessu sinni mætast
tveir afskaplega hæfileikaríkir menn
sem eru hvor á sínum enda ferilsins.
Cam Newton hjá Carolina er aðeins

Tveir eins og Eli?
Allt frá því að Peyton Manning kom
inn í deildina hefur hann verið aðalmaðurinn í sínu liði og helsta ástæða
velgengni þess. Bæði þegar hann
spilaði með Indianapolis Colts og
síðar Denver. Þannig er það ekki
núna. Denver er ekki komið í Super
Bowl-leikinn vegna Peytons sem
hefur verið ömurlegur á leiktíðinni og
kastað boltanum mun oftar frá sér en
á samherja inn í endamarkið.
Varnarleikurinn er það sem kom
Denver þetta langt, en liðið er með
bestu vörn deildarinnar og eina
bestu vörn sem sést hefur í NFL. Það
er eilítið skoplegt að hugsa til þess að
í eina skiptið sem Peyton vann Super
Bowl mætti hann Chicago Bears sem
var með ömurlegan leikstjórnanda en
frábæra vörn.

Uppgangur Panthers eftir komu Cams
2010 án Cams: 2 sigrar, 14 töp
2011: 6 sigrar, 10 töp,
3. sæti í riðlinum
2012: 7 sigrar, 9 töp,
2. sæti í riðlinum
2013: 12 sigrar, 2 töp,
1. sæti í riðlinum og tapaði

Carolina Panthers komst
síðan svona langt árið 2004
þegar liðið tapaði 32-29 á
móti New England Patriots í
baráttu um NFL-titilinn.

12

ár eru síðan Carolina Panthers komst í Super Bowl.
Manning á flest öll met sem þess
virði er að tala um í deildarkeppninni. Flestir kastjardar, flest snertimörk, flest hitt og þetta. Í úrslitakeppninni hefur hann því miður
tapað fleiri leikjum en hann hefur
unnið og fengið á sig svolítinn lúsersstimpil. Enginn hefur tapað fleiri
leikjum í úrslitakeppninni en hann.
Núna fær hann samt fullkomið
tækifæri til að ríða út í sólarlagið með
annan meistarahring á hendinni.
Það yrði frábært svar til allra þeirra
sem voru búnir að afskrifa hann og
umfram allt ætti hann þá loksins jafn
marga meistarahringa og bróðir hans,
Eli Manning.

í 8 liða úrslitum
2014: 7 sigrar, 8 töp,
1. sæti í riðlinum og tapaði
í 8 liða úrslitum
2015: 15 sigrar, 1 tap,
1. sæti í riðlinum og
komið í Super Bowl

Svipar til Seattle
Þegar Peyton fór síðast með Denver
í Super Bowl fyrir tveimur árum var
girt niður um leikmenn Broncos og
þeir rassskelltir í beinni útsendingu
af Seattle Seahawks. Denver-liðið
réð ekkert við vondu og grimmu
strákana frá Seattle með nýjan
ofurstjörnuleikstjórnanda sem unnu
ótrúlegan sigur.
Carolina-liðið er mjög svipað
Seattle fyrir tveimur árum og það ætti
Denver-liðið að óttast. Þarna er hópur
manna sem virðist tilbúinn að vinna.
Carolina vann 15 leiki af 16 í deildarkeppninni og niðurlægði svo frábært
lið Arizona Cardinals í úrslitaleik
Þjóðardeildarinnar. Carolina er með
nýjan ofurstjörnuleikstjórna nda,
góðan hlaupara og grimma vörn,
alveg eins og Seattle fyrir tveimur
árum.
Vörn Denver sýndi í úrslitum
Ameríkudeildarinnar hversu góð hún
er þegar hún lokaði á öll sóknarvopn
Toms Brady. Hún þarf aftur á móti að
vinna á öllum túrbínum til að stoppa
Cam Newton og félaga sem virðast
ósnertanlegir. En ótrúlegir hlutir hafa
gerst í Super Bowl. Eli Manning, litli
bróðir Peytons, sannaði það í tvígang
á móti New England Patriots. Nú er
komið að stóra bróður að kveðja á
fullkominn máta.

78-65

Stigahæstir: Jón Axel Guðmundsson
25/9 fráköst, Charles Wayne Garcia Jr. 22,
Jóhann Árni Ólafsson 11, Þorleifur Ólafsson
10 - Al’lonzo Coleman 14, Tómas Þórður
Hilmarsson 12, Justin Shouse 11.
Justin Shouse gaf 2 stoðsendingar í
leiknum og bætti þar með stoðsendingametið í úrvalsdeild.

FSu - Haukar

78-103

Stigahæstir: Hlynur Hreinsson 21, Christopher Woods 19/9 frák., Cristopher
Caird 17 - Brandon Mobley 30/11 frák., Kári
Jónsson 26/11 fráköst/10 stoðsendingar,
Finnur Atli Magnússon 14, Emil Barja 11/8
fráköst/8 stoðsendingar.
Efst
Keflavík
KR
Stjarnan
Þór Þorl.
Njarðvík
Haukar

26 ára gamall og á sínu fimmta ári í
deildinni á meðan Peyton Manning
hjá Denver er 39 ára er á sínu 18. ári.
Þarna mætast alvöru foli (Cam) og
traustur gæðingur (Peyton) sem hefur
verið andlit deildarinnar í tæpa tvo
áratugi eða síðan hann kom inn í
deildina árið 1998. Cam Newton er
framtíð NFL-deildarinnar. Hann er
íþróttafrík í allra besta skilningi þess
orðs og algjör unun að horfa á hann.
Newton hefur tekið stórstígum framförum síðan hann kom inn í deildina
og er ekki bara öflugur leikmaður í
dag heldur mikill leiðtogi.
Manning hefur á sama tíma verið
á hraðri niðurleið. Hann hefur verið
mikið meiddur undanfarin tvö ár og
verið skugginn af sjálfum sér. Manning heltist úr lestinni í níundu umferð
deildarkeppninnar vegna meiðsla
en kom aftur inn í úrslitakeppnina
og fær nú eitt tækifæri í viðbót til að
vinna annan Super Bowl-titil.

L A U G AR D A G U R

26
26
22
20
18
18

Neðst
Snæfell
Tindastóll
Grindavík
ÍR
FSu
Höttur

14
14
14
10
6
2

Tuttugasta Stórmót ÍR í
Höllinni um helgina
ÍR-ingar halda Stórmót ÍR í frjálsum íþróttum í tuttugasta sinn um
helgina. Vala Flosadóttir setti setti
heimsmet unglinga í stangarstökki
á fyrsta Stórmóti ÍR 1997og hún er
heiðursgestur á mótinu í ár ásamt
sigurvegurunum á mótinu fyrir
19 árum. Vala Flosadóttir kom
sérstaklega til landsins af þessu tilefni. Afmælisathöfn verður haldin
kl. 14.40 í dag
þar sem þessir
sérstöku gestir
mótsins verða
heiðraðir
ásamt sjálfboðaliðum
sem hafa starfað
við mótið frá upphafi. Keppni í karla
og kvennaflokkum
fer að mestu fram
á milli klukkan
15.00 til 16.00 báða
dagana. Íslenskt
afreksfólk mun á
mótinu reyna að
tryggja sér sæti á
Norðurlandameistaramótinu sem
fram fer í Vaxjö í
Svíþjóð eftir rúma
viku.

Í dag

13.45 Man. City - Leicester Sport 2
14.30 Ingolstadt – AugsburgSport
15.00 Liverpool - Sunderl. Sport 2
15.00 Tottenham-WatfordSport 4
15.00 Swansea - C. Palace Sport 5
Sport 6
15.00 Stoke - Everton
16.30 Grindavík - Keflavík Sport 3
17.30 Southam. - West Ham Sport 2
17.30 Leverkusen - Bayern Sport
13.30 HK - Stjarnan
Digranes
14.00 Selfoss - FramSelfoss
14.00 Valur - KA/Þór
Valshöll
15.15 ÍBV - FH
Eyjar
Ásvellir
16.00 Haukar - ÍR
16.30 Grindavík - Keflavík Grindav.
Hverag.
16.30 Hamar - Haukar
Valshöll
17.00 Valur - Snæfell

Á morgun
11.00 Levante - Barcelona
Sport
11.30 Verona - Inter Milan Sport 3
13.30 Bournem. - Arsenal Sport 2
14.00 AC Milan - Udinese Sport 3
16.00 Chelsea - Man. UtdSport 2
19.30 Granada - R. MadridSport
23.00 Super BOWL 50Sport
18.30 Höttur - Tindastóll
Egilsst.
18.30 Fjölnir - Afturelding Dalhús
19.15 Þór Þ. - StjarnanÞorláksh.
19.15 Snæfell - KRStykkish.

SÝNING Í DAG MILLI KL. 12 OG 16

MAZDA6 – NÚ FÁANLEGUR MEÐ
NÝJU SKYACTIV FJÓRHJÓLADRIFI

MAZDA6 AWD FRÁ 5.290.000 KR.
SKYACTIV
Technology

Mazda6 AWD er glæsilegur og vel útbúinn fjórhjóladrifinn station bíll. Hann er jafnframt búinn miklum öryggisbúnaði
líkt og blindpunktsaðvörun, nálægðarskynjurum að framan og aftan og snjallhemlunarkerfi sem varar þig við ef
stefnir í árekstur og grípur inn í ef þörf krefur. Mazda6 AWD er einnig búinn Rear Cross Traffic Alert búnaði sem
nemur aðvífandi umferð þegar bakkað er úr stæði.
MAZDA6 VISION AWD STATION, BEINSKIPTUR 2,2 DÍSIL 150 HÖ - FRÁ 5.290.000 KR.
MAZDA6 OPTIMUM AWD STATION, SJÁLFSKIPTUR 2,2 DÍSIL 175 HÖ - FRÁ 6.090.000 KR.
Umframbúnaður OPTIMUM útfærslu:
• Leðuráklæði á sætum
• Rafstýrð framsæti
• Bílstjórasæti með minnisstillingu

• 19“ álfelgur – 225/45 R19
• Veglínuskynjari
• Upphitanleg aftursæti

• Bose hljómkerfi – 11 hátalarar
• Aðlögunarhæf LED framljós
• Framrúðuskjár fyrir hraða

• Bakkmyndavél
• Þjófavörn með hreyfiskynjara
• Lyklalaust aðgengi

Komdu og reynsluaktu Mazda6 AWD
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda6_AWD_syning_5x38_20160201_END.indd 1

1.2.2016 13:21:47
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Hugleiðsla við hljóðbylgjur
Biggi Hilmars tónlistarmaður og eiginkona hans María Kjartansdóttir eru meðlimir listahópsins Vinnslunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Almenningi er boðið upp á einstaka djúphljóðbylgju-hugleiðslu í Ráðhúsi Reykjavíkur á sunnudag á hugleiðsluhátíð.
Birgir Hilmarsson og eiginkona hans María Kjartansdóttir hafa gert tilraunir með hugleiðslu við hljóðbylgjur.
„Í hugleiðslunni förum við með
þátttakendur í ferðalag. Við munum
notast við hljóðverk sem ég er búinn
að setja saman úr hljóðbylgjum;
nokkrar af helstu hljóðbylgjum sem
fyrirfinnast,“ segir Birgir og lýsir
áhrifum hljóðbylgja.
„Í stuttu máli hafa allar hljóðbylgjur mismunandi áhrif á okkur, tilfinningalega og myndrænt. Til dæmis
þegar maður spilar hljóð og er með

vatnsbala fyrir framan þá sér maður
mismunandi bylgjur í vatninu.
Við listahópurinn Vinnslan gerðum tilraun síðastliðið sumar á Jónsvöku á Húsavík þar sem við hugleiddum í heila viku sjálf og fengum fullt af
öðrum listamönnum og bæjarbúum
með okkur og í kjölfarið skrifuðum
við niður þær upplifanir sem komu
upp í ferlinu. Það sem okkur fannst
áhugavert var hversu margir upplifðu

liti og tilfinningar
í hugleiðslunum.

thordis@365.is
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1920x108

FARTÖLVUBAKPOKI

GIGABY R
TE
Fartölvu
bak

14.900

LÆGRA

GT VERÐVERÐ!
247.99
0

2015

ALGEN

K

R LÍMMIÐAR
ÁL
LETU
Y

K

ÞÚ FÆRÐ

Á BETRA VERÐI MEÐ
ÍSLENSKUM LETUR

N

LÍMMIÐUM

R
BE
TR A V E

12” MacBook 256GB

ÁRS ÁSKRIFT

2.990

Home&Student

BÆÐI TIL
FYRIR MAC
OG PC

ÖRYGGISVÖRN

21.900

NÝTT

NÝJUSTU
AF WOR ÚTGÁFUR
D, EXC
POWERPO
EL,
INT OG
ONENOT
E

OFFICE 2016

OPNUNARTÍMAR

Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga
11:00 - 16:00

KIR

MACBOOK

R
BE
TR A V E

13.3” MacBook AIR

með fjöld poki
hólfum;a af
)

FARTÖLVUBAKPOKI

LÍMMIÐUM

Á

E

DI

120GB SSD
7.990

240GB AÐEINS 14.900

TILBOÐ

Í FEBR

ÚA

R
VERÐ
ÁÐU
11.900 R

OPIFÐRÁ

7
GX .1

1TB FERÐAFLAKKARI

Glæsilegur ferðaflakkar
USB 3.0 tengi og G i frá Adata með ofur hröðu
Shock Sensor Protection.

TRUST

G
GAANMNAIN
Ð FYRIR

T36

3

Mög
hljóðn nuð 7.1 le
ik
em
búnaði a og öflug jaheyrnart
hámar sem tryggi um 50mm ól með
ks hljó
r
vi
mgæði nötrandi ba bration
ss
á ótrú
legu ve a og
rði:)

14.9

00
S

9.990
ÓTRÚLEGT VERÐ!

Í DAG
11-16

SÉRH TU LEIKJA
HÖRÐUS RANA
SPILA

UPPLÝ

FJARST

ST

FYRIR ÝRING
AL
HELS LAR
AÐGERÐTU
IR

4
LITIR

LEIKJASTÓLAR

Stórglæsilegir hágæða
slitsterku PU-leðri með Enzo leikjastólar frá Arozzi úr
þykkum og mjúkum örmum.
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CRUZ 16”

7.990

20

ÞÚSUND

ALGEN

K

SK

ÁRA

ÁG

H

VERÐ
ÁÐUR
3.99
0

CR

BAKPUZ

Fartölvuba OKI
með pláss kpoki
allt aukad i fyrir
ótið :)

13” i5 256GB AÐEINS
269.900

EN

GT
TILBOÐ

24.900

13” RETINA 512GB

• Intel Core i5-5257U
3.1GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1866MHz
vinnsluminni
• 512GB SSD PCle Flash
- 60% hraðari
• 13.3’’ IPS Retina 2560x1600
skjár
• AC WiFi, BT4.0, USB
3.0, Thunderbolt 2
• Li-Polymer rafhlaða
allt
• Apple OS X Yosemite að 12 tímar
stýrikerfi

ÐI

2.990

ÓTRÚLE

4 PORTA USB HUB

LÍMMIÐUM

R
BE
TR A V E

B OR
LA

TASKA 16”
FRÁ
TRUST

WTS15 BG335 BK

VXD UNIVERSAL T

USB3

DOKK.0

A
ÖLL
TENGHELS
I FYRITU
FARTÖLVU
R
NA:)

R LÍMMIÐAR
ÁL
LETU
Y

ÞÚ FÆRÐ

Á BETRA VERÐI MEÐ
ÍSLENSKUM LETUR

N

299.900

ÖRÞUNN OG FISLÉTT!

EN

FARTÖL
TASKVU
VÖNDUÐ A

219.900

KIR

MACBOOK

MacBookPro

ÐI

14” IDEAPAD 100

GT VERÐVERÐ!
369.990

SKULL HUB

1.495

SUND

LÆGRA

ALGEN

SPJALDTÖLVA,
FARTÖLVA OG
STANDUR

VAXTAL RUR
AU
12 MÁN ST Í
UÐI

ON

VERÐ TTUR
ÁÐU
2.990 R

CORE ÖRGJÖRMEÐ
4GB MINNI,
VA
500GB DISK
OG WINDOW
S 10

2015

3

ÚT

N

69.900

LEN

OVO
IDEAP
FRÁBÆR
AD
QUAD FARTÖLVA

139.900

360°

SNÚNINGUR

YOGA700

• Intel Core i7-6500U
Skylake
• 8GB DDR3 1600MHz 3.1GHz Turbo
vinnsluminni
• 256GB SSD ofur
hraður
• 14’’ FHD IPS 1920x1080 diskur
fjölsnertiskjár
• Intel HD Graphics
520 DX12 skjákjarni
• AccuType lyklaborð
með baklýsingu
• 867Mbps Dual WiFi
AC, BT 4.0, HDMI
• Glæný rafhlöðutæk
ni allt að 7 tímar
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum!

ENN
BETRA
VERÐ

I
OCZ TR

149.900

MEÐ 500GB SSHD AÐEINS

7
ÞÚ 0

80QD0042MX
7

%

VALEXTIR
LAR VÖ

NÖRDANNA;)

TRIO

6

50%

AFSLÁT

IPS

FJÖLSN
ERTISKJ
178° SJÓNAR ÁR MEÐ
HORNI

FARTÖLVA

Intel Core i5-5200U
2.7GHz Turbo 4xHT
8GB DDR3 1600MHz
vinnsluminni
256GB SSD ofur hraður
14’’ FHD LED AntiGlare diskur
1920x1080
Intel HD 5500 GT2
DX12 skjákjarni
2.0 Dolby DS Home
Theater hljóðkerfi
867Mbps Dual WIFI
AC, BT 4.0, USB 3.0
Motion Control HD
vefmyndavél
Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

DRAUMA LEIKJAVÉL

STÚTFULLAR VERSLANIR
AF ÖLLUM NÝJUSTU
GRÆJUNUM
Z
OC

Stýrðu helstu aðgerðum
benda
með því einu að
Lenovo fartölvunniá
þinni á hvað hún
að gera ;)

199.900

FISLÉTT ULTRABOOK

Ný kynslóð léttari og
öflugri fartölva með
burstaðri ál áferð enn
hraðari SSD disk og
kristaltæru Dolby Home
Theater hljóðkerfi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motion
Control

319.900

179.900

FULL
HD

EN

FULL HD SKJÁR MEÐ
ANTI-GLARE VÖRN

Y7004K

BOR
LA

VERÐ ÁÐ
UR
19.900

BROADWELL

1920x1080

FHD

FÆST Í 2 LITUM

VERÐ
79.900

80JV00CBMT

U41SSD

IPS SKJÁR MEÐ
178° SJÓNARHORNI

• Intel Quad Core i7-6700HQ
• 16GB DDR4 2133MHz 3.5GHz Turbo
vinnsluminni
• 512GB SSD ofur
hraður diskur
• 15.6’’ Ultra HD 4K
IPS skjár 3840x2160
• 4GB GeForce GTX
960M
• 2.1 JBL Dolby Digital leikjaskjákort
Plus hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI
AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p HD vefmyndavél
með Stereo MIC
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

159.900

MEÐ i7 & 1TB SSHD AÐEINS

VERÐ
169.900

7

LYKLAB
FULLRI ORÐ Í
STÆRÐ

ÐI

YOGA3 PRO

UR
AFSLÁTT
ÁÐUR

TUR
VERÐ
ÁÐUR
179.900

TTUR
AFSLÁÁÐUR

• Intel Core M-5Y71
2.9GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz
vinnsluminni
• 256GB SATA3 SSD
ofur hraður diskur
• 13.3’’ QHD+ IPS fjölsnertiskjár
3200x1800
• 1GB Intel HD 5300
DX12 skjákjarni
• AccuType lyklaborð
með baklýsingu
• 867Mbps WiFi AC,
BT 4.0, USB 3.0
• Örþunn 12.7mm
og aðeins
• Windows 8.1 & Windows 1,19kg
10 Update!

80MH008UMT

SUND

AFSLÁT

0
2
ÞÚSUND

360°

SNÚNINGUR

59440963

3840x2160

4K-UHD

BAKLÝST

ÖRGJÖRVA

Glæsileg vél úr lúxuslínunni
frá Lenovo með
ofur hröðum Skylake
örgjörva,
JBL hljóðkerfi og stílhreinni einstöku Dolby
burstaðri ál áferð.
• Intel Core i5-6200U
2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR3 1600MHz
vinnsluminni
• 256GB SSD ofur
hraður
• 15.6’’ FHD LED AntiGlarediskur
1920x1080
• 2GB AMD R7 M360
DX12 leikjaskjákort
• 2.0 JBL Dolby Digital
• 867Mbps Dual WIFI Plus hljóðkerfi
AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD
vefmyndavél
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

NÝJASTA KYNSLÓÐ!

80HE00GSMT

10
ÞÚSUND

2
ÞÚ 0

129.900

FRÁBÆR Í SKÓLANN
:)

SKYLAKE i7 LEIKJAFAR
TÖLVA

80NT00AJMX

IDEAPAD500

LENOVO MEÐ i5 SKYLAKE

NÝJUSTU
GRÆJURNAR
0
3Á
RA

FULL HD SKJÁR
ANTI-GLARE VÖRN

SWITCH11

QHD

UR

DRAUMAFARTÖLV
AN:)

1920x1080

FHD

8

• 11.6’’ FHD IPS fjölsnertiskjá
• Intel Dual Core M-5Y10c r 1920x1080
2.0GHz Turbo
• 1GB Intel HD 5300
DX12 skjákjarni
• 4GB DDR3 1600MHz
vinnsluminni
• 128GB SSD og allt
að 128GB
• 867Mbps WiFi, Bluetooth microSD
4.0 og NFC
• Tvær vefmyndavé
lar, FHD og HD
• Örþunn lyklaborðsvag
ga m/Snap Hinge2
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

79.900

+
IPS

FJÖLSN
ERTISK
178° SJÓNARJÁR MEÐ
HORNI

279.900

AR

IDEAPADG50

• Intel Quad Core i7-6700HQ
• 8GB DDR4 2133MHz 3.5GHz Turbo
vinnsluminni
• 512GB SSD ofur
hraður
• 15.6’’ FHD IPS Anti-Glarediskur
1920x1080
• 4GB GeForce GTX
960M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus
Surround hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI
AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye
HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

199.900

VERÐ:)

NÝR BÆ
K
STÚTFULLINGUR
AF SPEN LUR
TÖLVUBÚNANDI
NAÐI
• Intel Pentium Dual
Core
• 8GB DDR3 1600MHz 3805U 1.9GHz
vinnsluminni
• 500GB SATA3 Ultra
Fast harðdiskur
• 15.6’’ HD LED Glossy
1366x768
• Intel HD Graphics
DX12 skjákjarni
• 2.0 Dolby Advanced
v2 hágæða hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI
AC, BT 4.0, USB 3.0
• Innbyggð 720p HD
vefmyndavél
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

AFSLÁTT

SW5-173

TUR
VERÐ
ÁÐUR
149.900

FULL

HD
IPS

FJÖLSNE
RTISKJÁ
178° SJÓNAR
R MEÐ
HORNI

VN7-592G

• Intel Core i5-6200U
2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR4 2133MHz
vinnsluminni
• 1TB SSHD og 8GB
SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD IPS Anti-Glare
1920x1080
• 4GB GeForce GTX
950M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus
Surround hljóðkerfi
• 867Mbps Dual WIFI
AC, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye
HD vefmyndavél
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

SK

AFSLÁT

TUR
VERÐ
ÁÐUR
89.900

SUND

NÝ FÆST
SENDING
Í 2 LITUM
LÆGRA

SUND

80E502QPMT

AFSLÁT

5
ÞÚ

119.900

2
ÞÚ 0

6

ÍSL
EN
S

FÆST Í 3 LITUM

VN7-572G

ÍSL
EN
S

KEMUR
ÞREMURÍ
LITUM

LYKLABO
FULLRI RÐ Í
STÆRÐ

7

Ð!

7

NITRO

BAKLÝST

T

LSÚT :)
4BPA

TUR
VERÐ
ÁÐUR
129.900

FULL

HD
IPS

1920x1
080 SKJÁR
178° SJÓNAR
MEÐ
HORNI

1920x1
080 SKJÁR
178° SJÓNAR
MEÐ
HORNI

BAKLÝS

LYKLAB
FULLR ORÐ Í
I STÆRÐ

IP

SUND

AFSLÁT

99.900

10

Ný kynslóð fartölva með
4ra
örgjörva, öflugra þráðlausu kjarna Carrizo
neti, enn hraðari
SSHD harðdisk og TrueHarmon
y hljóðkerfi.
• AMD A10-8700P Quad
• 8GB DDR3 1600MHz Core 3.2GHz Turbo
vinnsluminni
• 500GB SSHD og
8GB SSD Hybrid diskur
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare
1920x1080
• 8GB AMD R6 Carrizo
DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony
Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO,
BT 4.1, USB 3.0
• 720p Crystal Eye
HD Skype vefmyndavé
l
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum!

NITRO

FULL

HD
IPS

NÝJASTA KYNSLÓ
Ð FARTÖLVA

10
ÞÚ

K

E5-473

• Intel Pentium Dual
Core
• 8GB DDR3 1600MHz 3556U 1.7GHz
vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB
SSD
• 14’’ FHD LED AntiGlare Hybrid diskur
1920x1080
• Intel HD Graphics
DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide
Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO,
BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD
Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit,
hlaðið nýjungum

ÞÚSUND

3 LITIR

E5-552

5

ÍSL
EN
S

FULL HD
SKJÁR
ANTI-GLA
RE VÖRN

Ð!

FHD0

ANTI-GL
ARE
BLUELIG SKJÁR MEÐ
HT SHIELD!

1920x1
080

FHD

BOR
LA

14.900

svipaðar sýnir,

3 LITIR

R
V
GLERAUGU

IKA-GLERAUGU
LÚXUS 360° SÝNDARVERULE
A SNJALLSÍMA,
ALL
R
NÆ
IR
FYR
FRÁ FREEFLY
ÆÐA 120°
HÁG
MEÐ MJÚKUM PÚÐUM OG
RIPINNA
STÝ
M
USU
ÐLA
LINSUM ÁSAMT ÞRÁ

svipaðar sýnir, liti og tilfinningar í
hugleiðslunum.
Á sunnudaginn viljum við leyfa
fólkinu í Reykjavík að fara með okkur
í þetta ferðalag og ef fólk vill þá getur
það deilt með okkur.“
Í boði náttúrunnar stendur fyrir
hátíðinni þriðja árið í röð dagana
7. til 13. febrúar og markar hóphugleiðslan upphaf hennar.

Margir upplifðu

Ð!

H

ugleiðsluhátíðin
Friðsæld í febrúar
hefst á sunnudag með hóph ug l e i ð s l u vi ð
undirspil á hljóðbylgjum. Birgir Hilmarsson tónlistarmaður samdi hljóðverkið og
býður tímaritið Í boði náttúrunnar
upp á þessa hugleiðslu í samstarfi
við Vinnsluna.

20

AL

Í BLT FYR
LÓ I R F E
M RMIN
AV GUN
AL A
I

%

tur
afslámtingarvöru

fer
af allri n framvísun
geg
enda
heims óstsins
garp
fermin lómavali
frá B

10%
7

FR
VI ÁB
NN Æ
IN RIR
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R

Aukaafsláttur
um helgina!

FERMING

fermingarhátíð í Blómavali
Tilboðin gilda í öllum verslunum Blómavals
POTTAPLÖNTU

ÚTSALA
BLÓMAVALS

GLÆSILEG FERMINGARSÝNING

25%

í Skútuvogi laugardag og sunnudag

Friðrik Dór tekur lagið laugardag kl 14:00

afsláttur

Danshópurinn Little Rascals
laugardag kl. 15:00
sýnir Breakdans, undir stjórn Natöshu Royal
sem hefur kennt hina ýmsu stíla götudansa í
Kramhúsinu síðustu 16 ár.

ÖLL GLÖS OG
MATARSTELL

Orkidea

14.900
kr
19.900
kr

1.499
kr
2.690
8.990
kr
11.747
kr

20
%
afsláttur

6.990
kr
8.990

5872629-30

kr

rminguna
Allt fyrir fe

Keilujárn
CI96Wi

1804538

Bollukaffi
Túlípanar 10 stk.

999
kr
1.490
kr

Ölgerðin kynnir vörur og gefur smakk

REMINGTON

1804549

í Skútuvogi

laugardag

Bolla með rjóma,
sultu og kaffi á

390 kr.
Bolla 250 kr.

Ljósmyndir og list
bjóða sérstakt tilboð á fermingarmyndatökum aðeins fyrir gesti
fermingarsýningarinnar.
Remington kynnir hársnyrtivörur

HÁRSNYRTITÆKI

Pro Sleek & Curl

Parka

als
Little Rasc

kr

Sléttujárn

Úlpa True North

Friðrik Dór
tekur lagið
laugardag
kl. 14:00

Kornið veisluþjónusta
kynnir flottar veitingar fyrir ferminguna
Flash tískuverslun og Gallerí 17
sýna fermingarfatnað
Halldór Kr. Sigurðsson, bakari og konditor
kynnir kransakökunámskeið Blómavals
laugardag kl. 14-16
Uppdekkuð borð frá Blómavali og allt
það nýjasta í borðskreytingum.
Eitt mesta úrval landsins af servíettum
og kertum til áritunar.
Pantið áritaðar servíettur, kerti og
sálmabækur um helgina á frábærum afslætti.
Munið fermingarleik Blómavals!
- glæsilegir vinningar í boði.

26
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L A U G AR D A G U R

Mér fannst ég einskis virði

Þórunn segist hafa upplifað mikla skömm við að þurfa hjálp. „Ef þetta væri besta vinkona mín sem ætti í hlut, hefði ég knúsað hana og sent hana strax til geðlæknis eða sálfræðings.“ Fréttablaðið/Anton Brink

Þórunn Antonía Magnúsdóttir leggur sig fram við að fletta ofan af glansmyndunum, sem kaffæra samfélagið, á
síðunni Góða systir. Henni finnst siðferðisleg skylda sín að tala um sligandi þunglyndið, óvæntan atvinnumissinn á
meðgöngunni og vinnustaðaeineltið sem hún hefur þurft að yfirstíga á nokkuð stuttri en viðburðaríkri ævi.
Guðrún
Ansnes

Þ

gudrun@frettabladid.is

órunn Antonía Magnúsdóttir hefur verið í sviðsljósinu vegna tónlistarhæfileika
sinna síðan hún var tæplega
átján ára gömul.
Hún lagði land undir fót og fluttist
til London, þar sem hún skrifaði undir
sinn fyrsta plötusamning við BGM
plötuútgáfuna og í framhaldinu fór
boltinn að rúlla. Hún túraði um allan
heim með þekktum hljómsveitum
á borð við Killers, Block Party og
Scissor Sisters. Hún var í hljómsveitunum Junior Senior, Fields og The
Honeymoon.

Þurfum að standa saman
Á meðan hún dvaldi í Los Angeles tók
hún upp heila plötu með tónlistarmanninum Beck, en sneri svo aftur
heim til að sinna popptónlist sem
laut í lægra haldi fyrir indie-tónlist um
dágóðan tíma.
„Ég kem heim og langaði til að gera
eitthvað hresst. Ég hringdi í Davíð
Berndsen og við ákváðum að skapa
poppstjörnu. Markmiðið var að enda á
stóra sviðinu á Gay Pride. Sem ég gerði,
í hvítum spandex-galla,“ segir Þórunn,
og hlær innilega þegar hún lítur til baka
til þess tíma þegar hún stimplaði sig
óvænt inn sem kynbomba í umræddum galla. Í dag er Þórunn móðir
sextán mánaða gamallar stúlku og er
bæði potturinn og pannan í einum
fjölmennasta fésbókarhópi landsins,
Góða systir, þar sem yfir fimmtíu þúsund konur eru samankomnar. Hún vill
miðla hinu góða og styðja við þá sem á
þurfa að halda.
„Ég stofnaði hópinn eina nóttina

eftir að hafa verið vakandi með litlu
dóttur minni. Ég hélt í hreinskilni sagt
að þetta yrðu kannski 1.000 konur,
en þetta varð 50.000 kvenna hópur á
þremur dögum. Ég gapti: Guð minn
góður, hvað er ég búin að gera?“
Hún segir vinsældir hópsins undirstrika það sem hún upplifði á eigin
skinni. Að íslenskar konur væru
orðnar þyrstar í jákvæðni.
„Ég held að afbrýðisemi og baktal
sé eitthvað sem við höfum allar tekið
þátt í. Ég hef baktalað og hef sýnt á mér
ljótar hliðar ef ég hef verið óörugg.
Þegar mér líður illa með mig á ég það
til að sýna klærnar. Með aldrinum þá
breytist þetta í kærleika til annarra
kvenna,“ segir Þórunn. „Því fyrr sem
við áttum okkur á þessu og förum að
standa saman, því betri og sterkari
verðum við.“

Með ör á sálinni
Þrátt fyrir að Þórunn sé aðeins þrjátíu
og tveggja ára gömul, hefur hún marga
fjöruna sopið. Hún er skilnaðarbarn
og átti ekki auðvelda æsku. Hún fór
snemma að skapa til að koma sér út
úr erfiðum aðstæðum.
„Foreldrar mínir skildu þegar ég
var þriggja ára og ég var alltaf mikil
pabbastelpa. Ég saknaði hans mikið.
Þegar ég horfi til baka þá var þetta í
raun guðs gjöf, því eftir þetta hittu þau
ástir lífs síns og ég er mjög heppin með
fósturforeldra. Ég held að það sé þannig með öll skilnaðarbörn, þetta skilur
eftir sig ör á sálinni.
Ég var alltaf sjálfstæð, fór mínar
leiðir og valdi mér skrítin föt. Var pínu
sérstök og ég var mikið í mínum eigin
heimi.“
Sár yfir að vera send á Stuðla
Þórunn var stöðugt að reyna að

troða sér í box sem hentuðu henni
ekki. Hún átti í basli með að haga sér
í takt við það sem samfélagið sagði.
„Ég var fyrirferðarmikið barn, og líklega með ADHD og ofvirkni sem ekki
var greint á þessum tíma. Ég fann
ung fyrir að ég þurfti að slípa mig til
þess að passa inn og væri ekki alltaf
að fá skammir.“
Þegar Þórunn var um tólf ára gömul
fór hún í uppreisn og við tók mikil
sjálfstæðisbarátta sem féll í grýttan
jarðveg í foreldrahúsum. Hún tók að
strjúka að heiman og úr varð að hún
var send á Stuðla .
„Þar var ég í þrjá mánuði og kom
svo til baka, en það gekk ekki alveg.
Ég hélt áfram að strjúka og var þá send
norður í land á annað unglingaheimili
í eitt ár. Ég varð svo sár og reið yfir að
vera send í burtu og man að ég hugsaði
með mér að fyrst þau ætluðu að senda
mig í burtu þá væri ég hætt að að spila
eftir þeirra reglum.“

Nauðgað á fyrsta fylleríinu
Rótin var vanlíðan og áfall sem hún
er nýlega farin að gera upp við sig.
„Mér leið ekki vel, og ég mér fannst
allir vera í stríði við mig. Það tók
mig mjög langan tíma að átta mig á
hvers vegna ég var eins og ég var, og
hvers vegna hlutirnir voru eins og
þeir voru. Eftir á að hyggja held ég
að ákveðin atvik sem ég lenti í, það
að mér hafi verið nauðgað á mínu
fyrsta fylleríi, hafi haft mikil áhrif á
mig. Ég viðurkenndi það ekki fyrir
sjálfri mér mjög lengi og er í raun
nýlega farin að geta gert það bæði
fyrir sjálfri mér og umheiminum og
horft á þetta atvik eins og það var.
En það eru ofboðslega margir sem
lenda í svipaðri reynslu og ég. Ég var
alltaf að kenna mér um þetta, að ég

… stendur hann upp og
lýsir yfir sinni skoðun
um að ég eigi ekki að
halda áfram í
dómnefnd því það
„sé ekkert sell í því að
hafa konu með barn á
brjósti í dómnefnd“.
hefði verið of full, og ég hefði gefið
eitthvert færi á mér.“

Netbyltingarnar góðar
Það var ekki fyrr en reynslusögur fóru
að spretta upp á síðunni Beautytips
undir myllumerkinu #þöggun að Þórunn fór að horfast í augu við reynsluna
sem hafði markað hana svo mikið.
„Það að fórnarlömb kynferðisofbeldis kæmu svona út úr skápnum og
sérstaklega umræðan um hvað gerist
eftir nauðgunina hafði áhrif á mig. Það
virðist oft þannig í dómsmálum að
aðeins ein birtingarmynd nauðgana sé
viðurkennd. Að árásarmaðurinn ráðist
á fórnarlambið og dragi það inn í eitthvert skot og nauðgi því.
Byltingar síðasta árs fengu mig til að
segja þetta upphátt og mér finnst það
mikilvægur partur af mínu starfi sem
opinber manneskja, sem litlar stelpur
og konur horfa til. Þær eiga ekki að
bera sig saman við einhverja glans-

mynd af mér. Ég hef stundum lent í
slæmri reynslu, sem hefur sem betur
fer styrkt mig í lífinu. Mig langar til að
deila því, mér finnst ekkert þægilegt
við að opinbera einhverja erfiðustu
reynslu mína í lífinu fyrir öllum en
ef ég get miðlað góðu þá mun ég gera
það.“

Glansmyndirnar eru bara feik
Talið berst að glansmyndunum og
mikilvægi þess að afmá þær. „Glansmyndir eru svo mikið rugl, við erum
öll að díla við alls konar atvik. Við
horfum allar á einhverjar frægar
manneskjur og hugsum með okkur
að þær hafi það svo gott en raunin
er sú að þeim líður alveg jafn illa og
okkur hinum. Þær eru jafn komplexeraðar, skiptir engu hvort við erum
ofurmódel eða húsmóðir á Íslandi.“
Þórunn rökstyður mál sitt og segir
frá því þegar hún hitti sjálfa Britney
Spears á almenningssalerni í Los
Angeles. „Hún er ein af þessum fallegustu og mest sexí píum í öllum
heiminum, að mati svo margra. Hún
kemur inn, horfir á sig upp og niður
í speglinum, lítur á mig og segir „oh
my god, I’m so fat,“ eða guð minn
góður, ég er svo feit. Þarna rann upp
ákveðin stund sannleikans. Þessum
glansmyndum er viðhaldið með
Photoshop og þær látnar líta út fyrir
að vera fullkomnar. Ég er á móti
þessari þróun, þó ég sé pjattrófa,
vilji mála mig og vera kvenleg. Þau
viðmið sem heimurinn setur okkur
eru bara feik.“
Bannaði mér að njóta lífsins
Þórunn þekkir þessa pressu af eigin
raun og segist snemma hafa fallið í
þá gryfju. „Ég var alltaf týpan sem
ekki fór út úr húsi án þess að ↣
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↣ vera máluð og ég var svo þjökuð
af minnimáttarkennd að ég fór ekki
í sund. Mér fannst ég ógeðsleg í sundfötum. En ég var bara eðlilegur unglingur, pínu þybbin. Ég dæmdi mig
hart og bannaði mér að njóta lífsins.
Ég passaði ekki inn í ákveðna hugmynd, þar sem maður þarf alltaf að
verða mjórri og sætari. Ég fór í ballett,
sem passaði mér ekkert. Ég var eins og
górilla í ballettbúningi. Þar var ballettkennari sem sló mig í rassinn og
sagði að ég væri frekar feit.
Mynstrið byrjar snemma, að maður
væri ekki nógu góður. Það er alltaf
strögl um að maður megi ekki vera
maður sjálfur,“ útskýrir hún og heldur
áfram: „Ég hef verið upptekin af þessu,
sérstaklega í seinni tíð, því ég þjáðist af
svo brenglaðri sjálfsmynd þegar ég var
yngri. Barðist við búlemíu, sem fólst í
þessari hrikalegu fullkomnunaráráttu
á sjálfa mig. Ekkert af þessu sem ég var
að gera til að vera mjó og sæt, virkaði.“
Meðgangan sem öllu breytti
Þórunn tók að sér starf dómara í
fyrstu þáttaröð Ísland Got Talent
sem Stöð 2 setti í loftið árið 2014
og varð á því tímabili ófrísk. „Þetta
var að mörgu leyti hræðilegur tími,
stanslaus barátta sem átti sér stað
innra með mér. Út frá sjónarhóli
samfélagsins átti mér að finnast þetta
besti tími lífs míns og það að viðurkenna að mér liði illa var tabú.
Suma daga var ég inni í íbúðinni
minni, með ljósin slökkt og grét.
Milli þess fór ég upp á svið í Ísland
Got Talent í hin allra björtustu ljós
eftir að hafa hreinlega málað á mig
mitt fallegasta bros og dæmdi þar
fólk. Maður var þarna fyrir framan
alþjóð og svo kom ég heim og fannst
ég algjör lúser. Ég hafði áhyggjur af
framtíðinni og þjáðist af ofsakvíða.
Auk þess sem ég hafði fengið greiningu um að eitthvað væri að heilanum
í mér, hvítar skellur sem ollu rosalegum hausverk, ljósfælni, blóðnösum
og rosalegum kvíðaköstum. Mér var
sagt að þetta væri líklega merki um
MS-sjúkdóminn.

skýrslunni minni sem hefur þau áhrif
að eftir þrjátíu erfiðar klukkustundir
er ég send í bráðakeisara þar sem í
ljós kemur að ég er með HELLP-meðgöngusjúkdóm og mígreni og það
hefði sennilega uppgötvast fyrr ef ég
hefði ekki verið ranglega greind með
MS. Eflaust hefði verið hægt að taka
í taumana fyrr, en þetta er bara svo
sjaldgæfur sjúkdómur. Öll einkennin
voru skrítin, og enginn náði að púsla
þessu saman fyrr en það var orðið of
seint.“
Þórunn segist ekki hafa áttað sig
á alvöru málsins fyrr en heim var
komið. „Dánartíðni móður og barns
með HELLP er frekar há. Þarna hefðum við báðar geta dáið. Ég brotnaði
algjörlega niður, og alls konar tilfinningar blossuðu upp. Ég fór að lesa allt
um þetta, leitaði að upplýsingum og
hringdi alls konar símtöl og fékk loks
svör. Þar á meðal svörin að þar sem ég
væri útskrifuð af sjúkrahúsinu, væri
ég of sein til að fá hjálp, of sein til að
fá viðtal þar sem of langt væri liðið.“

Þórunn áttaði sig ekki á lífshættunni sem þær Freyja Sóley, dóttir hennar, voru í fyrr
en heim var komið. Þá var of seint að fá aðstoð. Fréttablaðið/Anton Brink

Maður fór úr að vera sæta fræga pían sem
búið var að mála rosalega glansmynd af
úti í bæ, í að vera nýbökuð móðir á vergangi, atvinnulaus, með ofsakvíða og áfallastreituröskun.

Hefðum báðar geta dáið
Þegar kemur að fæðingunni er svo
þessi greining um mögulegt MS í

Úthlutun á leiðsöguhundi

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
mun úthluta leiðsöguhundi á árinu. Leiðsöguhundar aðstoða blinda og sjónskerta
einstaklinga við að komast leiðar sinnar á öruggan og sjálfstæðan hátt og er leiðsöguhundur skilgreindur sem hjálpartæki.
Finna má nánari upplýsingar um umsóknarferli og umsóknareyðublöð á heimasíðu
Miðstöðvarinnar www.midstod.is og á skrifstofu Miðstöðvarinnar í Hamrahlíð 17.
Umsókn um leiðsöguhund skal berast til Miðstöðvarinnar fyrir 26. febrúar 2016.

Blindrafélagið, samtök
blindra og sjónskertra á

Umsóknir skulu merktar Miðstöðinni, Hamrahlíð 17,
105 Reykjavík eða sendar með tölvupósti á bryndis@midstod.is

Íslandi, hefur verið styrktar
aðili leiðsöguhundaverk
efnisins frá upphafi.

6. febrúar 2016

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir
blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
Hamrahlíð 17 | 105 Reykjavík | S. 545 5800 | midstod@midstod.is

Þunglyndi fylgdi skömm
Við tók leikrit þar sem Þórunn stóð sig
með stakri prýði. „Ég hélt að það væri
eðlilegt að langa ekkert út úr húsi, það
var nú vetur og svoleiðis. Það var svo
ekki fyrr en ég tek krossapróf í mæðraeftirlitinu rúmum fjórum mánuðum
eftir fæðinguna, að í ljós kom mjög
alvarlegt þunglyndi. Ég varð mjög
hissa, og mér fannst rosalega erfitt að
viðurkenna það á þessum fallegasta
tíma lífs míns. Skömmin heltók mig,
skömmin við að þurfa hjálp. Sem er
sérstakt, því ef þetta væri besta vinkona
mín sem ætti í hlut, hefði ég knúsað
hana og sent hana strax til geðlæknis
eða sálfræðings. En af því að þetta var
ég, þá hlaut að vera skömm að þessu.“
Þótti ekki söluvænleg
Á sama tíma og Þórunn var að kljást
við stærstu áskorun sína til þessa stóð
hún frammi fyrir hverri þrautinni á
fætur annarri.
„Ég lenti í þeirri stöðu að samstarfsmaður minn tók „stríðnina“ eins og
hann kallar það út á mér. Sem dæmi
má nefna að í lok fyrstu seríunnar
erum við öll saman að fagna góðu
gengi. Þar sem okkur er svo tilkynnt
um að næsta þáttaröð fari í loftið og
að við verðum öll með í henni. Þessi
samstarfsmaður minn er þá að hnýta
eitthvað í mig og talandi um það hvað
ég verði ómöguleg móðir og yrði óhæf
í það hlutverk, en Auddi, hann yrði
hins vegar frábær pabbi. Segir mig
óábyrga og fleira í þeim dúr, nastí og
ljótar athugasemdir sem fengu að falla.
Fimm mínútum síðar tilkynni ég
óléttuna, og þá hrifsar sami samstarfsmaður af mér athyglina og fer að tala
um að hann sé skyggn og hafi vitað
þetta. Hann rændi mig þarna augnablikinu mínu, að tilkynna vinnuveitendum mínum og samstarfsmönnum
mína fyrstu óléttu. Ég stóð þarna
og reyndi að hlæja, með tárin í augunum. Þessi sami samstarfsmaður sá
ekki ástæðu til að láta staðar numið
því í beinu framhaldi stendur hann
upp og lýsir yfir sinni skoðun um að
ég eigi ekki að halda áfram í dómnefnd
því það „sé ekkert sell í því að hafa
konu með barn á brjósti í dómnefnd“.
Hann var iðulega með ljót komment
og óþægilega nærveru, og ég man eftir
að hann dundaði sér við að kasta í mig
súkkulaðimolum þegar ég steig inn í
beina útsendingu í hvítum fötum.“
Uppsögn og afsökunarbeiðni
Þórunn segist þó ekki hafa viljað gera
neitt í þessu, enda talið að slíkt myndi
gera illt verra. „Það var eiginlega ekki
fyrr en löngu seinna, að ég var að horfa
á heimildarmynd um einelti, þar sem
það rann upp fyrir mér. „Ég var lögð í
einelti á vinnustað, og ég lét það viðgangast.“
Kvöld eitt þegar Þórunn er svo
komin á steypirinn fær hún svo símtal frá yfirmanni á Stöð 2, þar sem
henni er tjáð að hún verði ekki með
í næstu þáttaröð Ísland Got Talent.
„Daginn eftir sé ég í fjölmiðlum að
Selma Björnsdóttir er ráðin, í starfið
sem mér hafði verið lofað. Búið var
að segja við mig að ég þyrfti ekkert
að hafa áhyggjur af minni vinnu. Það
var greinilega löngu búið að semja
við Selmu, sem ég ber engan kala til,
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en það var illa að þessu staðið hjá
fyrirtækinu þar sem ég hafði unnið
til fjölda ára og oftar en ekki búið að
plasta andlitið á mér framan á húsið.
En ég var beðin afsökunar á þessu.
Þessi reynsla sem ég fékk í þáttunum
var góð, og mér fannst vel að þessu
staðið hjá 365 og RVK Studios. Auk
þess eignaðist ég góða vini í þeim Þorgerði Katrínu, Audda og Jóni.“

Fannst sparkað í mig liggjandi
„Á þessum tíma sá ég um íslenska
listann líka og fór í fæðingarorlof frá
honum sömuleiðis. Þegar ég ætlaði svo
að snúa aftur, þá var búið að samningsbinda Ósk, vinkonu mína, í þá vinnu.
Ég get fullyrt að ég labbaði í burtu frá
fyrirtækinu með óbragð í munni.“
Þegar blaðamaður spyr hvort hún
hafi ekki ætlað sér að fara lengra
með málið svarar hún: „Nei, veistu,
á þessum tímapunkti var ég að díla
við áfallastreituröskun, þunglyndi og
reyna að sinna fallega ungbarninu
mínu og vildi ekki neina neikvæða
athygli. Og ég vil hana svo sem ekkert.
Fólk, eins og þessi samstarfsmaður og
þetta fyrirtæki verður bara að lifa með
því, ef það ætlar að koma svona fram.
Ekkert af því sem ég er að segja, er hér
sagt í hefnigirni, ég er að segja frá þessu
til að sýna þeim sem á þurfa að halda,
að maður kemst í gegnum allt. Ég vil
ekki að dóttir mín verði fyrir einelti,
í skóla eða vinnu, svo ef ég stend ekki
upp fyrir sjálfri mér, hvernig get ég gert
kröfuna um að hún geri það?
Það er mín skoðun að á þessum tíma
ætti vinnuveitandi manns að styðja
við bakið á manni. Ég veit að þetta er
engin góðgerðarstarfsemi en maður
hefði búist við fallegri framkomu frá
svona flottu fyrirtæki. Mér fannst
þetta persónuleg árás,“ segir hún og
er harðorð. Hún heldur áfram: „Eftir
að ég átti barnið, bjóst ég við öðruvísi
viðmóti. Það sárasta var, að þetta sannaði kenninguna um það hvernig samfélagið, almennt séð, kemur fram við
konur sem eru búnar að eignast börn.
Það var erfitt að fá þetta í andlitið. Ég
hugsaði alltaf að þetta myndi nú ekki
ske, en svo gerðist það. Auðvitað var ég
reið, fannst þetta illa gert og særandi.
Mér fannst sparkað í mig liggjandi.“
Reynslan ekki metin í gráðum
„Maður fór úr að vera sæta fræga pían,
sem búið var að mála rosalega glansmynd af úti í bæ, í að vera nýbökuð
móðir á vergangi, atvinnulaus, með
ofsakvíða og áfallastreituröskun, en
við þurftum að yfirgefa heimilið okkar
vegna viðgerða og flæktumst þannig
á milli þess að vera í sumarbústað og
inn á foreldrum mínum,“ útskýrir hún.
„Þetta var erfitt og ég sem var vön
að vera þessi hugrakka stelpa, sem
kýldi bara á það, var lítil í mér og stutt
í grátinn. Ég held að atvinnumissirinn
hafi haft mikið með það að gera. Þegar
maður eignast barn áttar maður sig
á að maður þarf að sjá fyrir þessari
manneskju. Ég byrjaði snemma í
minni draumavinnu, sem er ekki hefðbundin og því reynsla mín dýrmætt
vopn. Hún er á við alls konar gráður
en ég er ekki með þær prentaðar á
blað svo það er ógnvænlegt að standa
frammi fyrir þeirri staðreynd.
Á tímabili fannst mér ég einskis
virði. Innst inni vissi ég að það var ekki
rétt, og ég segi fyrir mitt leyti að það
er mikilvægt að hugsa ekki sem svo
að maður sé þunglyndið, heldur að
maður sé að díla við það akkúrat núna.
Líkt og þegar maður er með flensu, þá
er maður ekkert hún.“
Mörg járn í eldinum
Þórunn geislar þrátt fyrir að hafa rætt
um málefni sem hafa tekið á hana.
Dóttirin heldur henni á tánum. „Hún
er gleðilegasta ævintýri ævi minnar.
Ég er himinlifandi með hana. Hún
hefur kennt mér svo margt, að sjá
fegurðina í einföldu formi.“
Þá hefur Þórunn endurnýjað
kynnin við hippann í sér og hefur
lagt glamúrskvísuna á hilluna um
sinn. „Ég er búin að gera plötu sem ég
stefni á að fjármagna með hjálp Karo
lina Fund. Ég lít leiklistina hýru auga
og mig hefur lengi langað til að leika.
Kannski að maður skelli sér í leiklist í
Listaháskólanum og jafnvel í bílprófið
í leiðinni,“ segir hún og hlær sínum
dillandi hlátri.

Upplifðu leyndarmálið um
persónuleg þægindi

VELDU STÆRÐINA SEM
PASSAR FYRIR ÞIG
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Stressless® stólarnir fást í þremur stærðum,
S-lítill, M-miðlungs og S-stór. Þú getur fengið stól
sem passar fullkomlega fyrir þig. Skoðaðu fleiri
Stressless® stóla á Ilva.is/stressless. Með yfir
40 ára þróun er það engin furða að Stressless®
getur lofað einstökum þægindum.Leyndarmálið
er einfaldlega það að Stressless® stóllinn lagar
sig að þér – ekki öfugt.

9.

Mótaður svæðaskiptur Pólýuretan svampur sem tryggir
hámarks þægindi. Rifflurnar í svampinum móta sig
fullkomlega að líkamanum og anda betur,
á sama tíma lengir svampurinn líftíma stólsins.
Sætið sjálft og lögun Pólýuretan svampsins stuðla að
réttri mýkt.
Fyrsta flokks mjúkar Polýester trefjar
veita aukin þægindi og gefa stólnum
nútímanlegt og fallegt útlit.
Sveigjanlegar fjaðrir á stálramma gefa
einstaka fjöðrun.
6
Plus™-kerfið tryggir réttan stuðning við háls
og mjóbak. Kerfið er innbyggt á báðum
hliðum fyrir hámarks virkni og líftíma.
Ekta leður eða textíll.
Einstök hönnun, þú velur þann stól sem hentar þinni stærð
og líkamsþyngd.
2-punkta fótur veitir einstakan stöðugleika sem hægt er að
snúa í 360°.
Fótur úr svartlökkuðum krossvið. Fætur er hægt að fá í
nokkrum mismunandi litum.
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Made in Norway

ÁRA

ÁBYRGÐ

Á INNRI VÉLRÆNUM HLUTUM

Plus™-kerfið tryggir réttan stuðning við háls og mjóbak
Þú stillir virkni sleðans
fyrir hvern og einn
með því að snúa
Stressless®
hnappinum. Sætið og
bakið færist sjálfkrafa til að
gefa þann stuðning sem
hentar likama þínum.

Stressless® Plus™kerfið stillir
hnakkastuðninginn
sjálfkrafa. Þú getur lesið,
horft á sjónvarpið eða náð
augnsambandi við þann
sem þú talar við, jafnvel
þegar þú liggur útaf.

Made in

Stuðningur við
mjóbakið fylgir
hnakkastuðningnum.
Þú færð réttan stuðning
ÁRA
hvort sem þú situr með
ÁBYRGÐ
Norway
stólbakið í uppréttri stöðu
Á INNRI VÉLRÆNUM HLUTUM
eða útafliggjandi.

0%
VEXTIR

Reno-hægindastóll
og skemill (M) (sérpöntun)

429.800 kr.

Consul-hægindastóll
og skemill (M)

224.800 kr.

BORGAÐU
SMÁTT OG SMÁTT

37.475

kr./á mánuði í 12 mánuði

Stressless® Reno-hægindastóll með Batic leðri. 349.900 kr.
Fótskemill. 79.900 kr. Heildarverð 429.800 kr. Stólinn er hægt að fá í
þremur stærðum, einnig er hægt að velja á milli mismunandi áklæða og
lita í nokkrum verðflokkum.

19.794

kr./á mánuði í 12 mánuði

Stressless® Consul-hægindastóll með Batic leðri. 189.900 kr.
Fótskemill. 34.900 kr. Heildarverð 224.800 kr. Stólinn er hægt að fá í
miðstærð, einnig er hægt að velja á milli mismunandi áklæða og lita.

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

*Nú getur þú fengið 12 mánaða
vaxtalausa greiðsludreifingu
þegar verslað er með VISA eða
MasterCard. Þegar verslað er fær
kaupandi að sjá yfirlit yfir
greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar
mánaðarlegar greiðslur, ásamt
lántökukostnaði og færslugjaldi.
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✿ Sykurneysla Íslendinga

45-48,5

80%

af viðbættum sykri
í fæði Íslendinga

kíló af sykri á ári á mann

133

lítrar af
gosi á ári á mann

Það eru um
2,5 lítrar á viku

18

kíló af
sælgæti á ári
á mann

Það eru um
350 grömm á viku

L A U G AR D A G U R

16%

er að finna í gos- og
svaladrykkjum, sælgæti,
kökum, kexi og ís

af heildarorku

Þar af

hjá fimmtán ára unglingum
kemur úr sykri

tæpur helmingur
úr gos- og
svaladrykkjum

16%

Neyslan ætti
að vera undir

9-10%

10%

af fullorðnum

20 ára og eldri eru með
sykursýki af tegund 2

10%

Ekkert lát á íslensku sykuræði
Framboð á sykri hefur verið mest á Íslandi af Norðurlöndum. Hver Íslendingur borðar fjörutíu til fimmtíu kíló af
sykri á ári. Norðmenn nærri tuttugu kílóum minna af sykri árlega. Gerð var tilraun til þess að skattleggja sykurneyslu Íslendinga til að hemja hana en hún misfórst. Embætti landlæknis telur stjórnvöld geta gert miklu betur.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

kristjana@frettabladid.is

S

Sæunn Gísladóttir

saeunn@frettabladid.is

ykuræðið hefur alvarleg
áhrif á heilsu landsmanna.
Þjóðin þyngist og algengi
sykursýki hefur tvöfaldast
á síðustu fimmtíu árum
og talið er að þriðjungur
sykursjúkra viti ekki af veikindum
sínum.
„Sykursýki virðist hafa verið nær
óþekkt á Íslandi fyrir 1950,“ segir
Rafn Benediktsson, yfirlæknir á
Landspítalanum. „Árið 2007 var talið
að um 5-6% fólks á miðjum aldri (5064 ára) væru með hana. Þessi gögn
byggðu á hóprannsókn Hjartaverndar. Sú rannsókn benti til þess að árið
2007 vissi þriðjungur sykursjúkra
ekki af veikindum sínum. Engin
nýrri gögn eru til en vísbendingar
eru um að staðan nú sé hér eins og í
öðrum Evrópulöndum sem þýðir að
9-10% af fullorðnum 20 ára og eldri
eru með sykursýki af tegund 2. Sykursýki af tegund 1 er einnig að aukast
en ekki eru til nákvæmar tölur um
umfang hennar.“

Kostnaðarbaggi á samfélaginu
Rafn segir nauðsynlegt að búa til
gagnagrunn um sykursýki eins og
er víða erlendis. Kostnaður samfélagsins er mikill vegna sykursýki.
„Heilbrigðisyfirvöld ættu að standa
fyrir slíku meðal annars þar sem
kostnaðurinn sem tengist sykursýki
og fylgikvillum er mikill og hefur
erlendis verið áætlaður allt að 15%
af heilbrigðisútgjöldum.“
Norðurlandamet í sykuráti
Framboð á sykri hefur verið mest á
Íslandi af Norðurlöndum
Embætti landlæknis tekur saman
fæðuframboðstölur á hverju ári en
fæðuframboð veitir upplýsingar um
það magn matvara sem er á boðstólum fyrir þjóðina ár hvert. Þó að
fæðuframboðstölur veiti ekki beinar
upplýsingar um neyslu gefa þær vísbendingar um þróun á mataræði
þjóðarinnar.
Sykurmagn á hvern Íslending
hefur verið á bilinu 45 kíló til 48,3
kíló á ári, að undanskildu árinu 2014,
eina heila árinu sem hærri álögur
voru á sykri og sykurvörum. Framboðið minnkaði úr 48,3 kg/mann/

ár árið 2013 í 41,8 kg/mann/ár árið
2014.
„Sykurframboðið minnkaði árið
2014, eina heila árið sem hærri álögur voru á sykri og sykurvörum, og var
þá 42 kg/íbúa en árið 2013 var það
48 kg/íbúa. Flökt í sykurframboði á
milli ára getur stafað af mismiklum
birgðum um áramót þar sem sykur
er vara með langt geymsluþol. Því
er rétt að skoða meðaltalsframboð
nokkurra ára þegar sykur er annars
vegar,“ segir Elva Gísladóttir, næringarfræðingur hjá Embætti landlæknis.

Gosneysla og sykursýki
„Sykurneysla á Íslandi er mikil borið
saman við til að mynda Noreg, þar
er hún um 28–30 kg/íbúa árin 2012
og 2013.“
Elva segir gosdrykkjaneyslu óhóflega mikla hér á landi og eiga drjúgan
þátt í hinni miklu sykurneyslu.
„Þrátt fyrir að gosdrykkjaframboðið (gos- og vatnsdrykkir með
bæði sætu- og bragðefnum) hafi
minnkað verulega milli ára var það
133 lítrar/íbúa árið 2014, eða um 2,5
lítrar/íbúa á viku.
Af Norðurlöndunum er framboð
gosdrykkja minnst í Finnlandi, 45,5
lítrar/íbúa. Rannsóknir sýna að mikil
neysla á sykurríkum vörum eykur
líkur á offitu og tannskemmdum.
Mikil neysla á sykruðum gos- og
svaladrykkjum getur auk þess aukið
líkur á sykursýki af tegund 2,“ segir
Elva og mælir með því að drekka
vatn, besta svaladrykkinn. „Hugsanlega skiptir neyslumynstur máli þar,
en það virðist t.d. hafa mismunandi
áhrif á efnaskipti líkamans hvort sykurs er neytt í minni skömmtum yfir
daginn eða í miklu magni á stuttum
tíma, eins og gerist þegar maður
drekkur sykraða drykki, en þannig
er auðvelt að innbyrða mikið magn
sykurs á stuttum tíma.“
Ungir karlar neyta sykurs mest
Hún segir sælgætisframboðið svipað
milli ára, um átján kíló á Íslending.
„Það samsvarar um 350 g/íbúa á
viku. Mælt er með því að gæta hófs
í neyslu á sælgæti og fá sér frekar
hnetur, fræ og ávexti.“
Elva segir mun á neyslu sykurs
þegar hún er skoðuð eftir aldri. Ef
skoðað sé hlutfall sykurs af heildarorku dagsins þá sé hún að meðaltali um 9% hjá öllum á aldrinum
18-80 ára í landskönnun sem var
gerð á mataræði fullorðinna 2010-

2011. Sykurneyslan sé meiri hjá
yngri hópnum 18-30 ára, 11,3 % hjá
konum og 12% hjá körlum.
„Í rannsókn á mataræði fimmtán ára unglinga sem Rannsóknastofa í næringarfræði framkvæmdi
á árunum 2003-2004 kemur fram að
viðbættur sykur var um 16% af heildarorku dagsins hjá þessum hópi. En
samkvæmt ráðleggingum ætti neysla
á viðbættum sykri að vera undir 10%
af heildarorku dagsins, en jafnvel er
talið að enn frekari takmörkun geti
verið til bóta.“

nordicphotos/getty

Þrátt fyrir að gosdrykkjaframboðið
hafi minnkað verulega milli ára var
það 133 lítrar/íbúa árið 2014, eða um
2,5 lítrar/íbúa á viku.
Elva Gísladóttir næringarfræðingur

Fé vantar í gagnagrunna
„Við erum ekki með upplýsingar um
það hvort íslenskir matvælaframleiðendur noti meira eða minna af
sykri í sínum vörum miðað við vörur
í öðrum löndum. Það er ekki hlutverk neinnar ríkisstofnunar að hafa
eftirlit með sykurmagni í vörum.
Vandamálið er kannski frekar þessi
mikla neysla gosdrykkja hér á landi,
en framboð gosdrykkja er langmest
á Íslandi miðað við önnur Norðurlönd. Um 80% af viðbættum sykri
í fæði Íslendinga koma úr gos- og
svaladrykkjum, sælgæti, kökum,
kexi og ís, þar af tæpur helmingur úr
gos- og svaladrykkjum. Einfaldasta
leiðin til að minnka sykurneyslu væri
því að drekka minna eða ekkert af
gos- og svaladrykkjum og gæta hófs
í neyslu á sælgæti, kökum, kexi og ís.
Á vefsíðunni sykurmagn.is er hægt
að sjá myndrænt viðbættan sykur í
ýmsum tegundum matvæla.
Varðandi upplýsingar um viðbættan sykur í matvöru á Íslandi þá erum
við með íslenska gagnagrunninn
um efnainnihald matvæla (ÍSGEM).
Það hefur þó vantað fé undanfarin
ár til að endurnýja upplýsingar um
matvörur þar inni en ekki er vel
skilgreint hvaða stofnun skuli bera
ábyrgð á viðhaldi grunnsins og fjármögnun hans.“
Óskiljanleg undanþága
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,
sviðsstjóri hjá Embætti landlæknis,
segir þörf á því að greiða aðgengi að
hollustu með því að fella niður álögur á ávexti og grænmeti og takmarka
aðgengi að óhollustu. „Í ljósi þess hve
þungt gosdrykkir vega í sykurneyslu
þjóðarinnar er með öllu óskiljanlegt
að sú vara fái undanþágu frá efra stigi
virðisaukaskatts. Það væri því einfalt
og rökrétt að færa gosdrykki úr neðra
virðisaukaskattsþrepi í það efra þar
sem verð á gosdrykkjum er mjög ↣
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Þjónusta við fyrirtæki
Fjórlitur
76c + 8m
100c + 65m + 30k
Letur svart

Sérþekking
er grundvöllur
góðra ákvarðana

Fjórlitur
76c + 8m
100c + 65m + 30k

Stoltur samstarfsaðili
Það eru forréttindi að fá að vinna með fjölbreyttum hópi viðskiptavina
að metnaðarfullum og spennandi verkefnum sem efla vöxt og viðgang
atvinnulífsins. Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af
þjónustu við fyrirtæki og hjá bankanum starfar stór hópur fólks
sem þekkir fjölbreyttan atvinnurekstur af eigin raun.
Þekking sprettur af áhuga.

2013

2014

Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri
í rekstri fyrirtækja. Við tókum ákvörðun: Að veita
bestu bankaþjónustu á Íslandi svo viðskiptavinir
okkar eigi auðveldara með að taka sínar ákvarðanir.
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↣ lágt á Íslandi miðað við önnur
Norðurlönd.“

Íþróttafélög og sykurneysla
Þá þurfi að huga vel að því að takmarka auglýsingar sem beint er að
börnum en samkvæmt fjölmiðlalögum er óheimilt að hvetja börn til
neyslu á óhollum mat- og drykkjarvörum en misjafnt sé hvernig þessu
er framfylgt og hvernig þessi lög eru
túlkuð. Dóra nefnir einnig aðgengi
barna og unglinga að sælgæti og
óhollustu í íþróttamannvirkjum
og á öðrum stöðum þar sem fólk
kemur saman. Það hafi áhrif á hvað
við borðum.
„Það þarf að hugleiða vel hvaða
matvörur og drykkir eru seldir í
íþróttamannvirkjum og hvaða auglýsingar eru leyfðar þar. Það er alltof
oft sem maður sér sjálfsala með gosi
og sælgæti, á stöðum sem börn koma
á til að iðka íþróttir dagsdaglega og
jafnvel á skólatíma. Einnig er algengt
að sjá auglýsingar á til dæmis gosdrykkjum á þessum stöðum. Einnig
væri gott ef fjáröflun íþróttafélaga
myndi ekki ýta undir neyslu á óhollustu heldur frekar hollustuvörum.
Það skýtur nokkuð skökku við að
íþróttafélag fjármagni keppnisferðir
með sölu á sælgæti og sem betur fer
hafa nokkur félög og iðkendur lagt
sig fram um að selja frekar hollustuvörur eins og grænmeti.“
Stjórnvöld gætu gert betur
„Því miður hefur ekki tekist nógu
vel til hér og í þeim tilfellum sem
reynt hefur verið að setja á einhvers
konar sykurskatt þá hefur það ekki
verið gert með lýðheilsumarkmið að
leiðarljósi. Síðustu aðgerðir fóru svo í
þveröfuga átt við lýðheilsumarkmið
þar sem álögur á sykurríkum vörum,
t.d. gosi og sælgæti, lækkuðu meðan
álögur á matvæli, þ.m.t. ávexti og
grænmeti, hækkuðu um áramótin
2014-2015,“ segir Dóra.
Embætti landlæknis telur það ekki
farsælt, hvorki út frá sjónarmiðum
heilsueflingar né jöfnuðar til heilsu,
að lækka álögur á óhollustu eins og

300 g = 75
af blandi í poka

sykurmolar

Hver sykurmoli er 2 g

100 g = 50 g
af blandi í poka

af viðbættum
sykri

gosdrykki og sælgæti því það getur
haft í för með sér aukna neyslu á
þessum vörum sem er þó mikil fyrir.
Hækkun á verði grænmetis og ávaxta
getur hins vegar dregið úr neyslu
þeirra sem er nú þegar of lítil, aðeins
um helmingur af því sem ráðlagt er.
Það hefur sýnt sig að verðbreytingar
á grænmeti hafa haft áhrif á neyslu
en við lækkun innflutningstolla og
síðar afnám jókst grænmetisneyslan
en við efnahagsþrengingarnar 2008
dró úr henni. Slíkar breytingar geta
leitt til aukins ójöfnuðar til heilsu
en opinberar ákvarðanir sem leiða

til þess að hollar vörur hækki í verði
og óhollar vörur lækki í verði geta
leitt til þess að fólk færi sig í auknum
mæli yfir í kaup á óhollum matvörum. Mikilvægt er að hafa í huga að
ákvarðanir sem teknar eru fyrir utan
heilbrigðiskerfið, t.d. skattabreytingar, geta haft mikil áhrif á heilsu og
því er mælt með að ávallt séu metin
möguleg áhrif slíkra aðgerða á heilsu.

Stefna í næringarmálum
Þessar breytingar áramótin
2014/2015 voru í andstöðu við tillögur sem vinnuhópur á vegum vel-

ferðarráðuneytis setti fram í aðgerðaáætlun til að draga úr tíðni offitu en
þar var í fyrsta sæti að hækka álögur
á óhollustu og nýta þá til skattalækkunar á hollari vörum. Rannsóknir
hafa sýnt að slík forvarnaraðgerð
sem hefur áhrif á aðgengi er áhrifaríkari en fræðsla.
Engin stefna hefur verið sett fram
um næringu af stjórnvöldum síðan
1989. Þá hét hún manneldis- og
neyslustefna. Hins vegar var nýverið
sett á laggirnar ráðherranefnd um
lýðheilsu sem á að skila lýðheilsustefnu og í tengslum við hana kom

Mynd/Sykurmagn.is

aukafjárveiting til að vinna frekar að
heilsueflandi samfélögum. „Því ber
vissulega að fagna og gott að finna að
stjórnvöld styðja vel við þá nálgun en
frekara fjármagn til heilsueflingar
væri til bóta. Það væri ákjósanlegt
að setja álögur á óhollustu sem eins
og fram hefur komið er vænlegasta
leiðin til að draga úr neyslunni og á
sama tíma mætti nýta hluta af þeim
álögum til að fjármagna heilsueflingarstarf með sambærilegum hætti og
1% af áfengisgjaldi og 0,9% af brúttósölu tóbaks er nýtt í forvarnarstarfi í
áfengis- og tóbaksvörnum.“

Kostir og gallar þess að skattleggja sykurneyslu

M

enn eru ekki á einu máli
um nytsemi skattlagningar
á sykur til neyslustýringar.
Rannsóknarsetur verslunarinnar
segir tekjurnar renna til ríkisins,
áhrifin á neyslu hafi verið lítil. Embætti landlæknis hefur mikla trú
á gagnsemi sykurskatts og vísar í
reynslu ríkja af slíku fyrirkomulagi.

Óljós áhrif af sykurskatti
Rannsóknarsetur verslunarinnar
segir sykurskattinn sem var við lýði
hér á landi í 21 mánuð frá 1. mars
2013 til 1. janúar 2015 hafa haft
lítil áhrif á neysluvenjur Íslendinga.
Stofnunin mat það sem svo að einungis markmiði skattsins um að afla
ríkinu tekna hefði verið náð.
Í skýrslu rannsóknarsetursins
kemur þó fram að hafa ber í huga
að skatturinn ríkti í mjög stuttan
tíma þannig að framleiðendur og
innflytjendur gengu mikið á birgðir
sem safnað hafði verið áður en skattheimtan hófst. Auk þess lækkaði
heimsmarkaðsverð sykurs töluvert
og gengi krónunnar styrktist á tímabilinu.
Af þeim vörutegundum sem rannsóknarsetrið skoðaði voru augljós
áhrif á verð strásykurs, en þau komu
þó ekki fram að fullu fyrr en rúmu ári
síðar. Ekki var hægt að greina áhrif
sykurskattsins á magnþróun neins
þeirra vöruflokka sem rannsóknin
tók til.
Áhrif sykurskattsins á verðlag
skattlagðra vara voru of lítil fyrir
neytendur til að taka eftir þeim í
flestum tilvikum, neysluáhrifin urðu
því lítil. Vegna þess voru tekjur ríkisins af skattheimtunni hærri en til var
stofnað. Fram kemur í skýrslunni að
hæpið sé að nægileg reynsla hafi
gefist af sykurskattinum til að kveða
upp endanlegan dóm um hvernig
framleiðendur hefðu háttað viðbrögðum sínum til lengri tíma.

„Hugmyndin á bak við sykurskatt
er á sama tíma að afla ríkinu tekna
og minnka neyslu á óhollum mat og
þessi skattur getur verið í ólíku formi
eftir löndum. Rannsóknir sýna óljósa
mynd af því hvort þessir sykurskattar
hafa einhver áhrif eða ekki. Það getur
margt komið til, ef skatturinn bítur,
sem er ekki endilega, þá er algengt
að fólk breyti hegðunarmynstri sínu
og leiðist út í aðra hitaeiningagjafa
sem eru ekki endilega skárri. Svo
hefur verið sýnt í einhverjum rannsóknum að hærra verð á sykri og mat
getur rutt út öðrum valkostum eins
og ávöxtum,“ segir Gylfi Ólafsson,
heilsuhagfræðingur.

Ekki gríðarleg áhrif
„Svo getur það gerst að skatturinn
hafi engin teljandi áhrif á neyslu. Það
er líklega það sem gerðist á Íslandi
og það er þá kannski vegna þess að
skatturinn var ekki nógu hár. Á sama
tíma voru vörugjöld afnumin og
einhverjar breytingar áttu sér stað í
framleiðslu í Evrópu á sykri. Ein áströlsk samantekt sem ég skoðaði sagði
að þetta væri ekki endilega góður
kostur, að þetta hefði ekki gríðarleg
áhrif,“ segir Gylfi.
Margir eru mótfallnir sykurskatti
þar sem hann er talinn bitna helst
á fátækustu þegnum samfélagsins.
„Almennt er það þannig að krónutöluskattur bítur meira á fátækara
fólk en það ríka og ef þetta á að fara
að bíta, þá mun þetta bíta á fátæka
fólkið en ekki það ríka,“ segir Gylfi.
Hann bendir á að í dag séu stjórnvöld með víðtæk inngrip í kerfinu.
„Embætti landlæknis gefur út næringarleiðbeiningar, börnum er
kennd næringarfræði í grunnskólum
og hvað sé holl fæða og svo framvegis,“ segir Gylfi.
„Sykurskattur er tekjuöflunarleið
fyrir ríkið, en það er ekki eins og sá
peningur verði til úr engu. Þetta er
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Dóra Guðrún Guðmundsdóttir

Gylfi Ólafsson

skattur sem kemur úr vösum neytenda og það er mikilvægt að það sé
skoðað í hvað peningarnir eru að
fara. Stundum hafa svona skattar
verið eyrnamerktir lýðheilsuinngripum og mögulega er það pólitískt
nauðsynlegt,“ segir Gylfi.

stofnunarinnar. „Samkvæmt nýlegri
grein, sem birtist í British Medical
Journal, þá hafði sykurskattur sem
settur var á sykraða drykki í Mexíkó
áhrif þannig að neyslan minnkaði.
Áhrifin voru mest á heimilum sem
stóðu verr félags- og efnahagslega,“
segir Dóra Guðrún, sviðsstjóri hjá
Embætti landlæknis.
„Niðurstöður greinar sem birtist
í New England Journal of Medicine
2009 sýndu að verðstýring með

Skattar áhrifaríkasta leiðin
Embætti landlæknis vísar í reynslu
af skattalagningu annarra ríkja og
skýrslu Alþjóðaheilbrigðismála-

sköttum eða vörugjöldum á sykraða
gosdrykki geti verið áhrifarík leið
til að minnka neyslu. Áhrifin yrðu
mest þar sem þörfin er brýnust, þ.e.
hjá börnum og ungmennum og þeim
sem drekka mest af gosdrykkjum.
Í grein sem birtist 2011 í The
Lancetvar lagt mat á hvaða aðgerðir
stjórnavalda í Ástralíu skiluðu
mestum ávinningi og árangri til að
bæta heilsu og draga úr útgjöldum
vegna offitu. Niðurstaðan var sú að
skattar á óhollustu væru áhrifaríkasta leiðin.“
Dóra minnist á nýlega skýrslu
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) frá apríl 2015, „Using
price policies to promote healthier
diets“, þar sem segir að allt bendi til
þess að skattlagning á sykraða drykki
og minni álögur á ávexti og grænmeti
séu áhrifaríkasta leiðin til neyslustýringar.
Dóra segir verð á gosdrykkjum
langlægst á Íslandi samkvæmt
óformlegri könnun Embættis landlæknis í apríl sl. „Í Noregi og Finnlandi eru vörugjöld á gosdrykkjum
og sykurvörum og hafa þau nýlega
verið hækkuð þannig að verð á gosdrykkjum er hæst í Noregi.
Samkvæmt fæðuframboðstölum
er framboð á gosdrykkjum mest
á Íslandi árið 2013: 149 l/íbúa, en
minnst í Finnlandi 45,5 l/íbúa. Samkvæmt niðurstöðum norrænnar
vöktunar á mataræði, hreyfingu og
holdafari frá árinu 2011 var mest
neysla á sykruðum gosdrykkjum og
sykurríkum vörum á Íslandi samanborið við hin Norðurlöndin. Hlutfall
of feitra var sömuleiðis hæst á Íslandi
í sömu rannsókn og er ef til vill
hluta af skýringunni að finna í lágu
verði á gosdrykkjum hér á landi og
mikilli gosdrykkjaneyslu. Vöktunin
var framkvæmd aftur árið 2014 og
er niðurstaðna að vænta í vor, það
verður áhugavert að sjá þróunina.“

Fjórhjóladrifinn Ford Kuga.
SYNC samskiptakerfi,
8” snertiskjár og íslenskt
leiðsögukerfi er staðalbúnaður
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✿ Stórmerkilegar staðreyndir um endurvinnsluiðnaðinn
Áldós

100-200 ár

tekur áldós að leysast
upp í umhverfinu.

Ávinningur af
endurvinnslu
l
l
l
l
l
l
l

Nýtir hráefni og viðheldur hringrás efna í náttúrunni.
Dregur úr urðun og sparar þannig landsvæði.
Dregur úr ýmiss konar
umhverfismengun.
Orka sparast.
Það er ódýrara fyrir samfélagið
að endurvinna en urða.
Gerir okkur meðvituð um eigin
neyslu.
Minnir okkur á að við erum
ábyrg fyrir umhverfi okkar.

60-80 daga

tekur að endurvinna
áldós.

milljón ár

króna eru útflutningsverðmæti
drykkjarumbúða árlega.

tekur gler að leysast
upp í umhverfinu.

94%

100%

endurvinnanlegt og hægt er að
endurvinna það „endalaust“ án
þess að það tapi gæðum.

landsmanna telja
endurvinnslu mikilvæga*

pLASTFLASKA

155
milljónir
450 ár
tekur plastflösku
að leysast upp í
umhverfinu.

Heimild: Úrvinnslusjóður

trjáa fara í pappírsnotkun núlifandi Íslendinga.
Flutningur á flokkuðum
úrgangi til endurnýtingar
eða endurvinnslu losar gróðurhúsalofttegundir rétt á meðan
á flutningnum stendur.

16-24 ára

250
milljónir

Gler

100 ár

er sá tími sem urðaður
úrgangur gefur frá sér
gróðurhúsalofttegundir.

er hópurinn sem síst
flokkar úrgang
samkvæmt könnunum.

223 kíló

af úrgangi fleygir hver íbúi á höfuðborgarsvæðinu í tunnuna á ári.

159.000 50.000
tonn
tonn
af úrgangi eru
urðuð á Íslandi af
um 525 þúsund
tonnum úrgangs.

Samkvæmt tilskipun
ESB skal ekki urða
meira en 50 þúsund
tonn á ári eftir 2030.

Græn hugsun komin í stað sóunar

*Capacent Gallup 2008

Að endurnýta og endurvinna er orðinn sjálfsagður hlutur í daglegu lífi meirihluta Íslendinga. Þó er stutt síðan að
það logaði glatt í opnum öskuhaugum landsmanna þar sem börn og unglingar léku sér innan um rotturnar.
Svavar
Hávarðsson

Þ

svavar@frettabladid.is

að má halda því fram
að endurnotkun hvers
konar, eða endurvinnsla,
sé í huga Íslendinga í dag
sjálfsagt mál. Skoðanakannanir sýna aftur
og aftur að yfir 90% aðspurðra eru
jákvæð gagnvart endurvinnslu og slík
könnun fréttastofu 365 á dögunum
dregur upp svipaða mynd.

Bjarminn frá öskuhaugunum
Það er ekki langt síðan að eldarnir
slokknuðu í opnum öskuhaugum
landsmanna. Þá mátti finna við hvert
byggt ból á Íslandi að kalla – með
tilheyrandi lyktar- og sjónmengun.
Þessir annars vinsælu söfnunarstaðir
barna og unglinga fyrir hvers kyns
nytjahluti, voru nefnilega algengasta
aðferðin um allt land við að losa sig
við úrgang, og var það reyndar staðan svo seint sem um 1990. Má segja
að áratugina á undan hafi skipulögð
endurvinnsla úrgangs nær engin
verið, ef brotajárn er undanskilið. Þó
voru menn duglegir að endurnota
ýmsa varahluti úr til dæmis bílum og
skipum auk þess sem landsmenn hafa
gefið föt og húsmuni á milli kynslóða.
Það er óðs manns æði að finna því
stað hvenær umræðan um meiri nýtni
og endurvinnslu hófst en hins vegar
geyma þingskjöl vísbendingar. Fyrir
réttum fjórum áratugum, í mars 1976,
steig Ingólfur Jónsson, fyrrverandi
þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins, í stól til að flytja tillögu til
þingsályktunar um endurvinnsluiðnað. Ingólfur útskýrði að lítið færi fyrir
þessu fyrirbæri en minnti á nýtni forfeðranna. Hann sagði í ræðu sinni að
ef vel yrði tekið í hugmyndina þá færi
fram rannsókn á því hvort slíkur iðnaður ætti rétt á sér á Íslandi, og hvort
hann gæti jafnvel verið arðvænlegur.
Talaði hann þar t.d. um að nýta fiskog búfjárúrgang og um endurvinnslu
pappírs sem var afar framsækið á
þeim tíma.
Orðaleppar
Helgi Lárusson, framkvæmdastjóri Endurvinnslunnar, gerði sögu
endurvinnslu í landinu skil í erindi
á morgun
verðarfundi Samtaka
iðnaðarins í lok janúar. Helgi minnti
á að í íslensku máli fyrirfinnast orða-

leppar sem minna á tíma sóunar
og sóðaskapar – lengi tekur sjórinn
við, kannast allir við. Þetta minnir
á að lengi viðgekkst að henda úr sér
gengnum veiðarfærum í sjóinn, og
engum fannst neitt athugavert við
það. Nú koma öll net til endurvinnslu
og hópar fólks ganga jafnvel fjörur til
að safna saman veiðarfærum sem
tapast hafa á sjó og öðru rusli. Algengt
var að sjá ruslahauga við bóndabæi og
enn í dag menga fyrstu urðunarstaðir
á höfuðborgarsvæðinu land og haf.
Helgi vildi meina að upp úr 1990
hefði viðhorfið breyst til þessara mála
hér á landi. Um líkt leyti var einnig stofnað umhverfisráðuneyti sem
markaði þáttaskil í umhverfismálum
hér á landi, þrátt fyrir að erindi þeirra
sem gegndu þar ráðherraaembætti
væri almennt ekki hátt skrifað í upphafi. Í samhengi má minnast þess að
fyrstu lögin sem lúta að endurvinnslu
voru lög nr. 52/1989 um ráðstafanir
gegn umhverfismengun af völdum
einnota umbúða fyrir drykkjarvörur.
Á grunni þeirrar lagasetningar var
Endurvinnslan hf. sett á fót. Strax árið
1995 var um 83% af einnota drykkjarvöruumbúðum skilað til endurvinnslu og árið 1996 var þetta hlutfall
komið upp í 86%. Ísland var reyndar
fyrsta landið í heiminum til að koma
á skilagjaldskerfi á landsvísu fyrir allar
einnota drykkjarvöruumbúðir, og frá
því fyrirtækið hóf starfsemi hefur
árangur söfnunar verið með því besta
sem gerist og eru skil um 90% á ársgrundvelli. Nú selur Endurvinnslan
úr landi um 750 tonn af áli á ári og
1.800 tonn af plasti. Alls hefur Endurvinnslan tekið á móti um tveimur
milljörðum umbúða frá árinu 1989.
„Að mínu mati hófst endurvinnsla
þó af alvöru með tilkomu umhverfisráðuneytisins og þeim áherslumálum
sem voru sett á oddinn á þeim tíma,“
segir Helgi.

Ný öld – ný hugsun
Viðhorfsbreytinguna í átt að frekari
nýtingu og nýtni, má þó frekast rekja
til þróunar eftir árið 2000. Nú er svo
komið að öll sveitarfélögin hafa sett
sér reglur um móttöku, flokkun og
eyðingu úrgangs. Öll taka á móti
spilliefnum og langflest þeirra taka við
flokkuðum pappír, flöskum, timbri,
fatnaði, húsbúnaði og garðaúrgangi.
Lyfjum er hægt að skila í apótek um
allt land.
Fyrirtækin líta á umhverfismál
sem mikilvægan hluta af ímynd sinni
og mörg hver hafa sótt sér umhverfis-

Drykkjarumbúðirnar sem skilað hefur verið til endurvinnslu frá 1989 eru komnar á þriðja milljarðinn. fréttablaðið/anton

Ég hef heyrt að
kostnaðurinn í þessum
geira eigi eftir að
þrefaldast til að ná
markmiðum
EsB fyrir
árið 2030 …
Helgi Lárusson,
framkvæmdastjóri
Endurvinnslunnar

vottun og standa fyrir samfélagsverkefnum þessu tengdum. Það er auk
þess dýrt að henda. Mönnum svíður
gjaldtaka af úrgangi og regluverk Evrópusambandsins verður sífellt strangara, var meðal þess sem Helgi nefndi.
Skoðanakönnun sem fréttastofa
365 stóð fyrir um mánaðamótin
endurspeglar að þetta viðhorf nær
til alls almennings. Spurt var einfaldlega hvort menn flokki rusl eftir tegundum og það er nokk sama hvar fólk

býr, hver aldur þess er eða hvar það
merkir við í kjörklefanum – rúmlega
80% landsmanna svara því játandi. Ef
greina má einhvern mun þá er það
alltaf innan vikmarka könnunarinnar
og ekkert hægt að álykta út frá því.

Gróska
Til að undirstrika það hvað vinnst
með því að endurnýta til dæmis áldósir, þá má hafa það hugfast að Bandaríkjamenn henda í ruslið meira af áli
en framleitt er hér á landi í þremur
verksmiðjum – sem mun vera hátt
í 900 þúsund tonn. Í því samhengi
nefndi Helgi að stóriðjufyrirtæki á
Íslandi standi sig vel í endurvinnslu –
flest þeirra séu að endurnýta um 95%
af sínu úrkasti.
Helgi nefndi að mikil gróska væri
hér á landi í endurvinnslu. A.m.k.
3 fyrirtæki hér á landi eru í endurvinnslu á plasti, mikil gróska er í nýtingu tækifæra til vinnslu hágæðavöru
úr úrgangi úr fiski og búfé. Fyrirtæki
væru að vinna í fullvinnslu úrkasts
frá stóriðju, vinna úr afgangstimbri,
vinna í orkustjórnun, umhverfisvænum orkugjöfum svo að eitthvað
sé nefnt.
Smæð landsins kemur þó í sumum
tilfellum til skjalanna því í stóra samhenginu fellur ekki mikið til hér. Má

þá nefna sem dæmi að þau 2.500 tonn
sem falla til af áli og plasti á Íslandi
eru ekki mikið að tefja fyrir í stórum
úrvinnsluverum erlendis – enda tekur
15 til 20 klukkustundir að endurvinna
það allt saman. Helgi telur tækifæri til
að endurvinna pappír hérlends, sem
þegar er um 12.000 tonn á ári og vex
stöðugt.

Sími upp á vasann
En þó stórstígar framfarir hafi orðið
þá eru sóknarfærin jafnframt fjölmörg – og umhverfisvakning síðustu
ára dregur sannarlega ekki þar úr.
„Helstu vandamálin eru þó að það
er þegar búið að virkja það sem gefur
af sér. En margt af því sem eftir er, er
mun dýrara að endurvinna. Ég hef
heyrt að kostnaðurinn í þessum geira
eigi eftir að þrefaldast til að ná markmiðum ESB fyrir árið 2030 um endurvinnslu. Hluti af þeim vanda er samsetning hlutanna sem við eigum, og
má taka símana okkar og einkabílinn
sem dæmi,“ segir Helgi og bætir við:
„Við verðum einnig að flokka meira.
Matarsóun er eitt og bann við plastpokum annað. Rafræna stjórnsýslu
má nefna og tækifæri í orkustjórnun.
Svo ekki sé talað um að minnka
núverandi útblástur verksmiðja, bifreiða, skipa og í landbúnaði.“

Taktu þátt í skemmtilegum ratleik með „UTmessan“ appinu
(IOS og Android)

UpplifUn fyrir alla
fjölskyldUna
laugardaginn 6. febrúar í Hörpu kl. 10-17
Tilvalið fyrir fjölskylduna að eiga skemmtilegan dag saman, skoða glæsilega
sýningu helstu tölvu- og tæknifyrirtækja landsins og kynna sér hvað
upplýsingatæknigeirinn hefur fram að færa.

kaldálÓn 1. HÆÐ - sTUTTir fyrirlEsTrar fyrir alla fjölskyldUna
kÍkTU inn OG HlUsTaÐU á sTUTTar kynninGar UM nÝjUsTU TÆkni
12:00 krakkar og tæknifikt
Foreldrum gefnar hugmyndir að tæknifikti sem þau
geta gert með börnum sínum. Hér geta allir lært
eitthvað nýtt
Áslaug Eiríksdóttir og Skúli Arnlaugsson frá Azazo
12:10 Getum við framleitt meira?
Bjartmar Alexandersson framkvæmdastjóri
Grænnar framtíðar
12:20 5 góð ráð fyrir öruggari notkun á tölvupósti
og interneti
Hörður Ellert Ólafsson, Syndis
12:30 rafræn úrlausn deilumála í viðskiptum
innanlands og milli landa (kvarta.is)
Tryggvi Axelsson, Neytendastofu / KVARTA.IS

HlÉ
13:00 Vefþróun – er alltaf fremst. Hvernig snertir
vefþróun líf okkar á hverjum degi og hvað gerir
heimasíðu „sexý“
Birna Bryndís Thorkelsdóttir og Jón Tryggvi
Unnarsson, nemendur við Tækniskólann
13:10 Margmiðlun - á rauða dreglinum
Fjallað um vegferð nemenda Margmiðlunarskólans að vinnu við kvikmyndina Everest og
að rauða dregli Óskarsins
Hulda Birna Baldursdóttir, Margmiðlunarskólinn

13:20 af hverju eru svo margar verslanir í heiminum
að loka?
Sigurjón Hjaltason, Nýherja
13:30 fáðu það mesta út úr þráðlausa netinu þínu
Ritstjóri Simon.is tæknibloggsins fer yfir nokkur
einföld ráð til að nýta þráðlaust net sem best
og mælir með bestu netbeinum fyrir heimili
Atli Stefán, Simon.is

HlÉ
14:00 Hæfni fyrir framtíðina byggð í fab lab
Fjallað verður um Fab Lab og hvernig hæfni til
framtíðar er byggð upp í Fab Lab smiðjum landsins
Frosti Gíslason verkefnastjóri Fab Lab hjá
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
14:10 Hvernig uppskipting leikjakorta getur aukið afl
gervigreindar og flýtt fyrir ákvarðanatöku og
leit í tölvuleikjum
Kári Halldórsson, Háskólinn í Reykjavík
14:20 Hugmynd af tölvuleik til framkvæmdar
Þrír háskólanemar í HÍ enduðu með fullkláraða
útgáfu af tölvuleik. Hvað kom þeim á óvart á leið
sinni að úgáfu. Sýna stutt myndband af leiknum
Egill Örn Sigurjónsson, Háskóli Íslands
14:30 Vöðvastýrðir gervifætur
Jóna Sigrún Sigurðardóttir, Háskólinn í Reykjavík
og Össur

silfUrBErG (B) - 2. HÆÐ

nOrÐUrljÓs - 2. HÆÐ

Hönnunarkeppni véla- og iðnverkfræðinema
frá kl. 13:00 –hægt að labba inn og út að vild á

Sjáðu og prófaðu ýmsar skemmtilegar
tækninýjungar

meðan á keppninni stendur

silfUrBErG (a) - 2. HÆÐ
Sjáðu og prófaðu ýmsar skemmtilegar
tækninýjungar
Team Spark með TS15 kappakstursbíl (HÍ)
Skemmtilegar rafmagnsþrautir (HÍ)
Forritanlegt Legó vélmenni (HÍ)
Snjallspegill (HÍ)
Lyklaskápur sem opnast einungis ef
einstaklingurinn er edrú (HÍ)
Minecraft vinnusmiðja (skEMa)

Tölvutætingskeppni á vegum /sys/tra/ og PROMENNT kl.15
Það nýjasta í gervigreind og sýndarveruleika (Hr)
Spilaðu tölvuleiki (Hr)
Þrívíddarprentuð líffæri (Hr)
Mekatróník tæki (Hr)
Hönnun á nýjum þjóðarleikvangi (Hr)
Formula Student kappakstursbíll (Hr)
Hakk (Hr)
Prófaðu loftknúinn smábíl (Hr)
Róbótar (Tækniskólinn)
Retro spilakassi (Tækniskólinn)
Vinylskeri (fablab)

Makey Makey örtölvur (skEMa)

Þrívíddarprentari (fablab)

Forritun fyrir börn kynnt (skEMa)

sÝninG á GöMlUM TölVUM Hp OG dEC

BEBRAS tölvuáskorun (skÝ)

allir VElkOMnir

Sjáðu gamlar tölvur á glæsilegri sýningu

PORT hönnun

Enginn aðgangseyrir og ókeypis í bílastæðahús Hörpu á meðan húsrúm leyfir.

// Twitter: @UTmessan // #UTmessan // Facebook: UTmessan
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Akureyrsk börn þiggja góðgæti fyrir söng. MYND/ TÓMAS V. LÁRUSSON

Börn á Akureyri uppáklædd. LJÓSMYND/HALLGRÍMUR EINARSSON MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI

Kötturinn sleginn úr tunnunni. LJÓSMYND ÁSKELL ÞÓRISSON.

Dansað á bolludag í Færeyjum
Í næstu viku taka litríkar hefðir yfir íslenskt samfélag þegar haldið verður upp á bolludag, öskudag og
sprengidag. Hefðirnar eiga margar rætur í kaþólskri trú og bárust flestar frá Danmörku. Hér á Íslandi
hafa þær þróast og breyst töluvert. Marentza Poulsen minnist þess að á bolludegi í Færeyjum var dansað.

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

kristjana@frettabladid.is

Bolludagur
Bolludagur er ávallt mánudagurinn
í 7. viku fyrir páska og er danskur
siður sem Íslendingar hafa haft
dálæti á frá nítjándu öld. Danir leggja
mikið upp úr bollubakstrinum og í
stærstu bakaríu m Kaupmannahafnar er hægt að velja úr aragrúa af
bollum, bæði hefðbundnum úr gerdeigi en líka vatns- eða smjördeigi. Þá
er líka til siðs að skreyta bollur sérstaklega fyrir börn enda er bolludagur dagur barnanna þar í landi.
Marentza Poulsen er fædd og uppalin í Færeyjum og fluttist á unglingsaldri með fjölskyldu sinni til Íslands.
Bolludagur er haldinn hátíðlegur
með töluvert öðrum hætti en tíðkast
á Íslandi. „Skólarnir eru í fríi og haldið
er upp á bolludag líkt og öskudag hér
heima. Mikið er gert úr deginum, við
krakkarnir hittumst í félagsheimilinu
og slógum köttinn úr tunnunni. Þetta
var einn stór skemmtidagur. Mamma
bjó til brjóstsykur og sleikipinna,
bauð í bollukaffi og steikti fiskibollur
um kvöldið. Síðan fóru allir saman
á ball og þá var lítið um böll þar til á
annan í páskum. Mér fannst skrýtið
að flytjast hingað til Íslands og finna
muninn. Við reyndum að búa til okkar
eigin siði hér í Færeyingafélaginu.“
Marentza segir töluvert fleira ólíkt
með bolludeginum á Íslandi og í
Færeyjum og Danmörku. „Það hefur
aðeins færst til að bollurnar eru borðaðar á sunnudegi, en það er ekki eins
og hér að þær eru keyptar og borðaðar mörgum dögum fyrir bolludag.
Mér finnst þetta í dag vera fjölskyldudagur, það þurfa allir að hittast og borða bollur. Við erum alltaf
í beinum samskiptum við Færeyjar
með aðstoð Skype og ég tek pínulítið
þátt í hátíðahöldunum.“

Marentza Poulsen er alin upp í Færeyjum.
Þar var töluvert meira lagt upp úr hátíðahöldum á bolludag en hér á Íslandi.

Marentza rekur kaffihúsið á Kjarvalsstöðum og þar ætlar hún að
bjóða upp á bollur en heldur líka
upp á daginn með fjölskyldu sinni.
„Svo bý ég til góðar fiskibollur í
kvöldmatinn. Ég bý til vatnsdeigsbollur en svo hef ég alltaf búið til
gerbollur líka. Ég gerði það lengi vel
að fylla bollurnar bara með rjóma
og sultu. Í dag er ég heldur djarfari,
bollur eru skemmtilegar og það er
mjög gaman að hafa mismunandi
bollur. Á Kjarvalsstöðum ætla ég að
bjóða upp á bollur með hvítsúkkul
aðiskyrmús en líka hefðbundnar
bollur.“
Danska fyrirtækið Odense lætur í
té uppskriftir að ljúffengum bollum
að spreyta sig á í helgarbakstrinum.

Öskudagur
Á öskudegi hefst langafasta og
stendur allt til páskadags. Dagsheitið
er dregið af því að þá var ösku dreift
yfir höfuð kaþólskra iðrandi kirkjugesta og jafnvel með eins konar
vendi. Í Skandinavíu eru víða gerðir
vendir, gjarnan úr trjágreinum og
skreyttir með sælgæti, litlum leikföngum og skrauti. Vendirnir eru nú
til dags settir í vasa og eru stofustáss
en minna á föstuna. Áður voru þeir
notaðir í gamni til flenginga. Í Sögu

daganna eftir Árna Björnsson er talið
sennilegast að vöndurinn sé skopstæling á lausnarvendi þeim sem
syndarar voru hirtir með á öskudag í
kaþólskum sið. Þegar siðurinn barst
til Íslands fengu börn útrás fyrir galsa
sinn og flengdu í von um góðgæti.
Af þessari athöfn er líka talinn
runninn öskupokasiðurinn en hann
þekkist frá 17. öld. Konur eltu karla
og reyndu að koma á þá öskupokum
og karlar pokum með smásteinum á
konurnar. Siðir sem áður tengdust
bolludegi hafa færst yfir á öskudag,
þar á meðal sá siður að slá köttinn
úr tunnunni og það að klæða sig í
grímubúning.

Búningar til sýnis á Akureyri
Akureyringar halda einna gleðilegastan öskudag og dagurinn setur
mikinn svip á bæjarlífið. Akureyrsk
börn eru enn mjög dugleg að klæða
sig upp og syngja í von um góðgæti
í skiptum.
Á öskudag verður opnuð sýning
á öskudagsbúningum í Minjasafni
Akureyrar með fylgihlutum og öskupokum. Safnið leitaði til íbúa um lán
á búningum og eru yfir 30 búningar
til sýnis frá árunum 1950-2000, flestir
heimagerðir.
Þarna má sjá öskupoka frá því
snemma á síðustu öld, tunnukóngsmerki og ýmsa gripi sem notaðir
voru á öskudegi. Sýningin verður
opin til 6. mars.
Sprengidagur eða feiti þriðjudagur
Sprengidagur er þriðjudagurinn í
föstuinngangi 7 vikum fyrir páska
og þennan dag hefur skapast sá siður
að borða saltkjöt og baunir, eða svokallaða baunasúpu. Talið er að nafn
dagsins sé komið til af því að menn
eigi að borða á sig gat, „sprengja sig“
af mat. Erlendis heitir þessi dagur
„feiti þriðjudagur“ (mardi gras) og í
ensku Shrove Tuesday eða Pancake
Tuesday.

Dæmi um útsaumaðan öskupoka.
Vinsæll siður fyrir norðan.
MYND/MINJASAFNIÐ Á AKUREYRI

Vissir þú að?
l

l

l

l
l

l

Heitinu öskuóðinsdagur
bregður fyrir í söguhandritum
frá fjórtándu öld og íslenskum
fornbréfum.
Í kaþólskum sið er gert kross
mark á enni kirkjugesta og haft
yfir þeim: Mundu, maður að þú
ert aska og að ösku skaltu aftur
verða.
Frá árinu 1917 verður sú
breyting á skólalífi í Reykjavík að
öskudagur verður frídagur barna
í stað bolludags sem hafði verið
hefðbundinn frídagur skóla
barna í hálfa öld.
Á ensku er sprengidagur kall
aður Pancake Tuesday.
Matthías Jochumsson skáld
kallaði bollur bolludags föstu
inngangssnúða.
Leikurinn að slá köttinn úr tunn
unni er kominn frá Danmörku
og þangað frá Hollandi. Þá var
hafður lifandi köttur í tunn
unni. Þegar siðurinn barst til
Íslands var því hætt.

Saffranbolla með marsipan og rjóma úr
smiðju Odense. MYND/ODENSE

Danskar bollur

með saffran og marsipani
2,5 dl mjólk
50 g ger
0,5 g saffran
70 g sykur
0,25 tsk. salt
100 g smjör við stofuhita
1 tsk. kardimommur malaðar
550 g hveiti
Fylling
6 dl rjómi
300 g marsipan frá Odense í
sprautupoka

Hitið mjólkina í 37°C og blandið
saman við önnur innihaldsefni. Látið
deigið hefast í um það bil hálftíma.
Skiptið deiginu í 20 hluta og mótið
í bollur. Setjið á bökunarpappír og
látið hefast í um það bil 40 mínútur.
Bakið bollurnar við 200°C í um það
bil 10-12 mínútur og látið þær kólna.
Þeytið rjómann og sprautið inn í
bolluna, sprautið möndlumarsipanfyllingunni yfir rjómann. Skreytið til
dæmis með flórsykri.

Kynningarblað

Einstaklega þægilegur
Rick Stein, einn þekktasti matreiðslumaður Bretlands, hefur verið við tökur hér á landi. Afraksturinn
verður sýndur á BBC food í byrjun sumars. Gísli
Matthías Auðunsson, matreiðslumaður á Mat
og drykk, fékk Stein í heimsókn. síða 2

Gegn bólgum í líkamanum
Vistor kynnir Benecta og Benecta Sport, ný íslensk fæðubótarefni unnin úr rækjuskel sem stuðla að úrvinnslu á bólgum
í líkamanum og verndun vefja í stoðkerfi. Benecta fæðubótarefnin eru framleidd af líftæknifyrirtækinu Genís hf.
„Hér er um algjöra nýjung að ræða
og vörur með mikla sérstöðu þar
sem þær hjálpa til við bólguúrvinnslu og styðja við náttúrulega
viðgerðarferla í líkamanum,“ segir
Guðný Traustadóttir, markaðstengill hjá Vistor. „Benecta og Benecta
Sport eru ný fæðubótarefni, samsett
úr kítínfásykrum sem unnar eru úr
rækjuskel. Þau hafa þann eiginleika
að bindast próteinum sem aukast í
bólgu og hvetja til bólguúrvinnslu
og verndun vefja í stoðkerfi.“

Íslensk framleiðsla
Benecta og Benecta Sport eru byggð
á íslensku hugviti og framleidd hér á
landi af líftæknifyrirtækinu Genís
hf. á Siglufirði. Genís hf. byggir á
sérhæfðri þekkingu tengdri framleiðslu á lyfjum og fæðubótarefnum
úr rækjuskel.

Benecta og Benecta
Sport eru ný íslensk
fæðubótarefni sem unnin
eru úr rækjuskel.

„Hér er um algjöra nýjung að
ræða og vörur með mikla sérstöðu.“ Guðný Traustadóttir,
markaðstengill hjá Vistor.
mynd/Vistor

Benecta Sport er sérþróað fyrir íþróttafólk með það að markmiði að stuðla að auknu úthaldi við æfingar.

Benecta hjálpar líkamanum að vinna úr bólgum

Benecta

Benecta Sport

Benecta hjálpar lík
amanum að vinna
úr bólgum og styð
ur við uppbygg
ingu vefja. Með
daglegri inntöku
má draga úr bólg
um og óþægindum.
Jafnframt stuðlar
Benecta að endur
nýjun vefja (s.s. brjósks, sina og beina) og hjálp
ar þannig til við að viðhalda heilbrigðu stoðkerfi.
Sykrungarnir bindast bólgupróteinum í líkaman
um og vinna þannig gegn ákveðnum bólguhvetj
andi ferlum. Með því má draga úr óþægindum og
auka úthald og orku.

Benecta Sport er sérþróað fyrir
íþróttafólk með það að markmiði
að stuðla að auknu úthaldi við
æfingar. Jafnframt styður Ben
ecta Sport við náttúrulega við
gerðarferla í líkamanum og flýt
ir fyrir endurheimt eftir æfing
ar. Benecta sykrungarnir bindast
bólgupróteinum sem myndast við
vöðvaáreynslu og stuðla að við
gerð og endurheimt í vöðvum og gera þá hæfari í næstu átök.
Með inntöku Benecta Sport 30 mínútum fyrir æfingar má há
marka nýtingu á ferlum sem fara í gang vegna álags og flýta fyrir
árangri. Benecta Sport hjálpar vöðvum að nýta fitusýrur í stað
glúkósa við æfingar. Það dregur úr mjólkursýrumyndun og kemur
í veg fyrir að gengið sé of hratt á glýkógenbirgðir vöðvanna.

Sölustaðir Benecta fæðubótarefnin fást nú í Lyfjum og heilsu, Apótekaranum, Lyfjaveri, Lyfjavali, Garðs apóteki, Hraunbergsapóteki,
Borgarapóteki, Lyfsalanum Glæsibæ, Apóteki Hafnarfjarðar, Apóteki Garðabæjar, Akureyrarapóteki, Apóteki Vesturlands, Reykjavíkur
Apóteki, Apóteki Suðurnesja og Siglufjarðarapóteki. Einnig fást vörurnar í versluninni Perform.is.

2 FÓLK Helgin 6. febrúar 2016

eldaði íslenskt fyrir Rick Stein
Einn þekktasti matreiðslumaður Bretlands, Rick Stein, hefur dvalið hér á landi undanfarna daga við tökur á nýjum
matreiðsluþáttum. Meðal staða sem hann heimsótti var Matur og drykkur sem sérhæfir sig í íslenskri matargerð.
Gísli Matthías Auðunsson, mat
reiðslumaður og eigandi staðarins,
segir að Rick Stein hafi sent fólk til
sín fyrir nokkru. „Eftir þá heim
sókn var ákveðið að Rick kæmi og
ég eldaði fyrir hann. Hann var ein
staklega þægilegur og ekki hægt
að finna að hér væri svona fræg
ur maður á ferð. Við spjölluð
um mikið saman. Með honum var
kvikmyndatökulið, tíu manns í allt.
Þetta gekk mjög vel og tók ekki
nema um fjórar klukkustundir.
Mjög spennandi dagur,“ segir Gísli
en hann eldaði lúðusúpu að hætti
ömmu fyrir sjónvarpskokkinn og
síðan vinsælasta rétt hússins. „Það
er heileldaður þorskhaus í kjúkl
ingasoði og beltisþara. Þetta er
mjög góður réttur og Rick var sér
lega ánægður með þetta val. Þessi
aðferð við eldun er fundin upp hjá
okkur svo hún er ekki mjög gömul
en þessi vara var áður fyrr seld til
útflutnings.“

Eftirsóttur kokkur

Rick Stein og Gísli Matthías þegar sá fyrrnefndi heimsótti veitingahúsið Mat og drykk.

LEVI´S

LÆKKAR
VERÐIN

Rick Stein hefur verið með gríð
arlega vinsæla matreiðsluþætti
hjá BBC auk þess sem hann
hefur gefið út meira en 20 mat
reiðslubækur. Hann rekur vinsæl
sjávarréttaveitingahús í Cornwall
á Bretlandi og einn í Ástralíu þar
sem hann býr meginhluta ársins.
Þá er hann með verðlaunaðan og
eftirsóttan matreiðsluskóla. Rick
Stein hefur matreitt fyrir Elísa
betu drottningu og Filippus prins,
Tony Blair, Margréti Thatcher og
Jacques Chirac, fyrrverandi forseta
Frakklands. Hann hefur ferðast
víða um heim þar sem hann hefur
tekið upp matreiðsluþætti. Að þessu
sinni varð Reykjavík fyrir valinu.
Rick er kvæntur Söruh Stein en
hann skildi við fyrri eiginkonu sína,
Jill, árið 2007 en hún er og hefur
alltaf verið viðskiptafélagi hans.
Þau eiga þrjá syni saman.
Ragnar Freyr Ingvarsson, lækn
ir og ástríðukokkur, sem heldur úti
matarbloggi og hefur gefið út mat
reiðslubækur, er mikill aðdáandi
Ricks Stein. „Ég frétti að Rick Stein

væri á landinu að taka upp þátt. Ég
hefði gert allt sem í mínu valdi
stendur til að hitta hann og þakka
honum fyrir ef ég væri staddur á
Íslandi,“ sagði Ragnar í samtali við
blaðið en hann er búsettur í Bret
landi. „Rick er frábær kokkur og
gerir einstaka sjónvarpsþætti sem
ég horfi reglulega á. Ég held að ég
hafi séð allt sem hann hefur gert en
Food Heroes eru í sérstöku uppá
haldi. Ég hef sótt endalausan inn
blástur til hans. Þá á ég allar bækur
sem hann hefur sent frá sér nema
þá nýjustu en mun án efa eignast
hana innan skamms,“ segir Ragn
ar og bætir við: „Það hefði verið
meiriháttar að fá að taka í höndina
á honum. En ég verð að láta mér
nægja að horfa á þættina.“

Íslenskt í nýjum búningi
Gísli Matthías segir að það hafi
færst í vöxt að veitingahús sérhæfi
sig í ákveðinni matargerð. Matur og
drykkur er einn af þeim. „Ég hef
ekki hitt Rick Stein áður en ég hef
horft á marga þætti með honum.
Mér finnst hann alveg frábær.
Hann var að leita eftir einhverju
íslensku og ég veit að hann heim
sótti líka gróðurhús og fleiri staði.
Ég held að það eigi að sýna þessa
þætti í byrjun sumars á BBC Food,“
segir Gísli en veitingahúsið hans er
aðeins ársgamalt. Þá rekur hann
einnig veitingahús í Vestmanna
eyjum sem nefnist Slippurinn. „Sá
staður er bara opinn á sumrin og
við leggjum áherslu á mat úr hér
aði, fisk beint frá höfninni og þess
háttar.“
Gísli segist alltaf hafa haft mik
inn áhuga á íslenskri matargerð.
„Ég byrjaði í nýnorrænni matar
gerð hjá Dilli. Áhuginn á þessari
matargerð óx hjá mér sem varð til
þess að ég ákvað að tileinka mér
hana. Það hefur komið á óvart að Ís
lendingar eru í meirihluta gesta hjá
okkur. Fólk hefur gaman af því að
prófa íslenska matargerð í nýstár
legum búningi. Nýnorræn matar
gerð hefur haft áhrif á margs konar
matreiðslu í heiminum.“ elin@365.is

Verðdæmi Levi´s 501
Á Íslandi kr. 13.990
Í Bretlandi
Í Danmörku

kr. 14.065*
kr. 15.220*

Upptaka í gangi á þætti Ricks Stein. Gísli Matthías eldar lúðusúpu og þorskhaus.

*skv. Gengitöflu Íslandsbanka 1. feb 2016

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind – Levi´s Glerártorgi

Karl prins heimsækir veitingahús Ricks
Stein í Padstow í Cornwall.

Ragnar Freyr Ingvarsson ástríðukokkur.

Micellar
Hreinsivatn

+

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

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

EINS AUÐVELT

OG 1 + 1

*Prófað á 24 konum

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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Matthías V. Baldursson er stjórnandi Rokkkórs Íslands. Kórinn kemur fram á sínum fyrstu tónleikum næsta föstudag. MYND/VILHELM

Rokkperlur sungnar af kór
Fyrstu tónleikar Rokkkórs Íslands verða næstkomandi föstudag og verða tekin eighties rokklög með hljómsveitum eins
og AC/DC, Kiss og White Snake. Rokki og kór er ekki oft blandað saman en stjórnandi kórsins segir það koma vel út.
Rokkkór Íslands er sá eini sinnar tegundar á Íslandi. Kórinn
var stofnaður í maí síðastliðnum
af Matthíasi V. Baldurssyni eða
Matta Sax sem stjórnar kórnum.
„Við tökum lög eftir til dæmis AC/
DC, Kiss, White Snake, Bon Jovi,
U2 og Bonnie Tyler sem eru ekki
endilega þeir flytjendur sem fólk
tengir við kóra,“ segir Matti hlæjandi. „Ég hef prófað ýmsar tegundir af kórum en fannst vanta
rokkkór sem væri helst skipaður

söngvurum með bakgrunn í poppog rokktónlist en hefðu ekki endilega reynslu af að vera í kór heldur frekar í hljómsveitum og slíku.
Meirihlutinn af meðlimum kórsins
er fólk sem hefur áratuga reynslu
sem popp- og rokksöngvarar en er
að finna sig vel í þessu.“
Hann segir það hafa komið sér
á óvart hversu vel kórinn kæmi
út. „Þetta er alveg magnað dæmi
og einstakur hljómur sem myndast. Þetta er alveg nýtt á Íslandi.

Það eru 35 meðlimir í kórnum sem
skiptast í sex raddir þannig að það
eru ekki margir í hverri rödd.“
Rokkkórinn heldur sína fyrstu
tónleika næstkomandi föstudag,
12. febrúar í Hörpu og lofar Matti
miklu stuði. „Þetta verður eightiesrokk partí. Okkur fannst það flottir fyrstu tónleikar, þetta er kröftug
tónlist og mikið af þekktum lögum
sem fólk kannast við,“ segir hann.
Matti segir eina af mestu gítar
hetjum landsins, Sigurgeir Sig-

mundsson, spila með Rokkkórnum
á tónleikunum. „Hann er með rokkið í blóðinu. Sonur hans, Davíð Sigurgeirsson gítarleikari, verður líka
með og Eiður Arnarsson verður á
bassa og á trommum verður Þorbergur Ólafsson.“
Þetta verður þó ekki fyrsta verkefni Rokkkórsins því hann hefur nú
þegar gefið út fjögur lög. „Við fengum Sigurð Ingimarsson söngvara
til að syngja með okkur Jet Black
Joe lagið Rain. Svo gáfum við út

lagið Íslensk kona eftir Áslaugu
Helgu Hálfdánardóttur, meðlim í
kórnum. Síðan erum við að fara að
gefa út annað lag strax eftir helgi,
nýstárlega rokkútgáfu af Ísland,
farsælda frón. Það hafa auðvitað
allir kórar sungið það en ekki alveg
í þessari útgáfu sem við gerum það.
Við fengum Þráin Árna Baldvinsson, gítarleikara í Skálmöld, í lið
með okkur þannig að það verður
Skálmaldarbragur á þessu en þjóðlegur um leið.“ liljabjork@365.is

Flækjur í listhúsi

FERMING
2016

Sýningin Flækjur sem opnuð
verður í Listhúsi Ófeigs í dag
klukkan 15 er fyrsta sýning Írisar Blöndal. Sýningin samanstendur af blýantsteikningum af
hári. Íris er grafískur hönnuður
og lauk námi frá listaháskólanum Istituto Europeo di Design
í Mílano á Ítalíu árið 2011. Af
hverju hár?
„Hár er mjög lifandi myndefni og það sem heillar mig
einna mest við að teikna það er
reglan í óreglunni. Hárin eru í
raun bara línur en þegar þeim
er raðað saman mynda þau eina
heild og í stað þess að einblína á
formið sem slíkt skipta skuggar
og áferð mestu máli. Það er rosalega gaman að sjá hvernig myndefnið nánast lifnar við á blaðinu

þegar línurnar koma saman en
síðustu línurnar finnst mér alltaf skemmtilegastar en það eru
litlu hárin sem falla ekki að
heildinni og fara sína eigin leið,“
segir Íris.
„Mýktin í blýantinum finnst
mér skemmtileg. Svartur er ekki
bara svartur og það er ákveðin
kúnst að „byggja upp“ teikningarnar með lögum af strokum í
mismunandi stíl og skapa þannig
mismunandi áferð sem að lokum
verður að myndefninu.“
Listhúsið er opið mánudaga til
föstudaga frá klukkan 10.00 til
18.00 og laugardaga frá klukkan
11.00 til 16.00. Sýningin stendur
til miðvikudagsins 2. mars 2016.

Vefsíða Írisar: irisblondal.com

Ótrúlegt úrval

Hár er mjög lifandi myndefni og það sem heillar mig einna mest við að teikna það
er reglan í óreglunni,” segir Íris Blöndal
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Bætt heilsa með hjálp úr hafi
Amínó® vörulínan samanstendur af þremur nýjum vörum úr fiskprótíni sem er þróað og unnið hjá Iceprotein.
Fiskprótínið er unnið úr hágæða hráefni sem fellur til við flakavinnslu á íslenskum þorski með það að markmiði að
hámarka nýtingu á einstakri náttúruauðlind og bæta lýðheilsu. Framleiðslan byggir á áralöngum rannsóknum.
Amínó® vörulínan samanstendur af fæðubótarefnum sem innihalda þorskprótín, ásamt öðrum
lífvirkum efnum sem styðja við
eða auka heilsubætandi virkni
þorskpeptíðanna. Að sögn dr.
Hólmfríðar Sveinsdóttir, stofnanda og framkvæmdastjóra
PROTIS ehf. sem framleiðir Amínó® vörulínuna, er fiskprótínið unnið úr hágæða hráefni sem fellur til við flakavinnslu á íslenskum þorski.
„Markmiðið er að hámarka nýtingu á einstakri náttúruauðlind
og bæta lýðheilsu. Fiskprótínið er unnið samkvæmt IceProtein® tækni sem byggir á vatnsrofstækni þar sem prótínin eru
meðhöndluð með vatni og ensímum og í framhaldinu síuð þannig
að prótínið sem kallast IceProtein® samanstendur einungis af
smáum lífvirkum peptíðum,“ útskýrir Hólmfríður.
Framleiðsla PROTIS byggir á
áralöngum rannsóknum á fiskprótíni sem vísindamenn rannsókna- og þróunarfyrirtækisins
Iceproteins hafa stundað í samvinnu við Matís, Háskóla Íslands
og fleiri rannsóknastofnanir.
„Markmið PROTIS er að hagnýta
þá miklu þekkingu og reynslu
sem byggst hefur upp í kringum rannsóknir á fiskprótíni og
reynslu við veiðar og vinnslu á
fiski í þágu bættrar lýðheilsu og
betri nýtingar á íslenskum fiskistofnum,“ segir Hólmfríður.

AMÍNÓ® VÖRULÍNAN
Amínó® Liðir, Amínó® Létt og
Amínó® 100% eru nýjar vörur
úr fiskprótíni sem var þróað og
unnið hjá Iceprotein, íslensku
sprotafyrirtæki á Sauðárkróki.
„Fiskprótínið er hundrað prósent hrein náttúruafurð, hægt
er að rekja hvar fiskurinn er
veiddur og allt hráefnið er unnið
á Íslandi. Rannsóknir hafa sýnt
að fiskprótín eru einstaklega
heilsusamleg og þá sérstaklega
þegar búið er að vatnsrjúfa þau,“
segir Hólmfríður.

Amínó® Liðir
Amínó® Liðir er liðkandi blanda
með náttúrulegum efnum úr
hafmínó® Liðir, Amínó® Létt
og Amínó® 100% eru nýjar
vörur úr fiskprótíni úr hafinu

við Ísland. Það inniheldur sæbjúgu (Cucumaria frondosa) og
IceProteins® (vatnsrofin þorskprótín). Skrápurinn samanstendur að mestu leyti úr brjóski og
er því mjög ríkur af kollageni en
einnig lífvirka efninu chondroitin sulphate sem verndar liði
fyrir skemmdum og örvar endurbyggingu á skemmdu brjóski.
Fyrir utan að innihalda kollagen og chondroitin sulphate er
sæbjúgnaextraktið ríkt af sinki,
joði og járni sem og bólguhemjandi efnum sem nefnast saponin.
Auk sæbjúgna og IceProteins® inniheldur Amínó® Liðir
túrmerik, vítamín D, vítamín
C og mangan. Rannsóknir hafa
sýnt að vatnsrofin fiskprótín
eins og eru í IceProtein® auka
upptöku á kalki úr meltingarvegi
og styðja þannig við liðaheilsu.
Kollagen, chondroitin sulphate,
vítamín D, vítamín C og mangan eru allt efni sem eru mikilvæg fyrir liðaheilsu.

Markmið PROTIS
er að hagnýta þá
miklu þekkingu og
reynslu sem byggst hefur
upp í kringum rannsóknir
á fiskprótíni og reynslu
við veiðar og vinnslu á
fiski í þágu bættrar lýðheilsu og betri nýtingar á
íslenskum fiskistofnum.

Hólmfríður Sveinsdóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri PROTIS ehf. sem framleiðir Amínó® vörulínuna.

MYND/ANTON

Hólmfríður Sveinsdóttir

Amínó® Létt
Amínó® Létt er seðjandi og
mettandi blanda sem auðveldar þyngdarstjórnun. Alþjóðlegar rannsóknir benda til að prótín virki meira mettandi en fita
og kolvetni og að neysla á prótíni fyrir máltíð hafi mildandi
áhrif á blóðsykur. Einnig hafa

Ida er betri af liðagigt eftir að hún fór
að nota Amínó® Liði.

Steinþóra Sigurðardóttir öðlaðist meiri liðleika í bakinu og þarf ekki lengur að taka
inn verkjalyf að staðaldri eftir að hún fór að taka Amínó® Liði.

rannsóknir sýnt að vatnsrofin
fiskprótín hafa áhrif á boðefnin
CCK og GLP-1 sem eru lykilboðefni fyrir mettun. Margt bendir til að ekki sé nóg af GLP-1 hjá
fólki sem þjáist af ofþyngd. Auk

IceProteins® inniheldur Amínó®
Létt glúkómannan sem eru náttúrulegar trefjar unnar úr hnýði
rótar konjac-plöntunnar. Glúkómannan er þekkt fyrir einstaka
hæfileika til að auka umfang sitt í
meltingarveginum og auka þannig
seddutilfinningu og seinka tæmingu magans. Það hefur verið
staðfest í klínískum rannsóknum
að glúkómannan stuðli að þyngdartapi [1].
Einnig inniheldur Amínó® Létt
króm-pikkólínat. Króm er nauðsynlegt fyrir orkubúskap líkamans vegna hlutverks þess í efnaskiptum glúkósa. Króm-pikkólínat hefur mikið verið notað við
þyngdarstjórnun þar sem það er
talið minnka sykurlöngun.
Amínó® 100% inniheldur einungis IceProtein® (vatnsrofin
þorskprótín). Samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum eru þorskprótín talin einstaklega heilsusamleg
vegna náttúrulegrar blöndu af
mikilvægum amínósýrum á borð
við glútamín, leusín, lysín og arginín. Amínó® 100% er góð leið til
að auka úthald og jafna orkustig
á milli mála.

Amínó® Liðir, Amínó® Létt og Amínó® 100% eru nýjar vörur úr fiskprótíni.

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

Góða reynsla af Amínó®
Liðum
Þær Steinþóra Sigurðardóttir og
Ida Haralds Malone hafa báðar
notað Amínó® Liði og láta vel
af. „Ég var mjög slæm í baki og
leiddu verkirnir í bakinu niður í
annan fótinn. Ég var með stöðug
óþægindi og hálfhaltraði. Eftir
að ég fór að taka inn Amínó®
Liði öðlaðist ég meiri liðleika í
bakinu og þarf ekki lengur að
taka inn verkjalyf að staðaldri,“
segir Steinþóra.
Ida hefur haft liðagigt í um
þrjátíu ár og hefur henni gengið
upp og ofan að finna réttu lyfjablönduna. „Stundum hefur það
gengið vel í nokkur ár en svo
fer að síga á ógæfuhliðina. Eftir
að ég fór að taka Amínó® Liði
hef ég getað minnkað lyfjatöku, auðvitað með samþykki
míns læknis. Ég á ekki nógu
mörg orð yfir hvað ég er ánægð
með Amínó® Liði,“ segir Ida.

[1] Walsh et al., 1984. International
Journal of Obesity, Vol 8(4).
P. 289-293.
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Rappsveitin Úlfur Úlfur vann verðlaun fyrir bestu
plötu ársins 2015 á Hlustendaverðlaununum sem
fóru fram um síðustu helgi. Fram undan er
annasamt og skemmtilegt ár með tónleikahaldi
víða um land og upptökum á nýju efni. Þeir segjast
enn sömu gaurarnir og þeir voru fyrir fimm árum
þegar frumburður þeirra kom út.

Úlfur Úlfur í allri sinni dýrð, f.v. Arnar Freyr Frostason
og Helgi Sæmundur Guðmundsson.

Bikar og bling
eru vatn
á mylluna

MYND/ERNIR

HÁMARKS VIRKNI
HÁMARKS ÁRANGUR

Terranova stendur fyrir gæði, hreinleika og hámarks
virkni. Inniheldur engin fylliefni, bindiefni eða önnur
aukaefni. Terranova - bætiefnin sem virka.
Fæst í flestum heilsuvörubúðum og apótekum, nú einnig í Nettó.

Vörurnar frá Terranova passa saman við mína hugmyndafræði um heilsusamlegt líferni. Vísindi og náttúra mætast þar
sem næringarefnum er blandað saman í réttum hlutföllum
fyrir hámarks upptöku. Vörurnar eru einnig lausar við öll
aukaefni sem gerir Terranova besta valkostinn.
ARNÓR SVEINN, KNATTSPYRNUMAÐUR OG NEMI

NÁNAR Á FACEBOOK
TERRANOVA HEILSA

Tvíeykið Úlfur Úlfur sló heldur
Snapchat (IAMU LFURULFUR) en
betur í gegn síðasta sumar með útvið erum hryllilega latir í kynninggáfu annarrar plötu sinnar, Tveimarstarfi dag frá degi. Segjum frá
því helsta sem er í gangi hjá okkur á
ur plánetum. Platan var valin besta
plata ársins á Hlustendaverðlaununsamfélagsmiðlum til að minna á tilum um síðustu helgi og sló þar við
vist okkar og mætum í viðtöl þegar
listamönnum á borð við Of Monsters
eftir því er leitað. Annars erum við
and Men, Diktu, Bubba Morthens og
frekar viðkunnanlegir. Kaupið plötSpaðadrottningunum.
una okkar.“
Það eru Arnar Freyr Frostason
Tónlistariðnaðuri nn hefur
og Helgi Sæmundur Guðmundsson
breyst mjög mikið um allan heim
sem skipa sveitina en tæp fimm ár
undanfarinn áratug og á sú þróun
eru liðin síðan frumburður sveitarlíka við um Ísland þar sem sala á
innar, Föstudagurinn langi, kom út.
diskum dregst jafnt og þétt saman.
Arnar Freyr segir þá félaga þó lítið
„Þessi þróun er óhjákvæmileg og
hafa breyst á þeim tíma. „Við erum
maður aðlagast bara, „survival
enn þá sömu gaurarnir. Þótt fimm
of the fittest“ og allt það. Engin
ár líði eins og augnablik fórum við
ástæða til þess að fara í fýlu. Það
úr því að vera ringlaðir unglingar
eru fimm ár síðan við gáfum út
í ringlaða „grown ass
fyrri plötu okkar og
men“. Fyrst og fremst
við prentuðum ekki
tókst okkur að afnema 100 eintök. Restmarka betur hvað við
Áður fyrr in var gefins á vefsíðu okkar. Við föttuðvildum nákvæmlega
var þetta um snemma að þetta
gera, hvað við vildum
segja og hvernig. Við tónlist unga
snýst ekki lengur um
færðum okkur nær
plötusölu; sýnileiki
hefðbundnu poppi en fólksins, en núna
er allt og fólk elskar
vildum nálgast það úr er komin kynfrítt sjitt. Vægi netsnýrri átt.“
ins hefur margfaldast
Hann segir sömu slóð af fullorðnu
eins og á öðrum sviðum lífs okkar allra
lög má l h a fa g i lt fólki sem ólst
og það eru svo margvarðandi textagerðina. „Þeir fjalla um upp við að
ir ókannaðir möguleikar.“
kunnuglegt efni; ást, hlusta á þetta,
En þótt það sé auðdjamm, pólitík, trúarbrögð og þú veist, sem rappar með. veldara að koma sér
hversdagslegt íslenskt Arnar Freyr Frostason
á framfæri en áður
líf. En við forðuðumst
með tilkomu netsins
að endurtaka klisjur
eykst líka samkeppnin
þar, svo aðstæður hafa í raun lítið
sem hafa verið notaðar af milljón
manns í milljón ár. Við fundum röddbreyst að sögn Arnars. „Sjálfur
ina okkar, keyptum ógeðslega góðar
fagna ég þessari þróun, finnst yndgræjur til þess að láta hana hljóma
islegt að listamenn geti unnið alla
sem best og krosslögðum fingur.“
vinnuna í eigin mætti og þetta sé
Þeim þykir afar vænt um verðfrekar slagur þar sem hreinir hæfilaunin frá síðustu helgi. „Það skiptleikar og útsjónarsemi skipta máli
ir auðvitað mestu að lifa í sátt við
en ekki batteríið á bakvið mann.“
sjálfan sig en svona viðurkenning
Gott ár fram undan
frá þeim sem eru að hlusta og dæma
mann er ekkert slor. Maður er bara
Íslenska rappsenan hefur vaxið
þakklátur og stoltur. Ótrúlegur heiðhratt undanfarin 1-2 ár og segir
ur, takk, allir sem kusu. Bullið borgArnar það vera stórbrotna þróun.
aði sig og mamma getur hætt að
„Þótt senan sé ekki stór er hún lygilega fjölbreytt. Stelpum fjölgar
hafa áhyggjur. Við vorum að hefjast handa við að semja og taka upp
með degi hverjum sem er ótrúlega
fyrir næstu plötu svo bikar og bling
sterkt og menn eru stöðugt að ögra
eru bara vatn á mylluna.“
forminu. Áður fyrr var þetta tónlist unga fólksins en núna er komin
Allt fór vel
kynslóð af fullorðnu fólki sem
Arnar segir góð viðbrögð gagnólst upp við að hlusta á þetta sem
rýnenda og almennings við Tveimrappar með lögum í bílnum sínum
ur plánetum ekki beint hafa komið
á meðan krakkarnir þeirra taka
á óvart, og þó. „Það er í eðli rappundir. Ég geri mér ekki alveg grein
fyrir því hvort fólk sé orðið opnara
ara að ranta fullir sjálfstrausts
fyrir rapptónlist eða að tónlistin sé
og deyja fyrir málstaðinn en auðorðin aðgengilegri fyrir almenning.
vitað veit maður aldrei fyrirfram
hvað fólki finnst. Í hreinskilni sagt
Kannski sitt lítið af hvoru.“
fannst mér við vera með illaða plötu
Það verður nóg að gera hjá þeim
í höndunum. Ekki af því að ég vissi
félögum í vetur og næsta sumar.
að viðbrögðin yrðu góð, fremur af
„Við erum byrjaðir að semja efni
því að það er hugarástand sem er
fyrir næstu plötu eins og fyrr segir
nytsamlegt að tileinka sér. Ég hefði
þótt ég ætli ekki að blaðra um neitt
ekki slegist við neinn ef platan hefði
varðandi útgáfu. Síðan er fullt af
fengið falldóm en ég hefði örugglega
góðum giggum í vændum: Sónar,
sannfært mig um að allir nema við
Aldrei fór ég suður, Secret Solstice,
væru heimskir, að fólk myndi bara
Eistnaflug og Þjóðhátíð. Þetta verðfatta þetta seinna. Það var samt oft
ur gott ár.“
sem ég átti erfitt með að sofna af
Lífið snýst þó ekki bara um tónáhyggjum yfir viðtökunum því við
list. Arnar var að klára viðskiptavorum að kasta einhverju mjög perfræði frá Háskóla Íslands um árasónulegu inn í sviðsljósið. Fólk er í
mótin og Helgi er hálfnaður með
eðli sínu mannætur en blessunarferðamálafræðina. „Annars er
lega fór þetta vel og ég hef sofið vel
þetta bara það sem við gerum þótt
hausinn sé ekki einungis á kafi í
síðan þá.“
Sveitin gefur sjálf út diskinn
Úlfur Úlfur. Helgi gerir takta og
semur lög við allskyns tilefni og ég
og er kynningarstarfið að mestu í
höndum þeirra félaga. „Mesta orkan
reyni að skrifa eins og vindurinn
fer í að gera eftirminnileg myndum hvað sem er í hvaða formi sem
bönd og lög sem meika sens á einer. Úlfur Úlfur er kjarninn sem
hverjum útvarpsstöðvum. Það virktilvera okkar snýst um en á sama
ar ágætlega fyrir okkur. Við erum
tíma veitir hann okkur frelsi til að
auðvitað á Facebook, Twitterog
gera allt sem okkur langar til.“

smáauglýsingar
atvinna

Sölufulltrúar
512 5000
512 5426og sími
Viðar Ingi Pétursson
vip@365.is
Afgreiðsla
smáauglýsinga
Hrannar Helgason
hrannar@365.is
512 5441
er opinn
alla virka daga
frá 8-17

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

This Is Your Dream Job
Careers in Medical Technology

noxmedical.com

Nox Medical is a leading medical technology company, developing medical solutions for sleep diagnostics. We are a
fast growing company, built on a solid foundation, seeking talented people to join our entrepreneurial team of 40
professionals. The company offers an opportunity to participate in the building of world class medical products.
Our products improve health by making sleep diagnostics more simple, efficient and comfortable in all patient groups,
especially children. Our team is passionate about using technology to evolve the field of sleep medicine.

Software Developer

Project Manager

This position is integral to the continued development
of Nox Medical’s software solutions.

The project management function is responsible for managing
wide variety of projects including:

Qualifications and Education

› Application of project management skills to realize a timely launch of
products while addressing all of the associated business objectives

› B.Sc. / M.Sc. degree in a technology related subject such as; engineering,
mathematics, computer science or physics.
› High skill level in software development, especially with C# and WinForms.
› Experience with Android app development is a plus.
› Experience with front-end or back-end web development is a plus.

V&V Engineer
The V&V team is responsible for various product development
tasks including:

› Drive a culture of urgency and on-time, on-budget project delivery
› Collaborate with project cross functional (XFT) team members to create a
project plan, project objectives and deliverables
› Lead and coordinate all of the activities of the XFT team through all phases
of the development process
Qualifications and Education
› B.Sc. / M.Sc. degree in related field or equivalent experience required
› Experience with project management and project portfolio management
› Excellent oral and written communication skills to support team leadership,
project update and interaction with all levels within the organization

› Design, automation and execution of testing protocols for software and devices
› Managing clinical validation of medical products
› Creation of design and test documentation
› Development and approval of medical device accessories
Qualifications and Education
› Strong technical skills and understanding
› B.Sc. / M.Sc. Degree in Computer Science, Engineering or equivalent
› Interest and/or experience in software testing
› Good English conversational and writing skills

›› Further Information
Further information can be acquired by contacting Torfi Markússon
(torfi@intellecta.is) and Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is)
at Intellecta. Tel: +354 511 1225. www.noxmedical.com/about/careers
Applications should be submitted at www.intellecta.is.
A resumé must be supplied with the application.
Application deadline is up to and including February 14th 2016.

› Strong documentation skills and ethic

Katrínartún 2 ı noxmedical.com
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Arkþing leitar að duglegu
og hugmyndaríku fólki

Sumarstörf - Leggðu línurnar fyrir framtíðina
Við leitum að öflugum háskólanemum til starfa. Við bjóðum upp á fjölbreytt sumar
störf og leggjum áherslu á að nemar fái að spreyta sig á raunhæfum verkefnum sem
tengjast starfsemi fyrirtækisins. Starfstímabil háskólanema er 3 mánuðir.
Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar.

•
•
•
•

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá
og kynningarbréf.

Að umsækjandi stundi nám á háskólastigi
Nám í verk- eða tæknifræði er kostur
Sveinspróf eða meistararéttindi í rafiðn er kostur
Starfið krefst nákvæmni, skipulagshæfni og
sjálfstæðra vinnubragða
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu
Landsnets. Öllum umsóknum verður svarað.

Um Landsnet
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
þeirra og í sátt við umhverfið og
samfélagið. Landsnet er góður
vinnustaður þar sem fjölbreytt
og krefjandi verkefni eru leyst af
samhentum hópi starfsfólks.

Vegna fjölbreyttra og spennandi
verkefna framundan, leitum við að
arkitektum, byggingafræðingum
og tækniteiknurum

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

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA
REKSTRARSTJÓRA ...

Kunnátta í Revit Architecture er kostur
Umóknir sendist á arkthing@arkthing.is
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál
www.arkthing.is

... á eitt af verkstæðum okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Þú þarft að vera hress og geta umgengist viðskiptavini,
stjórnað mannskap og hafa reynslu af bílum. Við kunnum
að meta reynslu.

Umsóknir sendist á:
tomas@solning.is
driving

Smiðjuvegi 68-72, Rvk

Hjallahrauni 4, Hfj

emotion

Fitjabraut 12, Njarðvík

Austurvegur 52, Selfossi

Barðinn, Skútuvogi 2

Veitingastjóri óskast
Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum fagmanni,
sjálfstæðum og áreiðanlegum einstaklingi með ríka þjónustulund og vilja til að takast á við spennandi starf.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Viðheldur gæðaþjónustustigi, hefur yfirumsjón með
veitingasal og veislusal, þjálfar starfsfólk, skipuleggur vaktir
starfsfólks, skipuleggur mannaráðningar, skipuleggur innkaup. 100 % starfshlutfall

SUMARSTÖRF 2016
Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða fólk í fjölbreytt sumarstörf.
Um er að ræða landvörslu, upplýsingagjöf, afgreiðslu, umsjón tjaldsvæða,
ræstingar, vaktstjórn í veitingasölu og almenn verkamannastörf.

• Skaftafell: Landvarsla og upplýsingagjöf,

umsjón tjaldsvæðis, ræstingar, afgreiðsla í verslun
og veitingasölu, vaktstjórar í veitingasölu.

• Höfn í Hornafirði: Landverðir og starfsfólk í
upplýsingagjöf og afgreiðslu.

• Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í

upplýsingagjöf og afgreiðslu, í ræstingar og
í almenn störf.

Ofangreind störf eru flest á tímabilinu frá byrjun júní til
loka ágúst. Nokkur störf eru þó til lengri (maí – september)
eða skemmri (júlí – ágúst) tíma. Laun eru greidd samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambands
Íslands. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

• Snæfellsstofa á Skriðuklaustri: Landverðir,

starfsfólk í upplýsingagjöf, afgreiðslu og ræstingar.

• Skaftárstofa á Kirkjubæjarklaustri:
Landverðir og starfsfólk í upplýsingagjöf
og afgreiðslu.

• Askja og Ódáðahraun, Kverkfjöll,

Hvannalindir, Möðrudalur, Snæfell,
Lónsöræfi, Lakagígar, Eldgjá, Hrauneyjar
og Nýidalur: Landverðir
Umsækjendur um landvarðastörf skulu hafa lokið
landvarðanámskeiði, eða búa yfir sértækri reynslu
sem nýtist í starfi. Ítarlegri upplýsingar um störfin,
hæfniskröfur og aðbúnað starfsmanna má finna á
heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; www.vjp.is
og hjá þjóðgarðsvörðum á viðkomandi svæðum.

PORT hönnun

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Umsóknarfrestur er til og með 1 mars nk. og skulu umsóknir sendar á netfangið: umsoknir@vjp.is
eða í pósti merktum: Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík.

Starfsmaður í morgunverðarsal
Þjónusta við morgunverðarhlaðborð, dagleg uppsetning og
frágangur ásamt tilfallandi verkefnum.
Leitum eftir sjálfstæðum, stundvísum, þjónustulunduðum
og áreiðanlegum einstaklingum með góða enskukunnáttu.
Reynsla af þjónustustörfum er kostur. Aldurstakmark er 22
ár. 60% - 70% starfshlutfall

Kvöld og helgarvinna
Við höfum störf fyrir glaðlegt þjónustufólk í aukavinnu um
kvöld og helgar í veitingasal. Reynsla af þjónustustörfum er
mikill kostur.
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á
hakon@kitchenandwine.is
fyrir laugardaginn 12 febrúar 2015

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

| Atvinna |
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Verslunarstjóri í Hríseyjarbúðinni

Heilsuhúsið Smáratorgi

Umsjónarmaður

Hríseyjarbúðin auglýsir eftir áhugasömum og metnaðarfullum aðila í 100 % starf til að sjá um daglegan rekstur
búðarinnar, póstafgreiðslu og póstútburð.
Hríseyjarbúðin er stofnuð í júní 2015 er í eigu 55 einkaaðila og fyrirtækja. Í Hrísey er leik- og grunnskóli, íþróttahús
og sundlaug, fiskvinnsla og fleiri smá fyrirtæki.
Samfélagið er lítið en þar er kyrrð og fegurð.
Hríseyjarferjan Sævar gengur alla daga vikunnar, 9 ferðir
á dag og tekur siglingin aðeins 15. mínútur.

Við leitum að sjálfstæðum og metnaðarfullum
leiðtoga í starf umsjónarmanns Heilsuhússins á Smáratorgi.

Nánari upplýsingar um Hrísey má sjá á www.hrisey.is

Starfssvið og helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri verslunar.
• Umsjón með starfsmannahaldi, mönnun og vaktaplani.
• Umsjón með pöntunum á vörum, sölu og birgðum.
• Umsjón með skipulagi og útliti verslunar.
• Aðstoða viðskiptavini við val á vörum í verslun.

Áhugasamir sendi póst á hrisey@hrisey.net
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem
umsækjandi rökstyður hæfni sína til rekstrar berist á
netfangið hrisey@hrisey.net
Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016.

Hæfniskröfur:
• Mikill áhugi og góð þekking á heilsu og heilsuvörum.
• Hæfni til að stýra og vinna með fólki.
• Miklir söluhæﬁleikar og rík þjónustulund.
• Góð tölvukunnátta.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði.

Umsóknarfrestur er til 16. febrúar n.k. Nánari upplýsingar veita Elsa Ágústsdóttir, forstöðumaður verslanaog markaðssviðs, elsa@heilsuhusid.is og Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, hallur@heilsuhusid.is.
Hægt er að sækja um starﬁð á heimasíðu Heilsuhússins, heilsuhusid.is. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Útkeyrsla, sala og áfylling
Hlutastarf – afleysing í eitt ár

Í samræmi við jafnréttisáætlun Heilsuhússins hvetjum við jafnt karla sem konur til þess að sækja um
stöðu hjá fyrirtækinu.

Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir
starfsmanni til afleysingar í eitt ár.
Starfið felst í útkeyrslu, sölu og áfyllingu í verslanir á
höfuðborgarsvæðinu. Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg og þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.
Við leitum að þjónustulunduðum og jákvæðum starfsmanni
í afleysingu í eitt ár.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til box@frett.is
fyrir 20. febrúar 2016 merkt Útkeyrsla-0602

Kanntu að meta umhverfið?
Sérfræðingur í umhverfismálum
Við leitum að sérfræðingi í umhverfismálum sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná
árangri í starfi. Sérfræðingur í umhverfismálum sér um að meta og kynna umhverfisáhrif
verkefna og áætlana og mun móta nýjar starfsaðferðir í umhverfismálum.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með og vinna við mat á
umhverfisáhrifum
• Þróun á skilvirkum leiðum til að móta
umhverfisviðmið
• Rannsóknir á umhverfismálum
• Stuðningur við og þátttaka í vinnu
skipulagsmála

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði jarðfræði,
landafræði eða umhverfisverkfræði er kostur
• Reynsla af vinnu við mat á umhverfisáhrifum og gerð
umhverfismælikvarða
• Reynsla af vinnu við skipulag sveitarfélaga
• Árangursrík reynsla af verkefnastjórnun smærri verkefna og skýrslugerð
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsfólki og umhverfi

Um Landsnet
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
þeirra og í sátt við umhverfið og
samfélagið. Landsnet er góður
vinnustaður þar sem fjölbreytt
og krefjandi verkefni eru leyst af
samhentum hópi starfsfólks.

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

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

Miðborg óskar eftir fasteignasala.
Óskað er eftir duglegum einstaklingi sem er
heiðarlegur, hugmyndaríkur og á gott með
mannleg samskipti. Gott starfsumhverfi og mikil
reynsla. Umsóknir sendist á johann@midborg.is,
fyrir 15. febrúar nk.

Competition & State Aid Officers
The Authority is recruiting an Officer to join
its Competition and State Aid Directorate
(CSA). Additional qualified candidates will
also be considered for vacancies foreseen in
the Directorate over the next 12-18 months.

JOB REFERENCE 04/2016
Deadline for applications:
28 February 2016
Start date: Summer/Autumn 2016

initially and other potential positions
over the next 12-18 months

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

We are looking for well qualified lawyers
with extensive experience within the field of
competition and/or state aid law. The successful candidate will be assigned responsibility for assessing state aid and/or competition cases. Tasks include examination
of complaints and notifications, drafting of
decisions, and legal opinions on the effects
of state aid and/or anti-competitive market
behaviour.

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

Orkufell ehf leitar eftir duglegum og sjálfstæðum
rafiðnaðarmönnum til starfa í góðu vinnuumhverfi með
skemmtilegu fólki. Viðkomandi getur hafið störf fljótt.
Hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Gott skipulag og eljusemi
• Gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti
• Menntun í faginu er kostur en ekki skilyrði
Fyrirspurnir ásamt ferilskrá sendist á netfangið
orkufell@orkufell.is

Oddi er stærsti framleiðandi landsins á sviði umbúða úr pappír og plasti, ásamt því að veita atvinnulífinu fjölbreytta prentþjónustu.
Viðskiptavinir Odda eru úr mörgum starfsgreinum einkum á sviði sjávarútvegs, matvælaframleiðslu, iðnaðar, verslunar, þjónustu
og útgáfu. Oddi hefur um 240 starfsmenn á fjórum starfsstöðvum í Reykjavík og er velta fyrirtækisins liðlega 5 milljarðar króna.
Oddi er jafnréttissinnaður vinnustaður sem leggur mikla áherslu á samspil mannauðs, samfélags og umhverfis.

Framkvæmdastjóri sölusviðs
Oddi hugar að sókn á markaði og leitar að sterkum leiðtoga í lykilstöðu hjá fyrirtækinu. Leitað er
að víðsýnum og söludrifnum einstaklingi í ábyrgðarmikið og krefjandi starf. Undir sölusvið falla
markaðsmál og þjónusta við viðskiptavini og þar starfa 25 starfsmenn. Framkvæmdastjóri er
öflugur og framsækinn leiðtogi í hópi jafningja við stjórnun fyrirtækisins.
Ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á sölumálum fyrirtækisins
• Dagleg stýring sölusviðs
• Viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini
• Áætlanagerð og markmiðasetning
• Árangursmælingar og greining sölutækifæra

Við gerum kröfu um viðeigandi menntun
og haldbæra reynslu af svipuðum störfum.
Sterkir persónueiginleikar eins og kraftur,
leiðtogahæfni og frumkvæði eru mikill kostur.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk.
Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Alþýðusamband Íslands eru heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað og tólf þúsund í fimm
landssamböndum og 50 aðildarfélögum um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í
aðildarfélögum ASÍ eru starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum.
Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi.

Hagfræðingur Alþýðusambands Íslands
Alþýðusamband Íslands leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að starfa sem hagfræðingur
sambandsins, sem jafnframt er deildarstjóri hagdeildar. Staða hagfræðings ASÍ er ein af lykilstöðum
á skrifstofu Alþýðusambands Íslands.
Starfs- og ábyrgðarsvið

Æskileg menntun og hæfni

• Hafa umsjón með og stýra rannsóknum og veita
ráðgjöf á sviði kjara- og efnahagsmála
• Taka þátt í þróun og mótun nýs samningalíkans
• Veita faglega ráðgjöf við gerð kjarasamninga
• Vinna ýmsar úttektir og tillögugerð vegna vinnu
samtakanna að velferðar-, skatta-, atvinnu-,
verðlags-, vinnumarkaðs- og umhverfismálum
• Koma fram fyrir hönd Alþýðusambandsins bæði í
fjölmiðlum og fyrir framan smærri og stærri hópa
• Stýra hagdeild ASÍ

• Háskólapróf og/eða framhaldsnám í hagfræði
eða viðskiptafræði
• Víðtæk reynsla á sviði rannsókna og ráðgjafar um
efnahags- og atvinnumál
• Innsýn og þekking á kjarasamningum, kjaraviðræðum
og eðli þeirra er kostur
• Frumkvæði, faglegur metnaður, nákvæmni í
vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Færni og næmni í mannlegum samskiptum
• Færni í að miðla þekkingu í töluðu og rituðu máli
• Geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi og reynsla
af teymisvinnu

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk.
Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Orkubú Vestfjarða ohf. býr að áratuga reynslu við virkjun vatnsafls og jarðhita og dreifingu og sölu raforku.
Félagið á og rekur orkuver og raforkustöðvar til raforkuframleiðslu, ásamt nauðsynlegum mannvirkjum til
raforkuflutnings og raforkudreifingar, jarðvarmavirki og fjarvarmakyndistöðvar ásamt nauðsynlegu dreifikerfi.
Aðalskrifstofa félagsins er á Ísafirði og starfsstöðvar á Hólmavik og Patreksfirði.

Orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða
Orkubú Vestfjarða ohf. óskar eftir að
ráða orkubússtjóra til að stýra öflugum
og vaxandi rekstri orkubúsins.
Í boði er stjórnunarstarf hjá
traustu félagi þar sem þrífst öflugt
fjölskylduvænt samfélag bæði hvað
menningu og tómstundir snertir.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Stjórnunarreynsla er skilyrði
Góð rekstrarþekking
Sóknarhugur, framsýni og frumkvæði
Framúrskarandi samskiptahæfni
Áhugi á mannauðsmálum
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar nk.
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Konur, jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.
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RARIK - Aðalbókari
RARIK óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan einstakling í starf aðalbókara.
Aðalbókari ber ábyrgð á bókhaldi Rarik. Um er að ræða fullt starf.
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess
að reka fimm hitaveitur.
Fyrirtækið hefur á undanförnum áratugum
unnið jafnt og þétt að uppbyggingu
dreifikerfisins og er nú svo komið að meir en
helmingur dreifikerfisins er jarðstrengir.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á daglegum
færslum bókhalds
• Umsjón með afstemmingum bókhalds
• Vinna við árshlutauppgjör og ársreikninga
• Vinna við almennt rekstrareftirlit
• Veitir ráðgjöf í bókhalds- og uppgjörsmálum
• Önnur tilfallandi verkefni

• Viðskiptafræðingur af fjármála- eða
endurskoðunarsviði og/eða meistarapróf í
reikningsskilum
• Þekking og reynsla af Dynamics Ax
• Nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
• Mjög góð þekking á Excel og Word
• Þekking og reynsla af gerð fjárhagsáætlana og
ársreikninga

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is)
í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við Reyðarfjörð
er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði starfsmanna,
öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Sérfræðingur á rannsóknastofu
Við viljum ráða áhugasaman og ábyrgan sérfræðing á rannsóknastofu Alcoa Fjarðaáls. Þar fara fram fjölbreyttar
mælingar sem skipta höfuðmáli í framleiðslustjórnun og gæðakerfi okkar. Vinnutími er að jafnaði frá kl. 8 til 16
á virkum dögum, að viðbættum bakvöktum.
Ábyrgðarsvið
· Daglegur undirbúningur sýna og tækja
· Reglulegt viðhald tækjabúnaðar
· Reglubundnar mælingar
· Skráning og eftirlit með niðurstöðum
· Viðhald og eftirfylgni ferla
Hæfniskröfur
· Háskólamenntun í efnafræði eða sambærileg
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Góð tölvukunnátta
· Gild ökuréttindi
· Reynsla af stjórnun er kostur

Almennar hæfniskröfur
Starfsmenn þurfa að hafa metnað til að takast á við
krefjandi verkefni og ná árangri. Gerð er krafa um sterka
öryggisvitund. Unnið er í teymum, sem krefst lipurðar
í samskiptum.
Umsóknum skal skilað á www.alcoa.is til og með 22. febrúar.
Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Upplýsingar veitir Bjarki Sigurbjartsson, leiðtogi
á rannsóknastofu, bjarki.sigurbjartsson@alcoa.com
eða í síma 470 7700.
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Skjalastjóri Embættis landlæknis
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða skjalastjóra í fullt starf. Skjalastjóri leiðir þróun og umsjón með
skjalavörslu embættisins. Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð,
samskiptahæfni og fagmennsku.
Embætti landlæknis starfar í samræmi við lög
um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007.
Samkvæmt lögunum er embættinu ætlað að
stuðla að heilbrigði landsmanna, m.a. með
því að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og
efla lýðheilsustarf í landinu.

Nánari upplýsingar um embættið má finna á
vef þess www.landlaeknir.is

Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem hefur frumkvæði, metnað til að ná árangri og er lipur í
mannlegum samskiptum.
Næsti yfirmaður er sviðsstjóri rekstrar og þjónustu, en starfsmaðurinn mun stýra hópi starfsmanna sem
vinna við skjalavörslu og skráningu.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og
rafræns skjalastjórnunarkerfis
• Stýrir starfi vinnuhóps sem hefur umsjón með
skjalavörslu
• Umsjón með móttöku, skráningu, varðveislu og
miðlun skjala
• Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni
með skjalaskráningu
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og
starfsmenn
• Skipulagning og framkvæmd fræðslu um
skjalamál

• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og
upplýsingafræða
• Þekking og reynsla af skjalavörslukerfinu ONE
• Almenn og góð tölvukunnátta skilyrði
• Reynsla af innleiðingu skjalastjórnunarkerfis kostur
• Góð leiðtogahæfni og færni í mannlegum
samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku skilyrði.
Norðurlandamál er kostur

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu
Fræðslu- og frístundaþjónusta annast
rekstur sjö grunnskóla, fjórtán leikskóla,
níu félagsmiðstöðva, tíu frístundaheimila,
Vinnuskóla Hafnarfjarðar, Námsflokka
Hafnarfjarðar – miðstöðvar símenntunar
og Tónlistarskóla Hafnarfjarðar,
íþróttamannvirkja bæjarins og hefur umsjón
með daggæslu í heimahúsum.
Auk þess hefur sviðið umsjón og eftirlit
með rekstri tveggja sjálfstætt starfandi
leikskóla og eins grunnskóla. Fræðslu- og
frístundaþjónusta hefur einnig það hlutverk
að skapa börnum og ungmennum skilyrði til
virkrar þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi.
Hafnarfjörður er framsækið sveitarfélag
sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi,
fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.
Nánari upplýsingar um bæjarfélagið á
www.hafnarfjordur.is

Markmið sviðsins er að vera faglegt og framsækið forystuafl í mennta-, æskulýðs- og íþróttamálum
og veita börnum og fjölskyldum í bænum heildstæða þjónustu og stuðla að samfellu í öllu starfi sem
hefur velferð íbúa að leiðarljósi.
Sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu heyrir beint undir bæjarstjóra og skipar ásamt honum og
öðrum sviðsstjórum yfirstjórn bæjarins.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnsýslu sviðsins
• Yfirumsjón með eftirliti og mati á skóla- og
frístundastarfi og eftirfylgni þess
• Stýrir fjárhagsáætlanagerð í fræðslu- og
frístundamálum og framkvæmd hennar
• Stefnumótun og forysta við þróun og innleiðingu
nýrra áherslna og úrræða í fræðslu- og
frístundamálum ásamt mati á árangri og eftirliti
• Undirbúningur mála fyrir fræðsluráð ásamt
ábyrgð og eftirfylgni með ákvörðunum ráðsins
• Samstarf við opinbera aðila í skóla- og
frístundamálum, innan- og utanlands

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Háskólamenntun á framhaldsstigi er æskileg
• Framúrskarandi samstarfs-, samskipta- og
leiðtogahæfni
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla ásamt reynslu af
breytingastjórnun
• Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Víðtæk þekking og reynsla af málefnum leikskóla,
grunnskóla og/eða frístundastarfi er æskileg
• Þekking og reynsla af stefnumótunarvinnu
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku
og kunnátta í norrænu máli er kostur

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

RÁÐGJÖF
• Að gera betur í dag
en í gær er drifkraftur
nýrra hugsana og
betri árangurs

RÁÐNINGAR
• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is
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Tanntækni eða vana aðstoð vantar frá
miðjum apríl, á stofu sérfræðitannlæknis
á höfuðborgarsvæðinu.

SKIPULAGS- OG BYGGINGARFULLTRÚI UPPSVEITA BS.
Bláskógabyggð/Grímsnes - og Grafningshreppur/ Hrunamannahreppur
Skeiða-og Gnúpverjahreppur/Flóahreppur/Ásahreppur

Í boði er 80 – 100% starf eftir samkomulagi og má búast við einhverri
yfirvinnu tvo til fjóra daga í mánuði. Áhugasamir sendi upplýsingar og
ferilskrá á box@frett.is merkt TANN-202 fyrir 12. feb. nk.

Byggðasamlag Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar:

Ritari með aðstöðu á Laugarvatni
Starfssvið:
• Almenn skrifstofuvinna.
• Skráning og meðhöndlun skjala.
• Sjá um upplýsingar á heimasíðu embættisins.
• Svörun fyrirspurna sem berast embættinu, bæði í gegnum
síma og tölvupóst.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.
• Reynsla af skrifstofuvinnu með áherslu á skjalavinnslu
er kostur.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og vilji til að kynna sér nýjungar
og takast á við fjölbreytt verkefni.
• Hafa góða þjónustulund.

ER VIRKILEGA
LAUST STARF
Í MÓTTÖKU
HJÁ H:N?

Starfsmaður á tæknisviði með aðstöðu á Borg
Starfssvið:
• Verkefnastjórnun og verkeftirlit fjölbreyttra verkefna.
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Vinna við fráveitumál.
• Vinna við GPS landmælingar og landupplýsingar.
• Vinna við kaldavatns- og hitaveitur.
• Vinna með byggingarfulltrúa að ákveðnum verkefnum
s.s. eftirlit, afleysingar, mælingar o.fl.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknifræðingur eða verkfræðingur.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af
opinberri stjórnsýslu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni.
• Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og CADhugbúnaðar.

Við leitum að kátum starfsmanni til að dekra við
viðskiptavini okkar, svara í síma, sjá um póstinn,
halda utan um innkaupin og sjá um daglegan
rekstur húsnæðis. Auk ýmissa tilfallandi verkefna,
sem hugmyndaríkir starfsfélagar hrista fram úr
erminni reglulega.
Hann þarf að breiða út fagnaðarerindið, skilja
vestfirsku og austfirsku, koma vel fyrir og kunna
að meta kraftmikinn vinnustað.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. hefur það hlutverk að annast lögbundin verkefni skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa fyrir aðildarsveitarfélög byggðasamlagsins auk þess að vinna að tækni- og framkvæmdamálum. Byggðasamlagið er með
starfsstöðvar á Laugarvatni í Bláskógabyggð og á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi og þjónar sveitarfélögunum Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi.

Góð menntun er kostur, ef hún skyggir ekki
á menntun framkvæmdastjórans.
Umsóknir berist á atvinna@hn.is eigi síðar
en laugardaginn 14. febrúar. Sjá nánar
á heimasíðu okkar hn.is

Umsóknir skulu berast embættinu að Dalbraut 12, 840 Laugarvatni, fyrir 19. febrúar n.k.
Nánari upplýsingar um starf ritara veitir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi (petur@sudurland.is) í síma 486 1145 og
upplýsingar um starf á tæknisviði veitir Börkur Brynjarsson (borkur@sudurland.is) í síma 480-5500 milli kl. 9 og 12 alla virka daga.

Bifvélavirkjar - mjög góð laun fyrir réttan aðila
Viltu breyta til? Langar þig að fara úr vinnugallanum og taka að þér spennandi þjónustustarf?
Öflugt bílaumboð leitar að glaðlyndum og jákvæðum bifvélavirkja í starf þjónusturáðgjafa á verkstæði.
Góð laun fyrir réttan aðila.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Móttaka viðskiptavina
Bilanagreining og þarfagreining vegna verka
Sala til viðskiptavina og samskipti við viðskiptavini
Samræming bókana á verkstæði
Dagleg eftirfylgni með stöðu verka
Frágangur reikninga

Umsjón með starfinu hafa Bryndís, bryndis@talent.is
og Lind, lind@talent.is hjá Talent í síma 552-1600

Menntaður bifvélavirki
Reynsla af bilanagreiningu og viðgerðum
Mikil þjónustulund og jákvætt viðmót
Góð færni í mannlegum samskiptum
Samningafærni
Góð almenn tölvukunnátta

www.talent.is | talent@talent.is | Sími 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
lind@talent.is

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is
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Á fljúgandi ferð
Við leitum að kraftmiklum einstaklingum með góða samskiptafærni
til að bæta við sístækkandi starfsmannahóp okkar. Við bjóðum upp
á skemmtileg og krefjandi störf hjá metnaðarfullu fyrirtæki sem
starfar í alþjóðlegu umhverfi.

Sérfræðingur
í aðgerðagreiningu

Sérfræðingur
á Flugvallasviði í Reykjavík

Flugvallarstarfsmaður
á Keflavíkurflugvelli

Sérfræðingur aðgerðagreiningar hefur
umsjón með öflun og vinnslu gagna til að
bæta gæði og þjónustu við viðskiptavini
Isavia, ásamt stuðningi við aðrar deildir
á Keflavíkurflugvelli í umbótaverkefnum,
rekstri og framkvæmdum. Sérfræðingur
aðgerðagreiningar vinnur með hermunarog bestunarkerfi Isavia ásamt tölulegri
greiningu, tölfræði, líkindafræði og
biðraðafræði til að veita nauðsynlegt
framlag við ákvarðanatöku.

Sérfræðingur á Flugvallasviði hefur eftirlit
með ástandi mannvirkja í samvinnu við
sérfræðinga fyrirtækisins, stýrir framkvæmdaverkefnum og hefur umsjón með
gerð útboðsgagna. Einnig felur starfið í sér
fjárhagslegt utanumhald viðhalds- og
nýframkvæmda flugmálahluta Samgönguáætlunar og skýrslugerð um framkvæmdirnar.

Helstu verkefni eru snjóruðningur, hálkuvarnir
og björgunar- og slökkviþjónusta, viðhald
flugvallarins og umhverfis hans og viðhald
bifreiða og tækja.

Hæfniskröfur:
• Verkfræðipróf, framhaldsmenntun
á sviði aðgerðagreiningar er kostur
• Reynsla af aðgerðagreiningu er kostur
• Þekking eða reynsla af straumlínustjórnun (e. lean)
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu
og rituðu máli

Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af mannvirkjagerð
og rekstri og viðhaldi mannvirkja
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
er kostur
• Réttindi byggingastjóra er kostur
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar,
frumkvæði og metnaður í starfi
Nánari upplýsingar um starfið
veitir Guðný Unnur Jökulsdóttir,
gudny.jokulsdottir@isavia.is

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfi. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir,
audur.bjarnadottir@capacent.is, og Þóra Pétursdóttir,
thora.petursdottir@capacent.is, hjá Capacent.

Umsóknarfrestur er til og með
21. febrúar.

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi
og hálkuvörnum er kostur
• Iðnmenntun (bifvélavirki, vélvirki eða
svipað) sem nýtist í starfi sem og
vinnuvélapróf eru einnig kostir
• Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir
og krafa er gerð um að standast
læknisskoðun áður en störf hefjast
Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri
þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.
Þeir sem ráðnir verða munu hefja störf í
dagvinnu en fara síðar á vaktir eftir
atvikum. Umsækjandi þarf að standast
bakgrunnsskoðun Ríkislögreglustjóra
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.
Nánari upplýsingar um starfið
veitir Guðjón Arngrímsson,
gudjon.arngrimsson@isavia.is

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu
formi á www.isavia.is/atvinna

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.
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Skólaliði óskast
við Tækniskólann
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Ferðaskrifstofan Ferðakompaníið ehf.
auglýsir:
Við leitum að manneskju í fullt starf í bókunar- og úrvinnsludeild.
Um er að ræða framtíðarstarf sem losnar fljótlega og því þyrfti
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Í starfinu felst móttaka
pantana og utanumhald með hópabókunum. Nauðsynlegt er að
búa yfir þjónustulipurð, tölvukunnáttu, skipulags- og samvinnuhæfileikum. Krafist er góðrar frönskukunnáttu.

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem
hentar báðum kynjum þar sem margþætt reynsla nýtist vel.
Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund mikilvæg.

Ferðakompaníið er 15 ára fjölþjóðlegt fyrirtæki.
Þar vinna 25 starfsmenn sem koma víðsvegar að úr heiminum.
Helstu samstarfsaðilar okkar erlendis eru í Frakklandi en undanfarin ár hafa viðskipti við Holland og Belgíu stórlega aukist.

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 14. febrúar 2016.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir sendist til: Ferðakompanísins ehf – Fiskislóð 18 -20,
101 Reykjavík og/eða á netfang info@ferdakompaniid.com

www.tskoli.is

http://www.destination-islande.com/
http://www.iceland-like-a-local.com/

Viltu nýta meiraprófið í sumar?
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í sumarstörf.
Við leitum að bílstjórum með CE meirapróf staðsetta í Reykjavík,
Austurlandi og Akureyri. Um fjölbreytt störf er að ræða við
olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip.
Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið
sjálfstætt.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og
karla til að sækja um störfin.

Umsóknir
sendist á
odr@odr.is.
Ráðningartíminn
er sveigjanlegur,
getur verið allt frá
byrjun apríl til loka
september.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937
(Reykjavík og Austurland) og Guðjón Páll Jóhannsson í síma
550-9910 (Akureyri).
Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum.
Olíudreifing | Hólmaslóð 8-10 | 101 Reykjavík | sími 550-9900 | odr@odr.is | www.oliudreifing.is

Hornleikari
óskast
Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir
lausa til umsóknar stöðu almenns
hljóðfæraleikara í horndeild frá og
með ágúst 2016.
Hæfnispróf fer fram 10. maí 2016
í Hörpu.
Umsóknarfrestur er til 2. mars 2016.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).

Fiskeldisfræðingur eða starfsmaður
með reynslu af fiskeldi
Eldisstöðin Ísþór í Þorlákshöfn óskar eftir fiskeldisfræðingi eða vönum fiskeldismanni til starfa. Starfsmaðurinn þarf að búa í nágrenni við Þorlákshöfn eða
á Árborgarsvæðinu.
Hæfniskröfur: Reynsla af fiskeldi, sjálfstæð vinnubrögð, áreiðanleiki.
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn ásamt ferilskrá á
Kristínu Helgadóttur starfsmannastjóra á umsoknir@fjardalax.is
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.

Einleiksverk:
1. R. Strauss hornkonsert nr. 1 (fyrsti
kafli)
2. W.A. Mozart hornkonsert (1. kafli án
kadensu) nr. 2 KV417, nr. 3 KV447
eða nr. 4 KV495
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir
þátttakendum að minnsta kosti tveimur
vikum fyrir hæfnispróf.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands,
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra
(una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

Eldisstöðin Ísþór / Nesbraut 25, 815 Þorlákshöfn
www.sinfonia.is » 545 2500

Ert þú drífandi og
hugaður leiðtogi?

Við leitum að forstöðumanni nýrrar stafrænnar þróunardeildar
Stafræn tækni er lykillinn að framtíðinni. Við hjá Arion banka ætlum að nýta hana til
að bæta sífellt þjónustu og bjóða snjallar og hagkvæmar vörur. Við erum því að setja
á fót nýja deild á upplýsinga- og tæknisviði sem mun vinna að stafrænum þróunarverkefnum í nánu samstarfi við aðrar einingar bankans með áherslu á hraða, sveigjanleika og lipurð. Við leitum að forstöðumanni sem mun móta og leiða þessa deild.

Starfssvið
· Byggir upp nýja deild um stafræna framtíð
· Leiðir þverfagleg teymi sem vinna að þróun á þjónustu og lausnum
· Hefur yfirumsjón með Agile verkefnum sem nýta tækni á nýjan hátt
· Tekur þátt í að móta og útfæra stefnu bankans í stafrænni tækni

Hæfni og eiginleikar
· Leiðtogahæfni, drifkraftur og hæfni til stefnumótunar
· Samskiptafærni, samvinna og hæfni til að byggja upp tengslanet
· Sköpunarkraftur og lausnamiðuð hugsun
· Þekking og reynsla af Agile hugbúnaðarþróun
· Brennandi áhugi og þekking á stafrænni tækni, nýjustu þróun og neytendahegðun
· Reynsla af stjórnun í upplýsingatækni
· Háskólanám á meistarastigi sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar veitir Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri,
netfang brynja.grondal@arionbanki.is sími 444 6386.
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2016. Umsækjendur sæki um á vef bankans www.arionbanki.is.
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

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.
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Lögmenn Laugardal óska eftir
löglærðum fulltrúa til starfa. Gott
starfsumhverfi og mikil reynsla.
Umsækjandi þarf að hafa
lögmannsréttindi og reynsla af
málflutningi er æskileg. Óskað er eftir
einstaklingi sem er jákvæður og
hugmyndaríkur og með framúrskarandi
samskiptahæfni.
Umsóknir sendist á johann@llaw.is,
fyrir 15. febrúar nk.

SKOÐUNARMENN ÓSKAST
Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki.
Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvukunnáttu er kostur. 2. stig stýrimannsréttndi er krafa í annað
starfið. Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir
starfinu.
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com eigi síðar en
9.febrúar 2016.

NÁMSSTÖÐUR LÆKNA
Landspítali óskar að ráða lækna
með lækningaleyfi í námsstöður í
eftirfarandi sérgreinum lækninga:

Augnlækningar
Barnalækningar
Bráðalækningar
Fæðinga- og
kvensjúkdómalækningar
Geðlækningar

Námsstöðurnar fela í sér tækifæri til að sækja námsráðstefnur,
taka þátt í vísindastarfi, umbótaverkefnum, kennslustarfi og
alþjóðlegu unglæknastarfi auk aðgangs að fjölda námstækifæra
innan spítalans.
Stöðurnar eru veittar til allt að 3 ára frá 29. ágúst 2016 eða eftir
samkomulagi og er ráðið í fullt starf og nám. Tekin verða viðtöl
við umsækjendur í lok febrúar og gengið frá ráðningum fyrir
1. apríl 2016.
Sjá nánari upplýsingar um einstakar sérgreinar á vef Landspítala
www.landspitali.is/mannaudur

Lyflækningar
Skurðlækningar
Öldrunarlækningar

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN
Óskum eftir að ráða starfsmenn í þakdúka-lagnir.
Helst húsasmiði eða mönnum vönum þakdúkalögnum
en þó ekki skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á steinunn@takplan.is

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

Save the Children á Íslandi

Forstöðumaður heilbrigðislausna
TM Software er framúrskarandi hugbúnaðarfyrirtæki sem starfar á heilbrigðis- og veflausnasviði.
Heilbrigðislausnasvið þróar hugbúnað fyrir heilbrigðisþjónustuna og eru lausnir sviðsins
notaðar af flestum heilbrigðisstarfsmönnum landsins á hverjum degi.
Hjá TM Software starfa 70 manns og þar af eru 30 á heilbrigðislausnasviði.

TM Software leitar að metnaðarfullum stjórnanda til að leiða heilbrigðislausnasvið fyrirtækisins.
Á sviðinu starfar öflugur hópur hugbúnaðarsérfræðinga sem leggur metnað sinn í að þróa framúrskarandi lausnir á heilbrigðissviði.
Meðal verkefna forstöðumanns eru:
•
Daglegur rekstur heilbrigðislausnasviðs
•
Stjórnun og starfsmannamál
•
Viðskiptastjórnun og ráðgjöf til helstu viðskiptavina
•
Vera hluti af yfirstjórn fyrirtækisins og taka þátt í
stjórnun þess og stefnumótun
Hæfniskröfur:
•
Stjórnunarreynsla á sviði hugbúnaðarþróunar
•
Reynsla af viðskiptastjórnun og ráðgjöf
•
Reynsla af vöruþróun og nýsköpun
•
Reynsla á sviði heilbrigðismála er kostur
•
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•
Leiðtoga- og samskiptahæfileikar
•
Metnaður, frumkvæði og drifkraftur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hákon Sigurhansson, hakon@tmsoftware.is
Sótt er um starfið á vef TM Software, www.tmsoftware.is/lausstorf
Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Umsóknarfrestur er til 16. febrúar 2016.

TM Software | Borgartúni 37 | 105 Reykjavík | Sími: 545 3000 | info@tmsoftware.is | www.tmsoftware.is
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Umsjónaraðili veislusalar á Seltjarnarnesi
Óskum eftir jákvæðum og drífandi einstakling eða einstaklingum til að sjá um útleigu, umsjón, viðveru og þrif á veislusal. Salurinn er til leigu fyrir hvers kyns mannamót svo sem
fundi, fyrirlestra, afmæli, skírnarveislur, starfsmannaveislur,
brúðkaupsveislur, fermingarveislur og fleira.
Nánari upplýsingar í síma 892-0750 eða í gegnum netfangið
salurinn@outlook.com

Uppsetning
og viðhald á
iðnaðarhurðum
Óskum eftir að ráða starfsmann við
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum.
Viðkomandi þarf að hafa gott verksvit, vera
handlaginn, hraustur og útsjónarsamur;
geta unnið sjálfstætt, talað og lesið
íslensku og hafa bílpróf.
Umsóknir er hægt að fylla út á vefsíðu
Héðins hf. og á vefsíðu Job.is.
Einnig má senda umsóknir á netfangið
atvinna@hedinn.is.

Spennandi
störf hjá Lyfju
Lyfsöluleyfishafi á Húsavík
Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
Í starfinu felst meðal annars að bera faglega ábyrgð á
rekstri lyfjabúðarinnar, annast daglegan rekstur og umsýslu, sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu
markmiðum sem Lyfja setur.
Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan
lyfjafræðing. Í boði er krefjandi og áhugavert starf á
skemmtilegum og líflegum vinnustað í vaxandi bæjarfélagi.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi
• Stjórnunarhæfileikar og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áreiðanleiki og fagmennska
• Metnaður og skipulögð vinnubrögð
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Lyfjafræðingur á Höfn í Hornafirði
Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til að veita lyfjaútibúi Lyfju í flokki 1 á Höfn í
Hornafirði forstöðu.

Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Viltu koma út að
keyra í sumar?
Samskip óska eftir bílstjórum til sumarafleysinga.
Um er að ræða akstur og dreifingu vöru innan
höfuðborgarsvæðisins sem og á landsbyggðinni.
Hæfniskröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka
með tengivagn er kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi
er kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða
ástund og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu
og samskiptum
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri
og hafa hreina sakaskrá

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Í starfinu felst meðal annars að bera faglega ábyrgð á
rekstri lyfjaútibúsins, annast daglegan rekstur og umsýslu
og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum sem Lyfja setur.
Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan
lyfjafræðing. Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum
vinnustað í rótgrónu og kraftmiklu bæjarfélagi.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi
• Stjórnunarhæfileikar og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áreiðanleiki og fagmennska
• Metnaður og skipulögð vinnubrögð
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsjónarmaður lyfjaútibús á Þórshöfn
Við leitum að einstaklingi til þess að taka við starfi umsjónarmanns lyfjaútibús Lyfju á Þórshöfn.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
Umsjónarmaður lyfjaútibús þarf að sjá til þess að unnið sé
eftir lögum og reglugerðum sem um starfsemina gilda og
samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum sem Lyfja setur
sér. Umsjónarmaður hefur yfirumsjón með vörum, vörumóttöku og frágangi í verslun. Starfið felur einnig í sér
ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afhendingu lyfja
gegn lyfseðli, afgreiðslu og ráðgjöf um val og notkun lausasölulyfja auk annarra tilfallandi verkefna.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri í
síma 530-3800, hallur@lyfja.is
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem
konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Lyfjatæknimenntun og reynsla úr apóteki er kostur
• Áreiðanleiki og metnaður
Vinnutíminn er mánudaga, fimmtudaga og föstudaga frá kl.
10:00 til kl. 16:00 og á þriðjudögum frá kl. 10:00 til kl. 12:00.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til 21. febrúar.
Sækja má um störfin á heimasíðu Lyfju, www.lyfja.is
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Við leggjum metnað okkar í að afhenda viðskiptavinum vörur skjótt og örygglega hvert á land sem er
og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra.
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem
fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is,
umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com

Saman náum við árangri

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

www.hagvangur.is
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LAUS STÖRF
Á LANDSPÍTALA

Öldrunarlækningadeild á Landakoti

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI
OG HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Við leitum eftir drífandi einstaklingum með leiðtogahæfni og áhuga á öldrunarhjúkrun á L-4 sem er
sérhæfð meðferðar- og endurhæfingardeild og opin sjö daga vikunnar allt árið.
Starfsemin miðar að þjónustu fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma. Meðferðin miðar að því
að auka hæfni einstaklingsins til að takast á við breyttar aðstæður og viðhalda vitrænni og
líkamlegri færni.

Hjarta- og æðaþræðingastofa

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI
Starf hjúkrunardeildarstjóra er laust til umsóknar. Á hjarta- og æðaþræðingastofu fer fram
fjölbreytt starfsemi sem tekur m.a. til kransæðaþræðinga, kransæðavíkkana, gangráðsísetninga
og raflífeðlisfræðilegra aðgerða.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2016, til 5 ára. Hjúkrunardeildarstjórinn er
yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg
málefni innan deildarinnar.

Almennar lyflækningar

SÉRFRÆÐILÆKNIR/ VANUR
DEILDARLÆKNIR EÐA HEIMILISLÆKNIR
Í ALMENNUM LYFLÆKNINGUM
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis/ deildarlæknis með reynslu eða heimilislæknis í almennum lyflækningum. Starfið veitist frá 1. apríl 2016 eða eftir samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt
starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó verið samkvæmt nánara samkomulagi.
Spennandi verkefni varðandi uppbyggingu almennra lyflækninga m.a. undirbúningur að stofnun
greiningardeildar er framundan. Staðan getur verið góð símenntunarstaða fyrir starfandi heimilislækna og getur ráðningin verið til skemmri tíma.

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild

VERKEFNASTJÓRI
Landspítali óskar eftir að ráða öflugan verkefnastjóra í rekstrarlausnir heilbrigðis- og
upplýsingatæknideildar. Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni hjá traustri stofnun með
umfangsmikinn upplýsingatæknirekstur, gott starfsumhverfi og virk endurmenntun. Leitað er
eftir jákvæðum einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.
Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum, tölvum og öðrum tæknibúnaði. Í rekstrarlausnum starfa um 30 starfsmenn sem sinna
rekstri tölvukerfa og þjónustu við um 5.000 notendur ásamt innkaupum og innleiðingu á miðlægum tölvubúnaði. Starfsemin er vottuð samkvæmt og öryggisstaðlinum ISO 27001.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR
Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn.
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

Sérfræðingur
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingi
á skrifstofu félagsþjónustu. Um er að ræða
áhugavert og fjölbreytt starf sem reynir á öguð
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Krafist er
háskólaprófs eða sambærilegrar menntunar á
sviði félagsmála.
Skrifstofa félagsþjónustu annast verkefni
sem varða húsnæðismál, barnavernd, málefni
aldraðra, málefni fatlaðs fólks sem og málefni
innflytjenda og flóttafólks. Þá heyra málefni
félagsþjónustu sveitarfélaga, jafnréttismál,
ofbeldismál og öryggi, gæði og eftirlit með
félagsþjónustu undir skrifstofuna. Jafnframt
tekur skrifstofan þátt í erlendu samstarfi á
þessum sviðum.
Mikilvægt er að viðkomandi sérfræðingur
hafi víðtæka þekkingu og reynslu af opinberri
stjórnsýslu og samstarfi þvert á ráðuneyti. Enn
fremur er æskilegt að hann hafi sérþekkingu á
þeim málaflokkum sem heyra undir skrifstofu
félagsþjónustu. Þá er einnig gerð krafa um
víðtæka þekkingu og reynslu af alþjóðlegum
samskiptum, ekki síst norrænu samstarfi innan stjórnsýslunnar. Jafnframt er mikilvægt að
viðkomandi hafi leiðtogahæfileika, færni og
áhuga á sviði stjórnunar og stefnumótunar og
geti starfað undir miklu álagi. Einnig þarf viðkomandi að búa yfir færni til að tjá sig í ræðu
og riti á íslensku, ensku og einu öðru Norðurlandamáli, auk þess að sýna lipurð og hæfni í
mannlegum samskiptum.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að
sækja um starfið.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og
starfsferil berist velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík,
eða á netfangið postur@vel.is eigi síðar en 22.
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 störfum, með síðari
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Bolli Þór Bollason, skrifstofustjóri skrifstofu félagsþjónustu,
(bolli.thor.bollason@vel.is).
Velferðarráðuneytinu, 6. febrúar 2016.
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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.

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA
SKEMMTILEGT Í SUMAR?
Ölgerðin leitar að öflugu og jákvæðu sumarstarfsfólki

Upplýsingar veitir Róbert Andersen
á staðnum eða í síma. 8919669

HÆFNISKRÖFUR

robert@loftorka.com

• Aldur 20+

• Samviskusemi og jákvæðni

• Hreint sakavottorð

• Íslensku eða enskukunnátta

Ölgerðin er eitt stærsta

• Þjónustulund og sjálfstæð vinnubrögð

• Geta unnið undir álagi

fyrirtækið á sínu sviði.

• Stundvísi og góð framkoma

• Bílpróf  lyftarapróf kostur

Ölgerðin framleiðir, flytur inn,

• Góð samskiptahæfni

• Reglusemi og snyrtimennska

dreifir og selur matvæli og

Loftorka Reykjavík ehf.
Miðhrauni 10
210 Garðabæ.

sérvöru af ýmsum toga.
VÖRUHÚS

FRAMLEIÐSLA

Ölgerðin rekur öflugt vöruhús
þar sem unnið er á vöktum.

Í framleiðslunni fer fram bruggun á
bjór og átöppun á öllum framleiðslu
afurðum Ölgerðarinnar.

Hlutverk og ábyrgð
• Tiltekt og afgreiðsla pantana
• Móttaka á vörum
• Tilfallandi störf sem tilheyra
í stóru vöruhúsi
DREIFING
Ölgerðin rekur 15 bíla dreifikerfi ásamt
úthýstum leiðum. Meirapróf er kostur.
Hlutverk og ábyrgð
• Dreifing og afhending pantana
• Samskipti við viðskiptavini

Við leitum að starfsmanni sem er í
iðn eða tækninámi, hefur reynslu eða
áhuga á því sviði. Unnið er á vöktum.
Hlutverk og ábyrgð
• Störfin fela í sér vinnu við og
tæknilega umsjón með vélbúnaði
sem notaður er við framleiðslu á
bjór, gosi, vatni og safa.
• Leitast er við að ná hámarks
afköstum fyrir hverja framleiðslu 
lotu með hagkvæmni og góða
nýtingu að leiðarljósi.

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

Áhugasamir geta sótt um á
http://umsokn.olgerdin.is/
storf/ eða á olgerdin.is
Umsóknarfrestur er til og með
20. febrúar nk.

www.olgerdin.is

• Tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu

Sérfræðingur
á Alþjóðasviði
Borgun óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing í umsóknardeild
Alþjóðasviðs. Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun og
hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við
leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum
eftir gildunum vilji, virði og vissa.

Helstu verkefni

Menntun og hæfniskröfur

Áreiðanleikagreiningar viðskipta

Háskólapróf sem nýtist í starfi

Skráning umsókna

Framúrskarandi þjónustulund
og samskiptahæfileikar

Samskipti og þjónusta við erlenda
viðskiptavini
Önnur tilfallandi verkefni

Reynsla af greiðslumiðlun kostur
Mjög góð enskukunnátta í töluðu
og rituðu máli
Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna
undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is.
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erna Lind Rögnvaldsdóttir,
deildarstjóri umsóknardeildar, í síma 560 1636.
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Verkstjóri á framkvæmdasviði
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða verkstjóra á framkvæmdasvið. Verkstjóri
skipuleggur verkefni vélaverkstæðis og vinnuflokka veitukerfa og hefur umsjón með
daglegri stjórnun þeirra.
Starfið heyrir undir sviðsstjóra framkvæmdasviðs.
Norðurorka hf. rekur vottað gæðakerfi (ISO 9001) en hluti þess er gæðastjórnun í vatnsveitu
GÁMES – (greining áhættuþátta og mikilvægra eftirlitsstaða).
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Skipulagning og undirbúningur verka.
• Sjórnun og úthlutun verka.
• Þátttaka í áætlanagerð og stefnumótun.
• Öryggismál.
• Samskipti við verktaka.
• Samskipti við viðskiptavini.

• Iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af stjórnun er kostur og einnig af jarðlögnum.
• Góð almenn tölvukunnátta. Þekking á teiknikerfum kostur.
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Jákvæðni og mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.
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Gastec ehf óskar eftir sölumanni
Vegna vaxandi umsvifa óskar Gastec ehf eftir sölumanni
með menntun eða reynslu á sviði málmiðnaðar,
t.d. vélvirkja, vélstjóra, vélfræðingi.
Starfið felur í sér almenn sölustörf á búnaði og
rekstrarvörum til málmiðnaðar og einnig sölu og þjónustu
á FUJITSU varmadælum. Viðkomandi þarf að vera góður
í mannlegum samskiptum og hafa góða enskukunnáttu.
Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið
gastec@gastec.is
Nánari upplýsingar í síma 5877000, Þráinn eða Hnikarr

Starfsfólk
óskast
Ert þú brosmildi bókara-,

Umsjón með ráðningunni hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is)
Upplýsingar um starfið veitir Vigfús Ingi Hauksson sviðsstjóri, netfang ingi@no.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar n.k.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á vefslóðinni:
https://nordurorka-hf.rada.is/
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá, afrit af prófskírteinum og önnur þau gögn sem
umsækjandi metur nauðsynleg.

sölufulltrúa-, snillingurinn

Vegna aukinna
umsvifa
óskar
Veislan
eftir
starfsfólki í hin
Matreiðslumaður
og
sölufulltrúi
sem
við
leitum
að?
ýmsu störf.
óskast sem fyrst
Starfssvið er m.a:
Reikningagerð,
innheimta,
dagssöluyfirlit/sölupantanir,
mikil
Okkur vantar
góðan
matreiðslu mann
samskipti
við viðskiptavini
og sala (tilboðsgerð
Aðstoð
í eldhúsog starfsfólk,
Veislan
veitingaeldhús
á
Seltjarnarnesi
ásamt símsvörun).

Smurbrauð

óskar íeftir
að ráða:
Leitað er eftir manneskju
100% starf,
með góða reynslu af bókBílstjóra
haldskerfi, tölvukunnáttu, sölu, góða íslenskukunnáttu.
Þjóna
aukavinnu
• Matreiðslumann
sem fyrst í framtíðarstarf.
Unnið
er í Tokí bókhaldskerfi.
Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Dagvinna og helgarvinna önnur hvor helgi eða jafnvel

Veislan
ereru
veisluþjónusta
veitingar
eldhúsi,
smurbrauðsdeild
Einnig
við að rekaselur
kaffihús
semúr
opnar
í maí
og er opið
þriðja
hver.
ogí handverksbakarí
ásamtvið
því að
að ráða
leigja gott
sal og
til 30 sept. og þurfum
ogfleira.
hresst fólk í það.

• Sölufulltrúi /Skrifstofustarf.
Umsækjendur
eru vinsamlegast
senda
ferilskrá
100%
starf dagvinna
frá 9-17. beðnir
Óskastaðsem
fyrst.
Sendið
bréf á andrea@veislan.is
og
umsókninn
á arny@veislan.is
Framtíðarstarf

Norræna húsið
auglýsir eftir bókasafnsog upplýsingafræðingi
í 75% stöðu.

Veislan veitingaeldhús
óskar
Fáið eftir:
endilega upplýsingar

Norræna húsið
The Nordic House

hjá okkur í síma 5612031
Starfsmann
í smurbrauð
Veislan
veisluþjónusta
Eða sendið póst á arny@veislan.is
Austurströnd
12/170
Seltjarnarnes
100% starf,
þarf
að hafa
sími
5612031
www.veislan.is
þekkingu á smurbrauði

3UMARAÚEYSING

eða matseld, íslensku kunnátta nauðsynleg.

Einnig starfsmann í uppvask
100%OG
starf.
3KRIFSTOFU
BËKHALDSSTARF

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA ÎÚUGAN STARFSMANN Å FJÎLBREYTT STA

Sendið tölvupóst á arny@veislan.is
3TARFSVIÈ
6IÈSKIPTAMANNABËKHALD
!LMENN SÅMAVARSLA
-ËTTAKA VIÈSKIPTAVINA
5PPLÕSINGAGJÎF
®NNUR TILFALLANDI VERKEFNI

(¾FNISKRÎFUR
(ALDGËÈ TÎLVUKUNN¹TTA
&RUMKV¾ÈI OG SJ¹LFST¾È VINNU
¶JËNUSTULUND

BIFVÉLAVIRKI
&JÎLBREYTT STARF Å BAKARÅ
ÓSKAST

HUGASAMIR SENDI UMSËKN ¹ ARNY VEISLANI

Ert þú einstaklingurinn sem
við leitum að?
Leitað er að bókasafnsog upplýsingafræðingi í 75% stöðu,
með skráningarheimild og reynslu
af skráningu í Gegni. Gerð er
krafa um góða kunnáttu í sænsku,
dönsku eða norsku ásamt góðri
kunnáttu í íslensku og ensku.
Við leitum að sjálfstæðum
og nákvæmum einstaklingi með
góða samskiptahæfni, ásamt því
að vera opinn fyrir nýjum
hugmyndum og verkefnum.
Helstu viðfangsefni:
– Skráning norrænna
safngagna í Gegni
– Almenn störf í bókasafninu
eftir þörfum
– Vinna við skjalasafn
Norræna hússins
Umsjón með ráðningu
hefur Margrét I. Ásgeirsdóttir,
yfirbókavörður, og veitir hún
upplýsingar um starfið í síma
551-7092 eða í gegnum netfangið
margret@nordichouse.is
Ekki er tekið á móti umsóknum
sem sendar eru á netfangið.
Umsóknir skulu fylltar
út á www.norden.org

Umsóknarfrestur er til og með
21. febrúar 2016.
Með umsókninni þarf að fylgja
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni viðkomandi í starfið.
Umsókn skal vera á dönsku,
sænsku, eða norsku.
Ráðið er í starfið til fjögurra ára
með möguleika á framlengingu
ráðningarsamnings í fjögur ár
í viðbót skv. reglum Norrænu
ráðherranefndarinnar. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi Bandalags
háskólamanna og fjármálaráðuneytis.
Upplýsingar um Norræna húsið
má finna á www.norraenahusid.is

Norræna húsið í Reykjavík er norræn
menningarstofnun með áherslu
á bókmenntir, tungumál, arkitektúr,
hönnun, börn og ungmenni og sjálfbæra
þróun. Markmið hússins eru að koma
norrænni menningu á framfæri og
styrkja tengsl við hin Norðurlöndin.
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku
menningarlífi og húsið er eitt
af meistaraverkum Alvars Aalto.

3UMARAÚEYSING OGEÈA FRAMTÅÈARSTARF

Tékkland bifreiðaskoðun
óskar
eftir
6ANTAR STARFSMANN
SEM FYRST
Å HANDVERKSBAKARÅ
¶ARF
AÈ
VERA
STUNDVÅS
OG
SJ¹LFST¾ÈUR
bifvélavirkja til að annast almenna
bifreiðaskoðun áHUGASAMIR
höfuðborgarsvæðinu.
SENDI UMSËKN ¹ ARNY VEISLANI
Sumarstarf kemur til greina.
Hæfniskröfur:
Faglærður bifvélavirki
Rík þjónustulund
Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki sækja um ef þú ert:
Ekki faglærður bifvélavirki
Fúll á móti
Átt erfitt með að umgangast fólk
Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900
Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal
skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 19. febrúar 2016

Borgartúni / Holtagörðum / Reykjavíkurvegi / Akureyri / Sími 414 9900
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SÖLUMAÐUR MAZDA
innréttingar

Óskum eftir vönum smið á
innréttinga verkstæði.
Getum einnig tekið nema á samning.
Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

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

BLIKK
BLIKK!
STJÖRNUBLIKK ÓSKAR EFTIR
• Blikksmiðum
og mönnum vönum blikksmíði
• Iðnaðarmönnum
• Blikksmiðanemum
• Verkamönnum
• Logsuðumönnum
Í boði eru fjölbreytt störf bæði í smiðju
sem og utan smiðju í skemmtilegu og
gefandi starfsumhverfi.
Næg verkefni eru framundan
Umsóknir sendist á netfangið
olafur@stjornublikk.is

Smi›juvegi 2 • 200 Kópavogur • Sími 577 1200
www.stjornublikk.is

Svæðisstjóri sameinaðrar heimahjúkrunar
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) auglýsir laust til umsóknar starf svæðisstjóra sameinaðar
heimahjúkrunar á suðursvæðinu (Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði). Svæðisstjóri sameinaðar
heimahjúkrunar HH hefur sömu stöðu í skipuriti og aðrir svæðisstjórar og mun jafnframt gegna
starfi fagstjóra hjúkrunar. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði,
stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið
til 5 ára frá og með 1. maí 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Fyrirtækið Þúsund Fjalir ehf óskar eftir Pípurum til starfa.
Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Pípulagna, þar sem
verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.
Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög, verkfræðistofur
og fasteignafélög. Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.
Hjá fyrirtækinu starfa auk pípara, smiðir, múrarar og málarar, sem
hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi sviðum.
Umsækjandi þarf að vera menntaður Pípari, áhugasamur um að
auka getu sína og færni á sviði endurlagna og viðhalds.
Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem
vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. Hver og einn iðnaðarmaður hefur yfir að ráða bíl, sem búinn er verkfærum til flestra
verka.
Starfsandi, umhverfi, og hlunnindi eru einkar góð. Viðskiptavild
fyrirtækisins og orðspor, gera þar fyrir utan starfsumhverfið
þægilegt og hvetjandi. Aðstaða fyrirtækisins er mjög góð og
verkefnaferli byggir á rúmlega 16 ára reynslu á sviði framkvæmda.
Starfsmannafélag er afar virkt.
Ferilsskrá og meðmæli vel þegin, en hafa skal samband við
Björgvin 897 7983 eða retturmadur@gmail.com

NÝTT OG
BETRA APP
Smelltu þér á Fréttablaðsappið
og lestu blaðið í símanum
eða spjaldtölvunni hvar og
hvenær sem er.
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

Stefnt er að því að í sameiginlegri heimahjúkrun HH á
suðursvæðinu verði til ein sameiginleg sýn um markvissa,
faglega og skilvirka heimahjúkrun sem miðar að því að
koma til móts við þarfir þeirra sem þjónustunnar njóta.
Flóknari vandamál og þörf fyrir fjölbreyttari úrræði kalla

Helstu verkefni og ábyrgð
Ber ábyrgð á rekstri sameinaðrar heimahjúkrunar HH gagnvart framkvæmdastjórn
Skipuleggur heimahjúkrun í Kópavogi,
Garðabæ og Hafnarfirði
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
sameinaðrar heimahjúkrunar HH
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi

á nýja nálgun í starfsemi heimahjúkrunar. Í breyttu
skipulagi mun svæðisstjóri fá aukið sjálfstæði til að móta
starfsemina og útfæra þjónustu sem mætir þörfum þeirra
sem þjónustunnar þarfnast og uppfylla um leið kröfur um
árangur samkvæmt mælingum og mati.

Hæfnikröfur
Hjúkrunarfræðingur með framhaldsmenntun
Reynsla af starfi í heilsugæslu og/eða
heimahjúkrun
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
Nám í stjórnun æskilegt
Reynsla af þróunarstarfi og breytingastjórnun
æskileg
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
Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf
Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði
straumlínustjórnunar
Vilji til að skapa gott starfsumhverfi

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Umsókn skal fylgja ítarleg
náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Leggja skal fram staðfestar upplýsingar
um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, til Svövu Þorkelsdóttur,
mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í störf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.
Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi
(www.starfatorg.is).
Nánari upplýsingar veitir Þórunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar – thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is - 585-1300.

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

PORT hönnun
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Ert þú nörd?
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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára
· Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi í
leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Dal
· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í
leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali
· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk
Grunnskólar

Ef svarið er JÁ, þá erum við að leita að þér!
Við erum nörda fyrirtæki og erum að leita að nokkrum nördum með
reynslu sem hafa líka gaman af mannlegum samskiptum bæði við
samstarfsmenn og viðskiptavini.
Nördar hjá okkur þurfa að getað unnið sjálfstætt að verkefnum án þess
að gleyma sér og hafa hag viðskiptavinarins að leiðarljósi. Við erum nú
þegar með mikið af nördum, en þeir þurfa hjálp þar sem mikið er af
verkefnum sem bíða. Miklir möguleikar fyrir réttu einstaklingana að þróa
sig áfram og glíma við spennandi verkefni.

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

Kópavogsbær
kopavogur.is

SECURITY NÖRD

Hæfileiki á sviði NGFW, WAF, IPS og öðrum netöryggislausnum er kostur.
Fær okkur öll til til að finnast við örugg.
RFC 1925

NETWORKING NÖRD

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík
Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

Hæfileikar sem innihalda: Routing and Switching, Datacenter network,
Neteftirlit og IoT væri flott. Fær þetta allt til að hanga saman.
Router ospf 1
Network 127.0.0.1 0.0.0.0 area 0

SNARSPJALLARI

Start-Line: INVITE sip:snarspjallari@skype.sensa.is SIP/2.0
Einstaklingur sem getur bilanagreint og leyst verkefni sem tengjast Skype
for Business. Þetta starf er fyrir þig ef þú vilt hjálpa fólki að minnka mannleg
samskipti og gera þeim kleift að gera það rafrænt.

FIKTARI

Þarf að vera þúsundþjalasmiður sem getur leyst hin ótrúlegustu vandræði
sem notendur koma sér í og með góða hæfileika til órafrænna samskipta.
Þú veist, svona augliti til auglitis eins og í gamla daga.
Starfsreynsla á hverju sviði fyrir sig er nauðsynleg og menntun er alltaf af
hinu góða, en ekki skilyrði. Ef að þú hefur áhuga, þá sendu okkur endilega
umsókn á starf@sensa.is fyrir 29. febrúar 2016.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Sensa er í fararbroddi í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem
sterk liðsheild, hátt þekkingarstig og verðmæt viðskiptasambönd spila stórt
hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og stærsti sölu- og þjónustuaðili Cisco
samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er Sensa eini samstarfsaðili Microsoft á Íslandi
sem er með Premier samning. Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan
starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi, m.a. með því að veita
starfsmönnum tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. Sensa leggur áherslu
á vönduð og fagleg vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.

Ármúli 31 – 108 Reykjavík – Sími 425 1500 – www.sensa.is

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Sumarstörf
við landvörslu
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum
sumarið 2016 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn
Snæfellsjökul, Mývatnssveit, Suðurland og Friðland
að Fjallabaki, Vesturland og sunnanverða Vestfirði.
Um er að ræða tímabundin 100% störf en
starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu
hefja störf í byrjun maí og síðustu ljúka störfum í
október.
Störf landvarða felast m.a. í að hvorki séu brotin
ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúru
vernd, að veita upplýsingar og fræða gesti og
sinna smærra viðhaldi.
Ítarlegri upplýsingar um störfin, starfstímabil,
svæðin og hæfniskröfur eru að finna á starfatorg.
is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi.
Sótt er um störfin með því að fylla út rafrænt
eyðublað sem er að finna í auglýsingunni á vef
Umhverfisstofnunar. Umsóknarfrestur er til og
með 22. febrúar 2016. Í umsókn þarf að koma fram
hvaða svæði verið er að sækja um eða forgangs
röðun þar um.
FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Prime Tours
er ört vaxandi og metnaðarfullt ferðaþjónustu-

Ert þú í leit að ævintýri?

fyrirtæki með 25 starfsmenn.

BÍLSTJÓRAR

DRIVER GUIDE

Fyrirtækið er ferðaskipuleggjandi og bóku-

Í boði er:

Í boði er:

narskrifstofa með margvíslegar skipulagðar
dagsferðir frá Reykjavík. Prime Tours sérhæfir sig
í einkaferðum fyrir einstaklinga og litla hópa.
Prime Tours er einnig akstursaðili í ferðaþjónustu
fatlaðra á vegum Strætó BS. Fyrirtækið kappkostar við að veita vandaða og persónulega
þjónustu þar sem farþeginn er í fyrirrúmi.

100% Starf
Hlutastarf

100% starf
Hlutastarf

Verkefni:

Verkefni:

Leiðsögn í dagsferðum Prime Tours

Akstur með ferðamenn
Akstursþjónusta Fatlaðra (enskukunnátta
ekki nauðsynleg)

Hæfniskröfur:
Leiðsögumannapróf
Meirapróf (D1)
Enskukunnátta (Fleiri tungumál kostur)
Þjónustlund og sveiganleiki

Hæfniskröfur:
Meirapróf (D1)
Enskukunnátta
Þjónustulund og sveiganleiki

Umsóknir sendist á atvinna@primetours.is
Nánari upplýsingar hjá Þóri í síma: 775 1001

Dugguvogur 2 | 104 Reykjavik | S. 571 9600

Sumarstörf
Vantar þig gott sumarstarf?
Við leitum að rösku, jákvæðu og þjónustulunduðu fólki í fjölbreytt
sumarstörf sem henta báðum kynjum. Umsækjendur þurfa að vera
fæddir 1999 eða fyrr.
Í boði eru eftirfarandi störf:
•
•
•
•
•

Afleysingar við matreiðslu
Afleysingar í bókhaldi
Afleysingar rafvirkja á þjónustuvakt
Sérverkefni og afleysingar á Þróunarsviði
Ýmsar afleysingar, s.s. í garðyrkju, matstofu og ræstingum

Starfstímabilið er frá lokum maí og fram í ágúst
Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um
Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef OR, starf.or.is
þar sem nánari upplýsingar um störfin er að finna. Einnig er
hægt að spyrjast fyrir um störfin í netfanginu starf@or.is.
Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2016.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016

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

Orkuveita Reykjavíkur

•

Bæjarhálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Sími • Tel. +354 516 6100

•

www.or.is
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Starfsmenn óskast til starfa í Reykjavík

GARÐABÆ

Verkstæðisstjóri
Hringrás hf. leitar að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra verkstæði félagsins í Reykjavík.
Verkstæðisstjóri sér m.a. um að stýra viðhaldi tækja og starfsmönnum og verktökum sem starfa fyrir félagið.
Helstu verkefni:
• Verkstjórn á verkstæði
• Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
• Áætlanagerð v/viðgerða á tækjum og/eða tækjakaup
• Öll almenn verkstæðisvinna
• Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

STÖRF HJÁ

Hæfniskröfur:

• Reynslaað
af viðgerðum
og tækjum
Hringrás hf. óskar eftir
ráðaá bifreiðum
starfsmann
• Próf í bifvélavirkjun er kostur
• Reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg
í dekkjavinnslu
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Dekkjavinnsla – Tímabundið Starf

Starfsmaður
verkstæðis
Starfslýsing:

Hringrás leitar að metnaðarfullum
og áhugasömum einstaklingi til að starfa á verkstæði félagsins í Reykjavík.
• Taka á móti viðskiptavinum
• Flokka dekk
Hæfniskröfur:
• Aðstoða við að halda dekkjaverksmiðju í fullum afköstum
• Reynsla af viðgerðum á bifreiðum og tækjum
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Lyftarapróf er nauðsyn
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
Í boði eru góð laun fyrir réttan aðila.
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á
Umsóknum
skalogskila
starf@hringras.is
og skal
þeimStarfsmenn
fylgja stutt
lýsing 100
á náms5 stöðum,
rekur á
einnig
dótturfélag í sömu starfsemi
í Kanada.
eru rúmlega
talsins.skal
Hringrás
endurvinnur
ýmisfebrúar
konar úrgang
frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í
Umsóknum
skilað
fyrir 20.
2016.
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Hringrás
er eitt
öflugasta
endurvinnslufyrirtæki
landsins með starfsemi á
Fyrirtækið
fær formlega
vottun
á næstu mánuðum
Umsóknir
starf@hringras.is
25. nóvember
næstkomandi.
4 stöðum
umsendast
landið.á Starfsmenn
erufyrir
rúmlega
50 talsins.
Hringrás endur-

og starfsferli.

Garðaskóli
• Grunnskólakennari
Krakkakot
• Matráður
Ísafold
• Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarnemar, sjúkraliðar og starfsmenn í
aðhlynningu óskast til sumarstarfa
Krókamýri
• Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks
Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

vinnur brotajárn, málma og dekk og breytir í verðmætt hráefni sem selt er
á erlenda markaði til endurnýtingar á ýmiskonar varningi. Þannig stuðlar
Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Rafvirki óskast – ertu ON?
Viltu breyta til? Virkjanarekstur ON óskar eftir jákvæðum og áhugasömum fagmanni til að sinna rekstri, eftirliti og viðhaldi í virkjunum ON
í samvinnu við aðra fagmenn virkjananna. Nánari upplýsingar um vinnufyrirkomulag er að finna á ráðningasíðu ON.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Sinnir daglegum rekstri, eftirliti og viðhaldi í aﬂ- og
spennustöðvum
• Hefur eftirlit með að öryggiskröfum sé framfylgt á vettvangi
• Gætir rekstraröryggis og hagkvæmni í rekstri virkjana
• Stýrir rofum og tengslum við Landsnet í rofaaðgerðum

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun/rafeindavirkjun
• Framhaldsnám í iðnfræði eða meistararéttindi æskileg
• A.m.k. 3. ára reynsla af almennri rafvirkjun
• Reynsla af smáspennu rafvirkjun æskileg
• Reynsla af háspennu rafvirkjun æskileg

Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um starfið. Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningasíðu ON - starf.on.is.
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðssérfræðingur gegnum netfangið starf@on.is.

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

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.
Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur:
Til og með 14. febrúar 2016

| Atvinna |

LAUGARDAGUR 6. febrúar 2016

Útkeyrsla, sala og áfylling
Hlutastarf – afleysing í eitt ár
Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir
starfsmanni til afleysingar í eitt ár.
Starfið felst í útkeyrslu, sölu og áfyllingu í verslanir á
höfuðborgarsvæðinu. Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg og þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.
Við leitum að þjónustulunduðum og jákvæðum starfsmanni
í afleysingu í eitt ár.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist til box@frett.is
fyrir 20. febrúar 2016 merkt Útkeyrsla-0602

Starfsmaður í móttöku

Íslenska Gámafélagið óskar eftir að ráða starfsmann í móttöku.
Um er að ræða starfsstöð fyrirtækisins í Gufunesi og er vinnutíminn
frá kl. 8.00-16.00.
Hæfniskröfur:

• Jákvætt hugarfar og hæfni í
mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni:

• Símsvörun
• Móttaka viðskiptavina
• Almenn tölvuvinnsla

Nánari upplýsingar veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri
starfsmannasviðs. Umsóknir og fyrirspurnir óskast á heimasíðu fyrirtækisins,
http://umsokn.gamur.is, en umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2016.

Verslunarstjóri í Hríseyjarbúðinni
Hríseyjarbúðin auglýsir eftir áhugasömum og metnaðarfullum aðila í 100 % starf til að sjá um daglegan rekstur
búðarinnar, póstafgreiðslu og póstútburð.

Gufunesi

Hríseyjarbúðin er stofnuð í júní 2015 er í eigu 55 einkaaðila og fyrirtækja. Í Hrísey er leik- og grunnskóli, íþróttahús
og sundlaug, fiskvinnsla og fleiri smá fyrirtæki.
Samfélagið er lítið en þar er kyrrð og fegurð.
Hríseyjarferjan Sævar gengur alla daga vikunnar, 9 ferðir
á dag og tekur siglingin aðeins 15. mínútur.
Nánari upplýsingar um Hrísey má sjá á www.hrisey.is
Áhugasamir sendi póst á hrisey@hrisey.net
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem
umsækjandi rökstyður hæfni sína til rekstrar berist á
netfangið hrisey@hrisey.net
Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016.

gamur.is

577 5757

Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 220 manns víða um land en fyrirtækið býður
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“.
Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem
metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við
Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum
aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Spennandi sumarstörf
hjá traustu fyrirtæki
Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðarfjörð. Um er að ræða
framleiðslustörf á þrískiptum átta tíma vöktum í kerskála, skautsmiðju og steypuskála Fjarðaáls.
Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í að minnsta kosti tvo og hálfan mánuð.
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og vera með gild ökuréttindi og hreint sakavottorð.
Almennar hæfniskröfur
Starfsmenn Fjarðaáls þurfa að hafa metnað til að
takast á við krefjandi verkefni og ná árangri. Gerð
er krafa um sterka öryggisvitund. Starfsmenn vinna
í teymum og verða að búa yfir lipurð í samskiptum.

Umsóknarfestur er til og með mánudeginum
22. febrúar. Áhugasamir eru hvattir til að sækja
um sem fyrst. Farið verður með umsóknir sem
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Frekari upplýsingar veitir
Valgerður Vilhelmsdóttir, valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is.
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Umsjónaraðili veislusalar á Seltjarnarnesi
Óskum eftir jákvæðum og drífandi einstakling eða einstaklingum til að sjá um útleigu, umsjón, viðveru og þrif á veislusal. Salurinn er til leigu fyrir hvers kyns mannamót svo sem
fundi, fyrirlestra, afmæli, skírnarveislur, starfsmannaveislur,
brúðkaupsveislur, fermingarveislur og fleira.

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

Sérfræðingur í áætlunarteymi með gott vald á upplýsingatækni

Nánari upplýsingar í síma 892-0750 eða í gegnum netfangið
salurinn@outlook.com

Reykjavíkurborg leitar að metnaðarfullum og öflugum liðsmanni í áætlana- og greiningarteymi.

Viðkomandi mun gegna leiðandi hlutverki við þróun, innleiðingu og notkun á hugbúnaði og tólum til vinnslu fjárhags
áætlunar og stjórnendaupplýsinga. Hann mun halda utanum og þróa gagnavinnslu, áætlunarlíkön, árangursmælingar
og skýrslugjöf um fjármál og rekstur borgarinnar. Þá mun viðkomandi vinna að reglulegum verkefnum deildarinnar við
undirbúning, eftirfylgni, vinnslu og framsetningu fjárhagsáætlunar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Menntun og hæfni:
• Gott vald á upplýsingatækni og notkun hennar til
úrvinnslu gagna og skýrslugjafar
• Rík greiningarhæfni og færni í tölulegri gagnavinnslu
• Þekking á forritun og fyrirspurnartólum er kostur
• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja
þekkingu og vinnubrögð
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi

Uppsetning
og viðhald á
iðnaðarhurðum

• Háskólamenntun og/eða haldgóð reynsla sem nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu rekstrarumhverfi
Reykjavíkurborgar. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Óskum eftir að ráða starfsmann við
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum.
Viðkomandi þarf að hafa gott verksvit, vera
handlaginn, hraustur og útsjónarsamur;
geta unnið sjálfstætt, talað og lesið
íslensku og hafa bílpróf.

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Halldóra Káradóttir í síma 4111111 eða í netfang
halldora.karadottir@reykjavik.is

Umsóknir er hægt að fylla út á vefsíðu
Héðins hf. og á vefsíðu Job.is.
Einnig má senda umsóknir á netfangið
atvinna@hedinn.is.

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

Söluráðgjafi
Við leitum að árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa til að sinna þjónustu
við viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur m.a. í sér þarfagreiningu,
kynningu, ráðgjöf og sölu.
Söluráðgjafi sér um að viðhalda öflugum viðskiptatengslum við núverandi
viðskiptavini og afla nýrra. Viðkomandi þarf að hafi brennandi áhuga á
sölumálum ásamt því að hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

Menntun og reynsla:

¬ Menntun sem nýtist í starfi
¬ Reynsla af sölustörfum
¬ Sjálfstraust og skipulagshæfni
¬ Hæfni í mannlegum samskiptum
¬ Áræðni og frumkvæði

Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Viltu koma út að
keyra í sumar?

¬ Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
¬ Snyrtimennska og reglusemi
¬ Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í
spennandi umhverfi

Samskip óska eftir bílstjórum til sumarafleysinga.
Um er að ræða akstur og dreifingu vöru innan
höfuðborgarsvæðisins sem og á landsbyggðinni.

ÍSLENSKA SIA.IS SEC 78304 01.2016

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri,
kristin@securitas.is
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450 starfsmenn.
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

www.securitas.is

Hæfniskröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka
með tengivagn er kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi
er kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða
ástund og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu
og samskiptum
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri
og hafa hreina sakaskrá
Við leggjum metnað okkar í að afhenda viðskiptavinum vörur skjótt og örygglega hvert á land sem er
og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra.

Sókn er alls ekki
alltaf besta vörnin

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem
fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is,
umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com

www.capacent.is

Saman náum við árangri
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Frekari upplýsingar og umsóknir:
Linda Jóhannsdóttir

822 2272

Linda.j@guldsmedenhotels.com

Viltu vera ON í sumar?
Við leitum að öflugu fólki í margvísleg störf hjá okkur í sumar. Starfstímabilið er frá lokum maí og fram í ágúst.
Í boði eru eftirfarandi störf:
•
•
•

Landgræðsla við virkjanir ON
Sérverkefni á skrifstofu
Umsýsla fasteigna

•
•
•

Vinna við gufuveitu
Viðhald rafbúnaðar
Kynningar á jarðhitasýningu ON

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef Orku náttúrunnar, starf.on.is þar sem nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna.
Einnig er hægt að spyrjast fyrir um störﬁn gegnum netfangið starf@on.is.
Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um störﬁn.

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

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.
Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur:
Til og með 7. mars 2016
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Þjónustu- og viðskiptastjóri
Aflvélar ehf. auglýsir eftir þjónustu- og viðskiptastjóra. Fyrirtækið hefur í yfir 25 ár sérhæft
sig í sölu og þjónustu á tækjum og vélum, m.a. fyrir viðhald flugvalla og vega. Aflvélar
eru með sölu og þjónustu á vetrar- og sumarvörum, s.s. snjótönnum, sand/saltdreifurum,
snjóblásurum, flugvallasópum, götusópum, sláttuvélum, holræsabílum og burstum ásamt
hreinlætisvélum og tækjum frá fremstu framleiðendum á þessum sviðum í Evrópu.
Starfslýsing
- Söluráðgjöf til viðskiptavina
- Tækniþjónusta
- Varahlutapantanir og sala
- Bilanagreining og viðgerðaþjónusta
- Er í senn tæknilegur ráðgjafi, þjónustuaðili og söluráðgjafi
Hæfniskröfur
- Menntun á sviði véla og tækja t.d. vélvirkjun, vélstjórn eða bifvélavirkjun er æskileg.
- Reynsla á sviði véla og tækja er nauðsynleg.
- Þarf að vera vel talandi og skrifandi á ensku.
Önnur tungumál eru kostur en ekki skilyrði.
- Góð tölvukunnátta er skilyrði (notað er word, excel og Navision).
- Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf og lyftarapróf æskilegt.
- Þarf að hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
- Þarf að vera samviskusamur, áreiðanlegur og stundvís.
Við leitum að skemmtilegum og áhugasömum
einstaklingi með frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum sem hefur áhuga á að vera þátttakandi í
ört vaxandi fyrirtæki.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með
ferilskrá og mynd á tölvupóstfang;
bokhald@aflvelar.is fyrir 12. febrúar n.k.
Athugið að upplýsingar er ekki gefnar á staðnum
eða í síma.

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is

Gæði og aftur gæði... fyrir fyrirtæki og stofnanir

Upplýsingatækni
Viltu taka þátt í byltingunni?
Uppbygging er hafin á öflugri upplýsingatækniþjónustu
hjá Deloitte á Íslandi sem byggir m.a. á náinni samvinnu við
Deloitte á Norðurlöndum.
Deloitte á Íslandi leitar að öflugum liðsmönnum á sviði
upplýsingatækniþjónustu og upplýsingatækniráðgjafar.
Deloitte leggur mikla áherslu á að aðstoða fyrirtæki sem
vilja endurhanna upplýsingakerfi sín og starfsemi með tilliti
til krafna nýrrar kynslóðar og nýrra möguleika með tækni.
Þar er um að ræða endurgerð ferla, hagnýtingu skýjalausna
og þráðlausrar tækni.
Deloitte sérhæfir sig í þjónustu við kerfi á borð við
Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft, Dynamic Ax og Navision.
Við leitum sérstaklega að starfsmönnum með þekkingu
og reynslu af Salesforce lausnum og óbilandi metnað
til að ná árangri.
Umsóknum skal skila í gegnum heimasíðu Deloitte,
www.deloitte.is, fyrir 21. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir
mannauðsstjóri, harpa.thorlaksdottir@deloitte.is

...

Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði upplýsingatækniþjónustu og ráðgjafar. Um 30.000 manns starfa hjá fyrirtækinu í
upplýsingatækniþjónustu í meira en 150 löndum.
Deloitte leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð - Impact that
matters

Sérfræðingur
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingi
á skrifstofu félagsþjónustu. Um er að ræða
áhugavert og fjölbreytt starf sem reynir á öguð
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Krafist er
háskólaprófs eða sambærilegrar menntunar á
sviði félagsmála.
Skrifstofa félagsþjónustu annast verkefni
sem varða húsnæðismál, barnavernd, málefni
aldraðra, málefni fatlaðs fólks sem og málefni
innflytjenda og flóttafólks. Þá heyra málefni
félagsþjónustu sveitarfélaga, jafnréttismál,
ofbeldismál og öryggi, gæði og eftirlit með
félagsþjónustu undir skrifstofuna. Jafnframt
tekur skrifstofan þátt í erlendu samstarfi á
þessum sviðum.
Mikilvægt er að viðkomandi sérfræðingur
hafi víðtæka þekkingu og reynslu af opinberri
stjórnsýslu og samstarfi þvert á ráðuneyti. Enn
fremur er æskilegt að hann hafi sérþekkingu á
þeim málaflokkum sem heyra undir skrifstofu
félagsþjónustu. Þá er einnig gerð krafa um
víðtæka þekkingu og reynslu af alþjóðlegum
samskiptum, ekki síst norrænu samstarfi innan stjórnsýslunnar. Jafnframt er mikilvægt að
viðkomandi hafi leiðtogahæfileika, færni og
áhuga á sviði stjórnunar og stefnumótunar og
geti starfað undir miklu álagi. Einnig þarf viðkomandi að búa yfir færni til að tjá sig í ræðu
og riti á íslensku, ensku og einu öðru Norðurlandamáli, auk þess að sýna lipurð og hæfni í
mannlegum samskiptum.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að
sækja um starfið.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og
starfsferil berist velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík,
eða á netfangið postur@vel.is eigi síðar en 22.
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 störfum, með síðari
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar veitir Bolli Þór Bollason, skrifstofustjóri skrifstofu félagsþjónustu,
(bolli.thor.bollason@vel.is).
Velferðarráðuneytinu, 6. febrúar 2016.

HÚSASMIÐJAN LEITAR AÐ
ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM
Akureyri

Vöruhús

Tímabundin störf

Húsasmiðjan á
Akureyri vill ráða söluog afgreiðslumann í
lagnadeild.

Viljum ráða röska
starfsmenn í vöruhús okkar í
Holtagörðum og Kjalarvogi.

Tímabundin störf í vöruhúsi.

Um er að ræða framtíðarstarf
og þarf viðkomandi að hefja
störf sem fyrst.
Ábyrgðarsvið
• Sala, afgreiðsla og þjónusta
við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf
Hæfniskröfur
• Reynsla af pípulögnum
eða úr sambærilegu
starfi kostur
• Sjálfstæð og vönduð
vinnubrögð
• Samskiptahæfni

Um er að ræða framtíðarstörf
og þurfa viðkomandi að geta
hafið störf sem fyrst.
Ábyrgðarsvið
• Meðhöndlun vara, móttaka
og tínsla í pantanir
• Önnur tilfallandi störf
Hæfniskröfur
• Lyftarapróf er kostur
• Sjálfstæð og vönduð
vinnubrögð
• Samskiptahæfni og
þjónustulund

Óskum eftir starfsfólki á þungavörulager frá apríl til september,
unnið verður á dag- og kvöldvöktum

Sumarafleysingar
Óskum eftir meiraprófsbílstjóra í

útkeyrslu á þungavöru og starfsfólki
í vöruhús
Ábyrgðarsvið
• Móttaka og tiltekt á
vörum í pantanir
Hæfniskröfur
• Meirapróf v. aksturs
• Lyftarapróf er kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni og þjónustulund

Umsóknir berist fyrir 20. feb. í netfangið atvinna@husa.is
Vinsamlegast merkið í umsókn hvaða starf sótt er um.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

H L U T I A F BY G M A

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Starfsmenn óskast til starfa í Reykjavík
Verkstæðisstjóri
Hringrás hf. leitar að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra verkstæði félagsins í Reykjavík.
Verkstæðisstjóri sér m.a. um að stýra viðhaldi tækja og starfsmönnum og verktökum sem starfa fyrir félagið.
Helstu verkefni:
• Verkstjórn á verkstæði
• Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
• Áætlanagerð v/viðgerða á tækjum og/eða tækjakaup
• Öll almenn verkstæðisvinna
• Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

Hæfniskröfur:

• Reynslaað
af viðgerðum
og tækjum
Hringrás hf. óskar eftir
ráðaá bifreiðum
starfsmann
• Próf í bifvélavirkjun er kostur
• Reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg
í dekkjavinnslu
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Dekkjavinnsla – Tímabundið Starf

Starfsmaður
verkstæðis
Starfslýsing:

Hringrás leitar að metnaðarfullum
og áhugasömum einstaklingi til að starfa á verkstæði félagsins í Reykjavík.
• Taka á móti viðskiptavinum
• Flokka dekk
Hæfniskröfur:
• Aðstoða við að halda dekkjaverksmiðju í fullum afköstum
• Reynsla af viðgerðum á bifreiðum og tækjum
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Lyftarapróf er nauðsyn
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
Í boði eru góð laun fyrir réttan aðila.

Þjónustumaður óskast
á kæliverkstæði
Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing,
vélvirkja, vélstjóra.
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.
Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur
vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í kælitækni er
nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum
samskiptum.
Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið
sigurdur@expert.is, en umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 660-2971 eða 517-4000.
Expert Kæling ehf. Grensásvegi 1, 108 Reykjavík.

• Íslenskukunnátta er skilyrði

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á

Umsóknum
skalogskila
starf@hringras.is
og skal
þeimStarfsmenn
fylgja stutt
lýsing 100
á náms- og starfsferli.
5 stöðum,
rekur á
einnig
dótturfélag í sömu starfsemi
í Kanada.
eru rúmlega
talsins.skal
Hringrás
endurvinnur
ýmisfebrúar
konar úrgang
frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í
Umsóknum
skilað
fyrir 20.
2016.
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Hringrás
er eitt
öflugasta
endurvinnslufyrirtæki
landsins með starfsemi á
Fyrirtækið
fær formlega
vottun
á næstu mánuðum
Umsóknir
starf@hringras.is
25. nóvember
næstkomandi.
4 stöðum
umsendast
landið.á Starfsmenn
erufyrir
rúmlega
50 talsins.
Hringrás endur-

vinnur brotajárn, málma og dekk og breytir í verðmætt hráefni sem selt er
á erlenda markaði til endurnýtingar á ýmiskonar varningi. Þannig stuðlar
Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta.

Skólastjóri
Grunnskóla Seltjarnarness
Skólaskrifstofa Seltjarnarness auglýsir lausa
stöðu skólastjóra við Grunnskóla Seltjarnarness.
Í skólanum eru um 500 nemendur, en hann er
rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla
(1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Í
Skólaskjóli/frístund, lengdri viðveru fyrir nemendur
í 1.-4. bekk eru um 160 nemendur. Við skólann
starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa
reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Einkunnarorð
skólans eru virðing – ábyrgð – vellíðan og er lögð
áhersla á að þau einkenni skólastarfið. Skólinn er
í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness,
félagsmiðstöðina Selið og íþróttafélagið Gróttu.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til að
leiða nemendur, starfsfólk og foreldra í öflugu
skólastarfi, sem fyrirmynd um metnað og með
áherslu á árangur.
Helstu verkefni og ábyrðarsvið
• Veita skólanum faglega forystu á sviði
kennslu og þróunar í skólastarfi í samræmi
við lög og reglugerðir, aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Seltjarnarnesbæjar
• Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og
daglegri starfsemi
• Ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins

Menntunar og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla
• Menntun á sviði stjórnunar
• Reynsla í starfsmannastjórnun og rekstri
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum
samskiptum
Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá
ásamt greinargerð um ástæðu umsóknar og
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til starfans.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um
starfið. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga og SÍ.
Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað
á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar - undir
http://www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Ráðið verður í stöðuna f.o.m. 1. júní 2016.
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2016
Upplýsingar um starfið veitir Baldur Pálsson,
fræðslustjóri, netfang baldur@seltjarnarnes.is
eða í síma 5959100.

Á Seltjarnarnesi er lögð áhersla á að reka góða skóla þar sem boðið
er upp á metnaðarfullt og framsækið skólastarf, sem byggir á góðu
starfsumhverfi. Áhersla er lögð á að mæta þörfum nemenda og
ýta undir hæfileika þeirra. Góð samskipti og samstarf starfsfólks,
nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila er forsenda þess að
vel takist til við að byggja upp gott og mannvænt samfélag. Lögð er
áhersla á samvinnu milli skólanna, samfelldan skóladag nemenda
og öruggt umhverfi.

Hornleikari
óskast
Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir
lausa til umsóknar stöðu almenns
hljóðfæraleikara í horndeild frá og
með ágúst 2016.
Hæfnispróf fer fram 10. maí 2016
í Hörpu.
Umsóknarfrestur er til 2. mars 2016.
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).
Einleiksverk:
1. R. Strauss hornkonsert nr. 1 (fyrsti
kafli)
2. W.A. Mozart hornkonsert (1. kafli án
kadensu) nr. 2 KV417, nr. 3 KV447
eða nr. 4 KV495
Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir
þátttakendum að minnsta kosti tveimur
vikum fyrir hæfnispróf.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands,
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra
(una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

seltjarnarnes.is

www.sinfonia.is » 545 2500
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Háskólinn á Bifröst
óskar eftir hagfræðingi
Um er að ræða fullt starf sem felur í sér skyldur á sviði kennslu og rannsókna, einkum á sviði
alþjóðahagfræði, þróunarhagfræði og stjórnmálahagfræði með sérstakri áherslu á fjármálastofnanir
og vinnumarkaðsmál.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Doktorspróf í hagfræði
• Kennslureynsla á háskólastigi – einkum er horft til framsækni í kennsluháttum
• Umsækjandi þarf að hafa reynslu og getu til þess að kenna á ensku
• Rannsóknavirkni í hagfræði á þeim sviðum sem talin eru upp hér að ofan
• Umsækjandi þarf að hafa birt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi og þarf að hafa
átt aðild að rannsóknarverkefnum á sviði hagfræði
• Góð mannleg samskipti og samstarfsvilji

Við mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið verður farið eftir ákvæðum reglugerðar
Háskólans á Bifröst um ráðningar akademískra starfsmanna.
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2016.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið rektor@bifrost.is. Með umsókn skal fylgja
ferilskrá, vottorð um prófgráður, skrá yfir ritrýndar birtingar ásamt umsóknarbréfi.
Upplýsingar veita Dr. Sigrún Lilja Einarsdóttir, sviðsstjóri félagsvísindasviðs,
sigrunlilja@bifrost.is og Sigurður Ragnarsson, sviðsstjóri viðskiptasviðs, siggi@bifrost.is
Gildi Háskólans á Bifröst eru: Samvinna - Frumkvæði - Ábyrgð

311 Borgarnes | Sími: 433 3000 | bifrost@bifrost.is | bifrost.is

Rekstur kaffihúss í
Sögumiðstöðinni í Grundarfirði
www.skra.is
www.island.is

Grundarfjarðarbær auglýsir eftir áhugasömum og metnaðarfullum aðila til að sjá um rekstur kaffihúss að Grundargötu 35 í
Grundarfirði, Sögumiðstöðinni, í samstarfi við þann rekstur sem
fyrir er í húsinu s.s. bókasafn, upplýsingamiðstöð og sögusöfn.
Um er að ræða rekstur kaffihúss með einfaldar og léttar
veitingar. Samningstími er umsemjanlegur, þó eigi styttri en til
eins árs í senn. Megináhersla er lögð á rúman opnunartíma
kaffihússins frá 15. maí til 1. október ár hvert en meiri
sveigjanleiki er á opnun yfir vetrartímann.
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi berist á netfangið
sigridurh@grundarfjordur.is
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Hjálmarsdóttir, menningarog markaðsfulltrúi, í síma 430 8500/430 8503.
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.
Grundarfjarðarbær

Deildarstjóri tölvurekstrardeildar
Starf deildarstjóra tölvurekstrardeildar hjá Þjóðskrá Íslands er
laust til umsóknar. Starfið er í Reykjavík.

Þjónustumaður óskast
á kæliverkstæði
Vegna mikilla umsvifa óskar Kælivirkni ehf. eftir að ráða til
starfa vélfræðing, vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla
reynslu í faginu.
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja
tengt kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.
Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni.
Grunnþekking í kælitækni er nauðsynleg. Starfsmaður þarf
að hafa góða færni í mannlegum samskiptum, reyklaus og
með hreint sakavottorð.
Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið:
villi@kaelivirkni.is
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar í síma: 695-3770 / 517-0900
Kælivirkni ehf.
Aðsetur: Rauðagerði 25, bakhús-108 Reykjavík og
Hvalvík 2 – 230 Reykjanesbæ
www.kaelivirkni.is

Helstu verkefni
• Ábyrgð á daglegum rekstri tölvukerfa
• Ábyrgð á tölvurekstrarþjónustu
• Ábyrgð á að tölvurekstur sé í samræmi við ISO27001
• Stefnumótun og framþróun tölvuumhverfis ÞÍ
• Verkefnastjórnun
• Innkaup
• Áætlanagerð
• Samskipti við birgja og sérfræðinga
• Þátttaka í tilfallandi verkefnum
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla í upplýsingatækni
• Reynsla af rekstri upplýsingakerfa
• Reynsla af stjórnun og leiðtogahæfni
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking á ISO27001 er kostur
• Áhugi á tölvutæknimálum
• Góð færni til að greina og finna lausnir
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
• Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið
störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón
Friðjónsson sviðsstjóri tölvusviðs hjá Þjóðskrá
Íslands á netfanginu sf@skra.is.
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2016.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

og umsjón með verkefnum

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.
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aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum.
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur
við Lágafellsskóla
og
6. febrúar
2016 LAUGARDAGUR
íþróttamiðstöðina Lágafell.

28 | Atvinna |

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

SÖLUMAÐUR MAZDA

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn.

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

www.skra.is
www.island.is

Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum
í framkvæmd óskast vegna forfalla frá 22. febrúar til 30. apríl.
Íþróttakennari

Lágafellsskóli
Mosfellsbæ
Leikskólinn
Hulduberg
í Mosfellsbæ
auglýsir lausar stöður
Um er að ræða 100% starf við sundkennslu á yngsta og miðstigi.

er sex deilda
Þar eru
•Hulduberg
Staða matráðs
(75%leikskóli.
- 100% starf
) um 140 börn á
aldrinumóskast
2-5 ára
og eru áaldursblöndun
á öllum
Kennari
í kennslu
miðstig út skólaárið
í 60deildum.
- 70% starfsHæfnikröfur:
Áherslur
í starfi leikskólans
erhafið
umhverfismennt
og að njóta
hlutfall.
Viðkomandi
þarf að geta
störf sem fyrst.
- Þekking
á gerð matseðla
og
nýta náttúruleg
gæði. og samsetningu fæðis fyrir
börn frá 18
mánaða
aldri
til 6 ára samkvæmt
viðmiðum
Leikskólinn
Hulduberg
er ístaðsettur
Leikskólakennari
óskast
100% starf við
við Lágafellsskóla
leikskóladeild 5 og
ára
Manneldisráðs.
íþróttamiðstöðina
barna
í útibú skólans,Lágafell.
Höfðaberg. Vinnutími 08:45 – 16:45. Við- Frumkvæðni
og skipulagshæfni
við innkaup
komandi
þarf að geta
hafið störf 15.apríl.
og fæst
vörustjórnun.
Ef ekki
leikskólakennari til starfa kemur til greina að ráða
Auglýst
eru
laus
eftrfarandi
störf:
- Færni
sem
í starfi
og reynsla
af störfum
starfsmann
meðnýtist
aðra uppeldismenntun.
í mötuneyti
• Staða leikskólakennara
í deildarstjórn.
Stuðningsfulltrúi
óskast í sérdeild
og frístundasel
Laun
eru
greidd
í
samræmi
við
kjarasamning
Sambands
sérdeildar
Hæfnikröfur:
íslenskra
sveitarfélaga
ognemendur
viðkomandi
stéttarfélaga.
Meginverkefni
er aðstoð við
sérdeildar
í leik og starfi.
- Leikskólakennaramenntun
Vinnutími
frá kl.í08:00
– 16:00. Viðkomandi
- Góð hæfni
mannlegum
samskiptumþyrfti að geta hafið störf
sem
fyrst.
Umsóknarfrestur
er til 4. janúar 2014.
- Jákvæðni
og metnaður
Umsóknir
ásamthugsun
upplýsingum
umtilmenntun
fyrri
- Lausnamiðuð
og færni
að komaog/eða
hugmyndum
Nánari
upplýsingar
störfin er að
finna á www.mos.is og
störf
skulu
berastum
á netfangið
hulduberg@mos.is.
í framkvæmd
www.lagafellsskoli.is. Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra
sveitarfélaga
og viðkomandi
stéttarfélaga.
Upplýsingar
Upplýsingar
um leikskólann
má finna
á heimasíðu
• Staða
matráðs
(75% -skólastjóri
100%
starf
) 525 9200skólans
veitir
Jóhanna
Magnúsdóttir
í síma
eða
www.hulduberg.is.
896 Hæfnikröfur:
8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefánsog-umsagnaraðila
rafrænt
á netfangið fæðis fyrir
Þekking
á gerðsendist
matseðla
og samsetningu
dóttir
og aðstoðarleikskólastjóri
Guðrún Viktorsdóttir
johannam@lagafellsskoli.is
börn
frá 18 mánaða
aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum
síma
5868170
og 8670727.
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2016.
Manneldisráðs.
- Frumkvæðni
og skipulagshæfni
viðsækja
innkaup
Fólk
afVið
báðum
kynjum
erbáðum
hvatt tilkynjum
að
störfin.
hvetjum
fólk af
til aðum
sækja
um
og vörustjórnun.
- Færni sem nýtist í starfi og reynsla af störfum
í mötuneyti

Sérfræðingur mats- og hagsviðs

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Starf sérfræðings á mats- og hagsviði Þjóðskrár Íslands er laust
til umsóknar. Starfið er í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Helstu verkefni
• Aðferðafræði kostnaðarmats
• Sérvinnslur og upplýsingagjöf úr fasteignaskrám
• Þátttaka í árlegu endurmati fasteigna
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í verkfræði eða skyldum greinum,
•
•
•
•
•
•
•
•

meistarapróf æskilegt
Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
Byggingartækniþekking er æskileg
Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL er æskileg
Góð færni til að greina og finna lausnir
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn
og umsjón með verkefnum
Góð íslensku- og enskukunnátta

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið
störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Þór
Finnsson sviðsstjóri mats- og hagsviðs hjá Þjóðskrá
Íslands á netfanginu if@skra.is.
Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

ÓSKUM EFTIR

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður StefánsLAGERSTJÓRI
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir
símaleitar
5868170aðogstundvísum,
8670727.
PMT
sjálfstæðum

ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM
og hörkuduglegum lagerstjóra. Starfið felst m.a.
af báðum kynjum
er hvatt
störfin.
í Fólk
að skipuleggja
lager,
taka tiltilað
ogsækja
takaum
á móti
vörum,
útkeyrslu, finna til hráefni fyrir framleiðslu og annað
tilfallandi.

PRENTSMIÐUR
Pmt leitar að prentsmið með brennandi áhuga
á prentun. Starfið er mjög fjölbreytt og felst m.a.
í gerð myndamóta fyrir prentun, stafræna prentun
límmiða, frágangur límmiða auk ýmissa verkefna
sem til falla í prentsal og söludeild.
Umsóknarfrestur er til 14. febrúar
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið vinna@pmt.is
með starfsferilsskrá fyrir 14. febrúar. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

gæði, þjónusta
þekking
Krókhálsi 1

110 Reykjavík

s. 567 8888

www.pmt.is

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR AUGLÝSINGA
Auglýsingadeild Fréttablaðsins óskar eftir
röskum sölumanni á stærsta prentmiðil landsins.

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

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun,
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
https://radningar.365.is/storf/Default.aspx
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

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 410 manns.
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ERT ÞÚ EKKI ÖRUGGLEGA
Vegna aukinna umsvifa óskar
Vaka hf. eftir starfsfólki í
eftirtalin störf:
FÖRGUN

Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í förgun.
Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bílategundum og varahlutum kostur.
Vinnutími frá 8-16:30,
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir
10.febrúar 2016 merkt: Förgun
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

LYFTARI

Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á lyftara.
Ert þú góður lyftaramaður og átt gott með að vakna
til vinnu? Þá erum við að leita af þér. Vantar vanan
lyftaramann til starfa.
Vinnutími frá 8-16:30,
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir
10. febrúar 2016 merkt: Lyftari
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

VIÐSKIPTASTJÓRI?
Öryggismiðstöðin auglýsir tvö spennandi störf laus til umsóknar:
viðskiptastjóri stærri fyrirtækja og viðskiptastjóri fyrir velferðartækni.
Um er að ræða framtíðarstörf á samhentum, traustum og metnaðarfullum vinnustað.

Viðskiptastjóri stærri fyrirtækja

Viðskiptastjóri fyrir velferðartækni

• Víðtæk reynsla af sölustörfum og gott orðspor um
árangur.
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
• Drifkraftur ásamt áhuga, vilja og elju til að ná árangri
í starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Rík þjónustulund og jákvæðni.
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Háskólamenntun er kostur.
• Reynsla af sölu öryggislausna er kostur.

• Menntun af heilbrigðissviði er kostur, t.d. iðjuþjálfun
eða sjúkraþjálfun.
• Yfirgripsmikil þekking á velferðartækni.
• Reynsla af sölustörfum og gott orðspor um árangur.
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
• Drifkraftur ásamt áhuga, vilja og elju til að ná árangri í
starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Rík þjónustulund og jákvæðni.
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta.

Helstu verkefni viðskiptastjóra:
Myndun og stýring viðskiptatengsla. Þarfagreining, kynningar, söluráðgjöf, tilboðsgerð og eftirfylgni.
Þátttaka í sölu- og átaksverkefnum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið
atvinna@oryggi.is merkt „Viðskiptastjóri stærri fyrirtækja“ eða „Viðskiptastjóri fyrir velferðartækni“.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Daði Þór Veigarsson framkvæmdastjóri sölusviðs, í síma 570 2400.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar
þurfa að skila inn sakavottorði.
Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.

Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 – Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 – Nánar á oryggi.is

OPERATIONS ENGINEER / DEVELOPER / QUALITY ASSURANCE

We're a fast-growing, ambitious company in Iceland working to change the
way the world thinks about infrastructure management. We work with multiple
datacenters' worth of racks, public clouds, and HPC deployments, with partners
such as HP, NetApp and WMware.

Strong communication skills in English
Please submit your application at
greenqloud.com/careers in English
by 21 February

OPERATIONS ENGINEER

SOFTWARE DEVELOPER

QUALITY ASSURANCE SPECIALIST

· VMware datacenter administration
· Linux administration including
virtualization with KVM or XenServer
· Network design and administration
· Workflow automation through scripting
and infrastructure optimization

· REST architecture
· Linux, including diving into the shell and
working the magic
· Working with GIT
· SQL
· Agile and Scrum methodologies
· Writing testable code

· Automation testing, integration tests and
scripting
· Improving processes and policies
· Documentation
· Working across multiple teams

We’re looking for a seasoned operations
engineer with extensive experience in
at least two of the following:

We’re looking for a software developer with
full stack experience, focusing on Python or
Java. You may also be experienced with:

We’re looking for someone who’s passionate
about testing and quality, with an attention
to detail and an understanding of the bigger
picture. This role includes:

Experience with software development is a plus

Greenqloud is a cloud software provider, focused on creating easy-to-use, comprehensive solutions for enterprises and other organizations that
require high-quality software to manage their IT resources.
Embracing the belief that cloud shouldn’t be complicated or difficult to deploy, manage, or use, Greenqloud focuses on developing software
that incorporates integration, design, and usability. This vision of innovation is reflected in its premier infrastructure management offering,
Qstack.
For more information on our product visit www.qstack.com.

greenqloud.com/careers | qstack.com

Farvi // 0216

We’re hiring!

We value self-improvement, discipline,
curiosity, and initiative
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Sjúkraliðar, sumarafleysing
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðingur
Deildarstjóri tölvurekstrardeildar
Hjúkrunarfræðingur
Svæðisstj. samein. heimahjúkr.
Eftirlitsmaður
Aðstoðardeildarstjóri
Skjalastjóri
Dýralæknar
Deildarritari
Landvarsla, sumarstörf
Skrifstofustjóri, afleysing
Vélamaður
Námsstöður deildarlækna
Sérfr., deildar- eða heimilislæknir
Iðjuþjálfi
Iðjuþjálfi
Rannsóknarmaður
Læknanemar, sumarstörf
Aðstoðardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í eldhús
Þjónustufulltrúi
Námsstöður deildarlækna
Hjúkrunardeildarstjóri
Sérhæfður starfsmaður
Verkefnastjóri
Námsstöður deildarlækna
Hjúkrunarfræðingur
Aðstoðarverslunarstjóri
Aðstoðarverslunarstjóri
Starfsfólk, sumarstörf
Sérfræðingur í lyflækningum
Lífeindafræðingur
Sérfr.og aðst.m. þjóðgarðsvarðar

Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Velferðarráðuneytið
Þjóðskrá Íslands
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Vinnueftirlitið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Embætti landlæknis
Matvælastofnun
Sjúkrahúsið á Akureyri
Umhverfisstofnun
Framh.skólinn í A-Skaftafellssýslu
Vegagerðin
LSH, geðlækningar
LSH, almennar lyflækningar
LSH, iðjuþjálfun Landakoti
LSH, iðjuþjálfun við Hringbraut
LSH, rannsóknastofa í taugalífeðlisfr.
LSH, lyflækn.-, öldrunar-, endurh.d.
LSH, öldrunarlækningadeild
LSH, öldrunarlækningadeild
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Vegagerðin
LSH, öldrunarlækningar
LSH, hjarta- og æðaþræðingastofa
LSH, göngudeild lyflækningasviðs
LSH, heilbrigðis- og uppl.tæknideild
LSH, bráðalækningar
LSH, hjarta- og æðaþræðingastofa
ÁTVR, Vínbúðin
ÁTVR, Vínbúðin
Vatnajökulsþjóðgarður
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Vatnajökulsþjóðgarður

201602/176
Akureyri
201602/175
Akureyri
201602/174
Akureyri
201602/173
Grenivík
201602/172
Reykjavík
201602/171
Reykjavík
Reykjanesbær 201602/170
201602/169
Reykjavík
201602/168
Reykjavík
201602/167
Egilsstaðir
201602/166
Reykjavík
201602/165
Ýmsir staðir
201602/164
Akureyri
201602/163
Ýmsir staðir
201602/162
Höfn
201602/161
Vík
201602/160
Reykjavík
201602/159
Reykjavík
201602/158
Reykjavík
201602/157
Reykjavík
201602/156
Reykjavík
201602/155
Reykjavík
201602/154
Reykjavík
201602/153
Reykjavík
Hafnarfjörður 201602/152
201602/151
Reykjavík
201602/150
Reykjavík
201602/149
Reykjavík
201602/148
Reykjavík
201602/147
Reykjavík
201602/146
Reykjavík
201602/145
Reykjavík
Sauðárkrókur 201602/144
201602/143
Hveragerði
201602/142
Ýmsir staðir
201602/141
Akranes
Sauðárkrókur 201602/140
Kirkjub.klaustur 201601/139
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VÖRUMERKJASTJÓRI
Listasafn Reykjavíkur óskar eftir rekstraraðila til
að taka að sér rekstur veitingasölu safnsins í
Hafnarhúsi, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík.

Ölgerðin óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra til starfa á markaðssviði.
Starfið felur í sér stjórnun á landsþekktum vörumerkjum á matvælamarkaði.
Við leitum að fólki með ástríðu fyrir starfinu og eiginleika
til að lifa gildin okkar. Viðkomandi þarf að viðhalda áhugaverðum
viðskiptasamböndum, sinna áætlanagerð og eftirfylgni með þeim.

Listasafn Reykjavíkur er fjölsótt safn þar sem lögð
er áhersla á skapandi umhverfi og góða þjónustu.
Veitingasalan er mikilvægur hluti heildar upplifunar
gesta og því mikilvægt að rekstur og yfirbragð séu í
góðu samræmi við starfsemi Listasafns Reykjavíkur í
Hafnarhúsi.

Við bjóðum krefjandi og áhugavert starf í skemmtilegu starfsumhverfi
þar sem áhersla er lögð á metnað, jákvæðni, jafnrétti og starfsþróun.

dreifir og selur matvæli og

HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólagráða í viðskiptafræði, markaðsfræði eða sambærilegt

Kynningarfundur fyrir áhugasama verður
haldinn í Hafnarhúsi mánudaginn 8. febrúar kl. 13:00.
Frekari upplýsingar veitir safnstjóri Listasafns Reykjavíkur, Ólöf K. Sigurðardóttir eða rekstrarstjóri Anna
Friðbertsdóttir, í síma 411-6400.
Hægt er að senda tillögur á netfangið:
listasafn@reykjavik.is eða skila þeim á skrifstofu
safnsins í Hafnarhúsi í síðasta lagi 21. febrúar.

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Áhersla er lögð á að vörur

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði, jákvæðni og áreiðanleiki

fyrirtækisins séu fyrsta flokks
og að viðskiptavinir þess

Nánari upplýsingar um starfið veitir Júlíus Kristjánsson
(Julius.Steinn.Kristjansson@olgerdin.is), mannauðsstjóri Ölgerðarinnar.
Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk. Áhugasamir eru beðnir um
að fylla út umsókn á heimasíðu Ölgerðarinnar ásamt því að láta ítarlega ferilskrá
og kynningarbréf fylgja með. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
og þeim svarað.

helstu viðfangsefni

• Daglegur rekstur Schengen
upplýsingakerfa.

• Miðlun þekkingar til sérfræðinga

tölvu- og upplýsingatæknideildar.

• Umsjón með notendaþjónustu.
• Alþjóðlegt samstarf, sem felst í

samráði og samþættingu kerfanna.

• Áætlanagerð í tengslum við kerfin.
• Samskipti við inn- og erlenda birgja,
• Önnur tilfallandi verkefni.

Ríkislögreglustjóri er fjölbreyttur
vinnustaður þar sem leitast er við að
tryggja öryggi og gott starfsumhverfi.
Við tölvu- og upplýsingatæknideild Rls,
Skúlagötu 21, starfa í dag 7 starfsmenn.
Deildin hefur m.a. umsjón með lokuðu
tölvuneti, þróun sérstakra hugbúnaðarlausna, gagnatengingar við samstarfsaðila erlendis og aðstoð við notendur.

sérvöru af ýmsum toga.

• Reynsla af rekstri og/eða sölu- og markaðsmálum er kostur

Verkefnastjóri tölvu& upplýsingatækni

starfsumhverfið

fyrirtækið á sínu sviði.
Ölgerðin framleiðir, flytur inn,

Opið er daglega allt árið frá 10:00 - 17:00 og til kl.
20:00 á fimmtudögum.

Ríkislögreglustjóri auglýsir
eftir verkefnastjóra í 100%
starf, með megináherslu á
Schengen upplýsingakerfi.

Ölgerðin er eitt stærsta

hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun í tölvunar fræði eða
sambærileg menntun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af rekstri tölvu- og netkerfa.
• Reynsla af hugbúnaðarþróun og
innleiðingu tölvukerfa.
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Skipulagshæfni og góð yfirsýn
yfir verkefni.
• Mjög góð enskukunnátta,
bæði í töluðu og rituðu máli.

nánar um starfið
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá
ásamt kynningarbréfi.
Starfsmaður þarf að standast
bakgrunnsskoðun sbr. 28. gr. a.
lögreglulaga nr. 90/1996 og 24. gr.
varnarmálalaga nr. 34/2008 og 20. gr.
reglugerðar nr. 959/2012, sbr. einnig
30. og 31. gr. reglugerðarinnar.
Laun eru samkvæmt núgildandi
kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttar félags.

umsóknir
Frestur er til og með 29. febrúar 2016.
Umsóknir berist til Ríkislögreglustjóra,
Skúlagötu 21, eða á starf@rls.is.
Upplýsingar veitir Árni E. Albertsson,
deildarstjóri í síma 444 2500.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

geti gengið að hágæða
þjónustu vísri.

www.olgerdin.is
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SUMAR Í HLÍÐARFJALLI

Íshestar leita eftir fleiri
starfsmönnum í hópinn
til að sjá um dagsferðir
frá hestamiðstöð
fyrirtækisins í Hafnarfirði.

!
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Leitað er eftir:

MÓTTAKA

Starfsmaður tekur á móti þeim sem koma í
hestaferðir, annast uppgjör ferða, tekur við
pöntunum og svarar fyrirspurnum. Leitað er
að einstaklingi sem sýnir frumkvæði, metnað,
nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.

REIÐMENN
Starfsmenn sem fara með ferðamönnum í
reiðtúra frá hestamiðstöðinni í Hafnarfirði, vinna
við umönnun hesta og sinna tilfallandi verkum í
hesthúsi. Leitað er að hraustu fólki með einhverja
reynslu af reiðmennsku.

Í öllum tilfellum er leitað eftir
starfsmönnum sem tala ensku
og helst fleiri tungumál.
Um vaktavinnu er að ræða.
Öll störfin henta sem hlutastörf
í vetur og vor en sumarvinna
í fullu starfi.

Áhugasamir sendi umsóknir
á Silju á netfangið silja@ishestar.is.
Veittar eru nánari upplýsingar
í síma 555 7000.
Umsóknir skulu hafa borist Íshestum
fyrir 13. febrúar 2016.

HÚSUMSJÓN
Starfsmaður sér um móttökurými hestamiðstöðvarinnar, heldur því snyrtilegu. Annast einnig
veitingar fyrir gesti. Leitað er að glaðlegum og
þjónustuliprum starfsmanni.

Akureyrarbær auglýsir eftir hugmyndum um nýtingu
og rekstur útivistarsvæðisins í Hlíðarfjalli
yfir sumarmánuðina.
Á svæðinu eru þjónustuhús/skíðahótel (150 m2) með
eldhúsi og sætum fyrir 90 manns, veitingahúsið Strýtan
(150 m2) með eldhúsi og sætum fyrir 50 manns, stólalyfta
og fjórar toglyftur, ein togbraut og eitt færiband. Skíðabrekkur eru með 500m. fallhæð. Á svæðinu er einnig tjörn,
á að giska 70 x 30m. Svæðið er alls um 200 hektarar.
Óskað er eftir hugmyndum um nýtingu á svæðinu,
byggingum og búnaði, í heild eða að hluta.
Frestur til að skila inn hugmyndum er til
miðnættis mánudaginn 29. febrúar 2016.
Hugmyndir berist Ellerti Erni Erlingssyni forstöðumanni
íþróttamála hjá Akureyrarbæ á rafrænu formi ásamt með
áætlun um framkvæmd verkefnisins.
Netfang Ellerts er ellert@akureyri.is.
Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Hlíðarfjalls,
Guðmundur Karl Jónsson, gudmundk@akureyri.is.
Akureyrarbær áskilur sér rétt að hefja viðræður um
einstakar innsendar hugmyndir eða hafna þeim öllum.
Nánar á www.akureyri.is/hlidarfjall

SKOÐUNARMENN ÓSKAST
Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki.

www.ishestar.is

Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvukunnáttu er kostur. 2. stig stýrimannsréttndi er krafa í annað
starfið. Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir
starfinu.
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com eigi síðar en
9.febrúar 2016.

VEFSTJÓRI
Við hjá BYKO óskum eftir að ráða sérfræðing í fullt starf á markaðssviði fyrirtækisins.
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. Ef þú býrð yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt, ert jákvæð/ur og
átt gott með að vinna með öðrum þá hvetjum við þig til að sækja um. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, frábæra samstarfsfélaga og mikla
framtíðarmöguleika hjá traustu og markaðssinnuðu fyrirtæki. Starf vefstjóra á markaðssviði felur í sér fjölbreytt viðfangsefni er snúa að stafrænni
markaðssetningu og öðrum kynningarmálum fyrirtækisins, þar á meðal þátttöku í skilgreiningu verkefna og útfærslu á lausnum.
ÁBYRGÐARSVIÐ:
• Umsjón með og þróun á heimasíðu, vefverslun og samfélagsmiðlum.
• Markaðsetning á netinu í gegnum heimasíðu, samfélagsmiðla og póstlista.
• Stefnumótun og umsjón stafrænna markaðsaðgerða.
• Umsjón og þróun á fríðindaklúbbum.
• Önnur verkefni er tengjast vefmálum, s.s. netgreiningar.
• Önnur verkefni sem unnin eru í samráði við næsta yfirmann.

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Brennandi áhuga á vefmálum, ásamt sölu og markaðssetningu á netinu.
• Fagleg, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og vilja til að vinna í hóp.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Hæfileika til að hugsa út fyrir boxið og leita nýrra lausna.

Umsóknarfrestur er til 22. febrúar nk. og sækja þarf um starfið á www.byko.is. Nánari upplýsingar veitir Árni Reynir Alfredsson, markaðsstjóri, arnireynir@byko.is.

byko.is

Spennandi tækifæri
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Auglýsing um breytingu á
deiliskipulag á Seltjarnarnesi

Veiðiréttur til leigu
Veiðifélag Leirvogsár leitar eftir þátttakendum í lokað útboð
í lax- og silungsveiði á veiðisvæði félagsins fyrir árin 2017
til 2020 að báðum árum meðtöldum.

United Nations
(GXFDWLRQDO6FLHQWL¿FDQG
Cultural Organization

Reykjanes
UNESCO
Global Geopark

Vilt þú byggja á einstökum stað?
Óskað eftir tillögum að uppbyggingu á Reykjanesi
Reykjanesviti og nágrenni hafa mikið aðdráttarafl. Deiliskipulag fyrir vitann var samþykkt í janúar 2016 og gerir ráð fyrir
uppbyggingu ferðaþjónustu á hverfisvernduðu svæði.
Stjórn Reykjanes UNESCO Global Geopark auglýsir nú eftir
áhugasömum aðilum sem tilbúnir eru að ganga til verks og
hefja uppbyggingu á umræddu svæði. Áhugasömum aðilum
er bent á að senda inn tillögur á netfangið
info@reykjanesgeopark.is fyrir 26. febrúar 2016.
Lýsa þarf í stuttu máli áformum um gerð og umfang
uppbyggingar, starfsemi og uppbyggingarhraða. Gæta þarf
samræmis við deiliskipulag frá janúar 2016.
Fyrirspurnum ber að beina skriflega til Eggert Sólbergs
Jónssonar forstöðumanns Reykjanes UNESCO Global
Geopark, eggert@reykjanesgeopark.is.
Allar nánari upplýsingar ásamt gögnum er að finna á
reykjanesgeopark.is.

FÉLAGSFUNDUR
GRAFÍU
Mánudaginn 8. febrúar nk.
kl. 16.30

á Stórhöfða 31, 1. hæð
(gengið inn Grafarvogsmegin)

Dagskrá:
1. Kjarasamningar Grafíu/ASÍ við
Samtök atvinnulífsins - kynning
2. Nýtt einkennismerki Grafíu
3. Önnur mál
Félagsmenn eru hvattir til að koma

Í samræmi við.41 - 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að nýju á deiliskipulagi á
Seltjarnarnesi.
1. Vestursvæði að Lindarbraut
Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarness
samþykkti þann 25. nóvember 2015 og Bæjarstjórn þann 20. janúar 2016 að auglýsa tillögu að
nýju deiliskipulagi Vestursvæðis á Seltjarnarnesi,
sem nær yfir nokkur eldri deiliskipulagssvæði
vegna Lækningaminjasafns, fyrir Vestursvæðin
vestan íbúabyggðar, Suðurnes, Gróttu, Safnatröð
og svo til viðbótar íbúðagöturnar, Sefgarða,
Sævargarða, Neströð, Nesbala og húsin við Lindabraut vestan götu ásamt öllum strandsvæðum.
Gerð er tillaga um uppbyggingu á nokkrum
lóðum. Deiliskipulagsvæðið umlykur deiliskipulag
íbúðasvæðisins í Bygggörðum sem ekki er hluti
deiliskipulags Vestursvæðis. Nánar um tillöguna
vísast til kynningargagna.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breytingu
á deiliskipulagi á Seltjarnarnesi.
2. Suðurmýri 36-38, Eiðismýri 17-19 (Stóri-Ás
og Litli-Ás)
Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarness
samþykkti þann 15. janúar og Bæjarstjórn þann
20. janúar 2016 að auglýsa tillögu að breytingu á
deiliskipulagi Kolbeinsstaðamýrar vegna lóðanna
nr. 36 og 38 við Suðurmýri og lóðanna nr. 17 og
19 við Eiðismýri. Í breytingunni felst m.a. breyting
byggingarreita, hækkun á nýtingarhlutfalli og
hækkun þaks. Einnig verður bílastæðum fjölgað,
íbúðir verða 16 í 4 húsum og ein sameiginleg
lóð skilgreind sem íbúðalóð. Nánar um tillöguna
vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi á 1. og 2. hæð skrifstofu
Seltjarnarnes-bæjar að Austurströnd 2 virka daga
kl. 8.20 - 14.00, frá 3. febrúar 2016 til og með 23. mars
2016. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðunni,
www.seltjarnarnes.is, undir liðnum skipulagsmál.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til Þjónustuvers Seltjarnarness merkt, b.t. skipulagsfulltrúa,
eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is, eigi síðar en
23. mars 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Seltjarnarnes 3. febrúar 2016
Skipulagsfulltrúi
á Seltjarnarnesi.

Reykjavík, 6. febrúar 2016

Stjórn Grafíu/FBM

Stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum

seltjarnarnes.is

Þeir sem óska eftir að taka þátt í útboði sendi upplýsingar
um tilboðsgjafa, reynslu af sölu og þjónustu við veiðimenn,
ársreikning og staðfestingu á skilum opinberra gjalda til
Versala ehf., Fannafold 162, 112 Reykjavík, eigi síðar en
17. febrúar 2016.
Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál.
Fyrirspurnir skal senda á versalirehf@gmail.com
Stjórn Veiðifélags Leirvogsár

Viltu koma í Ráðhúsið?
Veitingarekstur í Ráðhúsi Reykjavíkur
Reykjavíkurborg auglýsir til leigu 75 fermetra húsnæði á
1. hæð Ráðhúss Reykjavíkur fyrir veitingarekstur.
Leitað er eftir hugmyndaríkum aðila til að sinna veitinga
þjónustu fyrir gesti og gangandi.
Áhugasamir sendi inn hugmyndir sínar á netfangið
kaffi@reykjavik.is fyrir kl. 16:00 mánudaginn 22. febrúar
2016.

ÚTBOÐ

Innkaupadeild

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

ÚTBOÐ

• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
20253 – Generator sets.
• Upphengjur fyrir ofangreint
Útboð
20191 -ofLjósbúnaður
fyrir Þjóðleikhúsið
Rikiskaup
on behalf
Isavia ohf, requests
tenders for delivery and
complete
installation
two (2) 1250
kVA, 400/230 V,
Samið
verður
við einn
aðila umofviðskipti
þessi.

Ríkiskaup fyrir hönd
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
í eftirfarandi
ljósbúnað:
Further information
can be found in
the Tender documents
miðvikudaginn 18. nóvember nk.
50 Hz reserve generator sets along with control systems and
auxiliary
equipment.má finna í útboðsgögnum, sem verða
Nánari
upplýsingar
that will be available at www.rikiskaup.is no later than 10th

• February.
Hreyfiljós Spot/Profile
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
• Hreyfiljós Wash
Reykjavík
þar
sem þau verðafor
opnuð
22. desember
2015,
tenders/deadline
submitting
tenders will
be at
• Opening
Fastljós of
Wash
kl.
14.00 aðBorgatun
viðstöddum
þeim
bjóðendum
sem
þess2016
óska.
Rikiskaup,
7c,
105
Reykjavik,
9th
of
March
at
• Upphengjur fyrir ofangreint
11:00.

ÚTBOÐ

Samið
verður7c,
við 105
einn Reykjavík
aðila um viðskipti þessi.
Borgartúni
Sími 530 1400
Nánari
upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
www.rikiskaup.is
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
miðvikudaginn 18. nóvember nk.

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Ríkiskaup fyrir hönd
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 Spot/Profile
• Hreyfiljós
20257 –1400
Airfield Ground Lighting Systems
www.rikiskaup.is
• Hreyfiljós
Wash
Útboð
20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
on behalf of Isavia ohf, requests tenders for supply
• Rikiskaup
Fastljós Wash
Airfield Ground
Systems during an acquisition
• of
Upphengjur
fyrir Lighting
ofangreint
period over the next three (3) years for Keflavik International
Airport. The system consist of electrical material including
Samið
verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Constant Current Regulators (CCR), lights, transformers,
cables, wires, connectors, plugs and bases etc.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
• Further
Hreyfiljós
Spot/Profile
aðgengileg
á vef Ríkiskaupa
( www.rikiskaup.is
),
information
can be found
in the Tender documents
• that
Hreyfiljós
Wash
miðvikudaginn
18.
nóvember
nk.
will be available at www.rikiskaup.is no later than 10th
• February.
Fastljós Wash
• Upphengjur
Tilboðum
skalfyrir
skilaofangreint
til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Opening of
tenders/deadline
submitting
tenders will
be at
Reykjavík
þar
sem þau verðafor
opnuð
22. desember
2015,
Samið
við einn
um
viðskipti
Rikiskaup,
7c,aðila
105
Reykjavik,
8th þessi.
March
2016óska.
at 11:00.
kl.
14.00verður
aðBorgatun
viðstöddum
þeim
bjóðendum
sem þess

Ríkiskaup fyrir hönd
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
Borgartúniá 7c,
105 Reykjavík
aðgengileg
vef Ríkiskaupa
( www.rikiskaup.is ),
Sími 530 1400
miðvikudaginn
18. nóvember nk.
www.rikiskaup.is
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Bæjarsjóður Seltjarnarness, Austurströnd 2,
óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

Fjarðarskel ehf. óskar eftir að ráða
mann með skipstjórnarréttindi
Starfið er fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem felst
m.a. í verkefnum í landi og um borð í sérútbúnum skelbát.
Fjarðarskel er sérhæft í ræktun bláskeljar á Íslandi og er
að byggja upp öflugan rekstur í Hvalfirði.
Um er að ræða framtíðarstarf og eftirfarandi réttindi og
reynsla eru skilyrði:
• Skipstjórnarréttindi að 12mtr eða meira
• Reynsla af skipstjórn
• Menntun og/eða reynsla af viðhaldi véla og tækja
Umsóknir og fyrirspurnir varðandi starfið skal senda á
netfangið: fjardarskel@gmail.com og merkja sem
atvinnuumsókn.
Umsóknafrestur er til 15. febrúar

Seltjarnarnes
Íþróttasvæði við Suðurströnd
Endurnýjun á gervigrasi
Verkið felst í rifi á núverandi gervigrasi á knattspyrnuvelli
og æfingavelli á íþróttasvæðinu og endurnýjun gervigrasyfirborðs á völlunum tveimur með nýju fjaðurlagi.
Helstu þættir verksins eru:
1. Rif á núverandi yfirborði alls um 11.320m2
- Keppnisvöllur 74x111m
- Æfingavöllur 47x66m
2. Nýtt yfirborð með nýju fjaðurlagi alls um 11.320m2
- Keppnisvöllur 74x111m
- Æfingavöllur 47x66m
3. Búnaður – Mörk og hornfánar
Skiladagar verksins eru eftirfarandi:
- Verklok keppnisvallar – 20. júní 2016
- Verklok æfingavallar – 7. júlí 2016
Útboðsgögn verða afhent hjá VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20,
frá og með mánudeginum 8. febrúar 2016.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Viðbygging Sundhöll Reykjavíkur – Loftræsting,
útboð nr. 13643.
• Akstur og dreifing matar í heimahús og
móttökueldhús, EES útboð nr. 13658.

Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir opnun tilboða
föstudaginn 19. febrúar 2016 kl. 11.00.

Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð

Beiðni um upplýsingar
Fyrirhugað er að leggja ljósleiðara í Borgarbyggð. Gert er ráð fyrir
að öllum lögbýlum, frístundahúsum, fyrirtækjum og stofnunum í
dreifbýli Borgarbyggðar bjóðist að fá ljósleiðaratengingu.
Auglýst er eftir:
A. Aðila eða aðilum sem sannanlega ætla að koma á ljósleiðaraneti
í Borgarbyggð á næstu þremur árum
Eða
B. Hæfum aðila eða aðilum til að taka að sér að byggja og e.t.v.
reka til framtíðar ljósleiðaranet með stuðningi frá sveitarfélaginu
komi til þess að enginn aðili svari lið A hér að ofan.
Aðilar sem óska eftir stuðningi munu þurfa að uppfylla tilteknar
kröfur um fjarskiptaleyfi og fjárhagslegan styrk. Ennfremur að hafa
reynslu af uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa og sýna fram
á raunhæfa verk – og rekstraráætlun o.þ.h.
Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu um fyrriætlanir sínar
til Borgarbyggðar á netfangið kolfinna@borgarbyggd.is fyrir kl.
12 þann 22. Febrúar 2016. Í tilkynningunni skal koma fram nafn og
kennitala aðila auk upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á.
Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum og skulu
slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið kolfinna@borgarbyggð.is.
Sveitarstjóri

Seltjarnarnesbær

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Borgarbyggð auglýsir:

www. seltjarnarnes. is

Leitum að góðri 3ja herbergja
íbúð í 201 Kópavogi !
Eignin þarf að vera með góðu aðgengi

Innkaupadeild

Ársalir, Núpalind
og fleiri götur koma til greina.

ÚTBOÐ
Útboð 20255
Tækniskólinn, Skólavörðuholti
Viðhaldsframkvæmdir 2016
Ríkiseignir óska eftir tilboðum í utanhússframkvæmdir fyrir
Tækniskólann Skólavörðuholti, Frakkastíg 27, 101 Reykjavík.
Verkið tekur til A-V álmu (miðálmu) Tækniskólans og
innifelur m.a. endurnýjun þaks og þakrenna, endurnýjun
hluta glugga, múrviðgerðir, málun og sílanböðun ásamt fleiri
verkþáttum.
Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Endurnýjun þakdúks í þakrennum með áfellum
Endurnýjun á læstri þakklæðingu
Soðinn pappi undir zinkklæðningu
Uppsetning snjógildra (zink)
Endurnýjun glugga og hurða
Alhreinsun og filtun láréttra flata
Loftunargöt
Endurmálun glugga- og hurðarkarma
Þvottur og sílanböðun lóðréttra flata
Tímavinna verkamanna og iðnaðarmanna
Pallar og aðstaða

53 mtr
320 m²
320 m²
40 mtr
23 stk
52 m²
132 stk
2399 mtr
1197 m²
180 klst
heild

Vettvangsskoðun verður haldin á verkstað föstudaginn
12. febrúar 2016 klukkan 10.00 að viðstöddum fulltrúa
verkkaupa.

Í boði eru bein kaup eða skipti á stærri eign
Þá væri um að ræða 160 fm íbúð með bílskúr
á besta stað í Lindarhverfinu Kópavogi.
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Þingvað 63 110 Rvk. Nýtt raðhús

OPIÐ
HÚS

Verktími hefst 1. apríl nk. og því skal vera að fullu lokið
eigi síðar en 15. september 2016.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 á skrifstofu
Ríkiskaupa, frá og með mánudeginum 8. febrúar 2016.
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn
23. febrúar 2016 klukkan 11.00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

205 fm raðhús á tveimur hæðum við með 32 fm hellulögðum svölum
og innbyggðum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan sem og að
innan, þó án megin gólfefna. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi
og tvær stofur. Efnisval hannað og valið af Rut Káradóttur. Lofthæð
á 1.hæð er 2.6m og á 2.hæð 3m. hilmar@eignamidlun.is s: 824-9098
Sala fasteigna frá
Eignin verður sýnd sunnudaginn 7.febrúar milli kl. 14:00 og kl. 15:00.
V. 63,5 m. 4585
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Löggiltur
fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
897 1401

2
herb.

Gunnlaugur
Þráinsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali
848 4806

84.1
m2.

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

OPIÐ
HÚS

3
herb.

Vilborg G.
Hansen
Löggiltur
fasteignasali
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
781 5151

85
m2.

519 5500
Úlfar Þór
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali
897 9030

3
herb.

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali
864 8808

Gísli Elí
María Mjöll
Guðnason
Guðmundsdóttir
Aðstoðarmaður Ritari
fasteignasala
519 5500
698 5222

161
m2.

Opið hús laugardaginn 6. feb. kl.15:15:30

Opið hús sunnudaginn 7. feb. kl.14-14:30

17. júnítorg 1 - Garðabæ

Kársnesbraut 27 – 200 Kópavogur

Miðleiti 4 – 103 Reykjavík

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.

Falleg og mjög vel skipulögð 3ja herbergja, 85 fm, íbúð á
2.hæð í litlu 6 íbúða fjölbýli þar af bílskúr 19 fm. Stórar
svalir til suðvesturs. Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni.

4ra herb íbúð í vinsælu hverfi. Íbúðin er á 2.hæð og
er 136.1 fm að stærð. Stæði í bílageymslu skráð
25.4 fm fylgir einnig með íbúðinni. Íbúðin er í góðu
fjölbýli sem hefur verið endurnýjað mikið.

Fasteignasali

Verð: 30.900.000
OPIÐ
HÚS

5
herb.

Vilborg

853 7030

178
m2.

Vilborg

Verð: 32.500.000
OPIÐ
HÚS

3
herb.

Fasteignasali

853 7030

90,2
m2.

Verð: 47.900.000
4
herb.

Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17.00-17.30

Hraunprýði 6

Lindargata 39

Holtsvegur í Urriðaholti Garðabæ

Hraunprýði 178 fermetra raðhús við Hraunprýði 6 í
Garðabæ. Húsið er byggt árið 2012 á einni. hæð með
opnu bílskýli. Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi, alrými þ.e.stofa og eldhús,
tvö baðherbergi, þvottahús, opið bílskýli og geymsla.

Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja herbergja
útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli í Skuggahverfinu. Laus strax. 3ja herb. Íbúðin skiptist í tvö
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús.
Sérgeymsla í sameign og stæði í bílskýli. Laus strax.

106,9 fermetra 4ja herbergja íbúð, fullbúna án gólfefna á
fjórðu hæð-efstu merkt 0406. Íbúðin sjálf er skráð 97,5
fermetri ásamt 8,7 fermetra geymslu samtals 106,9
fermetrar. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi,
eldhús, stofu/borðstofu, baðherbergi.

Verð: 59.500.000
OPIÐ
HÚS

2-3
herb.

Brandur

897 1401

83
m2.

Verð: 69.800.000
OPIÐ
HÚS

Brandur

Fasteignasali

897 1401

3
herb.

Verð: 43.500.000
OPIÐ
HÚS

5-6
herb.

Opið hús laugardaginn 6. feb. kl. 15.00-15.30

Opið hús laugardaginn 6. feb. kl. 16-16.00

Grænlandsleið 18

Frostafold 135

Skipasund 21

Einstaklega björt og falleg íbúð í tvíbýlishúsi með sér
inngangi og verönd. Íbúðin er innréttuð með rúmgóðu
svefnherbergi, opinni stofu, borðstofu og eldhúsi,
baðherbergi og geymsla/þvottahús ásamt aukaherbergi sem er skráð sem geymsla.

Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi
og stórum palli í suður í Foldahverfinu. Íbúðin er
með 2 svefnherbergi rúmgóða stofu, eldhús og
borðstofu, forstofu og baðherbergi. Gólfefni og
innréttingar endurnýjað 2005.

Sjarmerandi sérhæð, stúdíóíbúð og bílskúr í grónu
umhverfi í Vogunum. Efri hæð er með 3 svefnherbergjum, stofu, sjónvarpsholi, eldhúsi og baðherbergi, svölum með markísu og miklu útsýni.

Verð: 29.500.000
8
herb.

Þóra

777 2882

320,7
m2.

OPIÐ
HÚS

Víðigrund 45 - 200 Kópavogur
Glæsilegt einbýlishús að Víðigrund 45, á
mótum Kópavogs og Fossvogsdals, á einum
veðursælasta stað höfuðborgarsvæðisins.
Húsið er 320,7 fermetrar á tveimur hæðum
og tvöfaldur sérstæður bílskúr.

Verð: 89.900.000

Verð: 31.500.000

Gunnlaugur

Aðst.fasteignasala

844 6447
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Þóra

Fasteignasali

777 2882

163,6
m2.

Verð: 51.900.000
OPIÐ
HÚS

5
herb.

Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17.30-18.0

Skeiðarvogur 87 - raðhús

Bauganes 25A – efri hæð

Sérlega fallegt raðhús á þremur hæðum teiknað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Eignin
skráð 163,6 fm og byggt 1956. Húsinu hefur
verið vel viðhaldið. Fimm svefnherbergi.
Fallegur garður.

Sérlega falleg efri sérhæð með sér inngang og
stórkostlegu útsýni í Skerjafirðinum. Húsið er nánast
algerlega endurbyggt árið 2012-13 og eru því allir
innviðir, lagnir og einangrun nýlegt.

Verð: 57.900.000

Úlfar Þór

897 9030

897 9030

Brandur

Fasteignasali

897 1401

Þóra

Fasteignasali

777 2882

121
m2.

Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl 17:30 – 18:00

Fasteignasali

Fasteignasali

165
m2.

Opið hús laugardaginn 6. feb. kl. 14.00-14.30

Fasteignasali

897 5930
Úlfar Þór

106,9
m2.

Opið hús mánudag 8. feb. kl. 17.00-17.30

Fasteignasali

Siggi Fannar

Aðst.fasteignasala

Verð: 49.900.000

Þóra

Fasteignasali

777 2882

36 | fasteignir |

6. febrúar 2016 LAUGARDAGUR

TIL LEIGU

Einstakt tækifæri í
hjarta Reykjavíkur.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Þorragata 9, 101 Reykjavík - íbúð 503
OPIÐ
HÚS

TIL LEIGU SUÐURGATA 12, sem er 379 fm
glæsilegt einbýlishús byggt árið 1898.
Húsið hentar vel undir skrifstofur eða íbúðir.
Húsið leigist í heilu lagi. Möguleiki á allt
Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við
Þorragötu 9 í Reykjavík. Íbúðin er 114,7 fm og innbyggður bílskúr 19
fm. íbúðin skiptist m.a. í stórar glæsilegar stofur, herbergi, eldhús,
baðherbergi og gang. Um er að ræða íbúð fyrir 63 ára og eldri.
Húsvörður er í húsinu. Innbyggður bílskúr með sér geymslu innaf.
Sala fasteigna
Glæsilegt
útsýni er frá
úr íbúðinni með sjávar og fjallasýn. Verð: tilboð.
ÍBÚÐIN VEÐRUR TIL SÝNIS MÁNUD. 8. FEB. MILLI 17:30 - 18:00.

að 18 bílastæðum við húsið.

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN Í SÍMA 690-3031
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
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Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Neshagi 15 – TVÆR ÍBÚÐIR Í SAMA HÚS

OPIÐ
HÚS

Skemmuvegur 4 – Kópavogur
Til leigu 430 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á
Skemmuvegi í Kópavogi. Góð aðstaða fyrir 20-30
starfsmenn í opnu rými, fjórar lokaðar skrifstofur
eða fundarherbergi.

Auðun Ólafsson

Sölufulltrúi. Er í námi til
löggildingar fasteignafyrirtækja og skipasölu.
S: 894-1976

Allar nánari upplýsingar hjá Auðuni s. 894 1976
eða audun@trausti.is

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

kristjan@trausti.is

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

Höfum fengið í sölu tvær í íbúðir við Neshaga 15 í vesturbænum.
Rishæð: 4ra herb. 62,7 fm íbúð með svölum og fallegu útsýni
(gólfflötur er stærri). Verð 31,8 millj.
Kjallari: 3ja herb. 80 fm íbúð með sér inngangi. Verð 30,7 millj.
Stór gróinn garður. ÍBÚÐIRNAR ERU LAUSAR STRAX.
Sala fasteigna
frá TIL SÝNIS SUNNUD. 7. FEB.
ÍBÚÐIRNAR
VERÐA

FRÁ KL. 13:00 – 13:30.

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

GISTIHEIMILI – REYKJANESBÆ
RÉTT VIÐ FLUGVÖLLINN
OPIÐ
HÚS

LAUGARÁSVEGUR 75

Laugarásvegur 75 104 Rvk. íbúð merkt 02-01.
Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir ásamt bílskúr. Íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar.
fasteigna
Skiptingin er neðri- og efrihæð. Með efrihæðinni fylgir bílskúr. Möguleiki erSala
að sameina
í eitt frá
íbúðarrými.
Selst
í
sitthvoru
lagi
eða
saman.
.
.
.
588 9090 www.eignamidlun.is Grensásvegi 11 108 Reykjavík
Eignin verður sýnd laugardaginn 6. febrúar milli kl. 15:00 og kl. 15:30.
V. Efri hæð 42,9 m.
V. Neðri hæð 35,9.
Nánari upplýsingar gefur
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali sími 864-5464

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali og
leigumiðlari. S:896-5222 ingolfur@valholl.is

Sala fasteigna frá
Magnea S.
Sverrisdóttir

Nýkomið í einkasölu afar áhugaverður kostur í ferðaþjónustunni.
Gistiheimilið Ravens´ bed and breakfast við Sjávargötu (Njarðvík).
Um er að ræða glæsilegt nýlega endurbyggt um 240 fm gistiheimili með 6 herbergjum (16-17 manns). Einstaklega flott og fallega
innréttað í n.k. Kántrý stíl, sem á sér engan líkan hér á landi. Mikil
og skemmtileg saga hússins sem upphaflega var fjós spillir ekki
upplifun gesta ásamt sérstökum stíl í hönnun og innréttingu hússins. Heitur
pottur á verönd og stór lóð kringum húsið með 3 veröndum. Áfast húsinu er um
220 fm húseign í eigu ÍLS sem í eru 3 íbúðir (til sölu) og gefur það mjög mikla
viðbótarmöguleika á stækkun gistiheimilisins, en auðvelt er að opna á milli.
Frábær kostur fyrir stærri ferðaþjónustuaðila jafmt sem samhennta fjölskyldu til
að skapa sér góðan rekstur í ört vaxandi ferðamannaiðnaði. Mjög vel staðsett,
bein leið frá húsi uppá flugvallarveginn að Keflavíkurflugvelli. Verð 69,8 millj.

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

. Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
lögg. fasteignasali
588 9090 . www.eignamidlun.is

Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
lögg. fasteignasali

Brynjar Þ.
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

Ásdís H.

Júlíusdóttir
Valhöll fasteignasala
• Síðumúla 27 • Sími: 588-4477
ritari

Ingólfur
Gissurarson
lögg. fast.sali
s: 896-5222

NÝTT - Opið hús að Brúarﬂöt 16 í Garðabæ

NÝTT - Opið hús að Grensásvegur 56 í Reykjavík

NÝTT - Opið hús Kársnesbraut 90 í Kópavogi

Sunnudaginn 7. febrúar milli kl 12:30 og 13:00 ENDARAÐHÚS
166 ferm | Raðhús | verð 69.900.000 | uppl veir Andri

Laugardaginn 6. febrúar milli kl 14:00 og 14:30
63,5 ferm | 2ja herb | verð 26.900.000 | uppl veir Þórey

Laugard 6. febrúar milli kl 15:00 og 15:30 SÉRINNGANGUR
95,6 ferm | 4ra herb | verð 28.900.000 | uppl veir Þórey

NÝTT - Opið hús að Kambaseli 75 í Reykjavík

NÝTT - Opið hús að Háagerði 57 (ris) í Reykjavík

NÝTT - Baugakór 16 í Kópavogi

Laugardaginn 6. febrúar milli kl 16:00 og 16:30
156,5 ferm | Hæð og ris | verð 39.900.000 | uppl veir Þórey

Mánudaginn 8. febrúar milli kl 17:30 og 18:00
54 ferm | 3ja herb | verð 27.500.000 | uppl veir Andri

Bókið skoðun hjá okkur í síma 690 3111 SÉRINNGANGUR
165,2 ferm | 5 herb hæð | verð 51.900.000 | uppl veir Andri

LAUST TIL AFHENDINGAR - Blikahólar 6 í Reykjavík

NÝTT - Opið hús á Strikinu 4 (íb 220) í Garðabæ

NÝTT - Opið hús að Örvasölum 1 í Kópavogi

Bókið skoðun hjá okkur í síma 690 3111
167,4 ferm | 4ra herb | verð 34.900.000 | uppl veir Andri

Laugard 6. febrúar milli kl 16:00 og 16:30 60 ÁRA OG ELDRI
95,2 ferm | 2ja herb | verð 38.500.000 | uppl veir Þórey

Mánudaginn 8. febrúar milli kl 17:00 og 17:30
201 ferm | Einbýli | verð 59.750.000 | uppl veir Þórey

Bröndukvísl 5 , Ártúnshol í Reykjavík

NÝTT - Holtás 8 í Garðabæ

ATVINNUHÚSNÆÐI - Grensásvegur 3 í Reykjavík

Bókið skoðun hjá okkur í síma 663 2300 VANDAÐ FJÖLSK.HÚS
230,2 ferm | Einbýli | verð 69.900.000 | uppl veir Þórey

Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300 VANDAÐ FJÖLSK.HÚS
237,6 ferm | Einbýli | verð 85.000.000 | uppl veitri Þórey

Bókið skoðun hjá okkur í síma 690 3111 ÖLL SKIPTI SKOÐUÐ
501,5 ferm | Skrifstofuh, miklir möguleikar | uppl veir Andri

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

6. feb 14:00 – 14:30

6. feb 15:00 – 15:30

Laugavegur 134

Funalind 13

105 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 39,4 fm

201 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

5

STÆRÐ: 142,6 fm

Góð stúdío íbúð í miðbænum með sérinngangi,
íbúðin getur hentað vel í ferðamannaleigu. Þrefalt einangrandi gler sem snýr út að Laugavegi.
Skemmtileg eign á vinsælum stað.
Heyrumst

Heyrumst

19.900.000

Kristján 696 1122

Kristján 696 1122

Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

6. feb 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

203 KÓPAVOGUR
FJÖLBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 119,7 fm

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð ásamt
stæði í bílageymslu við Rauðavað 23. Fallegt
útsýni. Sér inngangur af svölum, granít borðplötur á eldhúsi, baðherbergi og á sólbekkjum.
Heyrumst

Magnús 699 2010

Heyrumst

34.900.000

Magnús 699 2010

HERB:

4

37.900.000

Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

7. feb 16:00 – 16:30

Lindarvað 9

Hólavað 47

110 REYKJAVÍK

110 REYKJAVÍK
SÉRHÆÐ

HERB:

4

STÆRÐ: 167,2 fm

Falleg sérhæð á eftirsóttum stað. Afgirt timburverönd, gólfhiti í íbúð og nálægð við skóla.
Eignin skiptist í forstofu, þrjú herbergi, stóra
stofu og borðstofa, eldhús og baðherbergi.
Heyrumst

Stefán 892 9966

RAÐHÚS

HERB:

5

Fimm herbergja raðhús að Hólavaði 47 í Norðlingarholti. Nýlegt plankaparket, BoConcept
eldhúsinnrétting og mikil lofthæð á efri hæð.
Stór timburverönd.
Heyrumst

46.400.000

Sveinn 859 5559

Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

55.900.000

Hdl/Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

7. feb 17:00 – 17:30

Perlukór 3c

7. feb 16:00 – 16:30

Hrauntunga 39

203 KÓPAVOGUR

200 KÓPAVOGUR

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Einstaklega falleg og björt fjögurra herbergja
hæð með sérinngangi bílastæði í bílakjallara og
fallegu útsýni.
Heyrumst

FJÖLBÝLI

Nýtt á skrá. Fallega fjögurra herbergja 119,7
fm íbúð að Vindakór 6 á annari hæð með sér
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. Sérinngangur
af svölum, lyfta í sameign.

Sölufulltrúi

STÆRÐ: 108,2 fm

40.900.000

Vindakór 6

110 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

4

7. feb 15:00 – 15:30

Rauðavað 23

STÆRÐ: 123,7 fm

HERB:

Í námi til lögg.fasteignasala/ Sölufulltrúi

7. feb 16:30 – 17:00

STÆRÐ: 104,9 fm

FJÖLBÝLI

Góð íbúð í lyftuhúsi með bílskúr. Íbúðin er
115 fm bílskúrinn 27,6 og geymslan er 6,0 fm.
Baðherbergi endurnýjað að hluta, ný tæki og
borðplata í eldhúsi. Góð íbúð á góðum stað.

Gunnar 699 3702

38.900.000

Í námi til lögg. fasteignasala/Sölufulltrúi

STÆRÐ: 214,3 fm

RAÐHÚS

HERB:

6

Fallegt Sigvalda raðhús/keðjuhús á 2 hæðum
ásamt bílskúr. Hannað af Sigvalda Thordarson.
Húsið stendur ofarlega í botnlangagötu á besta
stað í Suðurhlíðum í Kópavogs.
Heyrumst

Gunnar 699 3702

56.900.000

Í námi til lögg. fasteignasala/Sölufulltrúi

Kristján Baldursson hdl.

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

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja- og
skipasali.
S: 779-1929

Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-fyrirtækja og
skipasölu.
S: 864-1362

S

Ú
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OP

Guðbjörg G
Sveinbjörnsdóttir

Smári Jónsson

IÐ

OP

Í
ÚS

Sölustjóri. Viðskiptafr.
lögg. fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Rakel Árnadóttir

Einar P. Pálsson

Auðun Ólafsson

Skrifstofustjóri
rakel@trausti.is

Sölufulltrúi. Er í námi til löggildingar fasteigna-fyrirtækja
og skipasölu.
S: 857-8392

Sölufulltrúi. Er í námi til löggildingar fasteigna-fyrirtækja
og skipasölu.
S: 894-1976
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Lundarbrekka 12

Ásakór 1

Opið hús miðvikudaginn 10. febrúar kl. 17:00-17:30
Vel skipulögð endaíbúð við Lundabrekku 12 í Kópavogi. Tvennar svalir. Gott útsýni
Stærð: 101,6 Verð 33.7 millj.

Opið hús laugardaginn 6. febrúar kl. 15:00-15:30
103,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með stórkostlegu útsýni.
íbúð á hæð er 94,8 ásamt sérgeymslu í sameign sem er 8,7fm. Verð 34,5 millj.
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Ljósavík 54

Hofslundur 9

Opið hús laugardaginn 6. febrúar kl. 14:00-14:30
4 herb., 165,9 fm íbúð ásamt bílskúr í fjórbýlishúsi við Ljósuvík í Reykjavík.
Íbúð á hæð er skráð 142,5 en inní þeim fermetrafjölda er tómstundarými innaf bílskúr, ca 33 fm,
og bílskúr er 23,4 fm. Alls 165,9. Verð 44,9 millj.

Opið hús í dag laugardaginn 6. febrúar kl. 13:30-14:00
Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á besta stað í Lundunum í
Garðabæ. Eignin er 182,7 fm, þar af bílskúr 48fm, hornlóð. Ónýttur er byggingareitur á lóðinni
um 100fm til suðurs og austurs. Verð 74 millj.
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Lynghvammur 1 Hafnarfjörður
Opið hús þriðjudaginn 9.febrúar milli kl. 17:30 og 18:00.
Björt og falleg 2ja herbergja 64,2 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í tvíbýlishúsi á góðum
stað í Hafnarfirði. Verð 23,9 millj.
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Sóleyjarimi 13
Glæsileg 3ja herb. lúxusíbúð með sérinngangi á efri hæð í 10 íbúða fjölbýli. Þetta er endaíbúð
sem er með 3 svalir. Einkastæði fylgir eigninni og geymsla í kjallara. Íbúðin er alls 143,3fm og
þar af er geymsla 7,9 fm. Gólfhiti, innbyggð lýsing, allar innréttingar eru sérsmíðaðar.
Hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi. Verð: 59,9 millj.

Sóleyjarimi 13
Glæsileg 3ja herb.lúxusíbúð með sérinngangi
á neðri hæð í 10 íbúða fjölbýli.
• Hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi
• Tvö rúmgóð svefnherbergi
• Innihurðir í yfirstærð
• Tvö baðherbergi
• Tvennar verandir fylgja eigninni.
• Einkastæði fylgir eigninni og geymsla í kjallara.
• Íbúðin er alls 142,7fm og þar af er geymsla 7,9fm.
• Gólfhiti, innbyggð lýsing, allar innréttingar eru
sérsmíðaðar.
Verð: 56,9 millj

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

40 | Atvinna |

6. febrúar 2016 LAUGARDAGUR

Morgunmatur er ekki
endilega mikilvægasta
máltíð dagsins
www.capacent.is

ÓÐINSGÖTU 4

ÓÐINSGÖTU 4

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

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

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

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

Garðatorg 7 - Garðabæ

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð með suðursvölum
• Stórar og bjartar stofur með útgengi á
suðursvalir og útsýni að Reykjanesi.
Fallegur útbyggður gluggi til vesturs í stofum,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, vandað
eldhús og þvottaherbergi/búr með glugga.
• Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi.
• Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu
fylgir íbúðinni.
• Eignin er laus til afhendingar nú þegar.

3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 13.00 – 13.30

IÐ

OP

Afar góð 104 fm. íbúð á 1. hæð (2. hæð
frá bílastæðum) í lyftuhúsi fyrir 60 ára
og eldri við Strikið í Garðabæ. Sér
geymsla á jarðhæð fylgir íbúðinni og
bílastæði í bílakjallara. Opið eldhús
og samliggjandi borð-og setustofa.
Tvö svefnherbergi. Útgengt út á góða
verönd úr svefnherbergi og stofu.
Verð 43,7 millj.

S
HÚ

Verið velkomin.
Virkilega falleg og vel skipulögð 135,6 fermetra endaíbúð á 2.
hæð með sérinngangi af svölum og gluggum í þrjár áttir auk
sérgeymslu í mjög góðu fjölbýlishúsi með lyftu við Garðatorg.

Góð staðsetning í miðbæ Garðabæjar þaðan
sem mjög stutt er í alla þjónustu. Verð 52,9 millj.

Þjónustumiðstöð við hliðina (Jónshús) þar sem fram fer ýmisleg tómstundaiðja auk þess sem boðið er
uppá heitan mat og meðlæti í hádeginu gegn vægu gjaldi.

535 1000

Þorlákur Ómar Einrarsson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 7. FEBRÚAR FRÁ 14:00 TIL 15:00 - HÚSIÐ ER LAUST STRAX

STÓRGLÆSILEGT
PARHÚS Í KÓPAVOGI
Stórglæsilegt 243,1 fm parhús á tveimur hæðum
við Asparhvarf í Kópavogi með góðu útsýni yfir
Elliðavatn. Eignin er einstaklega vel skipulögð
og hönnuð með notkunareiginleika og fágun að
leiðarljósi.
Í eigninni eru þrjú svefnherbergi, tvær stofur, tvö
baðherbergi, tvennar stórar svalir, stór hellulögð
verönd og tvöfaldur innbyggður bílskúr.
Í húsinu er Instabus rafkerfi og hiti í gólfum.

VERÐTILBOÐ

Upplýsingar gefur

aðstoðarmaður fasteignasala

BÖÐVAR
bodvar@stakfell.is
SIGURBJÖRNSSON Sími: 660 4777
Lögfræðingur,

Magnús
Einarsson

Sími 512 4900
landmark.is

PIÐ

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall

Þórarinn
Thorarensen

Löggiltur
fasteignasali

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Nadia Katrín
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Kristján
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

Landmark leiðir þig heim!
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RJÚPNASALIR 8 – 201 KÓP

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP

• Rúmgóð 120 fm 4ra herbergja
• Íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli
• 3 góð svefnherb., rúmgóð stofa
• Ljósar fallegar innréttingar
• Tvennar rúmgóðar svalir
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• V. 42,4 millj.

• Vel skipulögð, rúmgóð 3ja herb.
• Íbúð er 109 fm auk stæði í bílgeymslu
• Íbúð er á 6.hæð og er fallegt útsýni
• Viðhaldslítið hús í góðu ástandi
• Stutt í skóla og alla þjónustu
• V. 38,3 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 7.JAN KL.15:00-15:30

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

N

IÐ
ÓK

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
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RJÚPNASALIR 12 – 201 KÓP.

KLAPPARHLÍÐ 26 – 270 MOS

• Einstaklega fallega 110,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð með frábæru útsýni.
• Svalir lokaðar með gleri.
• 3 svefnherbergi. Fallegar beyki innréttingar.
• Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Hafðu samband
• Tvær lyftur í snyrtilegri sameign.
ÞÓRARINN THORARENSEN
• V. 38,9 millj.
sölustjóri. Sími 770 0309

• Einstaklega fallega 112,6 fm. 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð með sérinngang.
• Frábært útsýni. 4 svefnherbergi.
• Allar innréttingar frá Brúnás og gegnhelilt parket og flísar gólfum.
• Stórar suðursvalir með frábæru útsýni. Stutt í skóla og alla þjónustu.
Hafðu samband
• V. 38,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309
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BAUGAKÓR 9 ÍBÚÐ 202 MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.

BLÁHAMRAR 2 – 112 RVK

• Glæsileg og vel skipulög 73,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2 h. m/stæði í bílageymslu.
• Einstaklega falleg íbúð í viðhaldsliltu fjölbýlishúsi m/lyftu,
• Stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari.
Hafðu samband
BENEDIKT ÓLAFSSON
• V. 29,9 millj.

• Falleg 2ja herbergja, 63 fm íbúð á jarðhæð.
• Mjög gott hús sem hefur verið vel viðhaldið.
• Íbúðinni fylgir sérafnotaréttur.
• V. 24,9 millj

OPIÐ HÚS SUN. 7. FEB. FRÁ KL 16:00-16:30. VERIÐ VELKOMIN.

Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788
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OPIÐ HÚS 7. FEB KL. 13:00 – 13:30
Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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VINDAKÓR 16- 203 KÓP

KRÍUÁS 47 – 221 HFJ

• Virkilega falleg 3ja herbergja 104,6 fm íbúð í lyftuhúsi.
• Mjög rúmgóð herbergi og stórt eldhús með nægu skápaplássi.
• Frábært fjölskylduhverfi – Hús innst í götunni.
• V. 34,5 millj
Hafðu samband

• Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja, 98,1 fm íbúð í lyftuhúsi.
• Sérinngangur ofan við hús. Frábært leiksvæði aftan við húsið.
• Aðeins göngufæri í Áslandsskóla og leikskólann Tjarnarás.
• V. 31,9 millj.
Hafðu samband

OPIÐ HÚS 7. FEB KL. 14:00 – 14:30

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

BÓKIÐ SKOÐUN

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Jón Rafn Valdimarsson Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogason Gunnar Helgi Einarsson Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali hdl. og lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634
Sími: 822 2307
Sími: 695 5520
Sími: 899 5856
Sími: 773 6000
Sími: 865 4120
Sími: 845 8958
Sími: 615 6181

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Lágmúla 4 108 Reykjavík www.miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson Páll Þórólfsson
Hilmar Jónasson
Jason Ólafsson
Svan G. Guðlaugsson Davíð Jónsson
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm.fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala aðstm. fasteignasala
Sími: 899 1178
Sími: 893 9929
Sími: 775 1515
Sími: 697 9300
Sími: 697 3080
Sími: 695 9500
Sími: 780 2700

Þinghólsbraut 61
Sjávarlóð

Fróðaþing

Dyngjuvegur 6

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm
Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga
Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og
vinnu, utan sem innan.

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við
Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja
Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni
Bílskúr. Góð staðsetning
þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

96,0 millj.

129,9 millj.

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 7.feb. kl.15:30-16:30

Stórglæsileg 177 fm efri sérhæð
ásamt bílskúr
Óhindrað útsýni, tvennar svalir
Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Nesbali

Lautasmári 1

Glæsileg stofa með arinn og

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi.
Húsið er 247,1 fm að stærð
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. Nýr garðskáli
með rennihurð út í garð, gluggar niður í gólf
Garðurinn sunnanverðu er stór afgirtur pallur
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

72,9 millj.

Laugavegur 61

útgengt á útsýnissvalir
Endurnýjað baðherbergi m. sturtu og baðkar
Upphitað plan fyrir framan bílskúr
Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson,
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Glaðheimar 14

Verð :

69,7 millj.

Helgubraut 19

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur
hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm
Stæði í bílageymslu
Góðar suðursvalir með góðu útsýni
Mikið endurnýjuð

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð
Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir
Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm
Smekklegar innréttingar

Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm
Húsið er hæð, ris og kjallari
Séríbúð í kjallara
Innbyggður bílskúr
Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

69,9 millj.

Hálsasel 5

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

34,9 millj.

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

55,0 millj.

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við
Lautasmára 161 fm 4 herbergja
Stæði í bílageymslu
Góð staðsetning - Frábært útsýni
Íbúðin er laus til afhendingar
Nánari upplýsingar:
Verð :
í síma 899 5856
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

46,9 millj.

Norðurbakki 17c
Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm
Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið
eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari,
Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu
Tvennar svalir
Bókaðu skoðun:

49,5 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali

s. 569 7000

i
og eldr
60 ára

Kleppsvegur 62

Ásakór

Seilugrandi

Einbýlishús 337,9 fm
Ofnar á hæð sprungu - vatnsskemmdir
Mökuleiki á tveimur íbúðum í kjallara
Goð staðsetning innan hverfis í enda
botnlanga. Bílskúr 34,0 auk grifju

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

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni.
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

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu
og 15 fm geymslu í kjallara
Nýtt parket
Eignin er skráð 117,9 fm skv Fmr
en er í raun 102,2 fm + bílastæðið

Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar:

Tilboð

í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

https://vefpostur.1984.is/?_task=mail&_

www.miklaborg.is

action=get&_mbox=INBOX&_
uid=7457&_part=2

Verð :
í síma 845 8958
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

31,9 millj.

Nánari upplýsingar:

41,9 millj.

Verð :
í síma 695 5520
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

Bókaðu skoðun:

34,9 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali

s. 615 6181

MIKLABORG

569 7000

MIKLABORG

- með þér alla leið -

Kópavogsgerði 5-7

55 Á
RA O
G EL
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Fullbúnar 3ja herbergja íbúðir
Íbúðirnar skilast með
gólfefnum og vönduðum
eldhústækjum
Stæði í bílgeymslu í boði

Einstök staðsetning
við sjávarsíðuna
Stærðir frá 122-188 fm
Verð frá: 48,1 millj.
Afhending júlí /ágúst 2016

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 7.feb. kl.14:00-15:00

Velkomin

Nánari upplýsingar veita

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Ásgrímur Ásmundsson, hdl oglögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120

.

OPIÐ HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS

laugardaginn 6.feb. kl.14:00-14:30

mánudaginn 8.feb. kl.17:30-18:00

Klukkurimi 7

Hvassaleiti 35

Sérinngangur/sérafnotaréttur
Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm

Raðhús á tveimur hæðum

Falleg viðar innrétting í eldhúsi

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi auk
Bókaðu skoðun:

Gott skipulag - Nýtist vel

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Þvottahús innan eignar
Nánari upplýsingar veitir:

annarra rýma
Laust við kaupsamning

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

25,9 millj.

Verð :

Verð :

59,9 millj.

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-18:00

Línakur 1C
Kársnesbraut 80

Klettatröð

Glæsileg 5 herbergja íbúð

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr
Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni
Húsið og bílskúrar í útleigu
Leigutekjur um 370 þúsund
Lán frá ÍLS um 40 millj með 4,15% vöxtum

1815 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæðum
Steinsteypt hús
Með stóru malbikuðu bílastæði fyrir framan
húsið og svo góðum garði fyrir aftan
Byggingarár er 1990

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

49,9 millj.

Verð :
Svan 697 9300 aðstm. fast.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali

s. 615 6181

Lyngás 1

165,0 millj.

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali

Á annarri hæð að stærð 161 fm Glæsilegt
Bókaðu skoðun:

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

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Verð :

Sogsbakki

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.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi
4 svefnherbergi
Gólfhiti Glæsileg eign
Heitur pottur
Vandaðar innréttingar

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

Bókaðu skoðun:

www.miklaborg.is

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Einstakar stofu með útgengi á svalir

61,9 millj.

s. 661 2100

Þrjár 3-5 herbergja íbúðir í Lyngás 1
á 1, 2 og 4ju hæð
frá 94,5 fm - 118 fm

38,9 millj.

Fjögur góð svefnherbergi
Tvö baðherbergi

Suðurbraut Hafnarfirði

Verð frá:
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali s. 899 5856

útsýni Glæsilegt sérhannað eldhús

26,4 millj.
s. 899 5856

Verð :
Jason 775 1515 aðstm. fast.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

59,9 millj.
s. 899 5856

Safamýri 87
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
Nánari upplýsingar:

24,5 millj.

Verð :
í síma 865 4120
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

MIKLABORG

Holtsvegur 41

210 Garðabær
Nýjar íbúðir með einstöku útsýni

Senter

Nýjar, glæsilegar og vel
skipulagðar íbúðir í Garðabæ
RE/MAX SENTER KYNNIR
Nýjar og vel skipulagðar íbúðir á einstökum
útsýnisstað í Garðabæ.
Tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir á
frábæru verði til afhendingar nýjum eigendum
í lok apríl nk.
Notið tækifærið á opnu húsi að Holtsvegi 41
á sunnudaginn

Opið hús - sunnudaginn 7. febrúar
Holtsvegur 41- kl. 15.00 - 16.00
2 herbergja

3 herbergja

4 herbergja

Verð frá

32.900.000 kr.
Allar nánari upplýsingar
um eignirnar veita:
Ástþór Reynir í síma 899 6753
arg@remax.is
Gunnar Sverrir í síma 862 2001
gunnar@remax.is.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

ENN MEIRI
VERÐLÆKKUN
BOHO
KLÚTAHENGI: 2.950.NÚ: 1.180.-

60%
AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM
SMÁVÖRUM

BOW DRESS
SKARTGRIPAGEYMSLA: 2950.NÚ: 1.180.-

3 FYRIR 2
AF ÖLLUM
HANDKLÆÐUM

FUBI SUSHI SETT: 4.500.NÚ: 1.800.-

30%
AF ÖLLUM
KUBBAKERTUM

CLOTHESLINE
RAMMI: 7.950.NÚ: 3.180.-

ÚTSÖLUNNI
LÝKUR Á
SUNNUDAG

HELENA LJÓSA
GARLAND:
25.300.NÚ: 19.500.-

MUSTANG WING CHAIR
98.000.NÚ 58.000.-

TWIGGY
33.500.NÚ: 19.500.MONTINO TUNGUSÓFI:
395.000.NÚ: 295.000.-

20-50%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
HÚSGÖGNUM
LAND SÓFI: 275.000.NÚ: 159.000.MESOLA TUNGUSÓFI: 275.000.NÚ: 159.000.-

VELKOMIN
Í NÝJU
VERSLUNINA
OKKAR Í
SKÓGARLIND

NÝR STAÐUR:
SKÓGARLIND 2,
KÓPAVOGI

TEKK COMPANY OG HABITAT | SKÓGARLIND 2, KÓPAVOGI
SÍMI 564 4400 | OPIÐ MÁN-LAU KL. 10–18 OG SUN KL. 12–17
VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS
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SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Arctic star sæbjúgnahylki

innihalda yfir fimmtíu tegundir af
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húðpróteins og insúlins
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar
fást á www.arcticstar.is
Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og hagkaupum.

info@arcticstar.is - www.arcticstar.is
Síðumúli 31 - 108 Reykjavik - S: 562-9018 / 898-5618

VÍETNAM - PÁSKAFERÐ
Verð

545.000.pr. mann
í tvíbýli

Harpa heldur úti matarblogginu Eldhúsatlasinn þar sem finna má uppskriftir að hefðbundnum grænmetisréttum eða kjötlausum réttum frá 196 löndum. MYND/VILHELM

Réttir frá öllum
löndum heims

21. mars - 3. apríl 2016
www.ferdin.is • ferdin@ferdin.is

SPRENGISANDUR
ER Í LOFTINU
SIGURJÓN M. EGILSSON OG UMRÆÐA SEM SKIPTIR MÁLI

SUNNUDAG KL. 10:00 12:00

Grænmetisréttir eru æðislegir að mati Hörpu Stefánsdóttur sem
safnar uppskriftum að slíkum réttum frá öllum löndum heims á
vefsíðunni Eldhúsatlasinn. Hún gefur hér uppskrift að sýrlenskri ídýfu.
Eldhúsatlasinn er matarblogg sem
var meistaraverkefni Hörpu Stefánsdóttur í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. „Hugmyndin á bak við vefsíðuna er að
minnka kjötneyslu í þágu dýraverndar og umhverfisverndar. Tilgangurinn með Eldhúsatlasnum
er að finna og elda uppskriftir
að hefðbundnum grænmetisréttum eða kjötlausum réttum frá 196
löndum, aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna auk Palestínu, Vestur-Sahara og Tíbets sem ég ákvað
að hafa með þar sem þessi
ríki eru öll í sjálfstæðisbaráttu. Mig langaði að sýna fólki
að g ræn metisréttir geta
ver ið fjöl breyttir og
skemmtilegir. Það þarf
ekki að vera
leiðinlegt að
minnka kjötneyslu vegna
þess að grænmetisréttir eru
æðislegir,“ segir
Harpa og brosir.
Mikil vinna liggur að
baki hverri uppskrift á Eldhúsatlasnum og leggur Harpa
mikið upp úr ljósmyndum. „Ég
byrja á því að velja mér land, fer
svo á stúfana og reyni að finna
hentuga uppskrift ýmist á netinu, í blöðum eða bókum. Þetta
eru oftast hefðbundnir réttir frá
hverju landi fyrir sig þannig að
ég sem uppskriftirnar venjulega
ekki sjálf nema að litlu leyti. Það
er samt auðvitað alltaf eitthvað
sem kemur frá manni sjálfum, litlar breytingar á uppskrift og hrá-

efnum. Stundum breyti ég hefðbundnum uppskriftum hins vegar
í vegan uppskriftir og þá er ég í
raun að búa til uppskriftina sjálf.
Ég elda og prófa alla réttina og
legg mikla vinnu í ljósmyndunina
þannig að það fer meira en heill
vinnudagur í hverja uppskrift,“
lýsir Harpa. Hún reiknar því með
að verkefnið taki um fimm ár en
hún á eftir að finna 179 uppskriftir af þeim 196 sem verða á síðunni.
Allir réttirnir sem Harpa hefur
eldað nú þegar hafa heppnast vel. „Þetta hefur
allt verið gott og
þá sérstaklega
indónesískt
sa lat sem
heitir Gado
Gado.
„Salatið
er hefðbundinn götumatur í
Indónesíu. A n nars hefur
þetta verið
skemmtilegt
verkefni bæði
fyrir mig og manninn minn. Það er skemmtilegt hvað þetta er fjölbreytt og
mikið af réttum sem maður hefur
aldrei rekist á eða heyrt um. Það
eru margir sem halda að grænmetisfæði sé svo einhæft en það
er alls ekki raunin og það er einmitt ástæðan fyrir að mig langaði
að gera þetta,“ útskýrir Harpa.
Hún hætti sjálf að borða kjöt
árið 2007 af dýraverndarástæðum
fyrst og fremst. „Hugmyndin með
Eldhúsatlasnum er ekki heilsutengd, heldur á síðan að sýna

fram á hvað við getum gert til að
draga úr þeirri mengun sem hlýst
af kjötneyslu og hvað er hægt að
gera til að stuðla að dýravernd
með því að draga úr kjötneyslu. Ég
legg ekkert sérstaklega upp úr því
að réttirnir séu heilsusamlegir þó
þeir séu það nú yfirleitt.“
Harpa gefur hér uppskrift að
sýrlenskri ídýfu, muhammara,
sem er bragðmikil og matarmikil
ídýfa úr grilluðum paprikum, valhnetum og granateplasírópi. Hún
segir sniðugt að nota hana í staðinn fyrir hummus.

Muhammara,
sýrlensk ídýfa
3 rauðar paprikur
50 g valhnetur
1 dl góð brauðmylsna
1-2 hvítlauksgeirar
1 msk. sítrónusafi
2 tsk. granateplasíróp (fæst í
Istanbul Market í Ármúla)
½ tsk. cumin (má sleppa)
½ tsk. chiliflögur
2 msk. ólífuolía
Salt eftir smekk
*Granateplasýróp
(Pomegranate molasses)

Byrjið á því að hita ofninn í 200°C.
Ristið valhneturnar létt í ofninum
en varist að láta þær dökkna mikið.
Nuddið hýðið af þeim með viskustykki. Þannig losnið þið við beiskjuna í hnetunum. Hitið því næst
grillið í ofninum og grillið paprikurnar. Setjið öll innihaldsefnin í matvinnsluvél eða blandara og maukið vel og vandlega. Smakkið til
með sítrónusafa, hvítlauk, salti og
kryddi. Skreytið með granateplakjörnum, ristuðum hnetum og
steinselju og berið fram með góðu
brauði. liljabjork@365.is

BÖRNIN FERÐAST FRÍTT OG
FÁ ÍSLENSKAN BARNAKLÚBB
Fyrsta barn ferðast frítt á ákveðnum brottförum í sumar ef þú bókar fyrir 14. febrúar.
Þar að auki halda Kapteinn Nemo og áhöfn hans sig á Pegasos hótelunum og sjá til
þess að börnin geti leikið sér í barnaklúbbnum með íslenskum leiðbeinendum.

Pegasos Royal
Incekum - Tyrklandi

Pegasos Resort
Incekum - Tyrklandi

Barn
t.o.m.15 ára

0,-

fyrir bókanir
seinast 14.febrúar.

Pegasos World
Side - Tyrklandi

Glæsileg wipeout braut

Mögulega besta strönd Tyrklands

10.000 m² vatnaparadís

Pegasos Royal er með sameiginlegt útisvæði
með Pegasos Resort og Pegasos Club. Það
þýðir að þú færð íþróttaaðstöðu, sundlaugar,
bari og aðra afþreyingu þriggja hótela. Hótelin
liggja við glæsilega sandströnd með ótrúlega
skemmtilegri wipeout braut.

Pegasos Resort deilir útisvæði með tveimur
nágrannahótelum sínum og því færð þú
aðgang að mjög stóru útisvæði með aðstöðu
þriggja hótela. Hér færðu gyllta og barnvæna
strönd, rennibrautir, íþróttasvæði, wipeout
braut og margt fleira!

Á hinu einstaka Pegasos World opnar sig heimur sem á engan sinn líkan. Stærsta sundlaug
Miðjarðarhafsins, vatnsskemmtigarður sem
gefur gott kítl í magann og fullkomin staðsetning við breiða og fallega strönd. Hér getur þú
hallað þér aftur og notið þín!

Lestu meira á nazar.is/pegasosroyal

Lestu meira á nazar.is/pegasosresort

Lestu meira á nazar.is/pegasosworld

122 599,Barn t.o.m. 15 ára 0 kr
Allt innifalið í viku frá

allan sólarhringinn:

IS Frettnabladid 250x380 Kids 0kr.indd 1

nazar.is

122 599,Barn t.o.m. 15 ára 0 kr
Allt innifalið í viku frá

persónuleg þjónusta:

129 599,Barn t.o.m. 15 ára 0 kr
Allt innifalið í viku frá

519 2777
05.02.16 13:55
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512 5000

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

MITSUBISHI PAJERO Verð: 1.990.000
Ekinn: 189.000 Raðnúmer: 25484
http://www.sjalfsalinn.is/

SKODA Octavia ambiente combi.
Árgerð 2007, ekinn 162 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 1.250.000.
Rnr.211209.

SUZUKI Grand vitara LUX. Árgerð
2015, ekinn 43 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur, leður,lúga, nav. o.fl. . Verð
5.400.000. Rnr.302127. Á staðnum.

HYUNDAI GETZ GLS 06/2005, ekinn
154 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð
790.000 kr. TILBOÐS 690.000 kr.
100% kortalán. Raðnr.254740 á www.
BILO.is

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

Arctic Cat Crossfire 800 árg. 2010
LImited. Teloscope stýri (stillanleg
hæð) 141” langt belti með 44mm
spyrnum. Nýlegar kúplingar. Toppsleði.
Lækkað verð kr. 1.190.000
M.Benz Actros 1840 árg 1998 ek,
340.000 Sjá myndir og uppl, inná
bilasalaislands.is Raðnumer.177787

SKODA OCTAVIA Verð: 2.480.000
Ekinn: 94.000 Raðnúmer: 25499
http://www.sjalfsalinn.is/

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

TOYOTA Land cruiser 200. Árgerð
2012, ekinn 64 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 11.900.000.
Rnr.302148. Á staðnum.

AUDI A6 2.0 TDI 05/2012, ekinn
50 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, leður ofl.
Verð 6.790.000 TILBOÐ 5.990.000.
Raðnr.254089 á www.BILO.is

Hyundai I20 Classic, 5/2014, ek 52 þús
km, dísel, bsk, ásett verð 2.150 þús,
tilboðsverð 1.750 þús, raðnr 151847,

Arctic Cat XF 800 Árg. 2013
Ekinn=2100km Naglar Rafstart
handahlífar brúsagrind
Verð=1.850.000 kr

KIA CEED Verð: 3.590.000 Ekinn:
27.000 Raðnúmer: 25513 http://www.
sjalfsalinn.is/

KIA Carens 7manna ex leður
bakkmyndavel 17” álfelgur. Árgerð
2015, ekinn 2 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.690.000. Rnr.301848. Á
staðnum.

Arctic Cat HCR 2011 153” Ekinn
2500 km. Algjör gullmoli Rúðutaska
Tilboðsverð=1.490.000 kr.
TOYOTA AVENSIS Verð: 750.000
Ekinn: 290.000 Raðnúmer: 25515
http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

LAND ROVER Range rover sport
hse. Árgerð 2008, ekinn 106 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.750.000.
Rnr.106986. Á staðnum.

M.BENZ C 220 BLUETEC
AVANTGARDE Nýskr. 10/2014,
ekinn 9 Þ.km, dísel 170hö,
sjálfskiptur 7 gíra. Bakkmyndavél,
lyklalaust aðgengi og start, Íslenskt
leiðsögukerfi, krómpakki, öryggispakki
, LED ljósapakki, inréttingarpakki,
rafmagnsopnun/-lokun á skottloki,
USB, bluetooth og aux tengi og fleiri
aukahlutir. Verð 7.990.000 kr. OKKAR
BESTA VERÐ 6.990.000 kr. Raðnr.
254705 á www.BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Bílar til sölu

Land Rover Discovery SE, árg.
2012, ek. 65 þús, upphækkaður,
leiðsögukerfi, 7 manna, filmur ofl. s:
898868

4X4

AUDI A4 TFSI QUATTRO 200 HÖ.
Árgerð 2006,ekinn aðeins 96.þús km,
bensín,sjálfskiptur.Verð 2.480.000.
Rnr.127516.S:562-1717.

MMC Pajero did. Árgerð 2004, ekinn
222 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
1.490.000. Rnr.106895. Á staðnum.

Arctic Cat M 1100 Turbo 153” Ekinn=
4700km Extra breið skíði Tilboðsverð.
1.990.000 kr

Tilboð 150 þús.

SUBARU Legacy sport. Árgerð
2007, ekinn aðeins 86 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.211150.

til sölu
RENAULT Kangoo. Árgerð 2011, ekinn
87 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.485.000.
m/vsk Rnr.262204. Á staðnum.

NÝR BÍLL - 4X4

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013,
ekinn 107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.990.000. Rnr.301319. Á
staðnum.

SUZUKI SX4 S-CROSS GL+ AWD,
bensín, sjálfskiptur, eigum nokkra
svona bíla á staðnum. Okkar verð
3.990.000. Rnr.127539. S:562-1717.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16
www.planid.is
TOYOTA Land cruiser 120 vx.
Árgerð 2007, ekinn 303 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.690.000.
Rnr.262750. Á staðnum.

Icehobby - Tæki
Draupnisgötu 6, 603 Akureyri
Sími: 462 4600
http://www.icehobby.is

til sölu

Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

NÝR BÍLL - 4X4

SUBARU XV 4X4 HÁTT OG LÁGT DRIF,
bensín, 5 gírar, eigum nokkra svona
bíla á staðnum. Okkar verð 3.990.000.
Rnr.127300. S:562-1717.

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

Polaris Assault RMK 800 155”
Styrkingar á skúffu Nýjir stimplar fyrir
300km. Ekinn 5.500 km. Tilboðsverð=
1.450.000 kr.

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.
SKODA Octavia ambiente combi
4x4. Árgerð 2013, ekinn 73 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.950.000.
Rnr.302097. Á staðnum.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Nissan Terrano árg ‘01, ek. 180þús,
beinsk., bensín, 35” breyttur. Þarfnast
lagfæringa. Tilboð 150 þús. S. 860
3970
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Bílar til sölu

500-999 þús.
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Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

VW Passat ‘03 1.8T ek.150þ, sk.’17, 1
eigandi. Ný tímareim+dekk. Verð 790þ
S:7742525
Kia Sorento Lux 2,2. Ssk. Árg: 2013.
Leður/bakkmyndavél. Ek. 66 þús. Verð.
5.690.000. Engin skipti. S. 8999533

LÍTIÐ KEYRÐUR TOPPEINTAK!

Tilboð.

KIA PICANTO EX. Árg 2015 ek. 17þkm.
Upphitað stýri og fl. Verð 1.850.000
S. 899 5189.

VW PASSAT 2001 ek.133 Þús,ný
tímareim, beinskiptur, góð
nagladekk,lýtur mjög vel út, 2
eigendur frá upphafi, verð 590 Þús
möguleiki á 100% vísaláni í 36 mán
s.841 8955

Bílar óskast

Byrjendakúrs:
Mánudaga og miðvikudaga 10:00-11:30
Mánudaga og miðvikudaga 13:00-14:30
Mánudaga og miðvikudaga 17:30-19:00
Framhaldsnámskeið ll:
Þriðjudaga og fimmtudaga 13:00-14:30
Þriðjudaga og fimmtudaga 17:30-19:00
Framhaldsnámskeið lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga 10:00-11:30
Mánudaga og miðvikudaga 19:15-20:45

Verð á mann 23.500.-

Námskeiðin hefjast 15 og 16 febrúar

Upplýsingar í s. 698 50 33 eða binsina@gmail.com
Toyota Yaris 2013 til sölu. Keyrður 18
þús. km. sjálfsk., 1300 bensínvél. Verð
2,3 m, engin skipti. S: 842-2951

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Sendibílar

Bátar

Varahlutir

Varahlutir

0-600 staðgreitt

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

Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 776 7507

Jeppar
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Húsbílar

250-499 þús.

Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Hjólbarðar
TILBOÐ GULLMOLI

TILBOÐ 390 ÞÚS

KALOS árg 2003 ek.151 Þús, nýleg
tímareim, 5 dyra beinskiptur, bíll í
góðu standi og eyðir litlu, ásett verð
550 Þús TILBOÐ 390 Þús möguleiki á
100% vísaláni s.841 8955

Til sölu er einstakt eintak af Honda
CRV Lifestyle, nýskráður 08.09.2011.
Númer NH-S10. Keyrður aðeins
34.997. Litur: Brúnn. Aukahlutur:
Vindskeið að aftan. Einn eigandi,
reyklaus. Bíllinn er á harðkorna
vetrardekkjum, sumardekk fylgja
með. Sjálfskiptur. Bíllinn hefur fengið
reglulegt viðhald hjá umboði, síðast
nú s.l. haust þar sem hann fór í
30.000 km skoðun, skipt var um alla
bremsuklossa ásamt hefðbundinni
yfirferð. TILBOÐ 3.999.000. Uppl
693-0053

Bílaleiga

Til sölu lítil en ört
vaxandi bílaleiga

Frábær dekkjatilboð

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

Þjónustuauglýsingar



FELGUR

Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki.
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í
S: 776-6001

Sími 512 5407
ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

VARAHLUTIR

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Iveco • Benz • Man • Renault
Varahlutaþjónusta

Formbólstrun

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

%
99
KFRÍTT
RY



BLIKK

Rör ∑ Tengiefni ∑ Viftur ∑ Loftræsting
Heildsala ∑ Smásala

íshúsið ehf
Smiðjuvegur 4a, Græn gata, Kópavogur | 566 6000

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Húsaviðhald

ÞJÓNUSTA

Smiður getur bætt við
sig verkefnum
öllum allmennum smíðum
bæði smá sem stór verkefni
er með margra ára reynslu í
byggingariðnaði.

Pípulagnir
Uppl. í s. 8555520 eða hvverk@
simnet.is

Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og
trésmíði. S. 616 1569
Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í
s: 8966614

Lekur Þakið ?

Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli
geta fylgt. s. 8498700.
K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

Óskast keypt

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

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

Kínverska Nuddstofan í Hamraborg
20A Getum hjálpað þér að losna við
ýmsa verki og kvilla. S. 5646969

Uppl. í s. 663 5315.

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

Bókhald

Hestamennska

SKRIFSTOFUSTARF

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000

Spásíminn 908 5666

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

Viðurkenndur bókari
Ég tek að mér bókhald fyrir
lítil fyrirtæki. Get séð um alla
bókhaldsfærslur, afstemmingar,
vsk uppgjör, uppsetningu
ársreikninga og skattframtal
ofl. Get einnig tekið að mér
skattframtöl fyrir einstaklinga.
Vinsamlegast hafið samband í
tölvupósti bjornknuts@gmail.
com eða síma 858 6565

Húsasmíðameistari

getur bætt við sig verkefnum.

Uppl. í s. 897 4720
eða bragi@boga.is

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

innrettingar.is

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

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

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

Málningarþjónusta, vönduð
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími
891 9890 malarar@simnet.is

Leigjendur, takið eftir!

Húsnæði óskast
Námskeið
Háskóla menntuð kona óskar eftir
húsnæði til leigu á stór Höfuðborgar
svæðinu. Býr ein, er reglusöm, róleg og
með mjög góð meðmæli. listigardar@
gmail.com og s. 699 4455

Viðgerðir
Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf
ehf S. 845 5976

Sumarbústaðir
SUMARHÚS ÓSKAST

Óska eftir að kaupa sumarhús á
mjög góðu verði. Staðgreiðsla.
Kaupverðið þarf að vera mjög gott
og þarf bústaðurinn að vera Innan ca
klukkutíma akstri frá Reykjavík. Allar
nánari uppls. í s. 845-1300

Til sölu

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

Reynsla af stangveiði, stundvísi
og snyrtimenska er skilyrði. Um
framtíðar starf er að ræða.
Umsóknir sendist á zircon@
simnet.is

3ja herb., íbúð til leigu frá 1.
mars á sv. 105. Tilboð sendist á:
tjonusta@365.is merkt “105” fyrir
15. feb.
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.

KEYPT
& SELT

Regnbogalitir

Starfsmaður óskast
í rótgróna veiðibúð í
Rvk.

Húsnæði í boði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Óska eftir áreiðanlegum og
duglegum starfskrafti í c.a. 40%
starf við færslu bókhalds, útskrift
reikninga, gerð tímaskýrslna
og tilfallandi störf, æskilegt er
að viðkomandi hafi þekkingu
á bókhaldi og DK tölvukerfi.
Sveigjanlegur vinnutími. Ferilskrá
og meðmæli æskileg.
Umsóknir sendist á sogaveg@
gmail.com

HÚSNÆÐI

Sjónvarp

Trésmíði

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

Til sölu 2 Þorvaldshnakkar, hnakktaska
og nokkur beisli. Uppl. í s. 893 6985

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

3 vanir smiðir geta bætt við sig
verkefnum. uppls í síma 8697471 eða
8473888

Au-pair óskast

Ung fjölskylda í París óskar eftir
duglegri og ábyrgri stúlku, 20
ára eða eldri, til að passa tvær
stelpur. Bílpróf er skilyrði.

Áhugasamir sendið ferilskrá
og uppýsingar um meðmæli á
arolafs@me.com

Vélstjóri

Björgun ehf óskar eftir vélstjóra til
afleysingar frá 22. feb - 03. mars,
3000Ha. Uppl. sendist á johann@
bjorgun.is

Sandblasting

workers wanted now in our work
shop in Reykjavík area, ( indoor work).
Please send email to vel@simnet.is

Atvinna óskast

Atvinnuhúsnæði

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

Atvinna í boði

Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!

Nudd

ATVINNA

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Húsasmiðameistari getur bætt við
sig verkefnum. S.6269899/6269099
rhsmidar@internet.is

Pípulagnir

Málarar

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Vantar þig smiði,
múrara, málara eða
járnabindingamenn?

Ferðaþjónusta/
Athafnamenn

Ýmiskonar húsaviðhald S: 8478704.
manninn@hotmail.com

2x20 fet, gámahús, vinnuskúr,
innréttað, einangrað, rafmagn, ofnar.
Verð 2.250. með vsk. Uppl. 820-5181

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. S. 893 1560 og 587
0102, Páll Andrésson.
Kenni allan daginn Toyota 2014,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

Til leigu glæsilegt 250
m2 skrifstofuhúsnæði í
Hafnarfirði.
Stórt opið rými, tvær sér
skrifstofur, fundarherbergi
og kaffistofa. Getur legist
með húsgögnum. Möguleiki á
viðbótarrými á sömu hæð. Laust
nú þegar. Hagstætt leiguverð.
Upplýsingar í síma 898 7820 og
á www.leiga.webs.com

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

TILKYNNINGAR

HEIMILIÐ

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Leikir helgarinnar
Laugardaginn 6. feb

12:35 Man. City - Leicester City
14:50 Liverpool - Sunderland

Sunnudaginn 7. feb

13:20 AFC Bournemouth - Arsenal
15:50 Chelsea - Man.United
http://www.facebook.com/cafecatalina

Hljómsveitin Klettar
Rúnar Þór,
Rúnar Villa Valla,
Tryggvi Hubner,
og Siggi Árna spila
um helgina.
Allir

nir
elkom

v

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Húsgögn

ÚTSALA á Mira
harðviðarhúsgögnum.

Hafnarfjörður
- skrifstofur
-vinnustofur

Nokkrar einingar til leigu í snyrtilegu
húsnæði í Hafnarfirði, frá 22 til 65
m2. Laust strax. S. 898 7820 www.
leiga.webs.com

Geymsluhúsnæði

Tek að mér minni verkefni og
lagfæringar í íbúðum. S. 5540496

Einkamál

60-70% afsláttur

Borðstofuborð, sófaborð,
sjónvarpsskápar og fleira.
Heimilisprýði við Hallarmúla. S.
553 8177

Tilkynningar

Geymslur.com

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

908 5500 - Símasex

Opið allan sólarhringinn. Algjör
trúnaður.

SKJÁLAUSNIR
FRAMTÍÐARINNAR
Á UT MESSUNNI
Í HÖRPU
UT messan er ókeypis og öllum opin í dag frá kl. 10-17.
Tölvulistinn sýnir þér skjálausnir framtíðarinnar á þessari
glæsilegu sýningu.
Komdu og settu nafnið í pottinn hjá okkur og þú
gætir unnið 34“ WQHD Curved tölvuskjá frá Philips
að verðmæti kr. 189.995.

40"

34"

PHS-BDM4065UC

PHS-BDM3490UC

GLÆSILEGUR 40" 4K LED PHILIPS SKJÁR
UT MESSU

TILBOÐ

149.995

34" ULTRAWIDE CURVED LCD SKJÁR
UT MESSU

VERÐ ÁÐUR

179.995

TILBOÐ

169.995

VERÐ ÁÐUR

189.995

· Philips 3440 x 1440 @ WQHD upplausn gefur ótrúleg myndgæði
· Tengi - 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x MHL-HDMI og 1x DisplayPort 1.2
· Auðvelt að skipta skjáborði upp í 2 eða 4ra hluta með Windows Snap View.

· Philips 3840 x 2160 UltraClear UHD upplausn gefur ótrúleg myndgæði
· Tengi - 2x HDMI, MHL-HDMI, VGA og DisplayPort 1.2
· Auðvelt að skipta skjáborði upp í 2 eða 4ra hluta með Windows Snap View.

32"

28"
ASU-PB287Q

AOC-Q3277PQU

STÍLHREINN32"SKJÁRÚRPROLÍNUAOC
UT MESSU

TILBOÐ

89.995

4K Í TÖLVULEIKI EÐA MYNDVINNSLU
UT MESSU

VERÐ ÁÐUR

TILBOÐ

99.995

· AOC 2560x1440 @ 60hz upplausn gefur ótrúleg myndgæði
· Tengi - 1x DVI, 1x VGA, 1x HDMI 2.0, 1x MHL-HDMI og 1x DisplayPort 1.2, 1x MHL tengi
· Auðvelt að skipta skjáborði upp í 2 eða 4ra hluta með Windows Snap View.

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

REYKJAVÍK · AKUREYRI · HÚSAVÍK · EGILSSTAÐIR · SELFOSS · KEFLAVÍK · AKRANES · WWW.TL.IS

89.995

VERÐ ÁÐUR

109.995

· Skjárinn er með 1 ms svartíma og 3840x2160 upplausn sem gefur einstök myndgæði
· Tengi - HDMI, MHL-HDMI, VGA og DisplayPort 1.2
· Stillanleg hæð og hátalarar.

Endalaust

ENDAL
NET
1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

Endalaus og áhyggjulaus
Internetáskrift.

365 er hreykið af því að geta boðið upp á þessa nýung á markaðinn fyrst
fjarskiptafyrirtækja. Þú þarft ekki að setja þig inn í flókinn heim fjarskiptanna.
* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er aðgangsgjald og leiga á beini.
**Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer.
Nánari upplýsingar á 365.is

LAUST

GSM
2.990 KR.**
ÓTAKMARKAÐ TAL,
SMS OG NÚ Í FYRSTA
SINN ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN
Þú getur hringt, sent sms og vafrað um
á netinu innanlands áhyggjulaust.

Settu þig í samband og fáðu Endalaust 365

1817

365.is
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✿ Twitter-stormar og kynjausli á samfélagsmiðlum

Vísindamaður í skyrtu með myndum af berum konum vakti úlfúð og málið var
rætt í þaula á Twitter.

#shirtstorm

53.905

Twitter-færslur

22% 78%
konur

karlar

Konur í vísindum um allan heim birtu myndir af sér við störf undir merkinu #distractinglysexy og deildu á orð Tims Hunt.
Mynd/Twitter

#shirtstorm og #shirtgate

Kynferðisleg áreitni

#addmaleauthorgate

Samfélagsmiðlar eru vettvangur umræðu um kynjahalla í vísindum. Þegar
karlkyns vísindamaður hjá ESA (European Space Agency) klæddist skyrtu
með beru kvenfólki á, á stórum opinberum viðburði í nóvember árið 2014
varð allt vitlaust á Twitter.
Twitter ræddi klæðnaðinn í þaula undir myllumerkjunum #shirtstorm
og #shirtgate. Nokkrum dögum seinna hóf kvenkyns vísindamaður átak
á Twitter og bað fólk um að birta mynd af uppáhalds kvenvinsamlegu
skyrtunni sinni undir myllumerkinu #scishirt. Langflestar athugasemdir
vegna stóra skyrtumálsins á Twitter voru reiðilegar athugasemdir karla um
óréttmæti þess að setja út á klæðnað Matts.

Í október sl. lýstu margir reiði og
vonbrigðum sínum vegna Geoffreys Marcy, fjarreikistjörnufræðings
hjá Berkeley-háskóla í Kaliforníu,
sem varð uppvís
að kynferðislegri
áreitni í garð kvenkyns vinnufélaga
sem hafði fengið að
viðgangast áratugum
saman. Rannsóknin á
áreitni hófst síðasta
sumar eftir að fjórir
fyrrverandi nemendur
stigu fram og tilkynntu
skólanum um athæfi
hans. Háskólinn komst
að þeirri niðurstöðu að
hann hefði gerst sekur um að þukla á
stúlkum, kyssa þær, snerta eða
nudda þær. Tvær af konunum sem
tilkynntu um brot hans hafa síðan
sagt skilið við stjörnufræði. Marcy
var í kjölfarið settur á skilorð af
háskólanum og hann er nú hættur
kennslu. Twitter logar enn vegna
mála hans.

Fiona Ingleby skrifaði Twitter-færslu í apríl á síðasta ári sem hún bjóst ekki
við að fá mikil viðbrögð við. Fiona er þróunarerfðafræðingur við Háskólann
í Sussex í Bretlandi og hafði sent inn grein í vísindatímaritið PLoS ONE.
Hún lýsti því á Twitter hvernig einn rýnir við
tímaritið hefði sagt við hana að einn eða
tveir karlkyns líffræðingar sem samhöfundar
hefðu bætt greiningu hennar. Viðbrögðunum
má lýsa með orðinu Twitter-stormur. Fimm
þúsund notendur Twitter endurbirtu færslur
hennar með myllumerkinu: #addmale
authorgate. Tímaritið bað hana opinberlega
afsökunar.
„Það varð allt vitlaust,“ segir Ingleby um
viðbrögð samfélagsmiðla í viðtali við tímaritið Nature sem gerir kynjahalla í vísindaheimi og usla vegna hans á samfélagsmiðlum skil í nýjustu útgáfu sinni.

Konur til vandræða

Tim Hunt vakti líka viðbrögð í
vísindaheiminum í júní. Hann
sagði eftirfarandi á ráðstefnu í
Seúl: „Þrennt gerist þegar þær eru í
rannsóknarstofunni; maður verður
skotinn í þeim, þær verða skotnar
í manni og þær fara að gráta þegar
maður gagnrýnir þær. Kannski að
við ættum að hafa sér rannsóknarstofur fyrir stráka og sér rannsóknarstofur fyrir stelpur?“ Twitter Tim Hunt var eyðilagður maður í
kjölfar Twitter-storms um óviðeigandi
logaði jafnvel þótt Tim hefði
aðeins gert að gamni sínu. Málefnið gamanmál hans á ráðstefnu í Seúl.
Mynd/Getty
var einfaldlega of eldfimt.

Öflugur vettvangur
Samfélagsmiðlar eru öflugur vettvangur fyrir umræðu um kynjahalla í
vísindum og þar hafa konur fundið stuðning. Í umfjöllun Nature kemur
fram að konur sem tala á opinberum vettvangi verði oft fyrir hótunum í
kjölfarið. „Það er aðeins vettvangurinn sem er breyttur,“ segir Hope Jahren,
líffræðingur. „Strákar hafa alltaf verið í svona skyrtum, konurnar í kringum
þá hafa ranghvolft augum, farið heim og sagt: Ég er komin með nóg af
þessu rugli. Nú gera þær það á Twitter.“

Konur heltast úr lestinni

Félag kvenna í vísindum verður stofnað í næstu viku en skortur á stuðnings- og tengslaneti kvenna í vísindum
er talin vera ein af orsökum kynjahalla á þeim vettvangi. Íslenskar vísindakonur finna fyrir því að vera hundsaðar.
Twitter hefur verið áberandi vettvangur umræðu um kynjahalla í vísindum síðustu misseri.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

K

kristjana@frettabladid.is

onur fá ekki nóg
klapp á bakið, þær
eru oft hundsaðar,“
segir Auður Magnúsdóttir, deildarstjóri hjá Íslenskri
erfðagreiningu, meðal annars um
stöðu íslenskra kvenna í vísindum.
Í næstu viku verður stofnað félag
kvenna í vísindum og hún er meðal
þeirra sem standa að stofnun félagsins.
„Vísindamenn halda stundum
að þeir séu ekki mennskir, vísindalega aðferðin er hlutlaus og fordómalaus. Þar er ekkert fyrirfram
ákveðið, allt þarf að styðja með
rannsóknarniðurstöðum. Vísindamenn upplifa stundum að þeir séu
eins og vísindalega aðferðin. Að
þeir geti ekki sýnt af sér hegðun
eins og allir aðrir gera. En þannig
er það ekki, kynjahalli viðgengst í
vísindum eins og annars staðar.“
Auður segir mikilvægt að konur
í vísindum haldi saman og ræði
þessa hluti. „Mér finnst ég upplifa

að konur séu utan við tengslanet.
Þær fá ekki nóg klapp á bakið eða
leiðsögn. Eldri karlkyns vísindamenn taka þær síður að sér til að
hjálpa þeim að komast áfram.
„Gömlu herrarnir ausa ungu mennina hrósi. Á meðan fá konur litla
athygli. Í félaginu verður til bakland
fyrir konur.“
Auður segist sjálf ekki hafa upplifað að fá ekki leiðsögn en finnur
fyrir því að vera hundsuð. „Maður
upplifir oft að það sé eins og
maður hafi ekki sagt neitt. Eins og
maður hafi ekki tekið til máls og
það hafi ríkt þögn. Svo heldur fólk
bara áfram að tala,“ segir hún og
segist hafa heyrt af viðlíka reynslu
annarra kvenna. „Kannski eru þetta
bara nokkrar konur sem upplifa
þetta og engar aðrar. Við könnum
að minnsta kosti áhuga kvenna í
vísindum á því að stofna félag og
ræða þessa hluti. Vísindaheimurinn er karllægur bransi, endalausar
niðurstöður sýna fram á það.“
„Konum fækkar kerfisbundið
eftir því sem ofar dregur. Þær heltast úr lestinni,“ segir Þorgerður
Einarsdóttir kynjafræðingur sem
heldur erindi á stofnfundi félagsins
í byrjun næstu viku.

„Rannsóknir hafa sýnt í langan
tíma að það er kynjahalli í vísindum rétt eins og öðrum geirum.
Það hefur verið mikil vinna í gangi
síðan um aldamótin á vegum Evrópusambandsins til að rétta af
kynjahalla í vísindum. Starfið hefur
reyndar gengið í bylgjum en nú er
norræna batteríið að fara af stað
með stórt rannsóknarverkefni um
kynjahalla.
Félag kvenna í vísindum er nauðsynlegt. Á meðan það er kynjahalli
þá þurfa konur bakland, til þess að
stilla saman strengi, mynda netverk
og kynnast, dreifa upplýsingum og
þekkingu.“
Þorgerður segir eins og Auður
vísindasamfélagið gjarnt á að trúa
að það sé ólíkt öðrum samfélögum
þegar kemur að kynjahallanum.
„Lengi vel var horft til ytri þátta, svo
sem fjölskylduábyrgðar, barnauppeldis, barneigna og skorts á dagvistun. Þessar skýringar eiga vissulega
enn við en duga ekki einar og sér og
þá hefur sjónum verið beint inn á
við, en þegar það kemur að vísindasamfélaginu skortir skilninginn og
það er andstaða við að viðurkenna
að eitthvað sé að. Það er ljóst að
konur í vísindum eiga mikið inni.“

Auður Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir standa að stofnun Félags kvenna í
vísindum og vilja veg þeirra meiri. Fréttablaðið/Vilhelm

Maður upplifir oft að það sé eins
og maður hafi ekki sagt neitt.
Eins og maður hafi ekki tekið
til máls og það hafi ríkt þögn .
Auður Magnúsdóttir, deildarstjóri hjá Íslenskri erfðagreiningu

Markhönnun ehf

Saltkjöt og baunir, túkall

-35%

-27%

KJÖTSEL - ÓDÝRT SALTKJÖT

493

ÁÐUR 759 KR/KG

-50%

KJÖTSEL - VALIÐ SALTKJÖT

1.678

ÁÐUR 2.298 KR/KG

-50%

SALTKJÖT SÍÐUBITAR

199

ÁÐUR 398 KR/KG

GULRÓFUR

139

ÁÐUR 278 KR/KG

n
n
i
t
s
y
r
Fylltu f

-41%

KJÚKLINGALUNDIR FROSNAR
700 G

997

-40%

ÁÐUR 1.689 KR/PK

-41%

NICE’N EASY PIZZUR - 3 TEG

259

ÁÐUR 439 KR/STK

HAMBORGARHRYGGUR - FROSINN

899

ÁÐUR 1.498 KR/KG

-26%

COCA COLA LIGHT - 2L

199

ÁÐUR 269 KR/STK

Tilboðin gilda 4. – 7. feb 2016
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Tækni

L A U G AR D A G U R

Fósturvísir á 9. viku. Fósturvísar Francis Crick-stofnunarinnar munu aldrei ná þessu stigi og verða til rannsóknar í aðeins sjö daga. Nordicphotos/getty

Á hálum ís erfðabreytinga
Ný tækni færir manneskjunni lyklavöld að erfðamenginu og boðar útrýmingu sjúkdóma. En fórnarkostnaðurinn
kann að vera mikill og vísindamenn, siðfræðingar og fleiri kallar eftir tímabæru samtali um erfðabreytingar.

Kjartan Hreinn
Njálsson

Í

kjartanh@365.is

myndið ykkur ungt par. Bæði
bera stökkbreytingu í erfðaefni sínu sem getur valdið slímseigjusjúkdómi. Parið þráir
barn. Eftir eggheimtu í glasafrjóvgun er fósturvísi komið fyrir í legi
konunnar. Þau vita að sjúkdómurinn
erfist með víkjandi geni og halda
hrædd, en þó vongóð, í skimun fyrir
erfðagöllum í fósturvísinum. Versta
martröð þeirra rætist, barnið mun
fæðast með sjúkdóminn. Þau ákveða
að eiga barnið, meðvituð um að lífslíkur þess eru aðeins 37 ár. Barnið
mun búa við skert lífsgæði allt sitt líf,
en lífinu mun það sannarlega kynnast.
Gefum okkur það að parinu hafi
verið tjáð að með nýrri tækni sé
mögulegt að slá genin sem valda slímseigjusjúkdómi úr erfðaefni fósturvísisins. Þeim er boðinn möguleiki á
að eignast heilbrigt barn og þar sem
tæknin tekur til kímlínufrumna, sem
erfast, er parið einnig að tryggja að
barnabörnin verði heilbrigð. Hvernig
segir maður nei við slíku?
Þetta eru þær spurningar sem
vakna með hinni byltingarkenndu
CRISPR-erfðatækni. Með tilkomu
hennar er raunhæfur möguleiki að
útrýma mörgum af hræðilegustu sjúkdómum mannskepnunnar.

Ævafornt varnartól
CRISPR er náttúrulegt fyrirbæri sem
finna má í breiðum hópi baktería.
Fyrirbærið uppgötvaðist á níunda
áratug síðustu aldar þegar vísindamenn sáu lotur erfðaefnis endurtaka
sig í sífellu með sérstökum runum inn
á milli. Síðar komust vísindamenn

að því að þessar sérstöku kjarnsýrurunur voru þær sömu og finna má
í vírusum sem herja á bakteríur.
CRISPR er nefnilega hluti af ónæmiskerfi baktería. Annar hluti þessa ævaforna varnarkerfis er Cas en það eru
ensím sem rífa niður vírusa af mikilli
nákvæmni. CRISPR virkar þannig í
(afar) einföldu máli sem bókhald um
góðkunningja lögreglu og þegar þeir
láta á sér kræla fer sérsveitarmaðurinn
Cas á vettvang.
Á allra síðustu árum hafa erfðafræðingar vítt og breitt um heiminn tekið
miklum framförum í að nota CRISPR/
Cas-kerfið við að gera breytingar á
erfðaefni. Kerfið virkar á erfðaefni allra
lífvera. Vísindamenn hafa skyndilega
í fanginu tól með svo víðtæka skírskotun og mikla möguleika að sjálf
framtíð læknisfræðinnar og mannlegs
samfélags er undir. Guðrún Valdimarsdóttir, lektor við læknadeild Háskóla
Íslands, hefur um nokkurt skeið rannsakað stofnfrumur úr fósturvísum.
Hún bendir á að vísindamenn hafi
lengi haft ákveðin tól við höndina
til að slá út gen, til dæmis í músum.
CRISPR/Cas-tæknin sé hins vegar mun
nákvæmari og skilvirkari leið til að
gera það. „Með CRISPR/Cas-tækninni
getum við farið að nota orð eins og
genaskurðlækningar,“ segir Guðrún.

Leyfi til tilrauna
Vísindamenn við Francis Crick-vísindastofnunina í Bretlandi hafa í
hyggju að beita CRISPR til að varpa
ljósi á það hvað fer úrskeiðis við
endurtekin fósturlát. Markmiðið er
að þróa betri meðferðir. Beiðni stofnunarinnar vakti mikla athygli enda
tekur hún til breytinga á kímlínufrumum fósturvísa. Fyrr í þessari viku
gaf breska fósturvísastofnunin grænt
ljós á tilraunir vísindamannanna.

„Þetta slær okkur sem höfum verið
að fylgjast með þessu þannig að nú
sé loks komið að þessu,“ segir Henry
Alexander Henrysson, heimspekingur
og nefndarmaður í Vísindasiðanefnd.
„Það hlaut að koma að þessu.“
Frá því að erfðavísindamenn fóru
fyrst að sýna fram á að hægt væri að
nota CRISPR-tæknina með tiltölulega
öruggum hætti hafa vísindamenn, siðfræðingar og fleiri kallað eftir heildstæðri umfjöllun um breytingar á
erfðaefni. Henry bendir á að þetta sé
samtal sem sé nauðsynlegt að eiga, og
það sem allra fyrst. „Þetta gæti raunverulega orðið stóra spurningin fyrir
okkar kynslóð. [Erfðabreytingar] eru
nokkuð nýtt mál og það eru margir
sem hafa ekki heyrt af þessu, en eftir
fimm ár munu allir hafa heyrt af
þessu,“ segir Henry.

Ekki einkamál vísindamanna
Þau siðferðilegu álitamál sem vakna
með tilkomu CRISPR eru margþætt og flókin. Henry bendir á þrjár
spurningar sem nú skjóta upp kollinum. Í fyrsta lagi er það spurningin
um takmörk. Hvar stoppum við?
Því þrýstingurinn er mikill og erfitt
er að standa í vegi fyrir grunnrannsóknum. Munum við prófa að láta
erfðabreytt fóstur þroskast, fá einstakling í heiminn og lóga honum síðan
þegar eitthvað fer úrskeiðis? Í öðru
lagi má efast um læknisfræðilegt gildi
tilrauna sem þessara. Er þetta eitthvað
sem er þess virði að elta í ljósi þess að
flestir sjúkdómar eru samspil erfða og
umhverfis? Þriðja spurningin snýr að
afleiðingum erfðabreytinga í víðum
skilningi. „Hvert stefnum við sem
samfélag ef við leyfum þetta?“ spyr
Henry.
Tilkoma genaskurðlækninga líkt
og tækni á borð við CRISPR boðar

Þetta slær okkur
sem höfum verið að
fylgjast með þessu
þannig að nú sé loks
komið að þessu.
Henry Alexander Henrysson

Með CRISPR/Castækninni getum við
farið að nota orð
eins og genaskurðlækningar.
Guðrún Valdimarsdóttir, lektor
við læknadeild Háskóla Íslands

kemur ekki til með að einskorðast við
ólæknanlega sjúkdóma. Hvað ef parið
góða hefði haft möguleika á að koma
fyrir geni sem stjórnar tóneyra, vöðvamassa, hárlit o.fl.? Guðrún, líkt og svo
margir í hennar fagi, tekur undir það
að samtal um framtíð erfðabreytinga
þurfi að eiga sér stað.
„Þetta er ekki einkamál okkar vísindamannanna. Það er mjög mikilvægt að við ræðum þetta, samfélagið
og sérfræðingarnir,“ segir Guðrún.
Hún bendir á að ákvörðun breskra
yfirvalda sé í það minnsta vísir að
regluverki um þessi mál. „Það má segja
að Pandóruboxið hafi verið opnað
með þessu leyfi, en með því að hafa
ákveðinn ramma utan um þetta, sem
tekur til sértækra rannsókna, þá getur
það hjálpað okkur að öðlast dýpri
skilning á þroska okkar mannanna. Í
Bretlandi er þó verið að búa til reglur.“

Fórnarkostnaður
Ófyrirséður galli í aðferðum vísindamanna getur jafnframt haft skelfileg
áhrif. Áhrif sem mögulega koma ekki
í ljós fyrr en mörgum kynslóðum
seinna. Parið góða tekur ákvörðun
fyrir hönd afkomenda sinna. Jafnframt gæti það farið svo að aðeins
örfáir útvaldir, hinir áhrifa- og efnamiklu, hafi aðgang að tækninni. Misskipting framtíðarinnar felst mögulega ekki í auði einvörðungu, heldur í
þróun erfðaefnisins. Spurningum sem
þessum þarf að svara, það sem er í húfi
er heilsufarsbylting þar sem mögulega
er hægt er að útrýma HIV, slímseigjusjúkdómi, dreyrasýki, vissum tegundum krabbameins o.fl. „Það sem rekur
vísindin áfram er sú hugmynd að hægt
sé að lækna hræðilega sjúkdóma, og
það er erfitt að standa í vegi fyrir því.
Það væri grimmt. Og við erum í vandræðum,“ segir Henry.

Í BOÐI MAREL OG NÝHERJA

HÖNNUNARKEPPNIN 2016
Á UTMESSUNNI SILFURBERGI Í HÖRPU Í DAG KL. 13:00

Æsispennandi viðburður
í Hörpu þar sem véla- og
iðnaðarverkfræðinemar etja
saman róbótum sínum.
Með hugvitið að vopni hafa
keppendur hannað og smíðað
róbóta sem leysa röð af
þrautum á meðan þeir freista
þess að komast á leiðarenda.

MEGI BESTA VÉLIN VINNA!

ALLIR VELKOMNIR OG
ÓKEYPIS AÐGANGUR
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Saga
til næsta

Kepler var fenginn Tycho til
aðstoðar, en meistaranum entist
ekki aldur til að ljúka við gerð taflnanna. Hann lést árið 1601 eftir að
hafa stillt sig of lengi um að fara á
klósettið í veislu við hirðina (ef trúa
má flökkusögunum) eða eftir að hafa
borðað óþarflega mikið af kvikasilfri
í lækningaskyni (sem er líklegra). Það
kom því í hlut Keplersað halda áfram
vinnunni við stjörnufræðirannsóknirnar, sem að lokum leiddi til útgáfu
– en þá hafði Kepler notað sína eigin
Sólmiðjukenningu með sporöskjulöguðum brautum reikistjarna sem
grunnlíkan.

bæjar

Stefán Pálsson skrifar
um misskilning og
galdrafár á 17. öld

D

uracotus, fjórtán
ára íslenskur piltur,
elst upp hjá móður
sinni, hinni göldróttu Fiolxhilde, árið
1608. Sjómaðurinn
faðir hans hafði látist áratug fyrr, þá
150 ára að aldri eftir sjötíu ára hjónaband. Fiolxhilde framfleytir sér með
því að tína grös í töfradrykki í hlíðum
Heklu og magnar upp anda sem gefa
byr, til að selja sæfarendum í pokum
úr geitaskinni. Hún tekur soninn
með á markaðinn, en hann ristir gat
á einn pokann í óvitaskap og í bræði
selur móðirin Duracotus næsta skipstjóra.
Svona hefst sérkennileg bók,
„Draumurinn“ (Somnium á latínu),
sem út kom árið 1634. Líklega er réttast að lýsa henni sem vísindagrein
í skáldlegum búningi. Aðrir hafa
kallað hana vísindaskáldsögu – þótt
enginn sautjándu aldar maður hefði
skilið það hugtak. Höfundurinn var
Jóhannes Kepler og hafði hann legið
í gröf sinni í fjögur ár þegar verkið
komst loks á prent.
Kepler er einn kunnasti stjörnufræðingur sögunnar og átti stóran
þátt í að bylta heimsmynd vesturlandabúa. Hann hafnaði því að
Jörðin væri miðja alheimsins og
setti fram þrjár kenningar um gang
reikistjarna, meðal annars þá að
pláneturnar færu umhverfis Sólina
eftir sporöskjulaga brautum. Kenningin þótti ótrúverðug þar sem hún
stangaðist á við viðurkennd eðlisfræðilögmál, en gekk upp eftir að
Englendingurinn Isaac Newton setti
fram aflfræði sína og kenninguna um
þyngdarkraft Jarðar.

Vandræðalegar vangaveltur
Vegna þáttar Keplers í að ryðja Jarðmiðjukenningunni úr vegi, hefur
hann lengi verið talinn ein af hetjum
vísindanna. Sú staðreynd hefur hins
vegar gert það að verkum að mörgum
þykir óþægilegt að fjalla um þá þætti
í skrifum hans sem ekki þykja par vísindalegir í dag. Sömu sögu má raunar
segja um marga vísindamenn fyrri
alda. Þannig þykir sjálfsagt að rifja
upp framlag Newtons til eðlisfræði
og stærðfræði, en rétt að sópa undir
teppið öllum þeim ókjörum sem
hann skrifaði um guðspekiþrugl og

L A U G AR D A G U R

Draumur
stjörnufræðingsins
… lést árið 1601 eftir að
hafa stillt sig of lengi
um að fara á klósettið …

Húseignin Aðalstræti 10

Ljósmynd: Ímynd ehf

- elsta húseign í Reykjavík er til leigu.
Eignin er laus til leigu frá 1. júní nk. Húsið er skráð 442 m² og er á þremur
hæðum. Eldri hluti þess er frá því um 1764 en nýbygging frá 2007.
Húsið var allt endurbyggt 2007 og er í góðu ástandi.
Áhugasamir aðilar eru beðnir um að senda erindi á
minjavernd@minjavernd.is eða í síma 551 1148.

gullgerðarlist, sem hann taldi sjálfur
þó síst ómerkilegri en reikningspárið.
Sömu sögu er að segja um Kepler.
Þrátt fyrir vísindagáfurnar var hann
mikill trúmaður og hefði líklega
sjálfur kosið að verða prestur, en var
þvingaður til að gerast stjörnufræðingur. Guðspekin og þó kannski enn
frekar platónsk talnaspeki var Kepler alla tíð hjartfólgin og átti líklega
stóran þátt í að leiða hann að niðurstöðum sínum. Keplervar jafnframt
áhugamaður um tónfræði og var
sannfærður um að finna mætti samsvörun milli tónstigans í tónlistinni og
brauta reikistjarnanna. Skiljanlega er
raunvísindafólki ekkert alltof vel við
að rifja upp að slík ruglhugmynd
kunni að hafa átt þátt í að Þjóðverjinn
snjalli hrapaði að réttri niðurstöðu.
Kepler fæddist árið 1571 í þýska
ríkinu Baden-Würtenberg. Hann
hafði lítið af föður sínum að segja,
sem stakk snemma af til að gerast
málaliði í einni af óteljandi smástyrjöldum þessara ára, en var þeim mun
hændari að móður sinni. Kepler fæddist fyrir tímann og var alla tíð pasturs
lítill og veikburða. Veikindi í æsku
fóru illa með sjónina, sem gerir það
raunar merkilegt að hann hafi dugað
til stjörnufræðirannsókna.
Á háskólaárunum lét Kepler sannfærast af kenningum Kóperníkusar
um að Jörðin og hinar reikistjörnurnar snerust umhverfis sólina. Prófessorarnir voru ekki á sama máli og
var Kepler öðrum þræði að storka
þeim þegar hann skrifaði ritgerð um
hvernig gangur himintungla myndi
líta út séð frá Tunglinu miðað við Sólmiðjukenninguna. Þessi ritgerð, sem

vissulega er þurr og tæknileg á köflum, varð löngu síðar þungamiðjan í
Draumnum.

Við fótskör meistarans
Hvað sem stælunum við kennarana
leið, þótti Kepler gríðarlega efnilegur.
Fyrsta veigamikla stjörnufræðirit
hans eftir útskrift var ritað til varnar
og nánari útfærslu á kenningum Kóperníkusar. Í kjölfarið komst hann í
kynni við Danann Tycho Brahe, sem
þá var talinn mestur stjörnufræðinga
– hafði fengið Danakonung til að
reisa sér fullkomnustu stjörnuskoðunarstöð í heimi á Eyrarsundi en var
síðar keyptur til keisarans í Prag.
Tycho Brahe kunni að meta
gáfur Keplers, þótt hann deildi ekki
aðdáun hans á Kóperníkusi. Segja
má að Tycho hafi staðið milli tveggja
heimskerfa. Hann sá að Jarðmiðjukenningin gengi ekki upp, en var ekki
til í að gleypa Sólmiðjukenninguna
hráa. Þess í stað reyndi hann að fara
bil beggja, með því að láta Sólina og
Tunglið snúast umhverfis Jörðu, en
alla aðra fylgihnetti umhverfis Sólina.
Við hirð keisarans í Prag átti Tycho
Brahe að vinna það verk sem halda
myndi nafni hans – og jafnframt
keisarans – á lofti um ókomna tíð.
Hann hugðist útbúa fullkomnustu
töflur með staðsetningarhnitum allra
stjarna á himninum sem sést hefðu.
Með áralangar rannsóknir sínar í
rannsóknarstöðinni í Danmörku að
vopni, yrðu töflur þessar ómissandi
hjálpartæki allra stjörnufræðinga og
að sjálfsögðu yrði verkið sett upp út frá
hinni blönduðu Jarð-/Sólmiðjukenningu vísindamannsins.

Misskilningur og nornafár
Á þessum árum hafði Kepler dustað
rykið af gamla háskólahandritinu og
búið það í skáldsögubúning. Hann
lagði talsverða vinnu í verkið, þannig velti hann lengi fyrir sér nafninu
á móðurinni, sem hann vildi láta
hljóma íslenskt án þess að þekkja
neinn Íslending til að leita ráða hjá.
Fiolxhilde varð þannig lærður tilbúningur, þar sem hinn sjóndapri
Kepler rýndi í Íslandskort og sá að
mörg örnefni enduðu á „fjörðr“,
sem hann mislas sem sem „fiolx“ og
Hildur eða Hilde var jú þekkt norrænt kvenmannsnafn.
Margir töldu að frásögnin í
Draumnum væri að hluta til sjálfsævisöguleg. Þannig lá leið aðalpersónunnar Duracotusar til Tycho
Brahe, þar sem hann nam stjörnufræði á rannsóknarstöðinni í Danmörku áður en haldið var aftur til
Fiolxhildar á Íslandi. Sá orðrómur
átti eftir að valda Kepler miklu
hugarangri fáeinum árum síðar
þegar móðir hans grasalæknirinn
var ákærð fyrir galdra og lenti í langvinnum réttarhöldum vegna þess.
Lítið þurfti til að fá á sig galdraorð í Þýskalandi sautjándu aldar
og líklega var bara hefðbundnum
nágrannaerjum um að kenna, en
Kepler var sjálfur sannfærður um
að sökin væri sín. Einhvern veginn
hefði afrit af Draumnum borist til
heimaborgar hans og orðið kveikjan að galdraásökununum.
Þegar loksins var búið að sýkna
móðurina ákvað Kepler því að búa
handritið til prentunar, en að þessu
sinni með ítarlegum neðanmálsgreinum (sem eru mun lengri en
meginmálið sjálft að lengd) til að
útskýra allar vísanir og hugsunina á
bak við minnstu smáatriði í textanum til að uppræta misskilning. Það
var í þeirri útgáfu sem verkið leit
loks dagsins ljós, en þá eftir dauða
höfundarins sem fyrr segir.
Tunglferðin
Duracotus snýr aftur til móður
sinnar, sigldur maður og spreng
lærður. Verða þar fagnaðarfundir
og Fiolxhilde útskýrir að sjálf hafi
hún numið stjörnufræði af djöflum
úr iðrum Heklu. Djöflarnir bjóðast
til að slengja Duracotusi til Tunglsins, þótt þeir láti þess getið að slíkt
sé háskaför og henti eiginlega ekki
öðrum en skorpnum kerlingum.
Ferðin til Mánans tekur fjórar
klukkustundir á ógnarhraða, þar
sem leiðin liggur meðal annars í
gegnum hinn torkennilega eter í
himingeimnum (eða „ljósvakann“
eins og Jónas Hallgrímsson nefndi
hann síðar). Til að forðast köfnun
á leiðinni þarf Duracotus því að
troða súrefnisríkum svömpum í
vit sín. Sögunni fylgir að einungis
sé hægt að ráðast í ferðalag þetta
meðan á tunglmyrkva stendur.
Þegar á áfangastað er komið
getur íslenski Tunglfarinn virt fyrir
sér himininn og er því sem þar fyrir
augu ber lýst af þurri nákvæmni.
Það hvernig umhorfs er á Tunglinu vekur furðulítinn áhuga höfundarins. Hann gerir þó ráð fyrir
að þar sé að finna plöntu-, dýralíf
og siðmenningu. Á þeirri hlið sem
snýr að Jörðu er síbjart og blómleg
menning, en á skuggahliðinni lifa
villiþjóðir á lágu menningarstigi
– en áður en kemur að því að lýsa
neinu af þessu hrekkur sögumaðurinn upp af draumi sínum. Sagan
er búin og enginn veit hvernig
Íslendingnum í fyrstu vísindaskáldsögunni reiddi af.

Frá kr.

87.400
m/morgunmat

HAUST
FERÐIR

væntanlegar

Skelltu þér í

BORGARFERÐ
BARCELONA

BRATISLAVA

BÚDAPEST

23.-28. mars

5.-9. maí I 15.-19. sep

21.-25. apr. I 12.-16. maí I 6.-10. & 20.-24. okt

Sértilboð

Hotel Derby

Hotel Mercure Center

Hotel Mercure Metropol

Frá kr. 99.900 sértilboð

Frá kr. 98.900

Frá kr. 96.900

PRAG

LISSABON

LJUBLJANA

21.-25. apr I 5.-9. maí I 22.-26. sep I 29.-03. okt

20.-24. apr. I 13.-16. maí I 3.-6. nóv

13.-16. maí I 29. sep-3. okt I 13.-16. & 14.-17. okt

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

ENNEMM / SIA • NM73477

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
23. mars í 5 nætur.

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
5. maí í 4 nætur.

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
12. maí í 4 nætur.

Hotel ILF

VIP Executive

Hotel Central

Frá kr. 87.400

Frá kr. 106.900

Frá kr. 99.900

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
5. maí í 4 nætur.

VÍNARBORG
5.-9. maí I 15.-19. sep

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi m/morgunmat.
13. maí í 4 nætur.

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
13. maí í 3 nætur.

VALENCIA

RÓM

5.-9. maí I 8.-12. okt

28. apr -2. maí I 28. okt-1. nóv

25.000 kr.
bók.afsl.

Best Western Plus

Exe Rey Don Jaime

Hotel Riscioli

Frá kr. 113.900

Frá kr. 94.900

Frá kr. 99.900 m/25.000 kr. bók.afsl. til 29. feb.

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
5. maí í 4 nætur.

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
5. maí í 4 nætur.

Netverð á mann m.v. 2 í herbergi með morgunmat.
28. apríl í 4 nætur.

tímamót
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Móðir mín og amma okkar,

Þórhalla Þorsteinsdóttir
kennari og leikkona,

lést á Dvalarheimilinu Hlíð 26. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu.
Þorsteinn Kormákur
Nökkvi og Darri

Jón Pétursson

frá Hellum,
hjúkrunarheimilinu Fellsenda,
lést að heimili sínu 13. janúar. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey. Þökkum
auðsýnda samúð.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Fellsenda fyrir
umönnun og hlýju.
Erna, Pétur og fjölskylda.

Móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Lára Guðnadóttir

(Syðstu-Görðum)
Brákarhlíð, Borgarnesi,

lést þann 29. janúar síðastliðinn á
dvalarheimilinu Brákarhlíð í Borgarnesi.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn
8. febrúar kl. 13. Blóm vinsamlega afbeðin en þeim
sem vildu minnast hennar er bent á minningarsjóð
Brákarhlíðar.
Bryndís Magnúsdóttir
Björn H. Sigurðsson
Magnús E. Magnússon
Kristín Helga Gísladóttir
Kristín Þórðardóttir
Guðmundur Þórðarson
Borghildur Kristinsdóttir
Anna Þórðardóttir
Þorsteinn Eyþórsson
Sigríður Þórðardóttir
Helgi Oddsson
Þorkell Þórðarson
Guðrún Húbertsdóttir
Margrét Þórðardóttir
Halldór K. Jóhannesson
Herdís Þórðardóttir
Jón Oddsson
Guðni Þórðarson
Þorbjörg Ásbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar
ástkærs sambýlismanns míns
og bróður okkar,

Flosa Ingólfssonar
Flugustöðum.

Sérstakar þakkir til lækna og hjúkrunarfólks
fyrir góða umönnun og hlýju í okkar garð.
Guð blessi ykkur öll.
Kristín Friðriksdóttir
Eysteinn Ingólfsson, Anna Ingólfsdóttir, Árni Ingólfsson
og fjölskyldur.

„Við erum 30 manns af tæplega 15 þjóðernum að útskrifast úr PLD-náminu,“ segir Hrafnhildur. Mynd/Úr einkasafni

Þakklát fyrir líðandi stund
Tvenn stór tímamót eru nú í lífi Hrafnhildar Hafsteinsdóttur, verkefnastjóra í HR. Hún útskrifaðist með PLD-gráðu frá háskóla í Barselóna í gær og fagnar fertugsafmæli á morgun.
„Þetta er frábær helgi. Að útskrifast með
PLD-gráðu í stjórnun frá einum besta
viðskiptaháskóla í heimi á síðasta degi
sem ég er 39 ára, fljúga heim og fagna
fertugsafmæli með fjölskyldunni og
mínum nánustu er besta afmælisgjöfin,“ segir Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
glaðlega.
Skólinn sem hún talar um er IESE
Business School. Hún hefur verið í fjarnámi í honum undanfarið ár ásamt
vinnu við verkefnastjórnun MBAnámsins í Háskólanum í Reykjavík, þar
sem hún hefur starfað í átta ár. Hún

hefur líka unnið mikið sem markþjálfi
eftir útskrift úr þeim fræðum árið 2014.
„Það sem mér finnst svo heillandi við
markþjálfun er að vinna með fólki og
sjá markmið og drauma rætast,“ lýsir
hún.
Hrafnhildur býr við Meðalfellsvatn í
Kjós með manni sínum Bubba Morth
ens og dætrunum þremur, Ísabellu tíu
ára, Dögun sex ára og Aþenu þriggja
ára. Nú stendur hún á tímamótum og
lítur um öxl. „Ef það er eitthvað sem
lífið hefur kennt mér þá er það að allt
er breytingum háð. Það eru hamingju-

stundir og gleði en líka stundum erfiðir
tímar. Það sem ég hef reynt að tileinka
mér í lífinu er að vera til í núinu, þakklát
fyrir líðandi stund og alla þá hversdagslegu litlu hluti sem maður tekur stundum sem sjálfsagðan hlut,“ segir hún.
Stærsta og besta gjöfin sem Hrafnhildur kveðst hafa fengið er að fá að
vera mamma sólargeislanna í lífi sínu,
Ísabellu, Dögunar og Aþenu. „Það er
ekkert sem gleður mig meira en að fá að
fylgjast með dætrunum vaxa og dafna
og sjá kraftaverkin gerast í lífi þeirra.“
gun@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ragnhildur Helgadóttir
fyrrverandi alþingismaður
og ráðherra,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
föstudaginn 29. janúar. Hún verður
jarðsungin frá Neskirkju við Hagatorg mánudaginn
8. febrúar kl. 15. Þeim sem vildu minnast hennar er bent
á Ástusjóð (banki 301-13-302339, kt. 630714-0440) og
minningarsjóði Landspítalans.
Þórunn Þórsdóttir
Kristín Þórsdóttir og Þórir Óskarsson
Inga Þórsdóttir og Stefán Einarsson
Helgi Þórsson og Guðrún Eyjólfsdóttir
barnabörn og börn þeirra.

Þökkum auðsýnda alúð og vinarhug
við andlát og útför eiginmanns míns,
föður, tengdaföður og afa,

Guðmundar Kristjánssonar
Hnjúkaseli 10.

Blessuð sé minning hans.
Helga Zoega
Alexander K. Guðmundsson
Hildur R. Kristjánsdóttir
Kristín Edda Guðmundsdóttir Halldór Halldórsson
Guðrún H. Guðmundsdóttir
Halldór Torfi Pedersen
og barnabörn.

Hjartans þakkir sendum við öllum
þeim sem sýndu okkur samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar

Sveins Þórðarsonar

frá Skógum,
síðast til heimilis að
Kirkjubraut 12, Akranesi.

Björg Loftsdóttir
Sigurður G. Sveinsson
Ragnheiður Ingimundardóttir
Þórður Sveinsson
Sigríður Kristín Óladóttir
Loftur Ingi Sveinsson
Margrét Á. Jónsdóttir
María Björg Sveinsdóttir Rafnkell Kr. Guttormsson
og fjölskyldur.

SUNNUDAG KL. 23:00

COLDPLAY,
BEYONCÉ,
S
BRUNO MAR
OG RIHANNA
SKEMMTA Í
HÁLFLEIK

DENVER BRONCOS–CAROLINA PANTHERS

Annað kvöld verður keppt um Ofurskálina í fimmtugasta sinn þegar Carolina Panthers og Denver Broncos
mætast á Levi’s-leikvangnum í San Francisco. Cam Newton og félagar í Panthers þykja sigurstranglegri en
reynsla Peyton Manning á örugglega eftir að reynast Broncos drjúg í leiknum. Íslenskir NFL-sérfræðingar
greina leikinn í sjónvarpsveri okkar á meðan honum stendur.
Ekki missa af æsispennandi ruðningi og frábærum skemmtiatriðum í hálfleik.
365.is Sími 1817
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Elskuleg móðir mín, amma,
langamma og langalangamma,

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

Lindargötu 61,

síðast til heimilis í Veghúsum 31
í Reykjavík,

Elín Ása Guðmundsdóttir
lést aðfaranótt 4. febrúar síðastliðins.
Hún verður jarðsungin í kyrrþey.
Guðmundur Sigurðsson, Susanne Sigurdsson,
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Gísli Guðbrandsson

lést 2. febrúar sl. á hjúkrunarheimilinu
Eir. Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju,
fimmtudaginn 11. febrúar kl. 15.
Ólafur Vignir Sigurðsson, Guðmundur Hafsteinn
Sigurðsson, Anna Filippía Sigurðardóttir, Rannveig
María Gísladóttir, Stefán Bjarni Gíslason, María Sigríður
Gísladóttir, Guðbjörg Ólafía Gísladóttir, tengdabörn,
barnabörn og langafabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærrar
eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ásdísar Erlingsdóttur

frá Bjargi við Sundlaugaveg.

Guðmundi Rúnarssyni lækni,
hjúkrunarfólki Heimahlynningar Landspítalans og
Heimaþjónustu Reykjavíkur færum við hjartans þakkir
fyrir einstaka umönnun og stuðning.
Úlfar H. Nathanaelsson
Sigríður Ída Úlfarsdóttir
Úlfhildur Sigríður Úlfarsdóttir
Marteinn Jónsson
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir
Petrína Sæunn Úlfarsdóttir
Eiríkur Jónsson
Þorsteinn Erlingur Úlfarsson
Sandra Callan
Ólafur Helgi Úlfarsson
Anna Alexandersdóttir
Erlingur Pétur Úlfarsson
Lilja Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Rögnvaldar Jóhanns
Sæmundssonar

fyrrum skólastjóra og
aðstoðarskólameistara.

Sérstakar þakkir fyrir alúð og umönnun fær starfsfólk
heimahjúkrunar og deildar B7, Landspítalanum í Fossvogi.
Aðalbjörg Guðmundsdóttir
Sæmundur Rögnvaldsson
Ingibjörg Axelsdóttir
Elín Rögnvaldsdóttir
Björgvin Guðmundsson
Margrét Rögnvaldsdóttir
Magnús H. Ingþórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir, tengdafaðir og afi,

Erlingur Konráð Steinsson
grunnskólakennari,

lést á dvalarheimilinu Grund 23. janúar.
Útför hans fer fram frá Fossvogskapellu
föstudaginn 12. febrúar kl. 13.00.
Sverrir Erlingsson
Hörður Sævar Erlingsson
og barnabörn.

Birgith Larsen
Tina Petersen

Elskulegur faðir minn,
tengdafaðir og afi,

Sveinn H. Ragnarsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Erla Svanhvít
Guðmundsdóttir

Gullsmára 9, Kópavogi,
lést á Landspítala þann 30. janúar
síðastliðinn. Útför hennar verður gerð frá
Digraneskirkju þann 8. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.
Guðrún Jóna Þorbjörnsdóttir
Guðmundur Þorbjörnsson
Oddrún Þorbjörnsdóttir
Svanþór Þorbjörnsson
Katrín Magnea Þorbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ingibjörg Þorfinnsdóttir
Gunnar Jónasson
Þórey B. Magnúsdóttir
Stefán Ingólfsson

fv. félagsmálastjóri í Reykjavík,
lést á Borgarspítalanum að morgni
föstudagsins 5. febrúar. Útförin verður
auglýst síðar.
Guðfríður Guðjónsdóttir
Sveinn Andri Sveinsson
Þórunn Grétarsdóttir
Halldór Fannar Sveinsson
Guðbjörg Lilja Sveinsdóttir

Bróðir okkar,

Ingvi Ómar Meldal

Hafnarstræti 18b, Akureyri,
er látinn. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hins látna.
Systkini og fjölskyldur þeirra.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigríður Sigurjónsdóttir
Kirkjulundi 8, Garðabæ,
áður til heimilis að
Bólstaðarhlíð 10, Reykjavík,

6. febrúar 2016
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Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs

Sigurðar Rúnars
Steingrímssonar

Oddný Þorgerður Pálsdóttir
Sigurður Grétar Sigurðsson
Sigríður Gunnlaugsdóttir
Anna María Sigurðardóttir
Margrét Lilja Sigurðardóttir
Svavar Þorsteinsson
Páll Hreggviðsson
Reynir Þór Guðmundsson
Greta Björg Egilsdóttir
Egill Örn Guðmundsson
Brigitta Matthíasdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför

Lilju Jónsdóttur

frá Litla-Hvammi, Eyjafjarðarsveit.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk
hjúkrunarheimilisins Lögmannshlíðar
fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Kristín Hallgrímsdóttir
Grétar Sigurbergsson
Hólmgeir Gunnar Hallgrímsson
Lovísa Gestsdóttir
Helga Hallgrímsdóttir
Hörður Snorrason
Sigrún Klara Hannesdóttir
Sólveig Guðmundsdóttir
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir sendum við öllum
þeim fjölmörgu sem sýnt hafa okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
hjartkærrar móður, tengdamóður
og ömmu,

Rósu Bergsteinsdóttur
Miðvangi 6, Egilsstöðum.

Starfsfólk á hjúkrunarheimilinu Dyngju, bestu þakkir til
ykkar fyrir alla þjónustu og einstaka umönnun.
Guttormur Metúsalemsson N. Snædís Jóhannsdóttir
Óli Grétar Metúsalemsson
Ragnheiður Kristjánsdóttir
Bergsteinn H. Metúsalemsson Rannveig Sigurjónsdóttir
ömmubörn og fjölskyldur.

Innilegar þakkir fyrir samúð og
hlýhug við andlát eiginmanns, föður,
tengdaföður og afa,
Ástkær eiginmaður minn
og faðir okkar,

Lúther Steinar Kristjánsson
húsasmíðameistari,
Jöldugróf 2, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
sunnudaginn 31. janúar. Útförin fer fram í
kyrrþey að ósk hins látna. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Hreins Ella Bjarnasonar

sem lést 10. janúar 2016. Jarðað var í
kyrrþey. Sérstakar þakkir fá Drafnarhús
og hjúkrunarheimilið Sólvangur fyrir
góða umönnun.
Margrét Hrefna Burr
Ásdís Hreinsdóttir
Richard Pardy
Berglind Björk Hreinsdóttir
Valsteinn Haraldsson
Ingibjörg Gyða Guðrúnardóttir
og barnabörn.

Elín Á. Káradóttir
Anna Dóra Lúthersdóttir
Torfi Lúthersson
Margrét Lára Lúthersdóttir
Kári Steinar Lúthersson
Sigurjón Lúthersson
Hildur Helga Lúthersdóttir

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts og útfarar
okkar ástkæra eiginmanns, föður,
tengdaföður, afa og langafa,

Bjarna Sveinbjörnssonar
yfirvélstjóra,
Öldugötu 52, Reykjavík.

sem lést í faðmi fjölskyldunnar á
Landspítalanum 2. febrúar, verður jarðsungin frá
Vídalínskirkju í Garðabæ fimmtudaginn 11. febrúar
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

Sérstakar þakkir til lækna, starfsfólks heimahlynningar og
krabbameinslækningadeildar 11E fyrir einstaka alúð og
umönnun í veikindum hans.
Guð blessi ykkur öll.

Birna Guðjónía Ásgeirsdóttir Bobby Perez
Valur Stefán Ásgeirsson
Hrafnhildur Stefánsdóttir
Ásgeir K. Ásgeirsson
Helga Þorsteinsdóttir
Guðlaug S. Ásgeirsdóttir
Rúnar Daðason
barnabörn og langömmubörn.

Ragna Matthíasdóttir
Sveinbjörn M. Bjarnason
Ebba Sverrisdóttir
Elín B. Bjarnadóttir
Adolf Árnason
Matthías Æ. Bjarnason
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@365.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

SprengidagSSaltkjöt
Fyrsta flokks hráefni er grunnurinn að góðri
máltíð. Goða saltkjöt er sérvalið og framleitt
af sannkölluðum fagmönnum.

Borðaðu vel á sprengidaginn!
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Krossgáta

Lárétt
1 Skert viðurkenning fyrir þá sem segja fátt og meina
það (10)
12 Hélt úti klippigræjunum og græddi vel (11)
13 Slétti úr krumlu með ofríki hins sterka (10)
14 Ekkert róar eins og sá sem réttir mælinn (11)
15 Hinn gildi gljái Baldursranns er í Smáranum? (10)
16 Fiskarnir hafa enga fætur en labba samt austur að
landi? (11)
17 Tíndir ósár sem verða hugfangin (8)
18 Fyrir nú utan fæðið: Slátrið og það allt (9)
22 Drótta drottinn, landa lávarður (8)
23 Er hagur genagjafa verri en hinna sem ættleiddu?
(12)
24 Hæðast að ungri dvergbleikjunni (10)
28 Snýst mótspyrnan þá bara um að stöðva veiðitúrinn? (11)
31 Þetta er líka næstum eins ágætt (9)
32 Þeir sem kafa í andfugla (8)
33 Mala rót auðra í ruglinu (7)
35 Halli er á hæfileikum, getur máttargripur jafnað
hann? (9)
36 Það er eitthvað fúsk með þennan brúsk (4)
40 Gerði hríð að því sem leystist (6)
41 Æf út af upptöku á knapakúrsi (8)
42 Enn sjást merki um hnignun (8)
43 Ringlaður taðörn hefur skolfið á beinunum (6)
44 Þetta fag var flan, og framleiðslan eftir því (8)
45 Hjálpum þeim nær uppistöðum (8)
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Lóðrétt
2 Bostonbúar á Þjóðhátíð á Tene og Lanza? (11)
3 Hefnigjörnum líkar að ég kúski káta (11)
4 Sveppasveigur á fingri galdrakinda? (11)
5 Verjið nú það sem verðskuldað er (9)
6 Viðarruslið er afmynduð kjarnaveikin sem fýrar
upp í eldstæðinu (12)
7 Sök sveigjanlegrar sem ógjarnan endurgeldur (12)
8 Meinarðu gamaldags fógeta eða nútímalegan vefstjóra? (8)
9 Læt Jim hanga þar sem gengi ruglar fólk (8)
10 Vandræði á lóð hinna tautandi (8)
11 Of kvikur kraftur getur verið fötlun (6)
19 Árrisul dama blómstrar í appelsínugulu (9)
20 Tæli tæki með mörnum góða (8)
21 Ungur og nýr – eða öfugt – og vinnur í nýrunum (8)
23 Vaxa boltar á þessari eik? (8)
24 Skapaði var úr runnagróðri (10)
25 Svarthol kjána eða heimili huldumanna? (10)
26 Um blá blóm sem taka utan um allt (10)
27 Svarta bráðin er nú meira kjaftæðið (6)
29 Ætli hann láti lofta um ljóslaus í þoku? (9)
30 Beðið er um bláskel, betra verður ástandið ekki
(9)
34 50 tæmd áður en kauðinn finnst (6)
37 Fást ekki um þýskan hnefa ef þýskt skáldverk
skyldi fást (5)
38 Fáið stráin til að slaka (5)
39 Fór um þessar slóðir með nagdýrum (5)
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Lausnarorð síðustu viku var

44

hraðfrystihús

45

Vegleg verðlaun
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Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi
eintak af KK - Á æðruleysinu frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Greta S. Guðmundsdóttir, Reykjavík.

I H Ú S

SUNNUDAG kl. 15:50

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Lausnarorð

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast bæði
tónverk og flytjendur þess . Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 11. febrúar
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „6. febrúar“.

þrautir
Skák

Bridge Ísak Örn Sigurðsson
Tveir titlar

Gunnar Björnsson

Sverrir Þórisson bridgespilari hefur verið áberandi á afrekssíðum. Landaði
Íslandsmeistaratign í einmenningi nýverið og um síðustu helgi varð hann Íslandsmeistari eldri spilara með Vigni Haukssyni. Þeir félagar voru yfirleitt í forystu á mótinu og fyrir síðustu umferð keppninnar voru þeir með nokkra forystu á annað sætið. Næstsíðasta spil síðustu umferðar var þetta, suður gjafari
og NS á hættu:
Norður
D1093
1062
108
6
Vestur
K54
KG43
54
Suður
G62
D
DG63
KD97

Í DAG
KL.12:35
TOPPSLAGUR

MAN. CITY
GEGN
LEICESTER
RISASLAGUR Á BRÚNNI

CHELSEA–MAN. UTD.
Þessi leiktíð hefur verið sérkennileg hjá stórliðunum
Chelsea og Manchester United. Chelsea hafa verið í alls
konar vandræðum á meðan Rauðu djöflarnir hafa þótt
heldur daufir á köflum. En það er alltaf mikil stemning
þegar þessi tvö mætast svo það má búast við hörkuleik.
Ekki missa af þessum stórleik á morgun.

365.is Sími 1817

Sverrir ákvað að opna á einum tígli
á hönd suðurs, sem var happadrjúgt
til að lýsa skiptingunni. Vignir sagði
1 spaða, Sverrir 2 lauf og Vignir tvö
hjörtu sem var geimkrafa. Sverrir
stökk þá í 3 spaða til að lýsa hámarks/
lágmarksopnun og það nægði Vigni
sem vissi um stutt hjarta. Hann spurði
um ása á 4 gröndum, fékk 5 tígla svar
(1 ás) og stökk í 6 spaða. Útspilið var
spaði og 12 slagir ekki vandamál.
Spilið gaf 28 stig af 32 mögulegum
og Sverrir og Vignir voru nokkuð vissir
um að titillinn væri kominn í hús.

G1085
Austur
87
9875
K972
432

Halldór Brynjar Halldórsson (2.209) átti
leik gegn Birni Þorfinnssyni (2.418) á
Nóa Síríus mótinu – Gestamóti Hugins
og Breiðabliks.
Hvítur á leik
10. Rxe5! Svartur er gjörsamlega varnarlaus. 10...dxe5 er svarað með 11. Dh5+
Ke7 12. Bg5+! (eða 12. d6+!) 12... hxg5 13.
Dxg5+ Ke8 14. Dg6+ Ke7 15. d6+! cxd6
16. Rd5+. Björn reyndi 10...h5. Við sjáum
lok skákarinnar á mánudaginn.
www.skak.is: Hraðskákmót Reykjavíkurá morgun.
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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.
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BAKARÍSBOLLUR

Ð
TILBAO
RDAG

LAUG
NUDAG
OG SUN

Verð birt með fyrirvara um prentvillur og gildir á meðan birgðir endast.

Hjá Iceland færðu 7 tegundir af ómótstæðilegum
og nýbökuðum bakarísbollum.

FÁST AÐEINS Í ENGIHJALLA

VERÐ FRÁ

229

VERÐIÐ ER ÞÉR AÐ GÓÐU!

KR.
STK.

Iceland er
með úrvalið:
- Ger súkkulaðibollur
- Ger púnsbollur
- Irish Coffee-bollur
- Vatnsdeigs-súkkulaðibollur
- Vatnsdeigs-bananabollur
- Daim-kaffibollur
- Kókos-rjómabollur

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA
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185
Bragi Halldórsson

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur á en þurfum að komast í
gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við vonsvikinn,
„við verðum of sein.“
Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús?

6 . f ebr ú ar 2 0 1 6

LAUGARDAGUR

Finnst skemmtilegra
þegar ljóð ríma

Akurnesingurinn Ragna Benedikta Steingrímsdóttir, 15 ára,
bjó til besta vísubotninn í sínum aldursflokki annað árið í röð í
vísnasamkeppni grunnskólanema. Hún skemmtir sér við að semja
lög og texta, syngja og spila á píanó og langar mjög að ferðast.
Svona er verðlaunabotninn hennar
Rögnu Benediktu.
Þegar mesta myrkrið er,
minnstu ljósin greinast.
Sólardraumur sýnist mér
í sálartetri leynast.
Ragna Benedikta er í 10. bekk í
Brekkubæjarskóla á Akranesi en
hver eru uppáhaldsfögin?
Þau eru íslenska vegna þess að mér
þykir málfræði ótrúlega skemmtileg
og danska, því ég hef rosalega mikinn áhuga á tungumálum.
Gerir þú mikið af því að yrkja? Nei,
ég get ekki sagt það. Samt finnst mér
það skemmtilegt.
Manstu hvenær þú byrjaðir? Það
var í 8. bekk, þegar ég vann vísnakeppnina í fyrsta skipti.
Hvernig lærðir þú bragarhætti ferskeytlunnar? Ég lærði flest allt sem
ég veit um ljóð í 7. bekk þegar stóra
upplestrarkeppnin var í gangi.
Býrðu líka til órímuð ljóð? Nei, mér
finnst skemmtilegra þegar ljóð ríma.
Áttu margar vísur í pokahorninu?
Haha nei, þær eru því miður ekki
margar.
Hver eru helstu áhugamálin þín?
Í frístundum mínum finnst mér
skemmtilegast að semja lög og texta,
syngja, spila á píanó og eyði líka frístundum mínum í að læra.

Brandarar
Hvaða drykk er
auðvelt að grípa?
Greip.

Nemandinn: Ég veit það ekki.
Ég er svo nýfluttur í bæinn að
ég þekki ekki alla ennþá.

Kennarinn: Einu sinni voru tólf
hermikrákur uppi í tré. Ein flaug
í burtu og hvað voru þá margar
eftir?
Nemandinn: Engin, hinar
hermdu allar eftir þeirri fyrstu.

Einu sinni voru þrír menn sem
hétu allir Gísli
nema Eiríkur,
hann hét
Helgi.

Líffræðikennarinn: Hvaða fjölskyldu tilheyrir górillan?

ALLAR HELGAR

Hvað varstu að gera síðasta sumar?
Mig langaði að ferðast en var í bæjarvinnunni, oft í roki og rigningu.
Vann með Fríðu vinkonu minni
sem gerði dagana betri. Hún og fleiri
vinir mínir björguðu alveg sumrinu.
Hvaða tónlistarmaður/kona er í
uppáhaldi? Adele og Bruno Mars
eru í miklu uppáhaldi hjá mér.
Ertu farin að velta fyrir þér framtíðaráformum? Já, markmiðið er
að fara í framhaldsskóla, þaðan til
útlanda að læra að verða læknir eða
ljósmóðir.

Nú er komið að bollubakstri
Það er einfalt og skemmtilegt að
móta bollur með höndunum, en
deigið þarf að lyfta sér bæði fyrir
og eftir það og því tekur baksturinn sinn tíma. Þessar bollur
eru sænskar að uppruna og
kalla Svíar þær semlur.

HELGARFJÖR FYRIR FLOTTASTA FÓLKIÐ
Afinn sem allir elska og fjörugu vinkonurnar Skoppa
og Skrítla skemmta börnum og foreldrum á laugardagsog sunnudagsmorgnum á Stöð 2.
365.is Sími 1817

Ragna Benedikta með verðlaun og viðurkenningarskjal frá Menntamálastofnun,
fyrir skáldskap. Mynd/Menntamálastofnun

100 g smjör
3 dl mjólk
½ bréf þurrger
1 dl sykur
½ tsk. Salt
1 egg
½ tsk. hjartarsalt
9½ dl hveiti
Bræðið smjör í litlum
potti, hellið mjólk út í og
hitið upp í 37 gráður. Hellið
mjólkinni í skál og byrjið á
að setja þurrger út í, síðan salt,
sykur og egg og hrærið í hrærivél.
Blandið hjartarsalti í hveitið

sem þið setjið smátt og smátt út
í skálina og hrærið vel á meðan.
Stráið hveiti á borð og hnoðið
deigið þar en setjið það svo í
skálina aftur, leggið hreint
viskustykki yfir og leyfið
deiginu að lyfta sér í hálftíma.
Hnoðið deigið nú
aftur, mótið síðan bollurnar milli handanna
og raðið þeim á plötu.
Þar þurfa þær að lyfta
sér vel í 20-30 mínútur. Bakið þær við 200
gráður í miðjum ofni í 10
mínútur og leyfið þeim
að kólna áður en þið
skerið þær í tvennt, takið
innan úr þeim og fyllið
með rjóma og sultu. Bræðið
súkkulaði með 1 tsk. af olíu við
mjög vægan hita og smyrjið yfir
bollurnar.

MÁNUDAGINN 15. FEB.

FRUMSÝNING

15. FEBRÚAR Á STÖÐ 2
365.is Sími 1817
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veður

Veðurspá Laugardagur

myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð

L A U G AR D A G U R

Reykjavík

Fjara

Reykjavík
04:57
17:14
3.68m
3.53m
11:16
23:24
0.94m
0.78m
Akureyri
08:51
15:20
1.34m
0.41m
21:29
1.24m

Austan- og norðaustanátt í dag, víða 5-13 m/s, en 10-18 norðvestan til. Éljagangur, en lengst af þurrt sunnan- og vestanlands og léttir til þar seinnipartinn. Frost 0 til 5 stig, en kaldara í innsveitum fyrir norðan.

6. febrúar 2016

Ísafjörður
07:02
13:18
2.01m
0.48m
19:08
1.87m

Ísafjörður

Akureyri

Tunglstaða
Heimurinn

Minnkandi

Egilsstaðir

9%

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

09.53
Sólarlag:
Sokkabandið kynnir

O L D B E S S A S TA Ð I R
eftir Sölku Guðmundsdóttur
í leikstjórn Mörtu Nordal

FRUMSÝNING 4. FEBRÚAR
SÝNINGAR

17.29
Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Hei, þarna er
Henríetta...pabbi,
hægðu á þér.

Allt í
lagi.

ÉG SEGI
ÞÉR UPP!

GEFÐ’Í!!

Eru menn
farnir að
segja
kærustunum
upp á hraðferð?

4. feb. kl. 20:30 - FRUMSÝNING - UPPSELT
7. feb. kl. 20:30 - Umræður eftir sýningu
14. feb. kl. 20:30
18. feb. kl. 20:30

Gelgjan
ig
kella á m
Búin að s nskum og
latexhö t inn
ræðs

jii þett
verið s a hefur aldre
i
vo slæ
mt
Meinað
a

Já...glætan að
ég sé einn af
þessum lúðum
sem senda sms
eða eitthvað.
Það er glatað.
Og ómannúðlegt.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
S
ekki ka onur fæst g
vegna ssavanur. Hvefins.
rúllurn eru allar klós ers
ar mín
ar hér? ettEkki leyfa
! #kids
mömmu þinni að

ð kvikt
að eitthva
ég á von á mig fæti hér
rir
inn.
bregði fy
ð sonur m
r ekki veri
he
e
H
.
g
Hann getu
ile
svo snyrt
Ég sem er
í síðustu fara á twitter.
i
ð
da
el
ar sem ég
Aldrei.
Kjötbollurn bba fram. #ógeð
viku eru að

la

Staðfest.

Miðasala á
Miði.is

Barnalán
Ókei, þetta er
næs. Ekki satt?
Save the Children á Íslandi

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jú, æði. Engin ábyrgð,
ekkert vesen...

...í nokkra klukkutíma...
mér líður eins og ég sé
fullorðinn maður.

Nei, þetta er
betra.

mér líður eins og við
séum börnin okkar.
Hvílík sæla.

Ahhhhhh!

gERUM
HEIMILIÐ
FÍNT Í VETUR

Plastparket hnota
6mm 193x1380mm

995

kr./m2

0113453
Almennt verð: 1.295 kr/m2

Penslasett rautt
25-40-63 mm

795

Plastparket eik
6mm 193x1380mm

kr.

84175810

995

ð
Frábært ver

FIA svamprúlla
í bakka 10 cm

kr./m2

695

0113452
Almennt verð: 1.295 kr./mz

GJØCO Proff innimálning 9 l.

7.295

kr.

kr.

84124175

80602509

Myglusveppapróf

5.295

kr.

41132003

FIA rúlla 25 cm og skaft

1.995

kr.

aðeins

Alexeter’s IAQ Pro
greiningarprófið
er einfalt í notkun
og gefur nákvæmar
niðurstöður á
5 mínútum.

Myglu og sveppaeyðir 500ml

675

kr.

80624580

5mín

84100150

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboðin gilda til 21. febrúar 2016.

Geymslubox 12 l. með loki,
glært/grænt/blátt

4 stk.
Geymslubox
Basixx 5,6 l. 4stk.

2.395

Geymslubox
20 l. þolir 30kg

Geymslubox
22 l. þolir 30kg

Geymslubox
45 l. þolir 60kg

1.695

1.995

2.395

kr.

58088225

kr.

58088325

1.195kr.

Geymslubox
64 l. þolir 60kg

58094101/3/4

2.495

kr.

kr.

58088525

58088425

kr.

58300190

rð
Frábært ve

Ruslafata
með loki 45 l. grá

Ruslafata
með loki 25 l. grá

Ruslafata
með loki 10 l. grá

2.595

1.995

1.195

kr.

58010602

kr.

kr.

58010600

58010601

3 stk.
Geymslubox
Basixx 11 l. 3stk.

2.595

kr.

58300200

Panna 28cm Marble

1.395

kr.

41114373
Almennt verð: 1.995 kr.

byko.is

Eldfast form
2,4 l. 28x18cm

995

kr.

41114383
Almennt verð: 1.695 kr.

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

Töfrasproti 170w

1.795

kr.

42355669
Almennt verð: 2.495 kr.

menning
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Litlu rúðurnar í eimbaðinu munu skila sínu í dag.

Sólstafir og söngur í lauginni
Gjörningur eftir Ragnheiði Hörpu
Leifsdóttur verður fluttur í eimbaði
Vesturbæjarlaugar í dag milli klukkan 18 og 20. Hann nefnist Ljósiða og
er liður í Vetrarhátíð.
„Verkið er bæði ljós- og hljóðverk
og kviknaði útfrá magískri upplifun
þegar sólin var að setjast og lýsti

geislum sínum inn í gufubaðið,“ lýsir
Ragnheiður Harpa og heldur áfram:
„Gestum verður því í dag boðið að
njóta stundar þar sem láréttir sólstafir lýsa upp vatnsdropa og hlusta
eftir söng birtunnar. Kvennakórinn
Katla túlkar tilfinninguna sem þræðir gang sólarinnar.“ – gun
Píla pína lendir í ýmsum hremmingum, hér er það krummi sem ógnar henni.

Mynd/MAk

Lítil mús í lífshættulegu
ferðalagi á fjölum Hofs

Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar

Kallað eftir
tillögum
að framlagi
Íslands
á Feneyja
tvíæringinn
í myndlist
2017
Allar nánari upplýsingar og
leiðbeiningar má nálgast á
www.icelandicartcenter.is og
í síma 562 7262 eða á netfangið
bjorg@icelandicartcenter.is

Kynningarmiðstöð íslenskrar
myndlistar ber ábyrgð á
verkefninu fyrir hönd menntaog menningarmálaráðuneytisins
og sér um framkvæmd þess.

Frestur til að skila inn
umsóknum er til 1. apríl
2016 og fer valferlið fram
í tveimur þrepum.

Píla pína er hugrökk mús sem leggur í áhættusamt ferðalag.
Bók og hljómplata um ævintýri hennar komu út fyrir 35 árum
en Leikfélag Akureyrar er að setja þau á svið í fyrsta skipti.
„Píla pína er sýning fyrir alla á aldrinum 4 til 104 ára, ekta fjölskyldusýning,“ segir Sara Marti Guðmundsdóttir glaðlega um leikritið
Pílu pínu sem frumsýnt verður á
morgun klukkan 14 í Hofi á Akureyri. Hún segir þar öllu tjaldað til
og lýsir meðal annars tilkomumiklu
vídeói eftir Inga Bekk sem virkar
sem leikmynd. „Við erum með risaskjá bak við sviðið með teiknimyndum sem segja okkur hvar við erum,
og fer með okkur niður í holur og
yfir hóla og hæðir.“
Heiðdís Norðfjörð samdi söguna um hagamúsina Pílu pínu, óf
hana utan um ljóð eftir Kristján frá
Djúpalæk og hún og Ragga Gísla
sömdu lög við ljóðin sem komu
út á plötu 1980. Heiðdís skrifaði
líka leikgerð sem búin er að liggja
í skúffu í áratugi að sögn Söru. „Jón
Páll Eyjólfsson leikhússtjóri gróf
efnið upp, vissi hversu vandað það
er og mikið „költ“ og bauð mér að
líta á það. Ég og bekkjarsystir mín
úr leiklistarskólanum, Sigrún Huld
Skúladóttir, unnum nýja leikgerð
sem er í takt við samtímann en við
vorum þó trúar texta Heiðdísar.
Píla pína kemst að því í upphafi
að mamma hennar er döpur vegna
þess að hún þurfti að flýja stríð
þegar kötturinn kom og hún veit
ekkert hvað varð um fjölskylduna
svo litla músin leggur í ferðalag til
að reyna að finna hana. Við gerðum
aðeins meira úr hetjunni okkar en
í fyrri útgáfu og gáfum henni fleiri
þrautir að leysa.“
Sara kveðst handviss um að leikritið eigi eftir að vekja spurningar
hjá börnum og skapa samtal milli
þeirra og foreldranna. „Textarnir
halda sér og öll lögin sem voru á
plötunni. Nokkrir sem hafa labbað
inn á æfingar sperra eyrun þegar
þeir heyra lögin, muna eftir þeim
frá því „í gamla daga“ og fyllast
gleði. Við erum með kór og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands í

„Við gerðum aðeins meira úr hetjunni okkar en í fyrri útgáfu og gáfum henni fleiri
þrautir til að leysa,“ segir Sara sem bæði er leikstjóri og meðhöfundur nýrrar leikgerðar. Mynd/MAk

Píla pína kemst að
því í upphafi að
mamma hennar er döpur
vegna þess að hún þurfti að
flýja stríð þegar kötturinn kom og hún veit ekkert
hvað varð um fjölskylduna.

t ónlistarflutningnum með leikurunum, þar sem Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir er í titilhlutverkinu og
Þórunn Lárusdóttir leikur mömmuna. Þetta er viðamesta sýningin
hér á Akureyri í vetur og fyrsta stóra
verkefnið sem unnið er af Menningarfélagi Akureyrar – MAk sem varð
til eftir sameiningu sinfóníunnar,
leikfélagsins og Hofs,“ segir Sara og
bendir á síðuna mak.is.
gun@frettabladid.is

Meira blóð frá

NESBØ
Hreinasta rússíbanareið full af biksvörtum
húmor og ískrandi spennu

„Æsileg blanda af kímni og alvöru,
mýkt og hryllingi, leik og dauða.“
BERLINGSKE

www.forlagid.is | Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39
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Tölvurnar unnu stanslaust í heilt ár með tónana
Tónlist Þorsteins Haukssonar heyrist ekki oft á Íslandi en hún verður í öndvegi á tónleikum Caput í Norræna húsinu á morgun sem hefjast klukkan 15:15 enda tilheyra þeir tónleikaröðinni 15:15.
Gunnþóra Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

É

g lauk við strengjakvartett
á síðasta ári og hafði samband við Caputhópinn
sem hefur mörgum frábærum hljóðfæraleikurum á að skipa. Þar var
stungið upp á að efna til svokallaðra
portrett tónleika sem gæfi heildarmynd af því sem ég hef verið að bralla
gegnum tíðina. Það þýðir að nær
eingöngu verða flutt verk úr minni
smiðju í Norræna húsinu á morgun,“
segir Þorsteinn Hauksson sem á yfir
40 ára sögu að baki sem tónskáld og er
enn á góðri siglingu. Það sannar hinn
glænýi Strengjakvartett eitt, sem er sá
fyrsti sem hann skrifar eingöngu fyrir
strengi.
Þorsteinn er meðal annars þekktur
fyrir tölvutónlist sína. „Þegar hugmynd kom upp um að hafa gamalt
rafverk með tók ég því fálega fyrst,
tækninni fleygir svo fram og tölvuverk eru oft dæmd af hljóðinu en
ekki tónsmíðinni sjálfri. Svo fór ég að
hlusta á tíu mínútna verk frá 1988 sem
er líklega það fyrsta sem samið var á
Íslandi með tölvu. Áður hafði verið
samið fullt af tölvuverkum í stórum
stúdíóum, en hér á landi var enginn
búnaður til slíks. Ég keypti mér Ataritölvu en hún réði ekki neitt við neitt.
Þá keypti ég mér aðra og lét báðar
tölvurnar reikna stanslaust í heilt ár,
oft voru þær heitar þegar mest gekk
á. Verkinu var lokið árið 1988, það
var líklega frumflutt í Norræna húsinu sama ár og svo flutt á tónlistar- og
tölvuhátíðum víða um heim í framhaldinu. Ég held það sé bara sniðugt
að leyfa fólki að heyra það aftur.“
Þorsteinn kveðst líka hafa verið

„Ég hef mestan áhuga á strengjakvartettinum og mestar áhyggjur líka en veit að þær eru óþarfar því flytjendurnir eru snillingar,“ segir Þorsteinn. Fréttablaðið/Stefán

Efnisskrá og miðaverð
l
l
l
l
l
l
l

Sextett fyrir flautu, óbó, klarinettu, fiðlu, selló og kontrabassa (2000)
Bells of Earth I fyrir carillon, slagverk og tölvuhljóð (1994)
Psychomachia fyrir sópran og selló (1987)
Cho fyrir flautu og tölvuhljóð (1992)
Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge – Rafverk (1955)
Strengjakvartett eitt (2015 – frumflutningur)
Miðaverð er 2.000 kr. og 1.000 kr. fyrir öryrkja,
eldri borgara og nemendur.

 eðinn að nefna áhrifavald á líf sitt og
b
valið Karlsheinz Stockhausen. Á tónleikunum verður frumflutt á Íslandi
verk eftir hann frá 1955. „Þetta var
fyrsta rafverkið sem ég heyrði í útvarpinu, þá tíu ára gamall, það bara breytti
lífi mínu. Litlu eyrun blöktu,“ rifjar
Þorsteinn upp og kveðst, aðspurður,
hafa átt heima þá á Bjarnhólastígnum
í Kópavogi.
Það leiðir hugann að búsetu Þorsteins, sem hefur verið að mestu utan

landsteinanna síðustu ár. „Ég hef alla
tíð verið með annan fótinn erlendis
og frá 2000 búið þar með Steinunni
Sigurðardóttur rithöfundi, mest í
Frakklandi, fyrst í París, svo í SuðurFrakklandi. Síðan vorum við í Berlín
í nokkur ár en erum svo til nýflutt til
Frakklands aftur, til Strassborgar sem
er á mörkum margra heima. Strassborg er í elsta matar-og léttvínsfylki
Frakklands og þar eru margar stórar
og skemmtilegar borgir rétt hjá.“

Valentínusardagurinn – Konudagurinn
Gefðu ástinni þinni DW úr og natoól fylgir frítt með til 21. febrúar

Ásgrímur Jónsson málaði mikið úti við á árunum eftir að hann kom heim frá námi.

Vildi tengjast landinu
Undir berum himni er ný sýning
í safni Ásgríms Jónssonar á málverkum Ásgríms sjálfs. Sýningin var
opnuð á safnanótt en sýningarstjóri
er Rakel Pétursdóttir og hún segir að
margir hafi beðið eftir því að verkin
sem hér um ræðir komi til sýningar
og hér sé því komið tilvalið tækifæri til þess að skoða þetta tímabil í
verkum Ásgríms.
„Við erum að sýna verk, bæði
olíu- og vatnslitamyndir, sem eru að
stærstum hluta frá þeim tíma eftir
að Ásgrímur kemur heim úr námi
við Konunglega Listaháskólann í
Kaupmannahöfn árið 1909. Hann
hraðaði sér heim frelsinu feginn til
þess nýta áunna þekkingu og til að
mála náttúru landsins. Áherslan er á
suðurströndina og hann fer margar
ferðir alveg austur í Skaftafellssýslur
og málar mikið úti við.“
Aðspurð hvort að þetta tímabil
hafi verið mótandi í list Ásgríms segir
Rakel: „Við erum allavega þakklát

fyrir þetta tímabil í hans list. Að eiga
þessar flottu vatnslitamyndir og málverk frá þessum tíma því þetta eru
mjög glæsileg verk. Ásgrímur vann
afskaplega vel úr sinni akademísku
skólun og þó að skólinn þætti að
mörgu leyti staðnaður á þessum
tíma var Ásgrímur meðvitaður um
það. Fór mikið á söfn og sýningar
til þess að fylgjast með hvað væri að
gerast og sér t.d. bæði Rembrandt og
Van Gogh. En það má segja að þeirra
áhrifa gæti seinna því þarna er hann
fyrst og fremst að nýta þessa akademísku menntun.
Hann gerir þetta samt á eigin forsendum. Þeir sem eru að mála úti við
mynda oft hópa eins og Skagen-málararnir og þetta er oft mikil deigla en
Ásgrímur var mikið einn á ferðinni.
Hann var mikið að vinna með birtuna og það má sjá í endurminningum
hans hversu óþreyjufullur hann var
að koma heim og tengjast landinu á
ný.“ magnus@frettabladid.is

Bergstaðir
Kolaport
Ráðhúsið
Stjörnuport
Traðarkot
Vesturgata
Vitatorg

Vetrarhátíð
ljóss og lista
L ANGUR L AUGARDAGUR Í DAG
Njótið miðborgarinnar á löngum laugardegi. Þar eru yfir 300 verslanir,

veitingahús og þjónustuaðilar sem bjóða upp á mikið og fjölbreytt vöruúrval.
Vetrarhátíð í Reykjavík er í algleymingi, með öllum sínum spennandi listviðburðum,

Safnanótt, tónlist og uppákomum. Bollu-, sprengi-, og öskudagur eru handan við hornið
og tilvalið að klæða sig og birgja upp fyrir komandi átök.

Heimstónlistarsveitin Mandólín kemur fram í dag á Bryggjunni brugghúsi við Grandagarð
kl. 13:00, í Pennanum Eymundsson, Laugavegi 77 kl. 14:00 og á Hótel Borg kl. 15:00.
Næg bílastæði og munið bílastæðahúsin.

MIÐBORGIN OKKAR — ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR!
— WWW.MIDBORGIN.IS —
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LAUGARDAGUR

óskarstilnefning

NEW YORK DAILY NEWS

Miðasala og nánari upplýsingar

“Meistaraverk”

Frábær grínmynd frá þeim sömu og færðu
okkur BORAT

“Besta mynd Michael Bay”
“Ótrúleg sönn saga”
Nýjasta stórmynd leikstjórans Michael Bay

5

 

óskarstilnefningar
m.a. Besta mynd
myndin
din
Besti leikari í aukahlutverki
- Christian Bale
Besti leikstjóri
- Adam McKay

THE NEW YORKER

TIME


NEW YORK TIMES

ÁLFABAKKA
KL. 5 - 8 - 10:55
KL. 2 - 5 - 8 - 10:55
KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:45

TILBOÐ KL 1:50

enær
TILBOÐ KL 2
TILBOÐ KL 1:50

LAUGARÁSBÍÓ
THE CHOICE
ALVIN & ÍKORNARNIR
THE BOY
THE REVENANT
RIDE ALONG 2
NONNI NORÐURSINS
SISTERS

Sýningartímar
8, 10:20
1:50, 3:50, 5:50 ÍSL.TAL
8, 10:10
5:50, 9
5:50
1:50, 3:50 ÍSL.TAL
2

13 HOURS
13 HOURS VIP
DIRTY GRANDPA
CREED
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
DADDY’S HOME
POINT BREAK
STAR WARS 3D
STAR WARS 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

KL. 1 - 1:30 - 2 - 3 - 4 - 6
KL. 3:40 - 5:50 - 8
KL. 10:20
KL. 5 - 8 - 10:45

13 HOURS
DIRTY GRANDPA
CREED
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
THE BIG SHORT
DADDY’S HOME
STAR WARS 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

KL. 2

KL. 1:30 - 3:40

KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
KL. 6 - 9 - 10:20
KL. 5:40 - 8 - 10:45

13 HOURS
DIRTY GRANDPA
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
THE BIG SHORT
DADDY’S HOME
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 3D

EGILSHÖLL
E
EG
ILSH
IL
SH
SHÖ
H
KL. 2:30 - 5 - 7:30 - 10:30
KL. 5:40 - 8 - 10:20
KL. 8 - 10:40

KL. 2 - 4
KL. 8
KL. 5:50

KL. 1:30 - 3:40

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU
KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

KL. 8
KL. 1 - 3:20 - 5:40

FRUMSÝND 12. FEBRÚAR
Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

FORSALA HAFIN

KL. 10:40

KL. 1 - 3:20

KEFLAVÍK
KL. 8 - 10:20

13 HOURS
ALVIN OG ÍKORNARNIR 4 ÍSLTAL
DIRTY GRANDPA
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
NONNI NORÐURSINS ÍSLTAL
DADDY’S HOME
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

KL. 1:20 - 3:30

KL. 1 - 3 - 5:30

Ódýrt í bíó

KL. 8 - 10:55

KL. 1:30
KL. 3:40

Sýnd með íslensku tali

KL. 5:50

KL. 5:50

AKUREYRI
KL. 8 - 10:55
KL. 8 - 10:20

13 HOURS
DIRTY GRANDPA
ÚBBS! NÓI ER FARINN... ÍSLTAL
DADDY’S HOME
STAR WARS 3D
GÓÐA RISAEÐLAN ÍSLTAL 2D

Góða skemmtun í bíó

KL. 1:30 - 3:40


DFW.COM

KL. 1 - 3

-T.V., BIOVEFURINN

KL. 5

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

KL. 1:30

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur
Sunnudagur

SÝND KL. 1:50

Tónlist

SÝND KL. 1:50

SÝND KL. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Hvað? Vísindatónleikar Ævars
Hvenær? 14.00 og 16.00
Hvar? Eldborg, Hörpu
Ævar vísindamaður kemur fram
ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands.
Miðaverð er 2.000-2.600 krónur.
Hvað? Dansleikur með SSSól
Hvenær? 23.00
Hvar? Spot í Kópavogi
Hljómsveitin SSSól kemur fram
á dansleik á Spot í kvöld. Ballið
byrjar um miðnætti.

Sýningar
Hvað? Soundpainting
Hvenær? 19.30
Hvar? Tjarnarbíó
Alþjóðlegt táknmál sem notað er
í listsköpun tónlistarfólks, leikara
og dansara. Sýnt er verk með

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA
KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

íslenskum listamönnum úr ólíkum
fögum. Miðaverð er 2.900 krónur.

Fyrirlestur
Hvað? Ævir og ástir á átjándu öld
Hvenær? 13.30
Hvar? Fyrirlestrarsalur, Þjóðminjasafni
Íslands
Flutt verða fjögur erindi. Flutningur hvers erindis um tuttugu
mínútur.

Ráðstefnur

6. febrúar 2016

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

-S.G.S., MBL

WHAT CULTURE

KL. 3:40 - 5:50

Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND Í 2D
ÍSL TAL



Það er Guð
sem verkar
í ykkur bæði
að vilja og
framkvæma sér
til velþóknunar...

Hvað? Fræði og fjölmenning
Hvenær? 10.00
Hvar? Aðalbygging Háskóla Íslands
Ráðstefnunni er ætlað að
miðla og byggja upp
frekari þekkingu á
sviði fjölmenningar.
Skráning fer fram með
tölvupósti á netfanginu jse@hi.is.

7. febrúar
Uppákomur
Hvað? Finnsk sögustund
Hvenær? 12.00
Hvar? Norræna húsið
Finnsk sögustund fyrsta sunnudag hvers mánaðar í Norræna
húsinu.
Hvað? Kanntu að búa til öskupoka og
bolluvendi?
Hvenær? 15.00
Hvar? Menningarhús Grófinni
Föndursmiðja í samstarfi við
Heimilisiðnaðarfélagið. Krakkar fá
leiðsögn við að sauma öskupoka
og svo er hægt að velja um tvær
gerðir bolluvanda. Allur efniviður
er á staðnum og aðgangur er
ókeypis.

Hvað? Hundar sem
hlusta
Hvenær? 15.00
Hvar? Borgarbókasafn,
Menningarhús Grófinni
Borgarbókasafnið í
samstarfi við félagið
Uppákomur
Vigdísi – Vini gæludýra á
Íslandi býður börnum
Hvað? Kanntu að búa til
að heimsækja safnið og
Ævar efnir til Vísindaöskupoka og bolluvendi?
lesa sér til ánægju fyrir
tónleika í Eldborg í
Hvenær? 13.00
hunda sem eru sérstakHvar? Menningarhús, Sól- kvöld.
lega þjálfaðir til þess að
heimum
hlusta á börn lesa. Lesturinn fer
Föndursmiðja í samstarfi við Heimfram á 5. hæð Borgarbókasafnsins
ilisiðnaðarfélagið. Allur efniviður er
í Grófinni. Foreldrum er bent á að
á staðnum og aðgangur er ókeypis.
bóka tíma fyrirfram með því að
hafa samband við verkefnisstjóra
Hvað? Snjókornasmiðja
verkefnisins. Nánari upplýsingar
Hvenær? 14.00
má finna á vefsíðunni borgarbokaHvar? Menningarhús, Gerðubergi
safn.is.
Kristín Þóra Guðbjartsdóttir sýnir
hvernig klippa skal snjókorn út í
pappír. Allir velkomnir.

Tónlist

Hátíðir
Hvað? Vetrarhátíð
Hvenær? 16.00
Hvar? Víðsvegar um höfuðborgarsvæðið
Vetrarhátíð stendur yfir til sunnudags. Af nægu er að taka en dagskrána
má kynna sér á vetrarhatid.is.

Hvað? 15:15 tónleikasyrpan
Hvenær? 15.15
Hvar? Norræna húsið
Caput-hópurinn leikur portrett
tónleika með verkum Þorsteins
Haukssonar í 15:15 tónleikasyrpu
Norræna hússins. Miðaverð er
2.000 krónur og 1.000 krónur fyrir
öryrkja, eldri borgara og nemendur.

www.versdagsins.is

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Joy
A Blast
Virgin mountain / Fúsi ENG SUB
Youth
Njósnir, lygar og fjölskyldubönd ENG SUB
Rams / Hrútar ENG SUB
A Perfect day
Marguerite
Sparrows / Þrestir ENG SUB

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

17:30
18:00
18:00
20:00
20:00
20:00
22:30
22:00
22:00

SKÓSPRENGJA!
50 - 90 %
AFSLÁTTUR

Markaður Smáratorgi
Smáratorgi, Kópavogi
Opið virka daga 11.00-18.00
Laugardaga
11.00-18.00
Sunnudaga
12.00-18.00

Outlet Grafarvogi
Vínlandsleið, Grafarholti
Opið virka daga 11.00-18.00
Laugardaga
11.00-16.00
Sunnudaga
13.00-17.00

62

Dagskrá

M e n n i n g ∙ F R É T T AB L A ð i ð

6. febrúar 2016

L A U G AR D A G U R

Laugardagur
Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.01 Strumparnir
07.25 Áfram Diego, áfram!
08.15 Víkingurinn Vic
08.30 Mamma Mu
08.40 Tommi og Jenni
09.00 Með afa
09.10 Óskastund með Skoppu og
Skítlu (5.10)
09.25 Latibær
09.35 Elías
09.45 Stóri og litli
09.55 Mæja býfluga
10.05 Kalli kanína og félagar
10.30 Gulla og grænjaxlarnir
10.40 Teen Titans Go!
11.05 Beware the Batman
11.30 Bold and the Beautiful
11.50 Bold and the Beautiful
12.10 Bold and the Beautiful
12.30 Bold and the Beautiful
12.50 Bold and the Beautiful
13.15 Bomban
14.05 Ísland Got Talent
15.05 Landnemarnir
15.45 Lögreglan
16.15 Heimsókn
16.45 Matargleði Evu
17.15 Sjáðu
17.45 ET Weekend
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Two and a Half Men
19.40 Robin Hood Men in Tights
21.25 Fruitvale Station
22.55 Saving Private Ryan
01.40 Joy Ride 3
03.15 Edge of Tomorrow
05.05 ET Weekend
05.45 Fréttir

14.50 Premier League
17.00 Ravenswood
17.45 Schitt’s Creek
18.10 Masterchef USA
18.55 American Idol
19.40 American Idol
21.05 Supernatural
21.50 Sons of Anarchy
22.55 Bob’s Burgers
23.20 American Dad
23.45 The Cleveland Show
00.10 South Park
00.30 Supernatural
01.15 Sons of Anarchy
02.15 Bob's Burgers
02.40 American Dad
03.00 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

07.10 Hyde Park on Hudson
08.45 Edward Scissorhands
10.30 Silver Linings Playbook
12.30 The Theory of Everything
14.30 Hyde Park on Hudson
16.05 Edward Scissorhands
17.50 Silver Linings Playbook
19.55 The Theory of Everything
22.00 Interstellar
00.50 Kill Your Darlings
02.30 Interstellar

sport

SUNNUDAGA KL.19:10

07.40 Fjórgangur V1
09.00 Stjarnan - Hamar
10.50 Grindavík - Stjarnan
12.25 Körfuboltakvöld
14.00 Shaqtin a Fool: Old School
14.25 Ingolstadt - Augsburg Bein
útsending
16.25 Road to Super Bowl 50
17.25 Bayer Leverkusen - Bayern
Munchen Bein útsending
19.30 Dallas Mavericks - San Antonio Spurs
21.20 NBA Special. 1984 NBA Draft
22.30 Formúla E - Beijing
00.00 World Strongest Man 2015
00.30 UFC Now 2016
01.20 UFC Unleashed 2015
02.05 NFL Gameday
02.30 UFC Countdown Show 2
03.00 UFC Fight Night: Hendricks
vs Thompson Bein útsending

sport 2
08.15 Watford - Chelsea
09.55 Premier League World
2015/2016
10.25 Leicester - Liverpool
12.05 Premier League Preview
2015/2016
12.35 Man. City - Leicester City Bein
útsending
14.50 Liverpool - Sunderland Bein
útsending
17.00 Markasyrpa
17.20 Southampton - West Ham
19.30 Tottenham - Watford
21.10 Swansea - Crystal Palace
22.50 Stoke - Everton
00.30 Newcastle - WBA
02.10 Aston Villa - Norwich

golfStöðin
365.is Sími 1817

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

09.00 Omega Dubai Desert Classic
13.10 Golfing World 2016
14.00 Waste Management Phoenix
Open
18.00 Waste Management Phoenix
Open
23.00 Inside The PGA Tour 2016

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur og félagar
07.55 UKI
08.00 Ævintýri Tinna
08.23 Lína Langsokkur
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Brunabílarnir
09.25 Skógardýrið Húgó
09.47 Ævintýraferðin
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
10.45 Gulla og grænjaxlarnir
10.55 Tommi og Jenni
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Rasmus Klumpur og félagar
11.55 UKI
12.00 Ævintýri Tinna
12.23 Lína Langsokkur
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Brunabílarnir
13.24 Skógardýrið Húgó
13.46 Ævintýraferðin
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.45 Gulla og grænjaxlarnir
14.55 Tommi og Jenni
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Rasmus Klumpur og félagar
15.55 UKI
16.00 Ævintýri Tinna
16.23 Lína Langsokkur
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Brunabílarnir
17.24 Skógardýrið Húgó
17.46 Ævintýraferðin
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
18.45 Gulla og grænjaxlarnir
18.55 Tommi og Jenni
19.00 Elías og Fjársjóðsleitin

gullStöðin
18.15 Two and a Half Men
18.40 Friends
19.00 How I Met Your Mother
19.25 Modern Family
19.50 Heilsugengið
20.20 Stelpurnar
20.45 The Mentalist
21.30 Mr. Selfridge
22.20 Rita
23.00 The Night Shift
23.45 Heilsugengið
00.10 Stelpurnar
00.35 The Mentalist
01.15 Mr. Selfridge
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Nellý og Nóra
07.17 Einar Áskell
07.33 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 Hrói Höttur
09.32 Einmitt svona sögur
09.44 Skógargengið
09.55 Uss-Uss!
10.06 Undraveröld Gúnda
10.15 Krakkafréttir
10.35 Menningin
11.00 Vikan með Gísla Marteini
11.40 Gettur betur 2016
12.45 Stóra sviðið
13.20 Í saumana á Shakespeare
14.15 Rætur
14.45 Kiljan
15.20 Íslenskur matur
15.45 Varasamir vegir
16.45 Íslendingar
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ævar vísindamaður
18.24 Unnar og vinur
18.46 Chaplin
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Hraðfréttir
20.00 Söngvakeppnin 2016
21.40 Snow White and The
Huntsman
23.45 The French Connection
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.10 Dr. Phil
13.50 Dr. Phil
14.30 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
15.10 The Voice
16.40 Top Gear USA
17.25 The Muppets
17.50 Rules of Engagement
18.15 The McCarthys
18.40 Black-ish
19.05 Life Unexpected
19.50 How I Met Your Mother
20.15 Wild Child
21.55 Brüno
23.20 Mama
01.00 Fargo
01.45 CSI
02.30 Unforgettable
03.15 The Late Late Show with
James Corden
03.55 The Late Late Show with
James Corden
04.35 Pepsi MAX tónlist

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin
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Sunnudagur

| 19:10

FRÁBÆR MTUN!
LDUSKEM
FJÖLSKY

ÍSLAND GOT TALENT
Þriðja sería þessara glæsilegu íslensku sjónvarpsþátta þar
sem leitað er að hæfileikaríkustu einstaklingum landsins.
Að þessu sinni er rapparinn góðkunni Emmsjé Gauti kynnir
keppninnar. Dómnefndina skipa þau Jakob Frímann
Magnússon, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Dr. Gunni og Marta
María Jónasdóttir.

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR
Fáðu þér áskrift á 365.is

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 UKI
07.30 Doddi litli og Eyrnastór
07.40 Zigby
07.55 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.15 Víkingurinn Vic
08.30 Tommi og Jenni
08.50 Zigby
09.00 Með afa
09.05 Óskastund með Skoppu og
Skítlu
09.20 Gulla og grænjaxlarnir
09.30 Ævintýraferðin
09.40 Stóri og Litli
09.50 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Ljóti andarunginn og ég
10.25 Loonatics Unleashed
11.10 Ninja-skjaldbökurnar
11.35 iCarly
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 American Idol
14.30 American Idol
15.55 Jamie's Super Food
16.50 60 mínútur
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 Ísland Got Talent
20.10 Lögreglan
20.45 Shetland
21.45 The X-Files
22.30 Shameless
23.25 60 mínútur
00.10 The Art of More
00.55 Austin Powers in Goldmember
02.30 If I Stay
04.15 Presumed Innocent
06.20 Fréttir

16.30 Comedians
16.55 Suburgatory
17.15 First Dates
18.05 Hell's Kitchen USA
18.50 My Dream Home
19.35 The Amazing Race: All Stars
20.20 Bob's Burgers
20.45 The Cleveland Show
21.10 American Dad
21.35 Brickleberry
22.00 South Park
22.25 The Mysteries of Laura
23.10 Vampire Diaries
23.50 Bob's Burgers
00.15 The Cleveland Show
00.35 American Dad
01.00 Brickleberry
01.20 South Park
01.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.05 That Thing You Do!
08.50 The Fault In Our Stars
10.55 Another Happy Day
12.55 Moonrise Kingdom
14.30 That Thing You Do!
16.20 The Fault In Our Stars
18.25 Another Happy Day
20.25 Moonrise Kingdom
22.00 The Wolf of Wall Street
01.05 Riddick
03.05 The Wolf of Wall Street

sport

| 20:05
LÖGREGLAN
Vandaðir þættir í umsjá Ásgeirs Erlendssonar þar sem
fjallað verður um nokkrar deildir lögreglunnar og þeim fylgt
eftir um nokkurra vikna skeið. Eftirminnileg sakamál eru
rifjuð upp og raunveruleikinn skoðaður sem blasir við
lögreglumönnum landsins.

| 20:30
SHETLAND

Jimmy Perez starfar í
afskekktum bæ á Hjaltlandseyjum og fær inn á borð til sín
afar snúin sakamál. Vandaðir
breskir sakamálaþættir frá BBC.

07.00 Brunabílarnir
07.25 Skógardýrið Húgó
07.47 Ævintýraferðin
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.45 Gulla og grænjaxlarnir
08.55 Tommi og Jenni
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Rasmus Klumpur og félagar
09.55 UKI
10.00 Ævintýri Tinna
10.23 Lína langsokkur
10.48 Hvellur keppnisbíll
11.00 Brunabílarnir
11.24 Skógardýrið Húgó
11.46 Ævintýraferðin
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.45 Gulla og grænjaxlarnir
12.55 Tommi og Jenni
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Rasmus Klumpur og félagar
13.55 UKI
14.00 Ævintýri Tinna
14.23 Lína langsokkur
14.48 Hvellur keppnisbíll
15.00 Brunabílarnir
15.24 Skógardýrið Húgó
15.46 Ævintýraferðin
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.45 Gulla og grænjaxlarnir
16.55 Tommi og Jenni
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Rasmus Klumpur og félagar
17.55 UKI
18.00 Ævintýri Tinna
18.23 Lína langsokkur
18.48 Hvellur
keppnisbíll
19.00 Artúr 3

sport 2
08.20 Southampton - West Ham
10.00 Swansea - Crystal Palace
11.40 Liverpool - Sunderland
13.20 Bournemouth - Arsenal Bein
útsending
15.50 Chelsea - Man. Utd. Bein
útsending
18.00 Man. City - Leicester City
19.40 Bournemouth - Arsenal
21.20 Chelsea - Man. Utd.
23.00 Tottenham - Watford

| 21:30
THE X-FILES

Alríkislögregluparið Mulder
og Scully rannsakar dularfull
og yfirnáttúruleg mál sem
koma inn á borð bandarísku
alríkislögreglunnar.

golfStöðin

| 22:00

08.30 Omega Dubai Desert Classic
13.00 Waste Management Phoenix
Open
18.00 Waste Management Phoenix
Open
23.00 Golfing World 2016

THE WOLF OF WALL STREET
Stórmerkileg og sönn saga
verðbréfasalans Jordans
Belfort sem varð milljarðamæringur skömmu eftir
tvítugt en veldi hans hrundi
til grunna.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

07.45 Ingolstadt - Augsburg
09.25 Grindavík - Keflavík
10.55 Levante - Barcelona Bein
útsending
13.00 Gary Lineker's FA Cup Film
13.55 Frosinone - Juventus Bein
útsending
16.00 Verona - Inter Milan
17.45 AC Milan - Udinese
19.25 Granada - Real Madrid Bein
útsending
21.30 NFL Gameday
22.00 Road to Super Bowl 50
23.00 Super BOWL 50 Bein útsending

krakkaStöðin

16.55 Tommi og
Jenni

gullStöðin
18.05 Two and a Half Men
18.30 Friends
18.50 How I Met Your Mother
19.15 Modern Family
19.40 Viltu vinna milljón?
20.25 Rita
21.10 Twenty Four
21.55 The Night Shift
22.40 Sisters
23.25 The 100
00.10 Viltu vinna milljón?
00.50 Rita
01.35 Twenty Four
02.15 The Night Shift
03.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Lautarferð með köku
07.17 Einar Áskell
07.33 Ólivía
07.43 Sara og önd
07.50 Lundaklettur
07.56 Vinabær Danna tígurs
08.07 Hæ Sámur
08.14 Elías
08.25 Sigga Liggalá
08.38 Hvolpasveitin
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Gló Magnað
09.52 Millý spyr
09.59 Klaufabárðarnir
10.06 Chaplin
10.15 Ævar vísindamaður
10.45 Hraðfréttir
10.55 Söngvakeppnin 2016
12.30 Hvaða mataræði hentar þér?
13.25 Sjöundi áratugurinn – Frelsisgangan langa
14.05 Sykurhúðað
15.05 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
15.20 Orðbragð
15.50 Haukar - Afturelding Bein
útsending
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Stundin okkar
18.30 Íþróttaafrek sögunnar
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Á flótta
21.05 Ófærð
22.00 Kynlífsfræðingarnir
23.00 Uppklapp
00.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
12.40 Dr. Phil
13.20 Dr. Phil
14.00 Dr. Phil
14.40 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
15.20 The Voice
16.50 Bachelor Pad
18.20 Difficult People
18.45 Baskets
19.10 The Biggest Loser - Ísland
20.20 Scorpion
21.05 Law & Order: Special Victims
Unit
21.50 The People v. O.J. Simpson:
American Crime Story
22.35 The Affair
23.20 The Walking Dead
00.05 Hawaii Five-0
00.50 Rookie Blue
01.35 Law & Order: Special Victims
Unit
02.20 The People v. O.J. Simpson:
American Crime Story
03.05 The Affair
03.50 The Walking Dead
04.35 The Late Late Show with
James Corden
05.15 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

LOKADAGAR ÚTSÖLUNNAR 20-50% AFSLÁTTUR
-25%

-20%

NAPOLI TUNGUSÓFI
Stærð: 292X168cm
Verð: 239.000,ÚTSÖLUVERÐ: 179.250,-

MAXWELL HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 308X190/155cm
Verð: 265.000,ÚTSÖLUVERÐ: 212.000,MOBI SKENKUR
Breidd: 205cm
Verð: 129.000,ÚTSÖLUVERÐ: 77.400,-

-30%

- 40%

ATLAS TUNGUSÓFI
Stærð: 292X173cm
Verð: 253.000,ÚTSÖLUVERÐ: 177.100,- 40%

MAXWELL HÆGINDASTÓLL
Með rafmagnsstillingu og USB tengi
Verð: 119.000,ÚTSÖLUVERÐ: 83.300,-

MOBI TV SKENKUR
Breidd: 195cm
Verð: 109.000,ÚTSÖLUVERÐ: 65.400,-

-30%

MONACO TUNGUSÓFI
Stærð: 291X168cm
Verð: 238.000,ÚTSÖLUVERÐ: 166.600,-40%

-30%

-30%

-30%

MOBI SÓFABORÐ
Stærð: 120X60cm
Verð: 39.000,ÚTSÖLUVERÐ: 23.400,-

Opið
- fös: 10.00
Opiðmán
mán-fös:
10:00 - -18.00
18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00 Sun 13.00 - 16.00

Opið um helgina: Lau 10.00 -16.00 - Sun 13.00 -16.00

ALL 4 YOU KOMMÓÐA
Breidd: 91cm
Verð: 69.000,ÚTSÖLUVERÐ: 48.300,-

MYNDIR
Stærð: 100x100cm
ÚTSÖLUVERÐ: 6.930,-

EgoDekor
Dekor--Bæjarlind
Bæjarlind 12
12
Ego
www.egodekor.is
www.egodekor.is

Lífið
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Útsala
Útsala

Öll efni á 1.000kr metrinn.
Gerðu góð kaup, verslunin flytur!

Laugavegi 101.
Sími 552 1260.
Opið frá 10 – 18.
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

Kemur fram í

Emiliana Torrini kemur fram á hátíðinni í fyrsta sinn.

2016

Ferming

Fermingartrend
S
T
R
Á
K
A
R

Jakkaföt og strigaskór eða stakur jakki
við gallabuxur og Dr. Martens skó.
Klassískir litir eins og svart, grátt
og blátt. Aukahlutir setja
svo punktinn yfir i-ið.

S
T
E
L
P
U
R

Fallegar og rómantískar flíkur eru einkennandi
hjá stelpunum í ár. Blúnda, chiffon og
blanda af 60’s og 70’s tísku. Litirnir
eru mildir og skórnir einfaldir
og dömulegir.

Kringlan | Smáralind

... fleiri myndir á www.facebook.com/gallerisautjan

fyrsta sinn
Fleiri nöfn bætast í hóp þeirra sem fram koma
á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég suður sem
haldin verður í þrettánda sinn á Ísafirði í ár.
Skipuleggjendur tónlistarhátíðarinnar Aldrei fór ég suður tilkynntu
á dögunum um fleiri listamenn sem
koma fram á hátíðinni í ár en hún
fer fram á Ísafirði um páskana eins
og venja er og stendur því yfir 24. til
27. mars.
Á meðal þeirra listamanna sem
tilkynntir voru á dögunum er
Emilíana Torrini. Hún kemur nú
fram í fyrsta sinn á hátíðinni Aldrei
fór ég suður en skipuleggjendur
hátíðarinnar hafa lengi beðið eftir
að fá þennan frábæra listamann í
heimsókn. Hún mun koma fram
með sérstakri AFÉS hljómsveit og
atriði hennar því sérhannað fyrir
tilefnið.
Fleiri listamenn sem tilkynntir
hafa verið eru söngkonan Glowie
en hún var valin nýliði ársins á
Hlustendaverðlaununum á Stöð
2 á dögunum. Sykur sem hefur
lengi verið talin með skemmtilegri
hljómsveitum landsins og spilar rafræna danstónlist. Ungi rapparinn
GKR sem kom eins og sprengja fram
á sjónarsviðið á síðasta ári með
lagið Morgunmatur og er orðinn
gríðarlega vinsæll hvort sem er í
rappheimum eða annars staðar. Þá
hefur raftónlistarmaðurinn Tonik
staðfest komu sína en hann kemur
nú fram í fyrsta skipti á AFÉS.
Áður hefur verið sagt frá því að
hljómsveitin Risaeðlan komi fram
á hátíðinni, sem hljóta að teljast
stórtíðindi að auki sem Úlfur Úlfur,
Agent Fresco, Mamma Hestur og
Strigaskór nr. 42 skemmta gestum
AFÉS í ár.
Aldrei fór ég suður er nú haldin
í 13. sinn en fyrsta hátíðin var árið
2004. Hefð er fyrir því að hátíðin
eigi sér heimili í hráum iðnaðarbyggingum á Ísafirði. Hingað til

GKR kom eins og sprengja fram á sjónarsviðið á síðasta ári með lagið Morgunmatur. fréttablaðið/Anton brink

hefur hún verið haldin á fjórum
ólíkum stöðum en frá árinu 2009
hefur hún verið í stórri skemmu
á Grænagarði við Skutulsfjarðarbraut. Nú í ár dregur til tíðinda því
Rækjuverksmiðjan Kampi hefur
lánað hátíðinni glænýtt geymsluhúsnæði sem stendur á eyrinni,
skammt frá Neðstakaupstað og því
stutt frá miðbæ Ísafjarðar.
Eins og áður, þá er enginn
aðgangseyrir á Aldrei fór ég suður
en skipuleggjendur mælast til þess
með brosi á vör að gestir styðji
hátíðina og kaupi þann varning
sem seldur er samhliða henni. – glp
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Keppnin ætti að fara fram úti á landi
Eurovision í Herjólfsdal
Fyrri undankeppnin fyrir Eurovision fer fram í kvöld þar sem sex
Sigurðardóttir flytur
Hvar á að halda keppnina? Í
lög etja kappi. Auk þess koma fram 101 Boys, sem flytja lagið Gleði- Karlotta
lagið Óstöðvandi. LagaDalnum í Vestmannaeyjum.
eru Kristinn
Uppáhalds Eurovisionlag
bankann og þá mun Páll Óskar flytja lagið Vinnum þetta fyrirfram. höfundar
Sigurpáll Sturluson, Linda
allra tíma? Hubba hulle.
Höldum keppnina í
Bolungarvík

Jóhanna Vala Hösk
uldsdóttir og Sig
ríður Eir Zoph
oniasardóttir
mynda hljómsveitina Evu og
flytja þær lagið Ég
sé þig. Þær sömdu
lagið og textann
saman.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt?
Sigríður Eir: Api.
Jóhanna Vala:
Köttur
Hvar á að halda keppnina hér á
landi ef við vinnum? Þetta er stóra
vandamálið, við teljum að það væri
fínt að hafa þetta úti á landi. Ásbyrgi
væri flottur staður.
Uppáhalds Eurovisionlag allra
tíma? All Kinds of Everything.
Hver viltu að verði næsti forseti
Íslands? Halldóra Geirharðs hefði
verið okkar fyrsta val en hún virðist
ekki ætla að taka slaginn, þannig að
við styðjum Andra Snæ.
Hver er þín helsta fyrirmynd í
lífinu? Mamma og kannski Lína
Langsokkur smá.

Hjörtur Traustason
flytur lagið Hugur
minn ásamt Ernu
Hrönn Ólafs
dóttur. Þórunn
Erna Clausen samdi
lagið og textann.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Uppáhaldsdýrin munu
vera hundar, kettir
og páfagaukurinn
hans pabba.
Hvar á að halda
keppnina ef við vinnum?
Við myndum halda keppnina fyrir
vestan, í Bolungarvík.
Uppáhalds Eurovisionlag allra tíma?
Besta lagið er Hubba hulle, Ísrael, 1987,
og Calm after the storm, 2014, Holland.
Hver viltu að verði næsti forseti Íslands? Pabbi af því hann er æðislegur og
jarðbundinn.
Þín helsta fyrirmynd í lífinu? Ég á mér
í raun enga, heldur margar. Mamma
og pabbi, konan mín, fólkið mitt. Þau
eru gædd þeim kostum sem mér
finnst mikilvægastir, heiðarleika og eru
sjálfum sér samkvæm. Ég vil bara vera
hreinn og beinn, ekkert kjaftæði.

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

160797

Halldóra Geirharðs Dóttirin helsta
yrði flottur forseti fyrirmyndin
Sigríður Eyrún
Friðriksdóttir
flytur lagið
Kreisí. Lagið
er eftir Karl
Olgeirsson
og saman
sáu þau um
textagerðina.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Uppáhaldsdýrið mitt er íslenski hesturinn.
Hvar á að halda keppnina hér á landi
ef við vinnum? Ef við vinnum höldum
við keppnina í Kórnum, er það ekki?
Það var nógu gott fyrir Justin Timberlake.
Uppáhalds Eurovisionlag allra tíma?
J'aime la vie og Waterloo.
Hver viltu að verði næsti forseti
Íslands? Ég vil að næsti forseti verði
einhver heiðarleg manneskja sem
hlustar á fólkið í landinu frekar en
stórfyrirtæki og valdamenn.
Þín helsta fyrirmynd í lífinu? Mín
helsta fyrirmynd í lífinu er 6 ára dóttir
mín. Hún er með svo fallega sýn á lífið
og svo er hún svo hrikalega skemmtileg
og fyndin.

Persson og Ylva Persson.
Textahöfundur er Karlotta
sjálf.
Hvert er ppáhaldsdýrið
þitt? Dýri í prúðuleikurunum.

Hver viltu að verði næsti
forseti Íslands? Gunni Helga.
Þín helsta fyrirmynd í
lífinu? Þær eru of margar til
að telja upp.

Íkorninn í uppáhaldi
Ingólfur Þórarinsson flytur lagið
Fátækur námsmaður. Hann á
bæði lag og texta.
Hvert er uppáhaldsdýrið
þitt? Íkorni.
Hvar á að halda
keppnina hér á landi ef við
vinnum? Inní i risastórum
íshelli sem yrði byggður fyrir
þetta sérstaklega.
Uppáhalds Eurovisionlag allra tíma?

Gente di mare, Fangad av en
stormvind og Is it true?
Hver viltu að verði næsti
forseti Íslands? Pabbi yrði
frábær forseti, hann hefur
samt ekki áhuga. Tel að best
væri að leggja niður embættið eða gera það pólitískt
áhrifameira.
Hver er þín fyrirmynd í lífinu?
Elvis, litli bróðir minn og Bernie Sanders!

Fjölskyldan helsta fyrirmyndin
Greta Salóme Stefánsdóttir
flytur lagið Raddirnar. Hún
samdi bæði lag og texta.
Hvert er uppáhaldsdýrið
þitt? Boxer voffi.
Hvar á að halda keppnina? Í félagsheimilinu Dreng
í Kjós, það er góður salur eða
í félagsheimilinu á Kópaskeri.
Uppáhalds Eurovisionlag allra
tíma? Molitva frá Serbíu.

Hver viltu að verði næsti forseti Íslands? Mig langar að
sjá einhverja flotta og
sterka konu sem forseta.
Þín helsta fyrirmynd í
lífinu? Ég er umkringd
svo flottu fólki, þannig að ég verð að segja að
fjölskyldan mín eins og hún
leggur sig er mín helsta fyrirmynd.

Snjófögnuður í Bláfjöllum
sunnudaginn 7. febrúar í tilefni Vetrarhátíðar

Frítt fyrir börn
(fædd 2000 og síðar)

Frumsýning á DEW
dýnunni kl. 12 ef veður leyfir

Plötusnúður
skemmtir frá 14–16

20% afsláttur
af skíðaleigu

!
Opið
Virka daga: 14–21
Helgar: 10–17

r
Frábæ garður
a
brett

Upplýsingasími: 530 3000
skidasvaedi.is

NÝTTU
TÆKIFÆRIÐ
Komdu í Dorma
ÚTSALAN
lokahelgin
ALLT AÐ

60%

OPIÐ

AFSLÁTTUR

alla helgina

ROMA svefnsófi
Ljósgrátt, dökkgrátt, ljósbrúnt og rautt slitsterkt áklæði.
Br: 200 D: 100 H: 50 cm.
Svefnpláss: 120x200 cm.

20%
AFSLÁTTUR

Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 79.920 kr.
NATURE’S
COMFORT
heilsurúm

Nature’s Comfort heilsudýna
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.
Fullt verð: 164.900 kr.

Aðeins 123.675 kr.

25%
AFSLÁTTUR

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

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

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

20%
AFSLÁTTUR

BOGGIE 3ja sæta
Slitsterkt áklæði.
Margir litir.
Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.
Verð: 99.900 kr.

Aðeins 79.920 kr.

70
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Lífið í
vikunni
30.01.1605.02.16

Soffía Björg hljóðritar
sína fyrstu sólóplötu

Tónlistarkonan Soffía Björg er um
þessar mundir að hljóðrita sína fyrstu
sólóplötu en breski upptökustjórinn
Ben Hillier stýrir upptökum á plötunni. Ben Hillier hefur komið víða við
og hefur unnið með þekktum nöfnum
í tónlistarheiminum á borð við Blur,
Suede, Depeche Mode, Balthazar
og Elbow svo nokkur nöfn séu
nefnd. „Þetta atvikaðist þannig
að ég var aðeins að þreifa fyrir
mér úti í útlöndum, að leita að
einhverjum heppilegum í þetta
verkefni og hans nafn kom upp
og okkur leist vel á hann,“ segir
Soffía Björg.

Atli Bollason og Owen
Hindley breyta hörpu í
hljóðfæri
Þeir Atli Bollason og Owen
Hindley ætla sér að breyta
tónlistarhúsinu Hörpu í
eitt stórt hljóðfæri, eða
réttara sagt ljósfæri, á
tónlistarhátíðinni Sónar
Reykjavík sem fram
fer hér á landi í fjórða
skipti. Gestum
hátíðarinnar gefst
færi á að spila á ljóshjúpinn.

6. febrúar 2016

Páll Óskar Valinn
Söngvari ársins

„Mig grunaði ekki að ég yrði valinn úr
þessum flotta hópi söngvara,“ segir
nýkjörinn söngvari ársins á Hlustendaverðlaununum, Páll Óskar
Hjálmtýsson, sem hefur í
nægu að snúast. Næst á
dagskrá er að frumflytja
afmælislag Eurovision
á fyrra kvöldi undankeppninnar sem
fram fer á
laugardaginn
kemur í Háskólabíói.

L A U G AR D A G U R

Nemendur í Háskólanum
fá að spreyta sig í
Atvinnulífinu
Nemendur námskeiðsins Samvinna
og árangur við
Háskóla Íslands
vinna nú að fjáröflunarverkefni til
stuðnings Reykjadal.
„Hóparnir hafa skipulagt fjölmarga viðburði nú þegar, svo
sem bíósýningu í Háskólabíói, fjöltefli í Smáralind,
förðunarnámskeið og margt
fleira,“ segir Elmar Hallgríms
Hallgrímsson.

ÞÚ FINNUR
RÉTTA RÚMIÐ
HJÁ OKKUR

Dennis Quaid er

Björn Hlynur Haraldsson er eins og stendur við tökur á annarri seríu sjónvarpsþáttanna Fortitude.

Fréttablaðið/stefán

viðkunnanlegur Texas búi

Björn Hlynur Haraldsson er þessa dagana við tökur á annarri seríu
sjónvarpsþáttanna Fortitude. Tökur fara fram á Reyðarfirði en
meðal stórleikara í þáttunum eru Dennis Quaid og Sofie Gråbøl.
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Reykjavík
588 8477

DAL S B RAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

„Ég er á Reyðarfirði núna þar sem tökurnar fara fram og það gengur mjög
vel. Tökurnar eru með svipuðu sniðu
og í fyrstu þáttaröðinni, en helstu
breytingarnar sem snúa að mér sjálfum
eru þær að hlutverk mitt er orðið mun
veigameira en í fyrstu seríunni. Ég leik
lögreglumanninn Eric Odegard sem er
svona náungi sem hefur ekkert sérstaklega háar hugmyndir um eigin frama.
Hann er eiginmaður bæjarstýrunnar og
hefur haldið sig þægilega í skugganum af
henni. Í komandi þáttum þarf hann hins
vegar að taka sig á og axla meiri ábyrgð
í bænum,“ segir Björn Hlynur leikari
aðspurður um hlutverk sitt í bresku
þáttaröðinni Fortitude.
Nokkrar nýjar persónur hafa verið
kynntar til sögunnar og þar er í aðalhlutverki stórleikarinn Dennis Quaid
en hann og Björn Hlynur koma til með
að leika töluvert mikið saman í þessum
nýjustu Fortitude-þáttum.
„Já, leiðir okkar karaktera skarast
mikið í nýjustu seríunni, svo við
komum til með að leika saman í þó
nokkrum senum. Ég kynntist honum
aðeins þegar við vorum í stúdíótökum
í London núna eftir áramótin og hann
er afar viðkunnanlegur Texasbúi,“ segir
Björn Hlynur.
Það er óhætt að segja að tökurnar séu
umfangsmiklar og munu bæjarbúar
finna fyrir ýmiss konar breytingum
meðan á tökum stendur. Til að mynda
verður götum í bænum lokað tíma-

Það er alltaf gaman
þegar sirkusinn
mætir í bæinn, en það er líka
alltaf léttir þegar hann
fer aftur, býst ég við.
bundið á nokkrum stöðum og íbúar
Reyðarfjarðar komast ekki hjá því að
taka þátt í verkefninu á einhvern hátt.
„Það má segja að þetta taki bæinn
algjörlega yfir meðan á þessu stendur.
Svo það er óhætt að segja að bæjarbúar
verði varir við okkur og ansi margir
komnir með aukahlutverk í þáttunum.
Þetta hefur jákvæð áhrif á ýmiss konar
atvinnustarfsemi á svæðinu. Það
er alltaf gaman þegar sirkusinn
mætir í bæinn, en það er líka
alltaf léttir þegar hann fer aftur
býst ég við,“ segir Björn Hlynur.
Aðspurður hvernig standi á
því að hann sé ítrekað í hlutverki
lögreglumanns á skjáum lands-

manna segir Björn Hlynur að undanfarið hafi verið mikið um lögregludramaþætti og varla sé hægt að komast hjá því
að taka að sér slíkt hlutverk.
„Þessi skandinavíska krimmabylgja
hefur verið áberandi undanfarin ár, en
ég held að þetta sé orðið gott í bili og ég
leggi lögregluhlutverkið á
hilluna eftir þetta,“ segir
Björn Hlynur sem er þó
að vonum ánægður með
hlutverk sín.
gudrunjona@frettabladid.is

Dennis Quaid er þekktastur fyrir
leik sinn í kvikmyndunum

The Day After
Tomorrow
Vantage Point
Frequency

Pandorum
Flight of the
Phoenix
In Good Company

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
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LAGERSALA
3.-8. FEBRÚAR
-80%

-40%

ORRI

HLÍFA

DÖMU DÚNÚLPA

DÖMU SOFT SHELL JAKKI

69.990 KR.
39.990 KR.

27.990 KR.
5.598 KR.

-50%

-70%

FENNA

HERRA SKÍÐAÚLPA

49.990 KR.
14.990 KR.

-60%

FAXI

PRJÓNALÚFFUR

4.990 KR.
1.990 KR.

-42%

-50%

-50%

st. 116-176

BERJAST

HERRA DÚNÚLPA

59.990 KR.
29.990 KR.

KATLA

HERRA PRIMALOFT JAKKI

32.990 KR.
16.495 KR.

OPNUNARTÍMI
MIÐVIKUD. 3. FEB - MÁNUD. 8. FEB

FACTORY STORE

YLJA

BARNA SUPERSTRETZ PEYSA

11.990 KR.
6.990 KR.

VIRKA DAGA KL. 12:00 - 19:00
LAUGARDAG KL. 11:00 - 18:00
SUNNUDAG KL. 12:00 - 18:00

NÝBÝLAVEGI 6 | 200 KÓPAVOGI | 412-5869

st. 2-4, 4-6

HLÝJA

BARNA LÚFFUR

2.990 KR.
1.495 KR.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Pawels
Bartoszek

Ég samþykkti
ekki viðtalið!

S

umir blaðamenn hringja til
baka í viðmælendur sína og
biðja þá um staðfesta að rétt
sé eftir þeim haft. Stundum senda
menn tilvitnanirnar eða jafnvel
heilu viðtölin til yfirlestrar hjá viðfangsefninu. Ég skil verklagið. En
í raun er þetta varasamt. Því oftar
sem þetta er gert því oftar fara viðmælendur að krefjast svona vinnubragða og fara jafnvel að halda að
annað verklag sé óeðlilegt.
Sem það er ekki. Stundum
segir einhver bara hátt og snjallt:
„Það var ég sem kveikti í diskótekinu,“ og þá er engin ástæða til
að rengja slíka yfirlýsingu. Þá er
engin ástæða til skrifa hana niður
og senda á viðfangsefnið til samþykktar eða synjunar. Viðtalið
hefur þegar farið fram. Upplýsingarnar hafa verið veittar. Óháð því
hvort viðmælandinn sjái eftir því
að hafa veitt þær hálftíma síðar.
Auðvitað geta verið einhverjar
minniháttar undantekningar á
þessu til dæmis þegar viðmælandinn er óreyndur, efnið tiltölulega
léttvægt, blaðamaðurinn skilur
einfaldlega ekki hvað viðmælandinn eigi við. En undir venjulegum
kringumstæðum ættu blaðamenn
ekki að veita viðmælendum sínum
þau völd sem felast í þessari yfirlestrarþjónustu. Og það að fólk í
opinberum stöðum átti sig ekki á
því að það „hafi verið í viðtali“ á
heldur ekki að vera afsökun.
Þetta snýr að því hvernig við
lítum á blaðamennsku. Ef einungis
ætti að greina frá hlutum sem fólk
vill að fréttist þyrfti ekki blöð og
blaðamenn. Ófilteraður Facebookþráður myndi duga. Það er einmitt
vinna blaðamanna að draga fram
í dagsljósið hluti sem einhver vill
ekki að fréttist. Við ættum ekki að
festa í sessi lög og hefðir sem gera
þá vinnu erfiðari en nauðsynlegt
er.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Sumarið
2016 er komið
Bæklingur
fylgir blaðinu
í dag

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

