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Fór á mis við
unglingsárin

Jóhönnu Guðrúnu Jónsdóttur var ungri
ætlað að verða stórstjarna í Bandaríkjunum
en vildi ekki færa fleiri fórnir fyrir bransann.
Hún ræðir barnastjörnutímabilið, ferilinn og
móðurhlutverkið. ➛26

Þrælahald í Vík í
Mýrdal? ➛84

Flóttabörn eru
í viðkvæmri
stöðu ➛36
Rakar að sér
heimsmetum
➛32

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

fréttablaðið/Ernir

Vísundur
17. febrúar – 1. mars

Ævintýraheimur
skynfæranna

Opið
til 18

OPIÐ 10-18

VERTU VELKOMIN
ALLT FYRIR FERMINGARVEISLUNA
Á EINUM STAÐ
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Milljarður reis fyrir konur á flótta

Í dag verður norðanstormur á Vestfjörðum
með snjókomu og litlu ferðaveðri.
Vetrarlegt verður nyrðra með snjókomu
og éljum sunnanlands. Síðdegis hvessir af
norðri með skafrenningi og snjókomu en
léttir til sunnanlands. Sjá síðu 52

David Cameron fréttablaðið/EPA

Samningur ESB
og Breta í höfn
Bretland Donald Tusk, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, staðfesti í gærkvöld breytta aðildarskilmála Bretlands og ESB. Viðræður
hafa staðið yfir á leiðtogafundi ESB
í Brussel og er samningur nú í höfn.
Samkvæmt Tusk náðist einróma
samþykki um samninginn.
David Cameron, forsætisráðherra
Bretlands, hefur sótt stíft að fá í
gegn breytingar á aðildarsamningi
Bretlands áður en þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin um áframhaldandi veru Bretlands í sambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan
mun fara fram í sumar. – þv

Fjöldasamkoma UN Women á Íslandi, Milljarður rís, var haldin í Hörpu og víða um landsbyggðina í gær. Þar var dansað fyrir konur á flótta sem
leggja líf sitt að veði í leit að öruggara lífi fyrir sig og börn sín. Stappfullt var í Hörpunni þar sem dansbyltingin átti sér stað en DJ Margeir lék tónlist
fyrir gesti sem síðan böðuðu sig í konfettíi. Ungir sem aldnir mættu. Fréttablaðið/Pjetur

Niðurfelling á
Hlíðamáli kærð

Lagt til að þjóðin
eigi auðlindirnar

Lögreglumál Niðurfelling Hlíðamálsins svokallaða verður kærð til
ríkissaksóknara. Þetta staðfestir réttargæslumaður konu sem í október
kærði tvo menn fyrir nauðgun í íbúð
annars þeirra við Miklubraut.
Fólkið fór saman heim af Hótel
Marina í október í fyrra. Konan sem
kærði mennina og annar mannanna
voru bekkjarsystkin í Háskólanum
í Reykjavík en maðurinn sem bjó í
íbúðinni var starfsmaður á hótelinu.
Konan kærði mennina eftir nóttina. Í
kjölfarið kærði önnur kona bekkjarbróðurinn fyrir nauðgun. Sú kæra
hefur líka verið felld niður.
Með því að kæra niðurfellinguna er
notuð ný leið sem varð til við stofnun
embættis héraðssaksóknara. Ákveði
embættið að fella niður kæru vegna
ofbeldis er nú hægt að áfrýja til ríkissaksóknara sem fer þá yfir málið og
ákveður hvort réttmætt hafi verið að
fella það niður eða hvort möguleiki sé
á sakfellingu í málinu. – snæ

stjórnmál Stjórnarskrárnefnd birti í
gær drög að þremur frumvörpum til
stjórnskipunarlaga.
Að því er segir á stjornarskra.is er
sett fram ákvæði um að auðlindir
náttúru Íslands tilheyri íslensku
þjóðinni og mælt fyrir um þjóðareign
á náttúruauðlindum og landsréttind
um sem ekki eru háð einkaeignarrétti.
Sett er skilyrði fyrir veitingu heimilda til nýtingar auðlinda ríkisins og
í þjóðareign og kveðið á um skyldu
ríkisins til þess að taka eðlilegt gjald
fyrir og gæta jafnræðis og gagnsæis.
Mælt er fyrir um að ábyrgð á vernd
náttúru og umhverfis hvíli sameiginlega á öllum og skuli verndin grundvallast á varúðar- og langtímasjónarmiðum með sjálfbæra þróun að leiðarljósi:
Þá er er lagt til að 15 prósent kosningabærra manna geti knúið fram
þjóðaratkvæðagreiðslu um lög frá
Alþingi. Þó ekki um fjárlög, fjáraukalög, lög um skattamálefni og lög vegna
þjóðréttarskuldbindinga. – gar

Betri ferð
fyrir betra verð
- vita.is
Verð frá:

MALLORCA 89.900
fyrir stórfjölskylduna

Á mann m.v 6 manns í íbúð,
mest 5 fullorðnir á IRIS
raðhúsagarði með 2 svefnherb.

VITA | SKÓGARHLÍÐ 12 | SÍMI 570 4444 | VITA.IS

Bauðst vinna gegn því
að greiða tæpa milljón
Maður í haldi lögreglunnar er grunaður um mansal í Vík í Mýrdal. Hann hefur
fengið fólk til landsins frá Srí Lanka í saumavinnu hjá Vonta International.
Manni var boðin vinna gegn því að borga tæpa milljón. Hann hafnaði boðinu.
Sakamál Maðurinn sem handtekinn var á fimmtudag vegna gruns
um mansal á saumastofu í Vík í
Mýrdal hefur fengið fólk til landsins frá Srí Lanka til að vinna fyrir sig.
Maður frá Srí Lanka sem Fréttablaðið ræddi við og var boðin vinna
hjá fyrirtækinu átti að greiða tiltekna upphæð til þess að koma og
fá að vinna hjá fyrirtækinu.
Að sögn mannsins, sem ekki vill
koma fram undir nafni af ótta við
afleiðingarnar, var honum boðið að
borga eina milljón srílanskra rúpína
eða sem samsvarar um 893 þúsundum króna, til þess að fá að vinna hjá
fyrirtækinu Vonta International.
Maðurinn átti að borga milliliðum, sem sjá um að útvega fólk
til vinnu, þessa upphæð. Eftir að
hafa fengið upplýsingar um að
svona gengju hlutirnir ekki fyrir sig
á Íslandi, ekki þyrfti að borga fyrir
að fá að vinna hér, ákvað hann að
taka ekki boðinu. Fyrir greiðsluna
skildist manninum að hann ætti að
fá vinnu, húsnæði og uppihald.
Tilgangur Vonta International
samkvæmt skráningu er að framleiða föt, inn- og útflutningur fatnaðar, véla og hráefna til fataframleiðslu og önnur skyld starfsemi
svo og fjárfestingarstarfsemi. Samkvæmt ársreikningi voru að meðaltali tvö störf skráð hjá fyrirtækinu
á síðasta ári. Fyrirtækið var undirverktaki Icewear á Íslandi en það
fyrirtæki rifti samningum þegar
karlmaðurinn var handtekinn.
Það eru ekki miklir peningar
sem farið hafa um hendur eigenda
félagsins, samkvæmt opinberum
gögnum. Árið 2014 tapaði félagið
395.591 krónu. Laun og launatengd
gjöld námu 2.562.147 krónum

Lögregla handtók á fimmtudag karlmann í Vík í Mýrdal grunaðan um mansal. Hann
var úrskurðaður í þrjátíu daga gæsluvarðhald í gær. Fréttablaðið/Magnús Hlynur

Héraðsdómur Suðurlands úrskurðaði karlmann
fæddan 1975 á Srí Lanka í
gæsluvarðhald til 18. mars
vegna rannsóknar á meintu
broti á hegningarlögum.

og annar rekstrarkostnaður nam
938.33 krónum. Kostnaður vegna
seldra vara nam 1.014.564 krónum.
Þetta er eini ársreikningur félagsins.
Í skýrslu bandaríska utanríkisráðuneytisins um mansal frá júlímánuði 2015 er greint frá sívaxandi

fjölda þolenda mansals í Srí Lanka.
Karlar, konur og börn eru hagnýtt í
nauðungarvinnu og í kynlífsiðnað
Í nauðungarvinnu er algengast
að fólk frá Srí Lanka sé hagnýtt í
byggingariðnaði, áhættusömum
störfum, saumavinnu og textílvinnu
og þjónustustörfum. Sérstaklega er
tekið fram í skýrslunni að áður en
fólk fer frá Srí Lanka sé algengt að
það skuldsetji sig, borgi fyrir að fá
að ferðast og fá starf í öðrum heimshluta. Það er svo í ánauð og borgar
upp skuldina. Þetta er algengt fyrirkomulag mansals og fer oft í gegnum umboðsskrifstofur.
viktoria@365.is, kristjanabjorg@frettabladid.is, adalsteinn@365.is / sjá síðu 84
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Tölur vikunnar 15.02.2016 til 21.02.2016

370
sóttu um hæli á Íslandi árið 2015
en 176 manns allt árið 2014.

1,3 milljónir

erlendra ferðamanna sóttu
landið heim í fyrra.

8,5%

hækkun varð á
íbúðaverði
árið 2015,
samkvæmt
Þjóðskrá.

20. febrúar 2016

3,4 milljónir

5 örbrugghús

tonna af varningi voru
flutt inn í gegnum
Faxaflóahafnir í fyrra.

framleiða bjór
sem seldur er í
Vínbúðunum, auk
framleiðslu Vífilfells
og Ölgerðarinnar.

195

daga á ári verður nýtt hafrannsóknaskip þjóðarinnar
bundið við bryggju í ár.

LAU G ARDA G UR

621

dag var Breiðdalsheiði lokuð á
sex ára tímabili
– þar er engin
vetrarþjónusta.

Þrjú í fréttum
Ferðamenn,
gullverðlaun og
sektir
Víðir Reynisson

verkefnastjóri hjá lögreglustjóra Suðurlands
sagði að treysta
yrði og byggja
upp flesta innviði í landinu til
að mæta fjölgun
ferðamanna. Hann
sagði málið ekki snúast um viðbrögð
á einum tilteknum stað í kjölfar
slyss. Þörfin næði til landsins alls.
Undir væri öll löggæslan í landinu,
uppbygging samgöngumannvirkja,
fjarskipti og svið heilbrigðisþjónustu.

Aníta Hinriksdóttir

varð Norðurlandameistari í
800 m hlaupi í
fyrsta formlega
Norðurlandamótinu í frjálsum
íþróttum innanhúss. Íslenskar
stúlkur stóðu sig vel á
mótinu, Hafdís Sigurðardóttir fékk
silfurverðlaun í langstökki og Arna
Stefanía Guðmundsdóttir fékk bronsverðlaun í 400 m hlaupi.

Páll Gunnar Pálsson

forstjóri Samkeppniseftirlitsins
sagðist búast við að
sektir eftirlitsins
myndu hækka
á næstu árum.
Sektir hefðu ekki
komið í veg fyrir
ítrekuð brot og
væru lægri en víða í
Evrópu. Hann gat þess
jafnframt að á næstu árum mætti
búast við því að Samkeppniseftirlitið
myndi stefna að auknu gegnsæi varðandi álagningu sektar eins og tíðkast
hjá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA).

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Jóhann Bragason býr í bænum Nanortalik á sunnanverðu Grænlandi þar sem ísbjörn heldur sig í bæjarlandinu. Eiginkona hans Linda Björk Lýðsdóttir dvelur hjá honum
um þessar mundir. Hún segir öruggast að halda sig inni. Mynd/Jóhann Bragason

Ráðlagt að halda sig innandyra
vegna ísbjarnar í bæjarlandinu
Ísbjörn heldur sig í bænum Nanortalik á sunnanverðu Grænlandi. Íbúum hefur verið ráðlagt að halda sig
innandyra. Jóhann Bragason segir aðeins sjö af fimmtíu hafa mætt á vinnustað hans í Nanortalik í gær.
Grænland Hvítabjörn var felldur í
bænum Nanortalik sem stendur á
eyju við Suður-Grænland. Björninn
var felldur eftir að hann drap íslenskan hest skammt frá sauðfjárbýli syðst
á Grænlandi og hafði byrjað að rífa
hann í sig.
Jóhann Bragason, íbúi í Nanortalik,
segir að tveir ísbirnir hafi verið felldir
á síðustu dögum og að sést hafi til þess
þriðja á svæðinu í gær.
„Það sást til birnunnar, og hún er
hættulegust. Íbúum hefur verið ráðlagt að halda sig innandyra og hafa
hægt um sig,“ segir Jóhann.
Talið er að björninn sem felldur var

á miðvikudag hafi verið húnn birnunnar sem ráfar nú um svæðið.
„Nanortalik þýðir heimkynni
ísbjarna,“ segir Jóhann og bætir því við
að það sé alþekkt að hvítabirnir komi
til bæjarins á vorin með hafís sem berst
suður með austurströnd Grænlands og
fer svo upp meðfram vesturströndinni.
Þó segir hann að mjög óvenjulegt sé að
birnirnir séu á ferð svona snemma árs.
„Þetta er mjög óþægilegt og flestir
Grænlendingar eru með riffla eða
önnur vopn í húsunum sínum til
að verjast þessum dýrum, en það er
ég ekki því ég er ekki vanur því frá
Íslandi,“ segir Jóhann. „Þetta eru stór-

Þetta eru stórhættuleg dýr og ef maður
lendir í einu slíku þá er
maður að öllum líkindum
dauður
Jóhann Bragason, íbúi í Nanortalik

hættuleg dýr og ef maður lendir í einu
slíku þá er maður að öllum líkindum
dauður,“ segir Jóhann.
Jóhann hefur búið í Nanortalik frá
því í september síðastliðnum og eiginkona hans, Linda Björk Lýðsdóttir, er
hjá honum um þessar mundir.
„Ég er ekki óttaslegin hér heima
fyrir, þó ég sé ein, en ég hef ekki þorað
út í dag,“ segir Linda.
Jóhann segir bæjarbúa frekar óttaslegna.
„Ég stýri fiskvinnslu í bænum og um
50 manns starfa hjá mér en einungis
sjö mættu til vinnu í morgun,“ segir
Jóhann. thordis@frettabladid.is

Íslensku starfsmennirnir komnir heim
Viðskipti Skrifstofa QuizUp í New
York verður lokað í kjölfar fjárfestingar
bandaríska tölvuleikjaframleiðandans
Glu Mobile í Plain Vanilla. Þetta staðfestir Þorsteinn B. Friðriksson, forstjóri og stofnandi Plain Vanilla. Skrifstofan var opnuð í New York í haust.
„Íslendingarnir sem voru þar eru
heima núna og við erum að vinna
héðan og svo með Glu frá San Francisco,“ segir Þorsteinn. „Glu Mobile er
með áralanga reynslu af auglýsingasölu í farsíma. Þannig að við erum að
minnka starfsemi okkar í New York af
því að þar var aðallega auglýsinga- og
markaðsvinna,“ segir Þorsteinn.
„Við höfum alltaf reynt að einbeita okkur mest að starfsfólki okkar
á Íslandi og munum gera það áfram
þrátt fyrir samstarf okkar með Glu
Mobile,“ segir Þorsteinn.
Tilkynnt var um allt að 970 milljóna
króna fjárfestingu Glu Mobile í Plain
Vanilla í lok janúar. Fyrirtækin munu
vinna saman að þróun QuizUp sjónvarpsþáttarins fyrir NBC. – sg

Þorsteinn B. Friðriksson er forstjóri og stofnandi Plain Vanilla. Fréttablaðið/Vilhelm

Lækkum verð á
byggingavörum
Við lækkum listaverð um allt að 20%
á helstu byggingavörum s.s. timbri, plötum,
einangrun, stáli, skrúfum og festingum.
Sjá nánar á husa.is
Byggjum á betra verði

KONUDAGURINN
í Blómavali

28%
afsláttur

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

Glæsilegir
kaupaukar
fylgja blómvöndum um
helgina

ÞÚ SPARAR: 12.000 kr

Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

64.900kr
FULLT VERÐ: 76.900

11.990 kr
FULLT VERÐ: 16.687
Blandari Illumina
Russel Hobbs
1840078

Þvottavél FW30L7120
7 kg, 1200sn.
Orkunýting A+++

1805690

Munið

Konudaginn
á sunnudag

28%

29%

afsláttur

STÓR

afsláttur

Konudagsvöndur

4.990

4.960 kr

9.995 kr

FULLT VERÐ: 6.990

FULLT VERÐ: 13.995

Handþeytari

Hleðsluborvél

EHM4400

12V EPC12CAB, 2 rafhlöður

kr

Kaupauki:
Gloss frá Avon eða Benecos
varalitur fylgir meðan
birgðir endast

1829146

5245999

25%
afsláttur
af ÖLLUM
True North
úlpum

14.999 kr
FULLT VERÐ: 19.999
Úlpa True North
Parka

5872629-30

23%
afsláttur

9.999 kr
FULLT VERÐ: 12.999
Matar og kaffistell

Aida bistro Square, 30 stk hvítt,
ferkantað
2201126

AVON gloss
eða Benecos
varalitur
fylgir Konudagsblómvendinum

AVON gloss
fylgir sem
kaupauki í öllum
verslunum

Benecos
varalitur fylgir
sem kaupauki
í Skútuvogi og
Grafarholti

Gildir á meðan birgðir endast

Byggjum á betra verði

w w w. h u s a . i s
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Gærumótmæli

Kjósum um
kjarasamning VR
Kynntu þér nýjan kjarasamning VR
og greiddu þitt atkvæði á vr.is.
Kosningu lýkur 24. febrúar
kl. 12 á hádegi.
Þitt atkvæði skiptir máli.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | WWW.VR.IS

Fæst í apótekum

Náttúruleg lausn við liðverkjum

Mótmælendur frá dýraverndunarsamtökunum PETA létu í gær til sín taka fyrir utan sýningu Tískuvikunnar
í Lundúnum (London Fashion Week) í viðleitni til að draga úr notkun skinna og felda í tískuiðnaði. Á sýningunni sem hófst í gær og stendur fram á þriðjudag er farið yfir haust- og vetrarfatnað þessa árs. Fréttablaðið/EPA

Viðræður við BHM
eru nýfarnar af stað
Samninganefnd sveitarfélaga ræðir við alla stærstu hópa sem eru án samnings.

10. - 17. MAÍ 2016

GÖNGUFERÐ Á

MALLORCA
Einstök gönguferð um fjall
og fjöru á Mallorca með
margreyndum göngufararstjóra henni Ingu Geirs í
Skotgöngu.

219.900 kr.

VERÐ FRÁ
á mann í tvíbýli

NÁNAR Á UU.IS

Kjaramál Enn á eftir að ljúka kjarasamningum við nokkra stóra hópa
hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs Sambandsins, segir
áherslu lagða á að klára samningalotuna sem allra fyrst, en viðræður
séu í gangi við alla stærstu hópa sem
enn séu án samnings.
„Félög háskólafólks eru öll eftir,
en við erum að vinna í þeim málum
núna, svo að segja nýkomin af stað
af einhverri alvöru þannig að þar er
mikil vinna eftir,“ segir Inga Rún, en
innan BHM eru gerðir samningar við
14 félög.
Þá á, af stórum hópum, eftir að
ljúka samningum við sjúkraliða,
slökkviliðið og tónlistarkennara.
„En við erum búin að semja við Félag
íslenskra hljómlistarmanna, sem er
helmingurinn af tónlistarkennurunum, en svo er hluti af þeim í félagi
tónlistarskólakennara og við eigum
eftir að semja við þá.“
Þeir samningar sem lokið hefur
verið, sem eru nálægt fimmtíu
talsins, byggja á grunni rammasamkomulags um kjaramál sem undirritað var í októberlok og hefur verið
kennt við vinnu SALEK-hópsins.
Hvort einhver önnur mál en snúa
beint að launalið samninga tefji þau
mál sem enn standa út af segir Inga

Beðið eftir nýrri tillögu
Víða eru þeir sem enn eru samningslausir orðnir nokkuð óþreyjufullir. Í
kjarafréttum Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) undir lok janúar segir að næðust
samningar ekki í þeim mánuði mætti ljóst vera að félagið þyrfti að leita í baklandið eftir vilja félagsmanna til vinnustöðvunar.
Kristín Á. Guðmundsdóttir, formaður SLFÍ, segir baklandið standa þétt að
baki samninganefndinni. „Síðan málinu var vísað til ríkissáttasemjara er búið
að halda fimm fundi, en síðasti fundur var núna á þriðjudaginn,“ segir hún, en
á þeim fundum hafi launaliðurinn einn verið til umræðu. Kristín vonast eftir
nýrri tillögu frá samninganefnd sveitarfélaganna varðandi hann á fundi sem
boðaður hefur verið næsta þriðjudag. „Og ég vona heitt og innilega að þá verði
komið fram með eitthvað sem hægt er að vinna með. Síðan þegar það liggur
ljóst fyrir á eftir að taka á öðrum þáttum sem vonandi ganga þá vel.“

Þetta gengur
misgreiðlega, en við
erum í það minnsta í viðræðum við alla og góður
gangur í viðræðunum.
Inga Rún Ólafsdóttir,
sviðsstjóri kjarasviðs Sambands
íslenskra sveitarfélaga

Rún eiga eftir að koma í ljós. „Þetta
gengur misgreiðlega, en við erum
í það minnsta í viðræðum við alla
og góður gangur í viðræðunum.“
Allir séu orðnir óþreyjufullir að
ljúka samningum, bæði Samband
íslenskra sveitarfélaga og viðsemjendur þess.
Þegar þessari samningalotu lýkur
tekur við næsta lota, en Félag grunnskólakennara er með lausan kjarasamning í maí á þessu ári. „Við erum
byrjuð að tala við þá, en þá erum við
komin í næstu umferð. Við höfum
átt með þeim einn fund og fundur
í næstu viku, þannig að það er farið
rólega af stað.“ olikr@frettabladid.is
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4.000 VÖRUR MEÐ
ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

DAGANA 18.-21. FEBRÚAR.
HAGKAUP HOLTAGÖRÐUM,
SMÁRALIND OG KRINGLUNNI
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Gildir til 12 september.
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Snýst um kerfið en ekki rétt nemenda

Nemendur eru ósáttir við að útskrifast úr grunnskóla samkvæmt námsmati sem er í raun ekki tilbúið. Segja óöryggi fylgja útskriftinni.

Þórdís og Guðjón segja nemendur óörugga með næsta haust. Fréttablaðið /Sefán

Hreint út sagt kjánalegt

Guðjón Þór Jósefsson og Þórdís
Jakobsdóttir eru nemendur í tíunda
bekk í Laugalækjarskóla. Þau segja
nemendur og kennara mjög óánægða
með nýtt námsmat.
„Ég fékk niðurstöður úr samræmdu
prófunum nýlega. Raðeinkunnin sagði
mér skýrt hvar ég stend í faginu en ein
kunnin sjálf, sem var bókstafur, sagði
mér ekki neitt. Ég veit ekkert hvað
hún þýðir,“ segir Guðjón sem er mjög
ósáttur við að vita ekki hvernig ferlið
verður í vor.

„Þetta er ekki boðlegt. Ég er að fara
á framhaldsskólakynningar á næstu
vikum og bráðum sæki ég um skóla. Ég
er líka ósáttur við ólýðræðisleg vinnu
brögð. Það var ekkert samráð haft við
þá sem breytingin hefur áhrif á.“
Guðjón segir mikið óöryggi vera
meðal nemenda og kennara. „Ég skil
ekki af hverju er verið að gera þetta
núna í stað þess að þróa þetta betur.
Er þetta breyting breytingarinnar
vegna?“
Þórdís segir breytinguna hreint út
sagt kjánalega. „Markmið með nýju

mati er að gera það nákvæmara, en
í raun verður það ónákvæmara. Svo
kemur upp drama og það er reynt að
laga ruglið með því að setja inntöku
próf. Þannig að nú er allt kerfið orðið
svo miklu flóknara!“
Þórdís segist vera búin að leggja
sig fram allt árið til að útskrifast með
góðar einkunnir og geta sótt um þann
skóla sem hún vill komast í. „En sú
vinna er mögulega öll til einskis og
inntökupróf ræður úrslitum. Ég hrein
lega veit ekki hvað ég þarf að gera til
að komast í draumaskólann.“

✿ Þrír skólar hafa kynnt
námsmatið ítarlega
Hefur nýja námsmatið og einkunna
kvarðinn verið kynntur fyrir nem
endum?

4

2

3

nýtt námsmat. Ég hef heyrt af sumarbústaðaferðum þar sem þeir eru að
vinna að þessu dag og nótt í sjálfboðavinnu. Samt sem áður er þetta alls
ekki komið á hreint í öllum skólum,“
segir Bryndís.
Hún bendir á að stuðningur skólayfirvalda sé einnig í lágmarki. Um
sé að ræða stutta fræðslufundi fyrir
kennara sem dugi ekki fyrir algjörlega
nýja hugsun í skólastarfi. Það vanti
alvöru faglegan stuðning. Þegar allt
komi til alls bitni þetta mest á börnunum sem nú eru í tíunda bekk.
„Við hefðum viljað sjá þessa
kennsluhætti prófaða á áttunda bekk.
Þeir nemendur hefðu þá haft þrjú ár
til að venjast matinu og læra hvernig
þeir geti haft áhrif á einkunnir sínar.
Margir nemendur í tíunda bekk hafa
engan skilning á matinu, enda ekki tilbúið í flestum skólum, og vita því ekki
hvernig þeir geta náð sem bestum
árangri.“ erlabjorg@frettabladid.is
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Skólamál Mikill meirihluti nemenda
í tíunda bekk sem hófu nám í haust
vissi ekki þá hvernig námsmati yrði
háttað í vetur. Í raun hafa fæstir grunnskólanna í Reykjavík lokið útfærslu á
nýju námsmati í tíunda bekk nú þegar
langt er liðið á skólaárið.
Þetta er niðurstaða könnunar sem
SAMFOK gerði meðal grunnskóla í
Reykjavík. Í kjölfarið sendi SAMFOK
menntamálaráðherra og Menntamálastofnun áskorun um að fresta
innleiðingu námsmatsins. Ráðuneytið hefur hafnað áskoruninni.
Bryndís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SAMFOK, segir svör skólayfirvalda almennt þau að of seint sé að
bakka, að kennarar hafi lagt mikla
vinnu nú þegar í nýtt námsmat. „Þetta
snýst allt um kerfið en ekki um rétt
nemenda sem eru að útskrifast í vor
úr grunnskóla í mikilli óvissu.“
Í fyrra var nemendum og kennurum tilkynnt að útskrifað yrði eftir
nýju námsmati með nýjum hæfnisviðmiðum þar sem einkunnir eru gefnar
í bókstöfum. „Við erum ekki óánægð
með nýja námsmatið sem slíkt en við
gerum athugasemd við að það sé verið
að demba þessu ókláruðu á nemendur
sem eru að útskrifast,“ segir Bryndís.
Nýja námsmatið kallar á algjöra
grundvallarbreytingu á kennsluháttum enda er verið að meta nemendur
á mun breiðari grunni. Það tekur tíma
að byggja upp nýtt kerfi.
„Kennarar hafa verið uppteknir
í öðru. Niðurskurði, vinnumati og
kjarabaráttu. Þeir hafa verið á hlaupum síðustu mánuði við að innleiða

Stuttlega

Ítarlega

Annað

Veit ekki

Könnun SAMFOK. Spurningalistar voru sendir
til formanna foreldrafélaga skólanna í desem
ber og janúar. 17 formenn svöruðu könnuninni
og því er um 70 prósent svarhlutfall.

Þetta snýst allt um
kerfið en ekki um
rétt nemenda sem eru að
útskrifast í vor
úr grunnskóla í
mikilli óvissu.
Bryndís Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri
SAMFOK

»
»
»
»
»

» 11 milljarðar í lífeyrisgreiðslur
» 14 þúsund lífeyrisþegar
» 49 þúsund sjóðfélagar greiddu iðgjöld

2015

Starfsemi á árinu 2015

EFNAHAGSREIKNINGUR Í ÁRSLOK
í milljónum króna
2015
Innlend skuldabréf
Sjóðfélagalán
Innlend hlutabr. og hlutd.skírteini

36.532

37.859

139.733

98.879

152.914 146.714

Verðbréf samtals

576.790 500.642

Rekstrarfjármunir og aðrar eignir
Skammtímakröfur
Skammtímaskuldir
Eignir sameignardeildar
Eignir séreignardeildar
Eignir samtals

4.263

5.805

835

791

2.358

2.425

570

AFKOMA

EIGNIR

Ávöxtun á árinu 2015 var 12,4% og hrein raunávöxtun
10,2%. Fjárfestingartekjur sjóðsins námu 64,4
milljörðum. Raunávöxtun var að meðaltali 7,3% sl.
5 ár, 2,5% sl. 10 ár og 4,9% sl. 20 ár.

Eignir sjóðsins námu 583,7 milljörðum í árslok
samanborið við 509,1 milljarð árið áður og nemur
hækkun eigna því tæpum 75 milljörðum. Eigna
safnið er vel áhættudreift. Þannig eru um 26% af
eignum sjóðsins í dreifðu safni erlendra verðbréfa,
27% í innlendum ríkistryggðum skuldabréfum, 16%
í öðrum skuldabréfum, 6% í safni sjóðfélagalána og
1% í bankainnstæðum og öðrum eignum. Innlend
hlutabréfaeign nemur 24% af eignum sjóðsins.

2014

247.611 217.190

Erlend verðbréf
Bankainnstæður

Ávöxtun 12,4%
Raunávöxtun 10,2%
Jákvæð tryggingafræðileg staða 8,7%
Tekjur af fjárfestingum 64 milljarðar
Eignir 584 milljarðar

594

TRYGGINGAFRÆÐILEG STAÐA
Staðan segir til um hlutfall eigna umfram skuld
bindingar. Hún var jákvæð um 8,7% í árslok 2015 og
batnaði verulega frá fyrra ári er hún nam 5,1%.

Þróun tryggingafræðilegrar stöðu
8,7%

8%

9.281

583.676 509.069

5,1%

4%

0,9%

24%
Innlend
hlutabréf

0,4%
2%

4%

2015

2014

Iðgjöld

22.214 20.540

Lífeyrir

11.253 10.222

Fjárfestingartekjur

64.358

Rekstrarkostnaður
Breyting eigna
Eignir frá fyrra ári
Eign samtals

712
74.607

2,3%

2011

2012

2013

2014

Eignir samtals

Á árinu 2015 nutu að meðaltali 13.639 sjóðfélagar
lífeyrisgreiðslna úr sameignardeild að fjárhæð 10.464
milljónir. Árið áður námu þær 9.565 milljónum og
hækkuðu því um 9%.

Lífeyrisgreiðslur sameignardeildar
í milljónum króna

663

550.000
500.000

400.000
350.000

300.000

10.000

250.000

509.069 453.825
583.676 509.069

í milljónum króna
600.000

450.000

45.589
55.244

9%
Skuldabréf sveitarfélaga,
banka o.fl.
7%
Fyrirtækja
skuldabréf

2015

LÍFEYRISGREIÐSLUR

í milljónum króna

1%
Bankainnstæður
6%
Sjóðfélagalán

2%

0%

BREYTING Á HREINNI EIGN

27%
Ríkistryggð
skuldabréf

26%
Erlend
verðbréf

6%

573.021 499.788
10.655

Skipting eignasafns

8.000

200.000
150.000

6.000

100.000
4.000

50.000
0

2.000

2011

2012

2013

2014

2015

0

2011

KENNITÖLUR
2014

Ávöxtun

12,4%

9,8%

Hrein raunávöxtun

10,2%

8,7%

Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)

7,3%

5,9%

Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal)

2,5%

3,1%

4,9%

4,7%

0,13%

0,14%

3,2%

3,2%

Lífeyrir í % af iðgjöldum

50,7%

49,8%

Fjöldi sjóðfélaga

33.859

33.133

Fjöldi lífeyrisþega

13.639

12.678

35,1

32,7

Ávöxtun verðbréfaleiðar

12,4%

9,8%

Hrein raunávöxtun verðbréfaleiðar

10,2%

8,7%

Ávöxtun innlánsleiðar

3,4%

2,6%

Hrein raunávöxtun innlánsleiðar

1,4%

1,6%

Rekstrarkostnaður í % af eignum
Rekstrarkostnaður í % af iðgjöldum

Stöðugildi

2013

2014

2015

SÉREIGNARDEILD
2015

Hrein raunávöxtun (20 ára meðaltal)

2012

Séreign í árslok 2015 nam 10.655 milljónum. Lífeyris
greiðslur úr séreignardeild voru 552 milljónir á árinu.
Ávöxtun verðbréfaleiðar var 12,4% og hrein raun
ávöxtun 10,2%. Ávöxtun innlánsleiðar var 3,4% sem
samsvarar 1,4% raunávöxtun.

live.is
Ársfundur

Ársfundur sjóðsins verður haldinn
þriðjudaginn 15. mars nk. kl. 18
á Grand Hótel Reykjavík.

FJÁRFESTINGAR
Kaup á innlendum skuldabréfum umfram sölu námu
38.691 milljón á árinu og kaup innlendra hlutabréfa og
hlutdeildarskírteina umfram sölu 7.984 milljónum.
Kaup erlendra verðbréfa umfram sölu námu 10.731
milljón.

STJÓRN
Ásta Rut Jónasdóttir, formaður
Helgi Magnússon, varaformaður
Anna G. Sverrisdóttir
Birgir S. Bjarnason
Birgir Már Guðmundsson
Fríður Birna Stefánsdóttir
Margrét Sif Hafsteinsdóttir
Páll Örn Líndal
Framkvæmdastjóri
Guðmundur Þ. Þórhallsson
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Verja 132 milljörðum í
landbúnað á tíu árum

Ríkið hyggst leggja 132 milljarða króna í styrki til landbúnaðar næsta áratug
samkvæmt nýjum búvörusamningi sem undirritaður var í gær. Árlegt framlag
hækkar um 900 milljónir. Umbreytingasamningur segir landbúnaðarráðherra.

Framboð í trúnaðarstöður

FRV
Samkvæmt 34. gr. laga Félags Rafeindavirkja
skal fara fram kosning til trúnaðarstarfa fyrir félagið.
Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhringar
og skal tillögum skilað til kjörstjórnar innan þess tíma.
Með hliðsjón af framansögðu hefur framboðsfrestur
verið ákveðinn til kl. 12 á hádegi 14.03.2016

Landbúnaður Ríkið mun leggja 132
milljarða króna í landbúnaðarkerfið
á árunum 2017-2026 samkvæmt
búvörusamningum sem undirritaðir voru í gær.
Framlag ríkisins mun hækka um
tæpan milljarð á næsta ári og nema
tæpum 13,8 milljörðum króna en
fer svo lækkandi á næstu árum þar
á eftir og verða álíka og hann er
á þessu ári í lok samningstímans.
Styrkir til landbúnaðarins munu
nema um 12,8 milljörðum króna á
þessu ári.
Sigurður Ingi Jóhannsson landbúnaðarráðherra segir að taka verði
mið af því að stuðningur ríkisins til
landbúnaðarins hafi verið lækkaðar
um 1.200 milljónir króna á ári eftir
hrunið.
„Þetta er verulegur umbreytingasamningur. Það er ein af ástæðunum fyrir því hvað hann er langur.
Það eru miklar breytingar sem taka
langan tíma,“ segir Sigurður Ingi.
Ráðherra bendir einnig á að
endurskoðunarákvæði séu í samningnum árið 2019 og 2023.
Þá segir landbúnaðarráðherra
að einnig hafi verið tekin upp ný
dýravelferðarreglugerð. „Þannig að
í öllum samningunum er fjárfestingastuðningur,“ segir hann.
„Hin stóra breytan er að verið er
að auka athafnafrelsi bænda til að
nýta landið,“ segir Sigurður Ingi.
Samningarnir hafi það að markmiði að losa um styrkjafyrirkomulagið þannig að greiðslur verði ekki
bundnar við framleiðslu á mjólk eða
kjöti eins og verið hefur.
„Meginhugmyndin þar er að
stuðningurinn verði fjölbreyttari
og almennari, en ekki eins bundinn
ákveðnum greinum eins og verið
hefur,“ segir Sindri Sigurgeirsson,
formaður Bændasamtakanna.
Sindri á von á því að hagur bænda

Sigurður Ingi Jóhannsson landbúnaðarráðherra og Sindri Sigurgeirsson, formaður
Bændasamtakanna, kynntu nýja búvörusamninga fyrir fjölmiðlamönnum í gær.
fréttablaðið/anton brink

Þessi breyting
kemur misjafnlega
niður á bændum eftir því
hvernig þeir hafa kosið að
haga sínum búskap.
Sindri Sigurgeirsson,
formaður Bændasamtakanna

batni við hinn nýja samning.
„Þessi breyting kemur misjafnlega
niður á bændum eftir því hvernig
þeir hafa kosið að haga sínum

búskap. Sumir verða í betri stöðu
og aðrir verða að gera einhverjar
breytingar,“ segir Sindri.
Ákvörðun um afnám mjólkurkvóta var frestað fram til 2019. Í
fyrri drögum samningsins stóð til
að ákveða að afnema kvótann við
undirritun samninganna en fallið
var frá því vegna óánægju sumra
kúabænda.
„Auðvitað kemur það við menn,
kvótarnir eru búnir að vera framseljanlegir og menn verið misjafnlega staddir á spori hvað það
varðar,“ segir Sigurður Loftsson,
formaður Landsambands kúabænda. Engu að síður standi enn til
að afnema kvótakerfið.
ingvar@frettabladid.is

Reykjavík 20. febrúar 2016
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Stjórn Félags Rafeindavirkja

Kynningarfundir fyrir 67+ í hverjum
mánuði. Næsti fundur er 23. febrúar.
Skráning á tr.is

Opinn kynningarfundur
um breytingu á aðalskipulagi
og nýtt deiliskipulag kirkjugarðs
í vestanverðu Úlfarsfelli.
Fundurinn er haldinn í Dalskóla,
kl. 17–18.30, þriðjudaginn
23. febrúar 2016.

Tryggingastofnun
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Allir velkomnir

Dagskrá:
Drög að aðalskipulagsbreytingu
ásamt umhverfismati.

Staðarval nýs kirkjugarðs í Reykjavík,
skipulag svæðis, undirbúningur
framkvæmda og umhverfisáhrif.
Deiliskipulag kirkjugarðs í
vestanverðu Úlfarsfelli.

Frumdrög að nýju deiliskipulagi kynnt.
Nánari upplýsingar á reykjavik.is

Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

67+

Nýr kirkjugarður
í Reykjavík

LAUGARDAGUR

2 0 . f e br ú ar 2 0 1 6

Glæpahópar
stela lúxusbílum
SVÍÞJÓÐ Skipulagðir erlendir glæpa-

hópar stela sífellt fleiri bílum í Svíþjóð.
Þjófarnir velja dýrar tegundir
og koma bílunum hratt úr landi.
Audi og Lexus eru sérlega vinsælir
hjá þjófunum sem koma með sérstakan búnað til að komast fram
hjá öryggiskerfum bílanna. Fyrir
nokkrum árum var fjölda BMW og
Range Rover stolið.
Stór hluti bílanna er fluttur til
Litháens og Póllands. Þar er þeim
breytt og þeir seldir til annarra
Austur-Evrópulanda. – ibs
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Segir þrýsting um auknar arðgreiðslur úr HS-veitum
Viðskipti Stjórn HS Veitna ákvað á
hluthafafundi í gær að láta fyrirtækið
kaupa hlutabréf af eigendum fyrir
hálfan milljarð króna.
Um er að ræða form af arðgreiðslu.
Eigendurnir eru Hafnarfjarðarbær,
auk Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar
og HSV Eignarhaldsfélags slhf (í eigu
Heiðars Guðjónssonar og tengdra
aðila).
Minnihluti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar sat hjá við afgreiðslu á málinu.
Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi og oddviti Samfylkingarinnar,
segir þrýsting um auknar arðgreiðslur
frá nýjum hluthöfum. Ekki hafi verið

hægt að taka ákvörðun um þetta í ljósi
þess að afkoma félagsins árið 2015 og
hvaða fjárfestingar fyrirtækið ætli að
ráðast í á árinu lágu ekki fyrir.
„Við sátum hjá og tókum ekki
afstöðu til tillögunnar á þeim forsendum að það lá ekki fyrir hver afkoma
fyrirtækisins var árið 2015. Okkur
þótti í því ljósi ekki rétt að ákveða
arðgreiðslu,“ segir Gunnar Axel sem
talaði fyrir hönd bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar og Vinstri grænna.
„Ég set einnig spurningamerki við
þetta fyrirkomulag, að verið sé að
greiða út arð vegna afkomu ársins í
þessu formi. Mér fannst koma mjög

Ég set spurningamerki við þetta
fyrirkomulag, að verið sé að
greiða út arð vegna afkomu
ársins í þessu
formi.
Gunnar Axel Axelsson

lítil svör við spurningum okkar hvað
varðar aðferðarfræðina. Þessu var
stillt upp þannig að eigendur fyrirtækisins njóti skattahagræðis af því.
Gott og vel ef það er löglegt og eðlilegt
en ég hef efasemdir um það samt. “
Þá segir Gunnar Axel það einnig
hafa komið fram í umræðunum að
nýir hluthafar í fyrirtækinu, einstaklingsfjárfestir með hóp lífeyrissjóða
með sér, hafa beitt þrýstingi um
auknar arðgreiðslur.
„Það vekur spurningar um þýðingu
þess að aðrir opinberir aðilar haldi
eignarhlutum í almannaveitufyrirtæki ," segir Gunnar Axel. – sg

„Ég vil geta
valið leiðirnar
sem ég fer“

Cinque Terre á Ítalíu.

Komið nóg af
ferðamönnum
ÍTALÍA Íbúar í Cinque Terre, fimm
litlum og fallegum sjávarþorpum á
norðvesturströnd Ítalíu, eru búnir
að fá nóg af ferðamönnum og það
eru yfirvöld líka. Í fyrra komu þangað 2,5 milljónir ferðamanna.
Yfirvöld óttast að svæðið, sem
er einn vinsælasti ferðamannastaðurinn á Ítalíu, þoli ekki allan
þennan fjölda og nú hefur verið
ákveðið að takmarka fjöldann við
1,5 milljónir á ári.
Það er einkum farþegum á
skemmtiferðaskipum frá nærliggjandi höfnum sem hefur fjölgað.

Með lögbundnum lífeyrissparnaði hjá Íslenska lífeyrissjóðnum
geturðu valið ávöxtunarleið sem hentar þér og stjórnað því hvernig
þú ráðstafar sparnaðinum eftir að þú hættir að vinna.
landsbankinn.is/lifeyrissparnadur

– ibs

Einhleypir
aldrei fleiri

•

jl.is

•

SÍA

DANMÖRK Nær þriðji hver Dani er
skráður einhleypur. Þetta er mesti
fjöldi síðan skráningar hófust fyrir
30 árum. Konur hafa í gegnum árin
verið í meirihluta einhleypra.
Flestir einhleypra á aldrinum 30
til 49 ára búa í stærstu borgunum.
Meðalaldur einhleypra kvenna er
54 ár en karla 46 ár. Ein af skýringunum er sögð sú að konur séu oft í
sambúð með körlum sem eru eldri
en þær.
Til einhleypra teljast bæði karlar
og konur sem eru ýmist barnlaus
eða eiga börn. – ibs

JÓNSSON & LE’MACKS

Sigurður Friðrik Gíslason
Viðskiptavinur Landsbankans

Landsbankinn

landsbankinn.is

Landsbankinn

landsbankinn.is
410 4000

410 4000
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Þessi bíll keyrir
á 100% vistvænu
metanóli

Vulcanol
Fljótandi rafmagn
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TM

www.carbonrecycling.is

VÖRÐUM VISTVÆNU LEIÐINA
– í samgöngum og sjávarútvegi
RÁÐSTEFNA UM ÞRÓUN HAGKVÆMRA
METANÓLVÉLA Í BÍLA OG SKIP
ÞRIÐJUDAGINN 23. FEBRÚAR Í HVAMMI, GRAND HOTEL, REYKJAVÍK

Mikill áhugi er nú á þróun vistvænna eldsneytis fyrir samgöngur á sjó og landi
og að draga úr brennisteinsmengun í siglingum og sjávarútvegi. Á ráðstefnunni
verður fjallað um stöðu og möguleika í þróun vistvænni véla og efnarafala sem
knúnir eru metanóli.
Meðal fyrirlesara eru fulltrúar frá framleiðendum bíla, skipavéla og eldsneytis
auk helstu vísindamanna á þessu sviði frá Íslandi, Kanada, Bandaríkjunum,
Danmörku, Svíþjóð, Belgíu og Kína.
Íslenska hátæknifyrirtækið Carbon Recycling International, skipuleggjandi
ráðstefnunnar, er brautryðjandi í framleiðslu vistvæns metanóls úr raforku.
Allir fyrirlestrar eru á ensku.

DAGSKRÁ
8.00 Skráning og léttur morgunverður
8.30 Ávarp iðnaðar- og viðskiptaráðherra
8.45 Markaður fyrir vistvænt metanól: staða og horfur
Kynning frá CRI og alþjóðlega metanólframleiðandanum Methanex

9.15 Fyrstu prófanir á bílum sem ganga fyrir 100% metanóli á Íslandi
Kynning frá bílaframleiðandanum Geely og Brimborg

10.00 Metanólvélar og efnarafalar í bíla: árangur og framtíðarmöguleikar
Fyrirlesarar frá MIT háskólanum, Fiat-Chrysler og samtökunum Fuel Freedom
Foundation

12.00 Léttur hádegisverður fyrir gesti ráðstefnunnar
13.00 Þróun metanólvéla í skipum: hvert stefna útgerðir og

vélaframleiðendur?

Fyrirlesarar frá útgerðarfélaginu Stena Linen, tækniháskólanum Chalmers,
vélaframleiðandanum Wärtsilä og ScandiNaos

15.20 Metanólvélar og efnarafalar í bíla: einstakir eiginleikar bæta

nýtni og afköst

Fyrirlesarar frá háskólanum í Ghent, danska tækniskólanum DTU, Serenergy og CRI

Ráðstefnunni lýkur kl. 17.00. Á eftir hverjum efnislið svara
fyrirlesarar spurningum úr sal.
Nánari upplýsingar um dagskrá eru á vefsíðu Carbon
Recycling International: www.cri.is
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir. Vinsamlegast tilkynnið
þátttöku með tölvupósti á conference@cri.is

Bernie Sanders er gríðarlega vinsæll á meðal ungs fólks en síður meðal svartra.
Kosningaherferð hans miðar að því að ná til svartra kjósenda. Fréttablaðið/EPA

Ungar konur
styðja Sanders

Það er fleira en eingöngu kyn sem veldur því að ungar
konur styðja frekar Bernie Sanders en Hillary Clinton í baráttu demókrata. Þær virðast trúa að Sanders
muni knýja fram breytingar sem Clinton sé ófær um.
Bandaríkin Bernie Sanders, 74 ára
gamall maður með áratugi að baki
í stjórnmálum, er óvænt að næla í
atkvæði ungra kvenna í Bandaríkjunum í stórum stíl.
Nýjar kannanir sýna að stuðningur
kvenna undir 35 ára við Sanders er
nærri tuttugu prósentum meiri en
við mótframbjóðanda hans, Hillary
Clinton, í slagnum um útnefningu
Demókrataflokksins í forsetaembættið.
Samkvæmt fréttastofu NBC studdu
55 prósent kvenna Bernie Sanders í
kosningunum í New Hampshire en
aðeins 44 prósent studdu Hillary.
Fjölmiðlar ytra reyna eftir fremsta
mætti að leita svara við því hvers
vegna Sanders er svona vinsæll á
meðal ungra kvenna. Ekkert einfalt
svar virðist til. Mest lesna kvennatímarit í heimi, Cosmopolitan, birti
á fimmtudag viðtal við ungar konur
um stuðning þeirra við Sanders.
„Hann er óhræddur við að segja
það sem hann hugsar, hvað honum
finnst skynsamlegt og er mjög mannúðlegur. Hann hefur enga tengingu
við Wall Street og aðra hagsmunahópa,“ segir Elizabeth Lee, 21 árs
gamall háskólanemi. Hún kveður
Sanders höfða til þess sem meirihluti
þjóðarinnar þarf og vill
„Ég er mikið spurð að því hvers
vegna ég styð ekki Hillary en ég held
að þetta snúist ekki um að ég styðji
hana ekki. Ég samsama mig Bernie
bara innilega og ég held að hann
sé meira alvöru. Hann er virkilega
að berjast fyrir alla en ekki nokkra
útvalda,“ segir Emmy Ham, 22 ára.
Fjölmiðlar telja ungar konur fráhverfar þeirri hugmynd að þær séu
skyldugar til að kjósa Clinton einungis vegna þess að hún sé kona.
Tvær þekktar baráttukonur, Gloria
Steinem og Madeleine Albright,
gengu nærri frá Clinton á meðal
þessa hóps þegar þær gáfu í skyn að
ungu konurnar hefðu ekki hugsun á
að kjósa annan en þann sem strákarnir ætluðu að kjósa.
Albright gekk svo langt að segja að
það væri staður í helvíti fyrir konur
sem „hjálpa ekki hver annarri“.
„Það að kjósa konu af því hún er
kona er merki um kynjamisrétti …
Ungar konur eins og ég vita að kyn
fólks er ekki það sem gerir það að
femínistum,“ sagði Ariana Javidi við
CNN.
Bernie hefur ítrekað lýst því yfir að
hann sé femínisti og getur sýnt fram
á það með áralangri baráttu.
Í dag er kosið í Nevada. Sanders

Hverju hefur Bernie
Sanders lofað konum?
l A
 ð skrifa undir lög sem banna

launamun kynjanna.

l A
 ð auka rétt kvenna til að ráða

l

l
l
l

eigin líkama og auka framlög
til samtaka sem sjá um fóstureyðingar.
 ð tilnefna aðeins dómara við
A
Hæstarétt sem styðja réttindi
kvenna til að ráða eigin líkama
 ð gera leikskóla og þjónustu við
A
börn aðgengilega öllum
 ð auka lágmarkslaun í 15 dali á
A
klukkustund, fyrir árið 2023
 ð koma á að minnsta kosti tólf
A
vikna launuðu fæðingarorlofi,
tveimur vikum af launuðu fríi og
einni viku í launaða veikindadaga
fyrir launþega. ‚

Emily Ratajkowski

er bandarísk fyrirsæta og leikkona
sem talaði á kosningafundi Sanders í New Hampshire og skartaði
þessari prjónapeysu til stuðnings
honum. Á Instagram-síðu Ratajkowski lýstu nærri 200 þúsund
fylgjendur hennar ánægju vegna
myndarinnar.

og Clinton eru nærri hnífjöfn í skoðanakönnunum. Könnun CNN sýnir
að stuðningur við Clinton er 48 prósent en við Sanders 47 prósent.
Í næstu viku er síðan kosið í SuðurKarólínu. Þar er Hillary nær örugg
um sigur með mikið fylgi svartra
kjósenda, ungra sem aldinna.
snaeros@frettabladid.is

Glæsilegir konudagsvendir

2 fyrir 1 í laugar spa
fylgir öllum konudagsgjöfum*
með öllum konudagsgjöfum
fylgir inneignarmiði hjá
bryggjunni brugghús
uppá frían desert*

*meðan birgðir endast

20% AfsLátTur aF
fErmInGarVöruM

Ferskar og fallegar pottaplöntur

20% afsláttur

gEgn fRamVísUn FeRmiNgArbRéfSinS

Opnum

kl. 10.00 á laugardag
kl. 8.00 á sunnudaginn (konudaginn)
Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

Vinsælustu atvinnubílar Evrópu

STÓRSÝNING
FORD Í DAG
Atvinnubílasýning
milli kl. 12 og 16

3.491.000

KR.
ÁN VSK
FÁANLEGUR Í TVEIMUR LENGDUM

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

FORD TRANSIT VAN

4.431.000

KR.
ÁN VSK
FÁANLEGUR FJÓRHJÓLADRIFINN AWD

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

Ford_atvinnubílar_10x38_20160215_END.indd 1

FORD TRANSIT BUS
FRÁ

FÁANLEGUR SJÁLFSKIPTUR

FORD TRANSIT CUSTOM

FRÁ

2.379.000

KR.
ÁN VSK

FRÁ

FRÁ

FORD TRANSIT CONNECT

5.153.000

FÁANLEGUR 15 EÐA 18 SÆTA
*TIL HÓPFERÐALEYFISHAFA

KR.
ÁN VSK*

FORD F-350ing

Ný send

DÆMI UM ÚTFÆRSLUR

FRÁ

FORD F-350 XL

7.990.000

FRÁ

FORD F-350 PLATINUM

KR.

11.590.000

KR.

Komdu á Ford atvinnubílasýningu
og upplifðu vinsælustu atvinnubíla Evrópu
Í áratugi hafa fyrirtæki sett traust sitt á styrk, virkni og áreiðanleika Ford atvinnubíla.
Á síðasta ári var Ford stærsta merkið í flokki atvinnubíla í Evrópu. Þeir hafa fengið
fjölda verðlauna enda harðgerðir, sparneytnir og þekktir fyrir lága bilanatíðni.
Veldu traust umboð með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota.
Kíktu í kaffi og spjall. Í sameiningu finnum við hagstæða fyrirtækjalausn fyrir þig.

ford.is
Ford F-350 Super Duty 4x4 Crew Cab 6,7 Power Stroke V8 440 hö dísil, tog 1166 Nm, 6 þrepa sjálfskiptur TorqShift® SelectShift Automatic™. Verð inniheldur hraðatakmarkara. Þú getur líka sest niður með ráðgjöfum
Brimborgar og sérsniðið bílinn að þínum þörfum. Komdu og kynntu þér málið. Ford Transit Connect, EcoBoost bensín 100 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,6 l/100 km. CO2 losun 129 g/km. Verð með
bensínvél frá 2.950.000 m/vsk. Ford Transit Connect, 1,6TDCi dísil 75 hö. beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,4 l/100 km. CO2 losun 115 g/km. Verð með dísilvél frá 3.210.000 m/vsk. Ford Transit Custom,
2,2TDCi dísil 100 hö., 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,9 l/100 km. CO2 losun 183 g/km. Verð frá 4.330.000 m/vsk. Ford Transit Van, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Eldsneytisnotkun í
blönduðum akstri 7,3 l/100 km. CO2 losun 194 g/km. Verð frá 5.495.000 m/vsk. Ford Transit Bus, 2,2TDCi dísil 125 hö. 6 gíra beinskiptur. Verð frá 6.390.000 m/vsk. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford
áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
19.2.2016 15:49:48
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Gunnar

Í

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Sanngjarnasta leiðin til
að mæta
slíkum
kostnaði, er
að notendurnir standi
undir honum”

sland er ófullburða ferðamannaland. Staðsetningin býður upp á mikla möguleika. Í miðju
Atlantshafi milli tveggja heimsálfa en var lengst
af ekki annað í huga ferðamanna en eldsneytisstopp á leiðinni vestur um haf eða austur til
Evrópu.
Árið 2015 komu hingað til lands um 1,3 milljónir
ferðamanna, sem var um þrjátíu prósenta fjölgun frá
árinu áður. Spár gera ráð fyrir að ferðamenn verði ein
og hálf milljón þetta árið. Aldamótaárið komu hingað
um 300 þúsund ferðamenn. Talan hefur fimmfaldast
frá aldamótum.
Engan þarf að undra þó að reyni á stoðirnar. Hringvegurinn var lagður fyrir þrjú hundruð þúsund manna
samfélag, og nokkrar túristahræður. Honum var aldrei
ætlað að anna þjóðinni og hálfri annarri milljón í viðbót, sem meira og minna er á ferðinni öllum stundum.
Fregnir af sviplegu dauðsfalli ferðamanns í Reynisfjöru koma ekki á óvart. Sama gildir um háskatilraunir ferðamanna til að leggja á ísinn við Jökulsárlón,
sjósund í Reynisfjöru eða tíðar fregnir af illa búnu
fólki á hálendinu. Óhjákvæmilegt er að ýmislegt fari
úrskeiðis þegar umferð um landið margfaldast. Barnið
hefur vaxið, en brókin ekki.
Við þurfum að axla þá ábyrgð sem felst í því að
taka vel á móti þeim sem sækja okkur heim. Innviðir
landsins, svo sem vegir, lögregla, heilbrigðisþjónusta,
björgunarsveitir og annað þurfa að mæta nýjum
veruleika. Ísland er harðbýlt land og hér er vetrarríki,
sem felur í sér hættur. Við munum aldrei koma alveg
í veg fyrir það. Við megum ekki heldur gleyma því, að
háskinn er hluti af aðdráttaraflinu.
Ósnortnu landi er auðvelt að spilla ef ekki er að
gætt.
Ítölsk yfirvöld hafa nú ákveðið að takmarka fjölda
þeirra sem heimsækja tiltekin þorp í Cinque Terre.
Tilgangurinn er að varna átroðningi, varðveita þorpin
og gefa þorpsbúum stundarfrið. Víðast hvar tíðkast
sömuleiðis að innheimta gjald við ferðamannastaði.
Það er til dæmis gert við heimsókn til eldfjallaborgarinnar Pompei við Vesúvíus, og við fornminjar í Aþenu,
Róm og annars staðar.
Slíkt gjald er ekki innheimt í hagnaðarskyni, heldur
til þess að varðveita ferðamannastaðina, hvort sem
þeir þykja náttúruperlur eða hafa menningarsögulegt
gildi.
Ljóst er að hið opinbera þarf mikla peninga til að
treysta innviðina. Það kostar stórfé að bæta vegi, fjölga
starfsmönnum við heilbrigðisþjónustu og löggæslu til
að mæta auknu álagi, eða að finna leið til þess að ekki
verði níðst á góðsemi og fórnfýsi björgunarsveita, sem
eru ein stærsta skrautfjöður í hatti okkar.
Sanngjarnasta leiðin til að mæta slíkum kostnaði, er
að notendurnir standi undir honum. Kannski þurfum
við Íslendingar að sætta okkur við að sjá af nokkrum
skildingum til að skoða Gullfoss? Kannski ætti að setja
sérstök gjöld á félög í ferðamannaþjónustu?
Yfirvöld þurfa að fara að vakna til lífsins. Það þarf
skýra hugsun og mótaða framtíðarsýn. Það er eitt
brýnasta verkefni stjórnmálanna.

Fundur verður haldinn
mánudaginn 22. febrúar 2016. kl 17:30
í Félagsheimili Vlf. Hlífar
að Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði
Dagskrá:
1. Kynning á niðurstöðum úr Gallup-könnun vegna almenna

markaðarins

2. Kynning á nýjum kjarasamning á almennum markaði.
3. Önnur mál.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og kynna sér efni nýrra kjarasamninga. Mætum stundvíslega.
Stjórn Vlf. Hlífar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
Jógakennarar og
bingóstjórar í stað presta

A

ðgerðin er sögð byltingarkennd. Verkefni sem
aðeins sést einu sinni á kynslóð. Í vikunni tilkynntu
bresk stjórnvöld um áætlun sem á að gjörbreyta
heilbrigðiskerfinu. Til stendur að verja einum milljarði
punda í að binda enda á „aðskilnað hugar og líkama“.
Stórauka á aðgengi að meðferðum við andlegum
sjúkdómum. Sjúklingum sem glíma við ýmsa líkamlega
sjúkdóma á borð við sykursýki og bakveiki verður auk
þess boðið upp á kvíða- og þunglyndismeðferð samhliða
hefðbundnum úrræðum. Sálfræðingar verða sjúklingum
til taks á heilsugæslustöðvum. Talmeðferðir munu standa
fólki í auknum mæli til boða og áhersla verður lögð á að
börn hafi greiðan aðgang að slíkum meðferðum sem og
nýbakaðar mæður. En ekki nóg með það.
Í bænum Rotherham á Norður-Englandi er 500.000
pundum á ári varið í tilraunaverkefni sem staðið hefur
frá 2012. Heimilislæknar hafa getað sent valda sjúklinga
sína á ýmis námskeið: tíma í tai chi bardagalist, skapandi
skrifum, jóga, hljóðfæraleik, smíðanámskeið, sagnfræði
kúrsa, spilaklúbba og svo mætti lengi telja. Áhrifin á líkamlega heilsu hafa reynst ótvíræð. Heimsóknum sjúklinga
á bráðamóttökur sem tóku þátt í verkefninu fækkaði um
17%. Innlögnum á sjúkrahús um 11%. Útreikningar sýna
að 43 pens spöruðust í heilbrigðiskerfinu fyrir hvert pund
sem fjárfest var í verkefninu í Rotherham.

Meintur „viðsnúningur“
Andleg heilsa hefur löngum verið vanrækt innan heilbrigðiskerfa heimsins. Æ fleiri rannsóknir benda hins
vegar til þess að andleg og líkamleg heilsa séu alls ekki
óskyld mál. Sjúklingar í Bretlandi munu senn njóta góðs
af því að þarlend stjórnvöld horfa á heilbrigðismál með
opnum hug.
En það þarf meira til en opinn hug. Ólíklegt er að
íslenskir ráðamenn taki breska kollega sína sér til fyrirmyndar. Það kostar nefnilega peninga að gera bragarbót á
heilbrigðiskerfinu, peninga sem íslensk stjórnvöld virðast
ekki ætla að reiða af hendi eins og sást glögglega í vikunni
þegar forsætisráðherra svaraði kalli 80.000 Íslendinga

um aukið fjármagn til heilbrigðismála með skætingi.
Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna, hafði
spurt Sigmund Davíð Gunnlaugsson í þingsal hvernig
ríkisstjórnin hygðist bregðast við þessari ósk fjórðungs
landsmanna. Lét Sigmundur eins og ekkert væri að og
sagði hann að Steingrími væri nær að gleðjast yfir þeim
„viðsnúningi“ sem orðið hefði í heilbrigðiskerfinu síðustu
ár.
Fátt bendir því til þess að bundinn verði endi á „aðskilnað hugar og líkama“ hér á landi í bráð. Þjónusta sálfræðinga
er fáum aðgengileg innan heilsugæslunnar og er hún ekki
niðurgreidd af Sjúkratryggingum. Það verða því seint til
opinberir fjármunir fyrir jóga eða myndlistartímum. Og þó.

Fjör til heilsubótar
Rannsóknir sýna að einmanaleiki eykur á líkamlega kvilla
hjá þeim sem eldri eru. Heimilislæknar í Bretlandi hafa
flestir hætt að ráðleggja einmana sjúklingum sínum að
leita til presta eftir félagsskap og fróun. Hafa læknarnir
tekið upp á því að senda sjúklingana heldur út meðal
sinna líka, á prjónanámskeið eða í bridds en slíkt hefur
reynst auka á hamingju þeirra, bæta heilsu og spara fjármuni innan heilbrigðiskerfisins.
Um allt land standa tómar kirkjur sem reknar eru fyrir
fé úr pyngjum skattgreiðenda. Væri ekki nær að fara að fordæmi breskra heimilislækna og breyta þeim einfaldlega
í félagsmiðstöðvar fyrir fólkið í hverfunum? Í stað presta
störfuðu þar jógakennarar og bingóstjórar. Í staðinn fyrir
uppreist altari kæmi dansgólf, í staðinn fyrir messuvín
væri boðið upp á kaffi og í staðinn fyrir þrúgandi þögn
heyrðist þar tónlist, hlátur, skvaldur og slúður.
Vafalaust kann einhverjum að finnast hugmyndin fjarstæðukennd. Getur fólk ekki bara fundið áhugamálum
sínum farveg upp á eigin spýtur? En er eitthvað fjarstæðukenndara við það að ríkið kosti það að fólk finni sér fróun
í fjöri og félagsskap hvert annars sér til heilsubótar en sitji
í rykmettaðri þögn og biðli til ósýnilegrar veru um að laga
það sem á bjátar? Og kannski má spara fjársveltu heilbrigðiskerfinu einhverjar krónur í leiðinni.

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
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Ljósmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Finnst ofbeldi gegn öldruðum
í íslensku samfélagi?
Jóna Valgerður
Kristjánsdóttir
varaformaður
Öldrunarráðs
Íslands

H

vað er ofbeldi? Um það er
mikið rætt og ritað á Íslandi.
Lítið hefur þó farið fyrir því
að það sé í umræðunni gagnvart öldruðum. Við tölum um einelti í skólum,
einelti á vinnustöðum, kynferðislegt
ofbeldi, fordóma gagnvart útlendingum og/eða samkynhneigðum. Allt er
þetta ofbeldi í einhverri mynd. En eru
líka fordómar og ofbeldi í gangi gagnvart öldruðum? Ég held að fullyrða
megi að bæði fordómar og ofbeldi
viðgangist gagnvart öldruðum hér á
landi.
Öldrunarráð Íslands og Landssamband eldri borgara ásamt fleiri aðilum stóðu fyrir ráðstefnu um ofbeldi
gagnvart öldruðum á Grand hóteli
27. nóv. sl. Þar voru flutt afar áhugaverð erindi og varpað ljósi á ofbeldi í
ýmsum myndum gagnvart öldruðum.
Sjónarhorn lögreglu kom fram um
heimilisofbeldi og hvernig það lýsir
sér gegn öldruðum. Dæmi voru tekin
um fjárhagslegt ofbeldi.
Mjög áhugavert var ekki síst erindi
Kristjönu Sigmundsdóttur, sem
lýsti markmiðum laganna um réttindagæslu fatlaðs fólks sem eru frá
árinu 2011 og spurði: Er þörf fyrir
slíkt meðal aldraðra? Í dag eru átta

Mér sýnist liggja ljóst fyrir
að koma þarf á réttindagæslu
fyrir aldraða. Allt of mörg
dæmi höfum við um það að
á þeim sé brotið, ekki síst
ef þeir eru orðnir veikir og/
eða vanmáttugir til að gæta
réttar síns sjálfir. Nú liggur
fyrir Alþingi í 8. sinn tillaga
um að koma á fót embætti
umboðsmanns aldraðra. Slík
mál hafa alltaf lognast út af í
þinginu alveg frá árinu 1995.
réttindagæslumenn fatlaðs fólks
á landinu og það hefur sýnt sig að
mikil þörf er fyrir þá. Í lögum um
réttindagæslu fyrir fatlað fólk segir
m.a.: „Öllum er skylt að tilkynna til
réttindagæslumanns ef þeir hafa
ástæðu til að ætla að brotið sé á rétti
fatlaðs einstaklings.“ Þetta á jafnt við
um aðstandendur, þjónustuaðila, og
alla sem verða varir við slíkt. Ennfremur segir: „Réttindagæslumaður
skal veita hinum fatlaða einstaklingi
nauðsynlegan stuðning og kanna
málið að höfðu samráði við hann - - hann aðstoðar hinn fatlaða einstakling við að leita réttar síns miðað við
atvik máls hverju sinni.“

Réttindagæsla fyrir aldraða
Mér sýnist liggja ljóst fyrir að koma

þarf á réttindagæslu fyrir aldraða. Allt
of mörg dæmi höfum við um það að
á þeim sé brotið, ekki síst ef þeir eru
orðnir veikir og/eða vanmáttugir til
að gæta réttar síns sjálfir. Nú liggur
fyrir Alþingi í 8. sinn tillaga um að
koma á fót embætti umboðsmanns
aldraðra. Slík mál hafa alltaf lognast
út af í þinginu alveg frá árinu 1995
að það kom fyrst fram í þingsályktunartillögu. Vonandi gerist það ekki
einu sinni enn. Landssamband eldri
borgara hefur árum saman ályktað
um þörf fyrir umboðsmann aldraðra,
og á síðasta landsfundi LEB var einnig
ítrekað að réttindagæslumenn þyrfti
fyrir aldraða líkt og fyrir fatlað fólk.
Öll þjóðin veit að fjölgun í hópi
aldraðra er staðreynd og þar með
fjölgar þeim sem þurfa aðstoð samfélagsins. Margir aðstandendur aldraðra eru þeirra hjálparhellur, en hitt
er líka til að aðstandendur geri ekki
neitt til hjálpar, eða hafi ekki aðstöðu
til þess sökum fjarlægðar eða annarra
orsaka.
28. janúar sl. var ég ásamt fleirum
á fjölmennum vinnufundi í Iðnó á
vegum 3ja ráðuneyta til að koma með
tillögur um aðgerðir til að vinna gegn
ofbeldi, t.d. forgangsraða aðgerðum.
Verði farið í verulegt átak til að
sporna gegn ofbeldi þá þarf einnig
að viðurkenna að ofbeldi gegn öldruðum er staðreynd. Það er því löngu
tímabært að koma á fót tiltækum
úrræðum eins og umboðsmanni
aldraðra og réttindagæslumönnum
fyrir aldraða. Aldrað fólk á skilið fulla
virðingu samfélagsins og stuðning
okkar allra.

MIÐHÁLENDIÐ:
Einn mesti fjársjóður landsins

Mynd: Snorri Baldursson

Náttúruverndarsamtök Íslands, Landvernd og Náttúruverndarsjóður Pálma Jónssonar halda
ráðstefnu í Hörpu. Efni ráðstefnunnar er miðhálendið og stofnun þjóðgarðs á hálendi Íslands.
DAGSKRÁ:
FÖSTUDAGUR
LAUGARDAGUR
13:25-13:35 SETNING - Frú Vigdís Finnbogadóttir
13:35-13:50 Miðhálendið: Þjóðarverðmæti ekki síður en
þorskur og ál- Prófessor Tómas Guðbjartsson, hjartaskurðlæknir og í stjórn Ferðafélags Íslands

10:30-10:35 Ráðstefnustjóri
10:35-11:00 Verndun náttúrugæða hálendisins: mikilvægi
þekkingar og fræðslu-Hilmar J. Malmquist, forstöðumaður
Náttúruminjasafns Íslands
11:00-11:25 Landslag og náttúra:
Einstök smíð-Þóra Ellen Þórhallsdóttir, próf. HÍ

13:50-14:10 Upplifun af íslensku landslagiGuðbjörg R. Jóhannesdóttir, aðjúnkt, LHÍ

11:25-11:50 Jarðfræði og minjar á heimsvísuMagnús T. Guðmundsson, próf. HÍ

14:10-14:35 Verkefni Náttúruverndarsjóðs Pálma Jónssonar
og verkefni nemenda í grafískri hönnun við LHÍ kynnt-Fulltrúi
Náttúruverndarsjóðs Pálma Jónssonar

HÁDEGISMATUR

KAFFI

13:00-13:15 Þjóðgarður sem driffjöður atvinnu- og byggðaþróunar-Óli Halldórsson, forstöðumaður Þekkingarnets
Þingeyinga og í svæðisráði N-svæðis Vatnajökulsþjóðgarðs

15:00-15:15 Hvergi betra að vera: Um upplifun útivistarfólksLinda Udengård, leiðsögumaður og í stjórn ferðafélagsins
Útivistar

13:15-13:30 Vatnajökulsþjóðgarður: Bakhjarl ferðaþjónustuPáll Guðmundur Ásgeirsson, framkvæmdastjóri Laugarfellsskála á Austurlandi

15:15-15:25 Hálendið: Ímynd og fjársjóður ferðaþjónustunnar
Sigrún Björk Jakobsdóttir, hótelstjóri Icelandair hótel Akureyri
og í stjórn SAF

13:30-14:15 “Economic and Health Benefits of National
Parks – experiences from Finland”-Joel Erkkonen, Senior
Advicer, Metshallitus Parks & Wildlife, Finland.

15:25-16:10 The Icelandic Highland: Analog for Planet Mars
and Research-Dr. Christopher Hamilton (HiRise-team)

14:15-14:45 PALLBORÐ - Hvað finnst þér um þá hugmynd að
stofna þjóðgarð á miðhálendi Íslands?
Þátttakendur í pallborði: Árni Finnsson (formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands), Guðrún Inga Bjarnadóttir (í stjórn
Ferðafélagsins Útivistar), Jón Óskar Pétursson (sveitastjóri
Skútustaðahrepps), Sigrún Björk Jakobsdóttir (hótelstjóri Icelandair hótel Akureyri og í stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar).

16:10-17:10 Tónlist og léttar veitingar – Veggspjaldasýning
Náttúruverndarsjóðs Pálma Jónssonar og nema í grafískri
hönnun við Listaháskóla Íslands.

Ráðstefnan er opin öllum og aðgangur er ókeypis.
Lokafrestur skráningar er 23. febrúar.
Skráning fer fram á steinar@natturuvernd.is

Gestur Jónsson
hæstaréttar
lögmaður

Hörður Felix
Harðarson
hæstaréttar
lögmaður

Kristín Edwald
hæstaréttar
lögmaður

T

Ráðstefna í Hörpu 26.-27. febrúar

13:15-13:25 Ráðstefnustjóri - Dr. Guðrún Pétursdóttir,
framkvæmdastjóri Stofnunar Sæmundar fróða

Helgar tilgangurinn
meðalið?

alsvert hefur verið rætt og ritað
um meðferð embættis sérstaks saksóknara á heimildum
til símhlustana við rannsókn svonefndra hrunmála. Fram hefur komið
opinberlega að á árunum 2009-2012
lagði embættið fram 116 beiðnir
um símhlustanir og voru þær allar
samþykktar af dómstólum. Gagnrýnt hefur verið að aðhald dómstóla
hafi ekki verið sem skyldi og bent á
að þessi framkvæmd samrýmist illa
ákvæðum mannréttindasáttmála
Evrópu.
Líklegt er að um eins konar Evrópumet sé að ræða en Moldavía komst þó
nærri þessu vafasama meti þar sem
99,24% allra beiðna um hlustun símtækja á árinu 2007 voru samþykktar
af þarlendum dómstólum. Í dómi
mannréttindadómstólsins frá árinu
2009 var framkvæmdin í Moldavíu
talin í andstöðu við 8. gr. sáttmálans
um friðhelgi einkalífs. Var þar meðal
annars vísað til þessa óvenju háa
hlutfalls, skorts á reglum um hlustun,
varðveislu og eyðingu gagna og um
vernd trúnaðarsambands lögmanns
og skjólstæðings.
Við meðferð nokkurra sakamála
á hendur fyrrum stjórnendum fjármálafyrirtækja síðustu misseri hefur
ákæruvaldið notast talsvert við upptökur af samtölum sem aflað var með
hlustunum. Valdir kaflar slíkra samtala hafa verið endurritaðir og lagðir
fram sem gögn í sakamálunum, auk
þess sem saksóknarar hafa séð ástæðu
til að spila umræddar hljóðupptökur
í réttarsal. Í mörgum tilvikum, líklega flestum, er um að ræða samtöl
sem umræddir einstaklingar áttu við
fyrrum samstarfsfélaga, vini eða ættingja stuttu eftir að þeir höfðu verið
leiddir til skýrslugjafar hjá embætti
sérstaks saksóknara með réttarstöðu
sakbornings. Við þá skýrslugjöf var
þessum einstaklingum óskylt lögum
samkvæmt að svara spurningum um
ætlaða refsiverða hegðun.

Grundvallarréttindi virt að vettugi
Tilviljun hefur augljóslega ekki ráðið

Með þessum dómi hefur
verið staðfest að brotið var
gegn rétti umræddra einstaklinga til réttlátrar málsmeðferðar.
tímasetningu hlustana í þessum
málum. Það fylgir því óvissa og
mikið hugarangur að vera sakaður
um refsiverða háttsemi. Markmiðið
með hlustunum við þessar kringumstæður, mörgum árum eftir atvik
málsins, var að hirða afrakstur af
þeim áhyggjum sem yfirheyrsla hjá
lögreglu veldur. Með öðrum orðum
var þess freistað að kanna hvort
umræddir einstaklingar myndu í
samtölum við sína nánustu og ráðgjafa varpa sök á sig sjálfa eða aðra.
Með þessari framkvæmd voru grundvallarréttindi þessara einstaklinga
virt að vettugi.
Málsvarnir sem reistar hafa verið á
ætluðum réttarbrotum embættis sérstaks saksóknara hafa takmarkaðan
hljómgrunn fengið hjá dómstólum
fram til þessa. Í dómi Hæstaréttar
frá 4. febrúar sl. bar þó svo við að
sú framkvæmd embættis sérstaks
saksóknara sem hér hefur verið lýst
var talin brjóta gegn 2. mgr. 64. gr.
sakamálalaga, 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 1. mgr. 70. gr.
stjórnarskrárinnar. Um afleiðingar
þessara réttarbrota segir í forsendum
dómsins: „Því verður horft framhjá
upptökunum við úrlausn málsins“.
Um þá framkvæmd embættis sérstaks saksóknara að hlusta á samtöl
ákærðu við verjendur á meðan á
rannsókn málsins stóð var að sama
skapi vísað til þess að þær upptökur
hefðu ekki verið lagðar fram í málinu,
enda væri lagt bann við því í sakamálalögum.
Þessi niðurstaða Hæstaréttar hlýtur
að vera mikið umhugsunarefni. Með
þessum dómi hefur verið staðfest að
brotið var gegn rétti umræddra einstaklinga til réttlátrar málsmeðferðar.
Þessi réttindi eru talin það mikilvæg
að þau eru tryggð í sakamálalögum,
lögum um mannréttindasáttmála
Evrópu og stjórnarskrá. Þagnarréttur
sakaðra manna stafar af því að í réttarríkjum heimsins hafa menn komist
að þeirri sameiginlegu niðurstöðu
að sekt manns þurfi að sanna með
öðrum hætti en þeim að sakborningurinn sjálfur verði krafinn sagna.
Reglan er eitt af svörum réttarríkisins
við því hvernig tryggja megi að saklausir menn verði ekki sakfelldir.
Af dómi Hæstaréttar virðist mega
draga þá ályktun að tilgangurinn
helgi meðalið við rannsókn þessara
mála. Ákæruvaldið rauf trúnað sem
samfélag réttarríkja hefur sammælst
um að sé undir öllum kringumstæðum heilagur. Enginn getur sagt með
vissu hvaða áhrif þetta hafði á rannsókn málsins og ákvörðun um útgáfu
ákæru. Freistingin fyrir lögreglu hlýtur að vera mikil hér eftir sem hingað
til að komast í þessar trúnaðarupplýsingar við rannsókn mála. Þess
eins verður að gæta að leggja ekki
fram afrakstur slíkra réttarbrota sem
sönnunargagn í sakamáli.

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

ÞÚ FERÐ LENGRA Á
NÝJUM NISSAN LEAF
TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN NISSAN LEAF MEÐ STÆRRI
RAFHLÖÐU OG MEIRI DRÆGNI FYRIR SUMARIÐ

NÝR NISSAN LEAF VÆNTANLEGUR
NÝ 30KW RAFHLAÐA / 250 KM* DRÆGNI
VISIA

Rafhlaða
24kWh

Eldsneyti Hestöfl
Rafmagn

109

Skipting

CO2

Verð kr.

Sjálfskipting

0

3.590.000

ACENTA

24kWh

Rafmagn

109

Sjálfskipting

0

3.990.000

ACENTA

30kWh

Rafmagn

109

Sjálfskipting

0

4.290.000

TEKNA

30kWh

Rafmagn

109

Sjálfskipting

0

4.590.000

ENNEMM / SÍA /

Tegund

NMxxxxx

Tryggðu þér nýjan Nissan Leaf með stærri rafhlöðu og meiri
drægni en nokkur annar rafbíll í þessum stærðarflokki.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

*250 km uppgefin drægni hverrar hleðslu miðast við uppgefnar tölur framleiðanda við staðlaðar bestu mögulegar aðstæður.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Nýjast
Domino’s-deild karla í körfubolta

KR - Keflavík

103-87

KR: Michael Craion 21/5 fráköst, Helgi Már
Magnússon 18, Pavel Ermolinskij 13/13
fráköst/9 stoðsendingar/3 varin skot,
Brynjar Þór Björnsson 12/4 fráköst/5 stoðsendingar, Ægir Þór Steinarsson 11, Darri
Hilmarsson 10/4 fráköst, Þórir Guðmundur
Þorbjarnarsson 7, Björn Kristjánsson 6/6
fráköst, Snorri Hrafnkelsson 5/4 fráköst.
Keflavík: Jerome Hill 17/18 fráköst/6
stoðsendingar, Guðmundur Jónsson
14/8 fráköst, Reggie Dupree 12, Magnús
Þór Gunnarsson 11, Valur Orri Valsson
11/5 stoðsendingar, Andrés Kristleifsson
7, Magnús Már Traustason 6, Davíð Páll
Hermannsson 4, Ágúst Orrason 3, Andri
Daníelsson 2.

Staðan
Efri hluti
KR
Keflavík
Stjarnan
Þór Þ.
Njarðvík
Haukar

Stjörnukonan Margrét Kara Sturludóttir á landsliðsæfingu í vikunni en kvennalandsliðið leikur í dag gegn Portúgal ytra. fréttablaðið/anton brink

Landsliðið er ljósi punkturinn
Margrét Kara Sturludóttir er komin aftur í landsliðið í körfubolta eftir fjögurra ára fjarveru. Hún sneri aftur
á fjalirnar í haust eftir að hafa tekið sér frí frá körfubolta í rúm þrjú ár. Ísland mætir Portúgal ytra í dag.
Körfubolta Margrét Kara Sturludóttir hafði ekkert spilað körfubolta í þrjú ár þegar hún gekk í raðir
Stjörnunnar í haust. Þessi kröftugi
leikmaður hefur nú unnið sér sæti
í landsliðinu á nýjan leik og spilar
með því í fyrsta sinn í fjögur ár þegar
Ísland leikur gegn Portúgal ytra í
undankeppni EM 2017.
„Þegar ég hætti á sínum tíma
leiddi ég ekkert hugann að því hvort
ég myndi aftur fá að spila með landsliðinu. Ég er samt afar ánægð og ótrúlega sátt með að vera komin aftur.
Hópurinn hefur breyst aðeins á
þessum árum en þetta eru allt saman
toppeintök,“ segir Margrét Kara.
Hún neitar því ekki að hún hafi
haft augastað á landsliðinu þegar
hún byrjaði að spila aftur í haust.
„Maður vildi standa sig vel og fá
viðurkenningu fyrir það. Tímabilið
hefur verið erfitt með Stjörnunni og
landsliðið er því kannski ljósi punkturinn við þennan vetur hjá mér.“
Stjarnan er nýliði í Domino’s-deild

kvenna og fékk stóran bita á markaðnum þegar liðið samdi við Margréti Köru. En tímabilið hefur ekki
gengið að óskum og liðið bæði skipt
um þjálfara og erlendan leikmann.

Þungt í vetur
Margrét Kara segist aðeins einbeita
sér að því nú að klára tímabilið vel og
hafi ekki íhugað framhaldið frekar.
„Þetta hefur verið þungt í vetur en
í sumar fór af stað mikið uppbyggingarstarf og væri sorglegt ef þetta
myndi svo allt saman splundrast í
lok tímabilsins,“ segir hún og bendir
á að staða liðsins í deildinni sé sérstök en liðið er í næstneðsta sæti
með sex stig.
„Við erum hvorki að fara í úrslitakeppnina né að falla. Samt eru sex
leikir eftir. Því hef ég aldrei kynnst
áður,“ segir Margrét Kara en ekkert
lið fellur úr Domino’s-deildinni í vor
þar sem hennar gamla lið, KR, dró lið
sitt úr keppni rétt áður en tímabilið
hófst

Til sölu

Renault Trafic
2008
Verð 1,200,000 + vsk
2 eigendur topp bíll og
nýlega yfirfarinn.
Upplýsingar í síma
820 4410
eða á
reynirkr@internet.is

Maður vildi standa
sig vel og fá viðurkenningu fyrir það.
Margrét Kara Sturludóttir

„Mér líkar mjög vel í Stjörnunni
en viðurkenni að ég er enn nokkuð
svarthvít. Það er mjög sorglegt
hvernig fór fyrir kvennaliði KR og ég
trúi ekki öðru en að jafn stórt félag
og KR geti farið mun betur að þessu.“
Margrét Kara kom ekkert nálægt
körfubolta í þrjú tímabil en hún bjó
í Noregi ásamt fjölskyldu sinni þar
sem hún starfaði sem verkfræðingur.
„Körfubolti er ekki stór íþrótt í
Noregi og það var ekki einu sinni lið í
bænum þar sem ég bjó. Ég er sátt við
að hafa tekið mér frí og einbeitt mér
að öðru. Ég átti yndislegan tíma með
fjölskyldunni,“ segir hún og bætir við
að hún hafi byrjað að stunda Cross
Fit. „Ég var að þykjast vera eitthvað
sterk,“ segir hún í léttum dúr.

Íþróttin orðin ómerkilegri
Margrét Kara hefur ávallt verið gríðarleg keppnismanneskja með mikið
og gott keppnisskap. Hún segir að
það hafi í grunninn ekki breyst á
þessum árum sem hún var í burtu.
„Ég tek körfuna öðruvísi heim til
mín. Mér finnst íþróttin sjálf ómerkilegri þegar ég horfi á litla barnið
mitt. En um leið og ég byrja að spila
þá kviknar í keppnisskapinu eins
og hjá flestum. Það hættir ekkert. Ef
maður missir það þá gæti maður allt
eins hætt þessu.“ eirikur@frettabladid.is

Verðum að spila
góða vörn
Ísland mætir
Portúgal í
undankeppni
EM 2017 ytra
í dag en bæði
lið töpuðu
fyrstu tveimur
leikjum sínum í keppninni, fyrir
Ungverjalandi og Slóvakíu. Ísland
á þó góðan möguleika á að ná í
sinn fyrsta sigur í keppninni.
„Það væri virkilega gaman að
ná í sigur þarna úti og koma svo
af fullum krafti í heimaleikinn
gegn Ungverjum [á miðvikudaginn],“ segir Margrét Kara en
hún hreifst með stemningunni
sem var á leik Íslands og Slóvakíu
í Laugardalshöllinni í haust.
„Ég man ekki eftir því að
þetta hafi verið svona áður. Það
var líka svo frábær stemning á
bikarúrslitaleiknum. Þetta er
því kannski aðeins að breytast,“
segir hún en gera má ráð fyrir því
að Margrét Kara muni fyrst og
fremst láta til sín taka í varnarleiknum í dag.
„Mér finnst langskemmtilegast að spila vörn og ég vona
að ég geti tekið nokkur fráköst
og slegið í nokkra bolta. En eins
og er svo oft tilfellið með íslensk
landslið þá er algert lykilatriði að
spila góða vörn enda erum við oft
tveimur númerum minni en andstæðingurinn. Það er eina leiðin
okkar til að eiga einhvern séns.“

30
26
24
22
22
20

Neðri hluti
Tindastóll
Grindavík
Snæfell
ÍR
FSu
Höttur

18
16
14
10
6
4

Þau bestu mæta til leiks
Allt besta frjálsíþróttafólk landsins
mætir til leiks á Meistaramóti
Íslands innanhúss sem fram fer
í Laugardalshöll um helgina.
Keppni hefst í dag, laugardag,
klukkan 11.00 og stendur yfir til
15.30. Á sunnudaginn hefst keppni
svo aftur klukkan 10.30 og lýkur
um klukkan 16.00. Búast má við
frábærri keppni í 60 metra hlaupi
kvenna þar sem Hafdís Sigurðardóttir er mætt til leiks þrátt fyrir að
vera flutt til Svíþjóðar og þá mun
Aníta Hinriksdóttir
keppa í 800 metra
hlaupi. Við miklu
er búist af Tristan
Frey Jónssyni,
hinum gríðarlega
efnilega syni
Jóns Arnars
Magnússonar, og
þá er
Kolbeinn
Höður
Gunnarsson líklegur
til afreka
í 200 og
400 metra
hlaupi
karla.

Í dag
12.40 Arsenal - Hull
Sport
14.30 Bayern - DarmstadSport4
14.50 Watford - LeedsSport
17.10 Bournem. - EvertonSport
17.10 Las Palmas - BarcaSport3
18.00 Northern Trust Golfstöðin
11.00 MÍ innanhúss 
Höllin
Eyjar
13.30 ÍBV - Fylkir
14.00 Selfoss - UMFA 
Selfoss
Framhús
14.00 Fram - ÍR
14.00 Haukar - FH Schenker-höllin
15.00 Fjölnir - Stjarnan
Dalhús
15.00 HK - KA/Þór
Digranes
16.00 Haukar - ÍBV Schenker-höllin

Á morgun

13.50 Blackburn - West Ham Sport
Sport5
13.55 Genoa - Udinese
13.55 Veszprém - Zagreb
Sport3
14.50 Tottenham - PalaceSport4
14.50 Málaga - Real MadridSport6
15.50 Chelsea - Man. City
Sport
15.55 Barcelona - P. SzegedSport3
16.30 Hannover - AugsburgSport5
18.00 Northern TrustGolfstöðin
19.40 Roma - PalermoSport
02.00 UFC. Cerrone - OliveiraSport
10.30 MÍ innanhúss 

Höllin

ÞÚ FINNUR EKKI FYRIR KÍLÓMETRUNUM
CITROËN C4
Það er auðvelt að gleyma sér við akstur þegar maður er á liprum, sparneytnum og þægilegum Citroën C4.
Hönnun hans er í senn hagnýt og grípandi. Ekki nóg með það heldur er hann búinn nýrri Puretech vél sem nýverið hlaut
eftirsótta titilinn Vél ársins (International Engine of the Year). Margverðlaunaða Puretech vélin sameinar frábæra frammistöðu,
lága eyðslu og litla koltvísýringslosun. Citroën C4 er fáanlegur með nýrri sex þrepa sjálfskiptingu sem hefur fengið mikið lof.
Sérstaða Citroën C4 felst jafnframt í fjölmörgum smáatriðum sem hámarka þægindi ökumanns og farþega. Má þar nefna
7“ snertiskjá í mælaborði, tölvustýrða miðstöð, fjölstillanleg sæti sem eru einstaklega þægileg, frábæra hljóðeinangrun,
hraðastilli og nýja kynslóð LED ljósa.

VERÐ FRÁ EINUNGIS

2.990.000 KR.

Komdu í reynsluakstur

citroen.is

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

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
Citroen_C4_rvk-sker_5x38_20160106_END.indd 1

8.1.2016 14:05:35

helgin
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Páll Óskar syngur í zumba-partíi
Zumba-kennararnir Thea, Jóa og Hrafnhildur dansa skemmtileg dansspor við hvert lag svo að partígestirnir geti fylgt þeim eftir.

Fréttablaðið/Anton Brink

Dans & Jóga stendur fyrir risa zumba-partíi í Valshöllinni að Hlíðarenda í dag kl 11.00. Um er að ræða einn stærsta
dans- og fitness-viðburð sem haldinn hefur verið hér á landi. Páll Óskar og Heiðar Austmann halda uppi stemningu.
Guðrún Jóna Stefánsdóttir

Þ

gudrunjona@frettabladid.is

etta verður risastórt partí í
stóra salnum í Valshöllinni
þar sem mörg hundruð
ljósum verður komið fyrir
ásamt stóru sviði og risastóru hljóðkerfi svo gestir upplifi allt í

senn, að vera á tónleikum, í partíi og í
zumba-tíma,“ segir Jóhann Örn Ólafsson zumba-kennari.
„Risapartíið var einnig haldið fyrir
fjórum árum á sama stað. Þá var uppselt og 500 manns skemmtu sér konunglega. Í ár verður salurinn helmingi
stærri og því hæglega hægt að taka á
móti 1.000 gestum,“ segir Jóhann Örn.
Páll Óskar syngur sex lög í part-

íinu um leið og zumba-kennararnir
dansa einföld og skemmtileg dansspor í mismunandi rútínum. Þá mun
Heiðar Austmann, plötusnúður spila
vel valin lög fyrir viðstadda. Zumbadans hefur notið vaxandi vinsælda
hér á landi, sem skemmtileg líkamsrækt – en dansinn byggist á gleði, fjöri
og góðri tónlist.
„15 milljónir manna um allan

heim sækja zumba-tíma í 200.000
mismunandi stúdíóum, dansskólum
og líkamsræktarstöðvum í yfir 180
löndum. Zumba er bandarískt fyriræki sem hefur starfað markvisst að
því síðustu 16 ár að fá heimsbyggðina
til að koma sér í og halda sér í betra
formi með dansi. Upphafsmaðurinn,
Beto Perez, er frá Kólumbíu og þaðan
fylgir honum suðræn salsa-tónlist

sem eru uppistaðan í prógramminu.
Svo í bland er spilað vinsælt popp,
diskó og jafnvel rokk auk tónlistar frá
ýmsum heimshornum,“ segir Jóhann
Örn fullur tilhlökkunar.
Jóhann Örn og eiginkona
hans, Thea, voru meðal þeirra fyrstu
sem kynntu zumba fyrir landsmönnum. Þau eiga og reka Dans & Jóga í
Valsheimilinu að Hlíðarenda.

T
AÐ SELJAS
Á
T
L
L
A
–
FLYTUR
VERSLUNIN

N
U
S
N
I
E
R
L AGERH

ATH.

LUNNI
LAGERSÖ
LÝKUR
AR
27. FEBRÚ

UR
T
T
Á
L
S
F
A
%
0
%
ALLT AÐ 770

áttborð,
liðarborð, n
h
,
rð
o
b
fa
só
og stólar,
heilsudýnur,
stakir sófar
r,
fa
só
u
Heilsurúm,
g
n
ar,
far, tu
heilsukodd
r, hvíldarsó
mel, kollar,
hvíldarstóla
m
a
sk
r,
a
d
d
vatnsko
dúnsængur,
ra.
g margt flei
rúmgaflar o

Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup

Opið:

Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

GO CRAZY

25%

LAUGARDAG 20/2
& SUNNUDAG 21/2

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

NÚ

37.425

af öllu*

Voss-sófaborð. Olíuborin eik. 90 cm. Áður 49.900 kr.

NÚ

29.996
NÚ

NÚ

5.246

4.496

Kugle-loftljós. 25 cm. Áður 39.995 kr.

NÚ

142.425
Moss-púði. 50 x 50 cm.
Áður 5.995 kr.

Gaudy globe-loftljós. Fjólublátt, svart eða
glært. 36 cm. Áður 6.995 kr.

Andorra-hornsófi með legubekk.
308 x 203 cm. Áður 189.900 kr.

NÚ

3.746
NÚ FRÁ

521

NÚ

17.246
NÚ

7.425

NÚ

2.246
Classic-handklæði. Mismunandi litir.
50 x 100 cm. Áður 1.495 kr. Nú 1.121 kr.
70 x 140 cm. Áður 2.995 kr. Nú 2.246 kr.
30 x 30 cm. Áður 695 kr. Nú 521 kr.

Dream-sæng. 135 x 200 cm.
Áður 22.995 kr.

NÚ

8.996

Stuff-poki fyrir þvott. Áður 2.995 kr.

NÚ

5.246

Efic-lugt. 17 cm.
Áður 4.995 kr.

Tree-fatastandur. Áður 9.900 kr.

NÚ

2.621
Zigzag-ábreiða. 130 x 170 cm.
Áður 11.995 kr.

NÚ

168.600

NÚ

12.746
Stone-kökudiskur á þremur hæðum.
Áður 3.495 kr.

Nature-rúmföt. 140 x 200/60 x 63 cm.
Áður 6.995 kr.

Majestick-skemill. Prjónaður. Ýmsir litir.
Áður 16.995 kr.

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

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

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum

Brandenburg

Þú venst

Kia Sportage brunar fram úr öllum væntingum
Ný kynslóð Kia Sportage setur ný viðmið í hönnun, þægindum og öryggi. Búðu þig undir að venjast athyglinni,
því Kia Sportage stenst ekki bara væntingar þínar — hann brunar fram úr þeim. Fyrsta flokks tæknibúnaður
og einstök gæði gera hverja ferð ógleymanlega. Þú verður að prófa til að sannfærast.
Ný kynslóð Kia Sportage bíður þín í Öskju og hjá umboðsaðilum um land allt.
ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

www.kia.com

athyglinni
Við frumsýnum nýja kynslóð Kia Sportage í dag,
laugardaginn 20. febrúar, frá 12– 16

Sérstakt tilboð fyrir Kia eigendur
– Frí 7 punkta skoðun
– 20% afsláttur af vara- og aukahlutum
– 30% af rúðuþurrkum og frí ásetning
Gildir aðeins laugardaginn 20. febrúar.

Nýr Kia Sportage á verði frá:
2WD 1,7 dísil, beinskiptur — 4.790.777 kr.
4WD 2,0 dísil, beinskiptur — 5.790.777 kr.
4WD 2,0 dísil, sjálfskiptur — 6.290.777 kr.
Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Jóhanna Guðrún segir barnastjörnutímann hafa tekið sinn toll. Hún hafi til að mynda fjarlægst vinkonur sínar sem hún sjái eftir í dag. Fréttablaðið/Ernir

Ekki eðlilegar aðstæður fyrir barn
Jóhanna Guðrún Jónsdóttir er fyrrverandi barnastjarna sem þurfti að þroskast hratt í heimi tækifæranna. Hún
hefur upplifað meira en margir á hennar aldri í bransanum, enda byrjaði hún ferilinn ung. Hún varð nýlega móðir
og segir það hlutverk smellpassa við hlutverk söngkonunnar. Annað Eurovisionlag er ekki úr myndinni.
Guðrún
Ansnes

Þ

gudrun@frettabladid.is

að er svolítið skrítið að
sitja heima í sófanum
og horfa, sérstaklega í
síðustu viku þegar svo
mikið var fjallað um Is
It True,“ segir Eurovis
ionfarinn og söngkonan Jóhanna
Guðrún Jónsdóttir, sem fór fyrir
Íslands hönd til Moskvu árið 2009
og keppti þar í einni þjóðaríþrótt
okkar Íslendinga, Eurovision.
Hún sneri aftur með silfrið upp á
vasann, líkt og Selma Björnsdóttir
gerði tíu árum áður. Þær deila
þannig besta árangri Íslendinga í
þessari keppni, sem virðist alltaf
hafa heillað landann jafn mikið
á þeim þrjátíu árum sem Ísland
hefur verið viðloðandi herlegheit
in. „Mér finnst ég nýkomin heim úr
þeirri keppni, þrátt fyrir að þá hafi
ég aðeins verið átján ára gömul.
Ég hef verið beðin um að taka þátt
á hverju ári síðan, og ég veit svo
sem ekki hvort ég myndi gera það.
Kannski ef rétta lagið kemur upp
í hendurnar á mér. Ég er svo sem
bara tuttugu og fimm ára.“

Óeðlilegar aðstæður fyrir barn
Þrátt fyrir ungan aldur er Jóhanna
Guðrún líklega reynslumeiri en flestir
jafnaldrar hennar í tónlistarbrans
anum hér á landi. Hún talar um þátt
töku sína í Eurovision fyrir sjö árum
sem endurkomu sína í bransann, þá
aðeins átján ára. Hún stimplaði sig
inn í íslenskt tónlistarlíf árið 2000,
aðeins níu ára gömul, er hún sendi frá
sér sína fyrstu plötu, Jóhanna Guðrún
9. Hún gengst því óhjákvæmilega við
nafnbótinni barnastjarna.
„Þetta eru auðvitað ekkert eðlilegar
aðstæður fyrir barn að vera í, þær eru
það bara ekki. Ég tel mig hafa komið
nokkuð vel út úr þessu, en ég á góða
fjölskyldu sem studdi vel við bakið á
mér og það var passað vel upp á að
ég væri rétt meðhöndluð. Mér fannst
þetta aldrei erfitt, bara gaman. Fannst
ég heppin. Þessi reynsla, sem ég fékk á
þessum tíma hér heima og ekki hvað
síst úti í Bandaríkjunum, er eitthvað
sem ég hef tekið með mér út í þetta
líf sem ég lifi í dag,“ útskýrir hún yfir
veguð. „Ég pældi einhvern veginn
ekki mikið í þessu sjálf, ég fór upp á
svið og söng, fór svo bara niður og
heim með mömmu og pabba. Mér
hefur alltaf liðið mjög vel á sviðinu
svo þannig séð var þetta ekkert mál
í mínum huga.“

Leiðin á toppinn
„Ég fór fyrst til Bandaríkjanna þegar
ég var ellefu ára gömul, og fór á
samning hjá Casablanca Records,
fyrirtæki þar sem Tommy Mott
ola, yfirmaður Sony á heimsvísu
og þáverandi eiginmaður Mariuh
Carey, réð ríkjum. Þegar þangað er
komið segir hann við mig að hann
sé að hætta hjá fyrirtækinu en vilji
taka mig með sér yfir í fyrirtækið
sem hann sé að koma á fót, sem
ég gerði. Svo kom upp viðskipta
ágreiningur sem ég var ekkert inni í,
en úr verður að samstarfið endar. Þá
hafði ég þegar unnið heilan helling
og verið að taka upp í hljóðveri úti.
Ég gerði í framhaldinu samning við
pródúserinn sem var búinn að vera
með okkur á vegum Tommys. Þann
ig kynnist ég svo lagahöfundinum,
sem síðar endaði á að pródúsera
Butterflies og Elvis-plötuna mína
þegar ég er sautján ára gömul. Þetta
var því frekar langt ferli sem skilaði
sér á endanum,“ útskýrir hún.
„Við mig var sagt: „Þú þarft að
þroskast hratt,“ var sagt við mig
og það var alveg hárrétt. Þarna
eru allir að gefa manni góð ráð og
leiðbeiningar, segja manni að gera
aðeins meira svona eða eitthvað
annað. „Það virkar betur ef þú ert
meira ljóshærð“ eða „virkar betur

ég fór að skjótast frá
þegar hún var
nokkurra vikna.
Þannig líður manni
ekki eins og maður sé
alveg búinn að týna
sjálfum sér. að koma
fram er svo stór
partur af mér.

ef þú ert í öðrum fötum“. Á tímabili
fannst fólki að við ættum að bíða
eftir að ég yrði fullorðinslegri. Ég var
lengi með krakkalegt andlit og var
alls ekki bráðþroska. Mér fór að líða
svolítið eins og líkaminn væri ekki
að gera það sem hann átti að vera
að gera, maður stjórnar líkamanum
auðvitað ekkert varðandi svona.
Rétt fjórtán ára gamalli er mér sagt
að ég þurfi eiginlega að vera dálítið
grennri. Ég hef aldrei verið feit og í
raun alltaf grönn eða bara venjuleg.
Hef alla tíð verið mikið í hestunum,
verið mikið úti og í íþróttum. Aldrei
verið mikill nammigrís eða leyft
mér allt, svo þetta þótti mér ósann
gjarnt og það fór dálítið á sálina á
mér. Þetta fylgdi mér svo í gegnum
unglingsárin, þó svo að ég hafi ekki
orðið veik, það er ég fékk ekki búli
míu eða anorexíu, en ég var ofboðs
lega viðkvæm fyrir þessu. Maður var
einhvern veginn alltaf undir ein
hverju eftirliti.“
Eðli málsins samkvæmt lagði
Jóhanna Guðrún sig alla fram við að
gera eins vel og hún mögulega gat,
enda mikið í húfi og markið sett
hátt. „Ég var í þannig félagsskap á
þessum tíma, á samningi hjá einum
helsta manni sem uppi hefur verið í
þessum bransa, fyrr og síðar. Hann
ætlaði sér að gera mig stóra, og var

Nýr Hyundai Santa Fe
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Fjórhjóladrif, sjálfskipting, 200 hestafla dísilvél

Hyundai Santa Fe er glæsilegasti bíllinn í Hyundai fjölskyldunni. Nýr Santa Fe er nú
með 200 hestafla, 2,2 lítra dísilvél og fjölda tæknilegra öryggisatriða sem auka öryggi
og auðvelda ökumanni að bregðast rétt við mismunandi aðstæðum. Komdu og upplifðu
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kerfum og gat í raun enga björg sér
veitt, því sama hvað hún sagði, það
gerði allt einungis verra, líkt og slík
kerfi bjóða oftar en ekki upp á. „Þannig að þetta voru nokkrir dagar í helvíti. Ég er svolítið hrædd við svona, og
er brennd af því. Persónulega hef ég
ekki áhuga á að vera í slúðurblöðunum yfirhöfuð. Auðvitað lendir maður
stundum þar, en mér finnst ég ekkert
það áhugaverð að skemmtilegt sé
að fjalla um mig. Ég er bara venjuleg
manneskja með hund, mann, barn og
jú, ég syng.“

Jóhanna Guðrún segir móðurhlutverkið fara býsna vel saman við hlutverk söngkonunnar. Hér sjást þær mæðgur, Jóhanna og Margrét Lilja.

marg oft sagt við mig; „Þú verður svo
stór, þú verður svo rík, þú átt eftir að
gera þetta og hitt“ og þá er ég bara
krakki. Þó ég sé að eðlisfari passíf á
allt svona, þá auðvitað étur maður
þetta upp í þess konar aðstæðum og
auðvitað, vegna þess að þarna voru
góð tækifæri, þá hlustar maður á
fólk sem veit eitthvað í þessum
bransa.“

Öryggi í bræðrunum
Aðspurð um viðbrögð grunnskólafélaganna við frægðinni sem fylgdi
barnastjörnutitlinum svarar hún til:
„Það komu alveg tímabil fyrst þar
sem þetta tók á, en svo hætti það
að vera spennandi í augum hinna
krakkanna. Ég hef alla tíð verið
nokkuð ákveðin og var alls ekki
undirgefið barn, sem þýðir að ég
sló bara frá mér ef einhver leiðindi
voru í gangi. Ég var heppin og átti
vini og stóran bróður sem hjálpuðu
til. Reyndar man ég eftir einu atviki,
þegar ég var að fara upp í unglingadeild og þá átti að halda busaball.
Þar var ég skrifuð efst á lista eldri
nemenda yfir þá sem átti að busa.
Ballið er rétt að byrja þegar ég sé
bróður minn, Sverri, sem er fjórum
árum eldri en ég, og vini hans labba
inn í skólann, tala við kennara og
svo aftur út. Þar með var ég komin af
listanum. Hann passaði mig þannig
úr fjarlægð, því hann var jú vaxinn

uppúr þessum skóla. Það var ákveðið öryggi í því.“

Missti af unglingsárunum
„Þetta ævintýri gerði það að verkum
að ég missti náttúrulega af unglingsárunum mínum. Ég hef alltaf
verið gömul sál og mikil kerling í
mér svo mér þótti ekkert erfitt að
eyða laugardagskvöldum uppi í sófa
með hundunum mínum. Meðan
vinkonur mínar fengu að vera unglingar og gera þá hluti sem unglingar
gera, var ég í allt öðrum hlutum. Ég
fjarlægðist þær þannig á þessum
tíma, en ég hef aldrei drukkið svo
dæmi sé tekið, ég ætlaði mér það
svo sem aldrei, en þessi djammpakki
klipptist alveg út úr mínum unglingsárum. Ég var ekki með, missti
bara af þessum tíma. Ég sé kannski
ekkert eftir því, þannig séð, en ég
hefði viljað verja meiri tíma með
vinkonum mínum. Þó ég sé í einhverju sambandi við þær í dag, þá
eru þær eðlilega miklu nánari hver
annarri en ég þeim. Það eru þessir
hlutir sem má alveg tala um sem
fórnarkostnað.“

Mér fór að líða
svolítið eins og
líkaminn væri ekki að
gera það sem hann átti
að vera að gera, maður
stjórnar líkamanum
auðvitað ekkert
varðandi svona. Rétt
fjórtán ára gamalli
er mér sagt að ég þurfi
eiginlega að vera
dálítið grennri.

Fórnarkostnaður frægðarinnar
Fórnarkostnaðarliðirnir deildust
niður á fjölmarga þætti í lífi Jóhönnu
Guðrúnar og segist hún hafa þurft
að spyrja sjálfa sig einfaldlega hvort
hún nennti að standa í þessu. „Nenni

í Gallerí Fold
mánudaginn 22. febrúar
uppboðið hefst kl. 18
Á uppboðinu verður gott úrval verka samtímalistamanna
svo og fjöldi frábærra verka gömlu meistaranna.
Forsýning í Gallerí Fold

laugardag kl. 11–17, sunnudag kl. 12–17,
mánudag kl. 10–17
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ég að hafa alltaf áhyggjur af þessum
hlutum, hvort ég sé 53 kíló eða hvort
ég sé svona eða hinsegin. Nenni ég
að fórna alltaf öllu, hoppa bara út og
vera þar og það sem mér er sagt? Því
þannig virkar þetta, þú gerir það sem
þér er sagt. Þetta hentaði mér ekki til
lengdar. Eftir því sem maður eldist
og skilur betur út á hvað lífið gengur
– ekki það að ég sé alvitur – þá lærir
maður að flokka hvað skiptir mann
máli. Hvað maður er tilbúinn að
gera. Ég er tilbúin að vinna mikið,
en ég fann þarna eftir að hafa prófað
að vera úti, að ég vil vera heima. Mér
þóttu öll skiptin erfið.“

Ekki áhugi fyrir slúðurblöðunum
Úr varð að hún sneri aftur heim og
átti svo sannkallaða endurkomu
þegar hún vann undankeppi Eurovision árið 2009 og hreppti svo annað
sætið í aðalkeppninni líkt og áður
segir. Hún skaust því af krafti aftur inn
í sviðsljósið. „Ég tók svo aftur þátt árið
2011, með lagið Nótt, en komst ekki
áfram í það skiptið,“ bendir hún á, en
viðurkennir að það hafi í raun ekki
verið það versta. „Í framhaldinu var
ég hökkuð í spað af DV, fyrir eitthvað
sem mér fannst ég ekki hafa gert. Ég
gerði ekkert eða sagði, heldur snerist
málið um að þegar úrslit undankeppninnar voru tilkynnt er myndavélinni stillt á borðið hjá mér og svo
þegar í ljós kemur að ég kemst ekki
áfram, sýni ég engin viðbrögð, hvorki
klappaði né brosti, enda rétt að meðtaka upplýsingarnar, þá staðreynd að
ég hafi ekki komist áfram, og tveggja
mánaða launalaus vinna þar með
farin í vaskinn að ákveðnu leyti. Allir
hefðu orðið fyrir vonbrigðum. En
þarna, á þessum tímapunkti, fannst
fólki eðlilegt að tala um að ég væri
bitur og gæti ekki samglaðst, sér í lagi
þar sem þetta voru Vinir Sjonna. Fólk
veit ekkert hvað gerist þegar slökkt
er á myndavélunum, en ég gekk
skömmu eftir að úrslitin voru tilkynnt
um allt húsið og kyssti sigurvegara til
hamingju.“ Þetta fannst mér sárt, og
að fólk gefi sér að ég hafi ætlast til að
vinna vegna þess að ég hafi lent í 2.
sæti þremur árum áður var glatað.
Að sjálfsögðu var það ekki svo, ég var
bara að keppa þarna alveg eins og allir
aðrir. Mér fannst leiðinlegt að fólk léti
eins og ég væri sálarlaus vitleysingur.
Þetta er allt fólk sem ég vinn með, og
þekki og sjálf tileinkaði ég mér mjög
snemma að maður mætir alltaf sama
fólkinu á leiðinni upp og á leiðinni
niður, og hef einsett mér að vera dísent manneskja.“
Varð Jóhanna Guðrún þannig
grimmilega tekin fyrir í athugasemda-

Mikilvægt að týna sér ekki
Jóhanna Guðrún og unnusti hennar,
gítarleikarinn Davíð Sigurgeirsson,
fengu svo bæði nýtt hlutverk síðasta
haust þegar þeim fæddist dóttirin
Margrét Lilja. Hún kom í heiminn
eftir þrjátíu og átta vikna meðgöngu,
en Jóhanna Guðrún þjáist af gigt og
því var henni ráðlagt að ganga ekki
lengur með stúlkuna. „Ég hef verið
með gigtina síðan ég var átta ára
gömul og oft vex hún af börnum.
Mín gerði það hins vegar ekki, heldur
hefur hún versnað. Ég vil ekki einblína á sjúkdóminn, vegna þess að
um leið og maður segir frá veikindum
þá verður oft ákveðin stimplun. Ég er
ekkert veik, ég er venjuleg og geri allt
sem venjulegt fólk gerir. Ég geri mitt
eins og aðrir, bara verkjuð.“
Þó sú stutta hafi rétt náð ellefu
mörkum við fæðingu hefur hún vaxið
og dafnað vel, og þær mæðgur eru
alsælar hvor með aðra. „Mér finnst
ég heppin að vera söngkona samhliða móðurhlutverkinu, þar sem ég
get þannig bæði sinnt henni og tónlistinni. Ég get skroppið frá, enda hef
ég mjög gott bakland. Fyrir mér er
það líka dálítið mikilvægt, en ég fór
að skjótast frá þegar hún var nokkurra vikna. Þannig líður manni ekki
eins og maður sé alveg búinn að týna
sjálfum sér, að koma fram er svo stór
partur af mér. Það skiptir mig máli að
líða ekki eins og ég sé orðin einhver
mamma alltaf heima á sloppnum,
með gubb í fötunum að skipta á kúkableiu,“ segir hún og brosið leynir sér
ekki. „Það skiptir alveg máli að finna
að maður er líka einhvers virði á
öðrum sviðum, því það er auðvelt að
finnast eins og maður sé ekki búinn
að gera neitt. Samt má heldur ekki
gleyma að þetta er bara tímabil, sem
er yndislegt og er frekar náttúrulegt
fyrir mér, en ég ætla sannarlega ekki
að koma hér og segjast eiga auðvelt
með þetta, því þetta er líka erfitt.“
Mörg járn í eldinum
Jóhanna Guðrún segir nýja hlutverkið vissulega setja henni skýrar
skorður. „Maður getur ekki tekið
allt, og það hefur áhrif á hvaða verkefni maður tekur að sér. Ég hef alltaf
átt erfitt með að segja nei, það hefur
eiginlega ekki verið til í minni orðabók þegar kemur að verkefnum, en
sumt gengur bara ekki upp núna.“
En það þýðir þó ekki að söngkonan
hafi ekki nóg að gera, og fer fjarri
að hún hafi setið auðum höndum í
fæðingarorlofinu fram til þessa. Hún
kemur til með að senda frá sér lag
hvað úr hverju, sem hún hefur unnið
í samstarfi við Hallgrím Óskarsson
og ætti að falla eins og flís við rass
aðdáenda Jóhönnu, sem hún segir
flesta eiga sameiginlegt áhugamál
í „ekta Eurovisionlögum“, en líkt
og margir vita er Hallgrímur ansi
lunkinn við að semja lög sem rata í
forkeppnirnar hér heima. „Svo erum
við Davíð búin að vinna saman að
öðru lagi, sem kemur sennilega fljótlega á eftir hinu. Ég ætla að reyna að
senda frá mér efni með jafnara millibili núna, ég hef verið heldur slök
við það,“ segir hún kímin. „En það
er einu sinni þannig að ef þú ætlar
að halda þér á floti sem tónlistarmaður á Íslandi, þá þarftu að hafa
mörg járn í eldinum og ég er enn að
venjast þessu lífi. Ég er enn að læra
að leggja fyrir þegar vel gengur, því
það koma alltaf nokkrir mánuðir
sem ekki eru beint æðislegir á móti
hinum sem ganga vel. Maður þarf að
vera ansi sparsamur og skipulagður,
ég er að þjálfa mig upp í þessu. Þetta
er það sem ég hef alltaf ætlað mér að
gera, mér líður best á sviði og þar hef
ég stjórnina. Ég hef ekkert plan B.“

Extreme Iceland er ört stækkandi ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjandi sem
veitir ferðamönnum alhliða þjónustu og býður upp á ferðir af öllu tagi um land allt.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 75 manns í fullu starfi, þar af um 40 leiðsögumenn,
en áætlað er að starfsmannafjöldi verði kominn yfir 100 manns áður en árið er úti.
Skrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Skútuvogi 13a í 950fm húsnæði. Bónus er í
næsta húsi, mötuneyti er á staðnum, borðtennisborð, foosball borð og margt fleira.
Verkstæði og aðstaða fyrir leiðsögumenn er í Vatnagörðum 12 í 1500fm húsnæði
(sem nú er verið að breyta í 2000fm).
Við leitum að hæfileikaríku og öflugu fólki í flestallar deildir.

Markaðsdeild

Við leitum að starfsmanni í Markaðs- og upplýsingatæknideild. Helstu verkefni
eru að uppfæra og viðhalda vefsíðum fyrirtækisins, skrifa blogg, aðstoða með
myndabanka, aðstoða með umsjá samfélagsmiðla, tala við samstarfs- og endursöluaðila sem og önnur tilfallandi verkefni.
Um er að ræða fjölbreytt starf í skemmtilegum hóp.
Starfið heyrir undir markaðsstjóra Extreme Iceland.
• Reynsla af Wordpress, Joomla eða svipuðu vefumsjónarkerfi er kostur.
• Reynsla af CSS eða HTML er kostur.
• Reynsla af almennri online markaðssetningu er kostur.
• Reynsla af notkun samfélagsmiðla til markaðssetningar er kostur.
• Reynsla af myndvinnslu er kostur.
• Góð færni í ensku er skilyrði.
• Almenn þekking og færni á tölvur er skilyrði (Windows).
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

IT sérfræðingur

Söludeild - Hlutastarf

Við óskum eftir hlutastarfsfólki í söluver.
Um er að ræða 25% til 50% hlutastarf, eftir því hvað hentar.
Aðallega er um að ræða kvöld og helgarvinnu.
Kjörið fyrir námsmenn á háskólastigi (möguleiki á að fara í
fullt starf í söludeild að námi loknu).
Helstu verkefni:
• Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila
• Sala á ferðum okkar
• Afgreiðsla á bókunum
Hæfniskröfur
• Mjög gott vald á íslensku, ensku og gjarnan fleiri tungumálum
• Þekking á Íslandi og reynsla af ferðalögum innanlands
• Menntun í ferðamálafræði eða sambærilegu
• Gott tölvulæsi
• Metnaður til að ná árangri í sölu og þekkingu
• Jákvætt viðhorf, sveigjanleiki og nákvæmni í vinnubrögðum

Við leitum að kerfisfræðingi eða IT sérfræðingi, í upplýsingatækni- og
markaðsdeild.

Starfið heyrir undir sölustjóra.

Meðal verkefna er að sjá um tölvubúnað í fyrirtækinu, uppsetning, umsjá og
innkaup á hugbúnaði og tölvubúnaði. Viðhald og umsjón með bókunarkerfum,
tölvupósti, símkerfi, server og öðru.
Við notum Google Apps, Office 365, Windows, IP símkerfi og margt fleira.
Einnig væri gott viðkomandi gæti aðstoðað við viðhald á heimasíðum
fyrirtækisins, sem og að aðstoða við netöryggi.

Við óskum eftir reynslumiklum ökuleiðsögumönnum í fullt starf.

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf, í góðum hópi.

Forritari

Við óskum eftir forriturum í hugbúnaðarteymi okkar, bæði front-end og back-end.
Um mörg spennandi verkefni er að ræða, þar sem við erum að þróa margvíslegan hugbúnað tengdan ferðaþjónustu.
Æskilegt er að hafa reynslu af:
MVC C#, JavaScript, jQuery, JSON, REST vefþjónustur og AngularJS.
Starfið heyrir undir tæknistjóra Extreme Iceland.
Um er að ræða fjölbreytt starf í stórum og góðum hópi.
Ekki hika við að hafa samband til að fá frekari upplýsingar.

Söludeild - Fullt starf

Helstu verkefni eru
• Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila
• Sala á ferðum okkar
• Hönnun, skipulagning og frágangur ferða
• Bókanir fyrir viðskiptavini
Hæfniskröfur
• Mjög gott vald á íslensku, ensku og gjarnan fleiri tungumálum,
svo sem þýsku, frönsku, norsku eða kínversku
• Víðtæk þekking á Íslandi og reynsla af ferðalögum innanlands
• Menntun í ferðamálafræði eða önnur háskólamenntun er kostur
• Gott tölvulæsi
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu
• Metnaður til að ná árangri í sölu og þekkingu
• Jákvætt viðhorf, sveigjanleiki og nákvæmni í vinnubrögðum

Ökuleiðsögumenn - Fullt starf

Hæfniskröfur
• Sérhæfð menntun (viðurkennt leiðsögunám eða sambærilegt)
og/eða mikla reynslu í leiðsögn/ ökuleiðsögn.
• Vettvangshjálp í óbyggðum (WFR) eða sambærileg námskeið.
• Fjallamennska 1 og/eða reynsla á fjallaferðum.
• Námskeið í Rötun.
• Gunnnámskeið á jökli ( Jöklaleiðsögn 1),
reynsla sem leiðsögumaður á jökli æskileg.
• Stóra meiraprófið (D) og reynsla sem ökuleiðsögumaður æskileg.
• Gott vald á íslensku og ensku. Önnur tungumál stór kostur.
• Góð mannleg samskipti
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Vinnur vel undir álagi
Starfir heyrir undir yfir-leiðsögumann (deildarstjóra gædadeildar).

Ökuleiðsögumenn á verktakaskrá

Við óskum eftir reyndum ökuleiðsögumönnum á verktakaskrá.
Í boði eru mörg verkefni allt árið.
Hæfniskröfur
• Sérhæfð menntun (viðurkennt leiðsögunám eða sambærilegt)
og/eða mikla reynslu í leiðsögn/ ökuleiðsögn.
• Vettvangshjálp í óbyggðum (WFR) eða sambærileg námskeið.
• Fjallamennska 1 og/eða reynsla á fjallaferðum.
• Námskeið í Rötun.
• Gunnnámskeið á jökli ( Jöklaleiðsögn 1),
reynsla sem leiðsögumaður á jökli æskileg.
• Stóra meiraprófið (D) og reynsla sem ökuleiðsögumaður æskileg.
• Gott vald á íslensku og ensku. Önnur tungumál stór kostur.
• Góð mannleg samskipti
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Vinnur vel undir álagi
Starfir heyrir undir yfir-leiðsögumann (deildarstjóra gædadeildar).

Starfið heyrir undir sölustjóra.

Eingöngu er tekið við umsóknum gegnum email
á netfangið: vinna@extremeiceland.is
Vinsamlegast setjið þá stöðu sem sótt er um
í Subject.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Boogie
3ja sæta
sófi & stóll

DORMA

Slitsterkt áklæði. Margir litir. Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.
Stóll
Þriggja sæta sófi

Aðeins 99.900 kr.

VERÐ

54.900 kr.

ÁTTU VON Á

ROMA

Ruben

Ljósgrátt eða dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
B: 200 cm. D: 100 cm. H: 50 cm.
Svefnpláss: 120x200 cm.

Grátt slitsterkt áklæði. Hægri og vinstri tunga.
Rúmfatageymsla í tungu. Stærð: 240/160 x 90 cm H: 85 cm.
Svefnsvæði: 140x195 cm.

svefnsófi

svefnsófi með tungu

gestum?

Fullt verð: 139.900 kr.

Dormaverð 89.900 kr.

Tilboðsverð 99.900 kr.

30%
AFSLÁTTUR

OPUS

Grátt slitsterkt áklæði.
Hægri og vinstri tunga.

hornsófi með tungu

Fullt verð: 369.900 kr.

Aðeins 258.930 kr.
Afgreiðslutími
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum I 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri I 558 1100
Skeiði 1, Ísafirði I 456 4566

OPUS

tungusófi

30%
AFSLÁTTUR

Aðeins 160.930 kr.

Grátt slitsterkt áklæði.
Hægri og vinstri tunga.
Fullt verð: 229.900 kr.

Fyrir fólk sem
stækkar og stækkar

DÚNMJÚKT
TVENNUTILBOÐ
O&D dúnsæng – Stóri björn

FERMINGAR

· 50% dúnn og 50% smáfiður

TVENNA

Fullt verð: 19.900 kr.
+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals:
25.800 kr.

19.800 kr.
FERMINGAR

TILBOÐ

MISTRAL HOME
sængurföt
Sængurföt úr 100%
bómullarsatíni
þrír litir.
300 tc.

FERMINGAR

Fullt verð:
8.990 kr.

TILBOÐ

6.990 kr.
FERMINGAR

TILBOÐ

SHAPE
Shape Comfort
koddi fylgir með
að verðmæti
5.900 kr.
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

NATURE’S REST
heilsurúm
Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.
Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.

DORMA

SQUERE
rúmgafl

DORMA

VERÐ

SQUERE
náttborð

VERÐ

Fullt verð: 79.900 kr.

Rúmgafl úr PU leðri. Hægt að fá í nokkrum
stærðum og í brúnu, hvítu og svörtu
Verð að neðan miðað við rúmbreidd 120 cm.

Náttborð úr hvítu
eða svörtu PU leðri.
Stærð: 48 x 41 H: 50 cm.

Aðeins 69.900 kr.

27.900 kr.

15.900 kr.

FRONT náttborð

PARIS náttborð

FIRENZE náttborð

INFINITY náttborð

Hvítt eða svart

Eik

Hvítt

Hvítt

15.900 kr.

19.900 kr.

13.900 kr.

13.900 kr.
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Krisín Þorsteinsdóttir leggur mikið á sig til að ná þeim árangri sem raun ber vitni. Móðir hennar, Sigríður Hreinsdóttir, segir því miður ekki tekið nógu vel eftir fötluðum einstaklingum sem gera það gott í sportinu.

Fyrirhyggjusöm sunddrottning
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kristín Þorsteinsdóttir er nýkomin heim af alþjóðlegu sundmóti í Malmö þar sem hún sló enn eitt metið. Eftir situr
gleðin yfir að stíga á pall með samlöndum sínum, en á mótinu var sérflokkur fyrir keppendur með Downs-heilkenni sem því miður er óalgengt. Hún festi nýverið kaup á eigin íbúð og er nú í óðaönn við að undirbúa flutninga.
Guðrún
Ansnes

K

gudrun@frettabladid.is

ristín Þorsteinsdóttir
er ísfirsk sundkona
á heimsmælikvarða,
sem hefur klifið metorðastigann hratt í
íþróttinni. Kristín
er með Downs-heilkenni og er
best í sínum flokki, S16, í gjörvallri
Evrópu, en það fékk hún staðfest
á Evrópumóti fólks með Downs
sem fram fór á Ítalíu í nóvember á
síðasta ári. Hún sneri aftur heim til
Ísafjarðar, þar sem hún býr ásamt
fjölskyldu sinni, með tvenn gullverðlaun, eitt silfur og eitt brons.
Eins og það hafi ekki verið nóg, þá
setti hún tvö heimsmet og alls átta
sinnum bætti hún Evrópumet í sex
greinum. Hún hefur þrisvar sinnum
verið valin íþróttamaður Vestfjarða, auk þess að vera valin Vestfirðingur ársins 2015 og varð önnur
í kjöri Vísis á manni ársins 2015.
Um liðna helgi lagði Kristín svo
land undir fót og keppti á alþjóðlegu
sundmóti fatlaðra í Malmö í Svíþjóð,
og setti þar nýtt heimsmet í 25 metra
skriðsundi, auk þess að bæta eigið
Evrópumet í 50 metra skriðsundi og
25 metra baksundi.

Keppir alltaf upp fyrir sig
„Það var mjög fínt, það var gaman að
hafa svona flokk fyrir mína fötlun.
Það var gaman að keppa með öðrum
frá Íslandi, en ekki alltaf bara ég ein
að keppa,“ segir Kristín aðspurð um
mót liðinnar helgar, en tíðindum
þykir sæta að keppt sé í svonefndum
S16 flokki, þar sem íþróttamenn
með Downs-heilkennið etja kappi,

ÞARNA ER Á FERÐINNI
MANNESKJA SEM HEFUR
VERIÐ AÐ SLÁ HEIMSMET,
SVO ÞAÐ VÆRI AUÐVITAÐ
GAMAN AÐ GETA REYNT
FYRIR SÉR Í FLEIRI
GREINUM
Sigríður Hreinsdóttir

en allajafna keppa þeir einstaklingar
í flokki S14. Til glöggvunar má benda
á að það er sami flokkur og Jón Margeir Sverrisson Ólympíufari keppir í,
og segir Sigríður Hreinsdóttir, móðir
Kristínar, ansi langan veg milli fötlunar Jóns og Kristínar. „Það er verið
að mótmæla þessu, og þetta er
meginástæða þess hvers vegna sundíþróttamenn með Downs eru ekki að
fara á Ólympíuleikana. Ég veit ekki
nákvæmlega hvernig staðan er á
þessu, en veit að baráttunefnd fyrir
Downs er alltaf að störfum. Í grunninn er Kristín alltaf að keppa upp
fyrir sig,“ útskýrir hún.
Kristín á gott bakland, en fjölskyldan leggur sig alla fram við að
styðja við bakið á henni í sundinu,
sem og á öðrum vígstöðvum. Það á
reyndar við um töluvert fleiri í nærsamfélagi Kristínar, en velunnarar
hennar, undir handleiðslu móðurbróður Kristínar, Jóns Páls Hreinssonar, tóku sig saman fyrir Evrópu-

mótið á Ítalíu og stofnuðu sérstakt
stuðningsteymi. „Þá fór boltinn
svolítið að rúlla þar sem þessu fylgir
rosalegur kostnaður og vinna. Þetta
félag sér eiginlega alveg um þann
vinkil að fjármagna. Foreldrar eiga
ekki að vera í þeirri stöðu að þurfa
að safna styrkjum. Ég var búin að
reyna þetta, en þetta er ofboðsleg
vinna, alls konar pappírar og mikið
umstang. Þegar við höfum svona einstakling í höndunum, sem þá þegar
hafði verið kosinn íþróttamaður Ísafjarðar, og á leiðinni á EM, varð að
gera eitthvað meira.“

Afrek fatlaðra vanmetin
Kristín hefur mikið fyrir þeim
árangri sem hún hefur náð og það
sést vel á afrekunum. „Hún æfir
þrisvar í viku, en þarf samt að hafa
heilmikið fyrir því að mæta á þessar
æfingar, standa sig vel á þeim, fara
í þrek og passa upp á mataræðið.
Þó hún sé ekki að synda á við heilbrigðan einstakling, þá er hún að
synda á sínum forsendum og sé
miðað við hennar fötlun, er hún að
standa sig algjörlega frábærlega,“
segir Sigríður þegar málefni fatlaðra
í fjölmiðlum ber á góma. „Ég veit að
í íþróttaheiminum hefur verið sagt
að ekki liggi eins mikið að baki og
hjá ófötluðum, og var Kristín Rós
sundkona til að mynda ekki valin
íþróttamaður ársins einhvern tíma
af þessum ástæðum.“
Telurðu að ef um ófatlaðan einstakling hefði verið að ræða, að
heimsmet Kristínar hefðu vakið
meiri athygli fjölmiðla? „Já, án efa.
Auk þess sem viðkomandi hefði
alltaf haft miklu fleiri í kringum sig
til að sinna slíku. Við erum að halda
utan um alla boltana kannski tvö
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eða þrjú. Þessi mismunun verður
alltaf, við verðum líklega bara að
fara að viðurkenna það. Eða hvað?
Nei, maður ætti ekki að þurfa að
gera það.“

Hefðum átt að flytja suður
Eins og áður segir er Kristín Ísfirð
ingur í húð og hár, borin þar og
barnfædd. Hún unir sér vel á Ísa
firði, en stendur þó frammi fyrir
þeirri staðreynd að laugin sem
hún æfir sig í er töluvert minni en
keppinautar hennar annars staðar
hafa aðgang að og það setur ákveðið
strik í reikninginn, þótt hún standi
sig jafn vel og raun ber vitni.
„Það er erfitt að byggja upp sund
íþróttina þegar sundfólk getur
aðeins tekið þátt í stuttum greinum.
Þetta hamlar Kristínu vissulega.
Þarna er á ferðinni manneskja sem
hefur verið að slá heimsmet, svo það
væri auðvitað gaman að geta reynt
fyrir sér í fleiri greinum. Auk þess
sem hér æfir hún ein til keppni,“
bendir Sigríður á. Kristín tekur
undir orð móður sinnar og bætir
við: „Sko, við hefðum átt að flytja til
Reykjavíkur,“ glettin á svip, en hún
hefur margsinnis lýst yfir að hana
langi ekki að flytja í stressið sem
fylgir höfuðborginni, enda líkar
henni vel við rólegheitin sem hún
hefur átt að venjast fyrir vestan.
Sigríður viðurkennir að vissulega
hafi komið upp hugmyndin um að
flytjast með Kristínu suður til að
geta stutt enn betur við bak sund
konunnar, en svo hafi verið ákveðið
að gera það ekki og reyna frekar að
gera það besta úr aðstæðum á Ísa
firði. „Það er mikið meira en að segja
það að ætla að flytja suður. Hér er
vel haldið utan um hana, vinnan
hennar er æðisleg, og hér er hún
frjáls ferða sinna. Hingað til hefur
aðeins verið rætt að fara til Reykja
víkur í aðdraganda stórmóta og æfa,
en vitum svo ekkert hvort eitthvað
verður af því.“
Flýgur brátt úr hreiðrinu
Kristín starfar á Heilbrigðisstofnun
Vestfjarða, þar sem henni líður
afskaplega vel. Þá hefur hún nýlega
fest kaup á sinni fyrstu íbúð og
hyggst flytjast úr foreldrahúsum
hvað úr hverju. Hefur hún lagt fyrir
frá því hún var sextán ára og fékk
sínar fyrstu örorkubætur. „Það eru
bara ellefu dagar í að ég flytji,“ segir
Kristín og ljómar öll, en á meðan
þær mæðgur skelltu sér á mótið í
Malmö var pabbi hennar heima að
standsetja íbúðina svo spenningur
inn fyrir breyttum tímum er mikill.
Hún hefur ekki stórar áhyggjur af
foreldrum sínum sem skilin eru eftir
tvö, þau geti bara komið í heimsókn.
„Ég ræð engu. Þetta er það sem hún
hefur stefnt á og nú er komið að því.
Ég hefði helst viljað bíða í tvö til þrjú
ár, en maður verður að hlusta á full
orðinn einstakling.“ Kristín lítur á
mömmu sína og skýtur að: „Takk
fyrir að aðstoða mig mamma og
hjálpa mér svona mikið.“ Þær skella
báðar upp úr, og Sigríður bendir á
að hún sé ansi dugleg við að hrósa,
og við höfum sagt frá því áður en
þegar hún setti fyrsta heimsmetið
sitt, að þá knúsuðumst við svo
lítið og svo segir hún: „Takk fyrir
að eignast mig.“ Það var góð viður
kenning fyrir mömmu. Þær verða
ekki betri.“Ósátt við kerfið
„Kristín er mjög sátt við sjálfa sig
og sitt líf. Hún sýnir okkur óspart
hve ánægð hún er með sína stöðu,“
bendir Sigríður á, og talar þar í
samhengi við umræðu sem skók
netheima ekki alls fyrir löngu, þar
sem tekist var á um fóstureyðingar
í kjölfar upplýsinga um fóstur með
Downs-heilkennið. Sigríður segir
umræðuna erfiða. „Maður fer ein
hvern veginn allan skalann varð
andi þetta. Aðallega verð ég þó
að viðurkenna að ég verð svolítið
pirruð, svolítið móðguð og reið. En
þó ekki beint við fólkið sem tekur
ákvarðanirnar, heldur kerfið. Hver
er ástæðan fyrir að eingöngu er
ráðist á þessa fötlun í skimun? Við
vitum að þetta er ekki það erfiðasta
sem þjóðfélagið þarf að höndla.
Auðvitað er það svo að fólk með
þessa fötlun er mismunandi, rétt
eins og við hin og því afar misjafnt
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hvernig það plumar sig í lífinu,“
útskýrir hún alvarleg og heldur svo
áfram: „Ég viðurkenni það alveg, að
sem óreynd og óþroskuð á þessu
sviði, þá veit ég ekkert hvernig ég
hefði brugðist við ef okkur, for
eldrum hennar, hefði verið boðið í
slíka skimun á sínum tíma. Ég skildi
ekki umræðuna sem átti sér stað á
netinu um daginn, og því síður
myndbirtinguna. Ég náði þessu ekki,
og ég er mikið að vanda mig við að
vera varkár, þar sem ég vil ekki vera
dómhörð. Sjálf fór ég frá þessari
umræðu, ég hafði hvorki löngun né
geð í mér til að fylgjast með. Þannig
getur maður orðið reiður og maður
græðir ekkert á því.“

Kristín var ekki há í loftinu þegar hún var þegar tekin að synda. Hér er hún sex ára gömul á sundnámskeiði.

Bjóðum nú nýja þvottavél
og nýjan þurrkara á
einstöku kynningarverði.
Frábært par, sem hugsar vel um þig.

8

Bosch, þvottavél

Bosch, þurrkari

Serie 4, WAN 282B7SN

Serie 4, WTH 8520SSN

Ný 7 kg þvottavél með íslensku stjórnborði.
1400 sn./mín. og í orkuflokki A+++.
Mjög hljóðlátur, kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð.

Nýr 8 kg þurrkari með íslensku stjórnborði og rafrænum
rakaskynjara. Orkuflokkur A++. 40 mínútna hraðkerfi.
Krumpuvörn við lok þurrkunar.

Kynningarverð: 89.900 kr.
Fullt verð: 129.900 kr.

Kynningarverð: 89.900 kr.

Fullt verð: 129.900 kr.

Vélarnar fást eingöngu í Bosch-búðinni.
Tilboð gildir til 1. mars eða á meðan birgðir endast.
Opið virka daga frá kl. 11 - 18
og á laugardögum frá kl. 11 - 16.

Hlíðasmára 3 . Sími 520 3090
www.bosch.is
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Uppáhaldsstaður Elmu í íbúðinni
er borðstofan. „Þetta er eiginlega
hjartað í íbúðinni. Hér borðum við
góðan mat. Reyni finnst gaman að
elda og er mjög góður kokkur. Það
er opið eldhús hjá okkur þannig
að þetta er svolítið flæðandi.“

Lifandi
og litríkt
Leikkonan Elma Lísa Gunnarsdóttir hefur
komið sér vel fyrir í hlýlegri íbúð í Vesturbænum ásamt fjölskyldu sinni.
Viktoría
Hermannsdóttir

viktoria@frettabladid.is

Leikkonan Elma Lísa Gunnarsdóttir
býr á hæð á Kvisthaga í Vesturbænum ásamt eiginmanni sínum, Reyni
Lyngdal, og dætrum þeirra, Unu
og Nínu Magneu. „Við höfum búið
hérna síðan 2008 og ég hugsa að
við verðum bara hér. Íbúðin rúmar
okkur vel, þetta er frábær staðsetning
og svo eigum við frábæran nágranna,

það skiptir líka miklu máli. Okkur
líður mjög vel hérna,“ segir Elma
en hún leikur í leikritinu Old Bessastaðir sem var frumsýnt nýlega og
hefur hlotið góða dóma. Hún nýtur
þess að slaka á eftir mikla vinnutörn
og finnst þá best að vera heima.
Það er hlýleg og björt stemming í
íbúðinni. „Ég held að stíllinn okkar
sé bara frekar lifandi og litríkur. Ég
vil hafa hlýlegt og kósí. Ég blanda
saman gömlu og nýju, er með muni
sem skipta mig máli.“

Þennan rauða stól smíðaði afi Elmu. „Hann hefur mikið
tilfinningalegt gildi fyrir mig og var í herberginu mínu þegar
ég var lítil. Núna finnst Nínu Magneu dóttur minni gaman að
sitja í honum.”

Kaffivélina fékk Reynir, eiginmaður Elmu, í þrítugsafmælisgjöf. „Þetta er mest notaða græjan á heimilinu. Ég elska hana. Ég sé um kaffið á heimilinu og er mjög góð í
því,“ segir Elma sem vann sem kaffibarþjónn á sínum yngri árum og vann á Kaffi Olé
þegar það var og hét. „Ég bý að því,“ segir hún hlæjandi. Fréttablaðið/Anton Brink

Efri myndin, af gula kúrekastígvélinu, er eftir Snorra
Ásmundsson og sú neðri eftir Kristínu Gunnlaugsdóttur.

Mánaðarbollarnir eru í miklu uppáhaldi hjá Elmu en þeir eru geymdir í glerskáp inni í eldhúsi. „Amma mín heitin átti þessa
bolla og mér þykir mjög vænt um þá. Ég nota þá meira spari en það er mjög gott að drekka úr þeim.“

fólk
Kynningarblað
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Glæsileg fjölskylda sem nú er flutt í Hafnarfjörðinn. Frikki Dór með kærustunni, Lísu, og dótturinni Ásthildi. MYND/STEFÁN

Ágætt að standa á kantinum
Það er margt að gerast hjá Friðriki Dór Jónssyni um þessar mundir. Í næsta mánuði kemur út nýtt hressilegt lag frá
honum sem vafalaust á eftir að fara vel í landann, líkt og önnur lög hans. Þá mun hann syngja Þjóðhátíðarlagið í ár.
Úrslit Söngvakeppni Sjónvarps
ins eru í kvöld og þar kemur
Frikki Dór að sjálfsögðu fram.
Hann lenti í öðru sæti keppn
innar í fyrra og keppti síðan í
Vínarborg ásamt Maríu Ólafs
dóttur. „Ég hef fylgst með keppn
inni þetta árið þótt ég hafi ekki
náð að sjá beinu útsendingarnar
og er spenntur fyrir kvöldinu í
kvöld. Ég verð í salnum,“ segir
hann.
Þegar Frikki er spurður hvort
hann hefði viljað vera keppandi,
svarar hann: „Bæði og. Þetta var

mjög skemmtilegt ferli í fyrra
og gaman að vera með. Núna er
miklu meira lagt í keppnina og
það hefði vissulega verið gaman
að taka þátt. Ég verð þó að viður
kenna að ég sakna þess ekki
beint. Ég hef svo margt annað
að gera. Það var ekki á dagskrá
hjá mér að senda inn lag að þessu
sinni. Mér finnst eiginlega alveg
ágætt að standa á kantinum,“
segir Frikki galvaskur. „En ég
á virkilega hlýjar minningar frá
því í fyrra. Eurovision-keppnin í
Vínarborg var frábær upplifun.“

Áttu ekki eftir að taka þátt
aftur síðar? „Ég á eiginlega ekk
ert svar við því. Maður verður
bara að sjá til.“

Nýtt lag
Frikki er að leggja lokahönd
á nýtt lag ásamt strákunum í
StopWaitGo en þeir hafa mikið
unnið saman. Lagið Skál fyrir
þér er hluti af því samstarfi en
það hefur verið eitt allra vinsæl
asta lag landsins frá því í haust.
„Síðustu lögin mín hafa verið
róleg en það er mikill hressleiki

Okkur líður mjög vel á nýja staðnum þótt við
séum varla búin að taka upp úr kössunum.
Vonandi verður þetta heillaskref. Það var alltaf stefna
mín að fara aftur í Fjörðinn en ég þurfti auðvitað
samþykki kærustunnar.
Frikki Dór

Heilsupakkinn
Fyrir þá sem vilja
viðhalda góðri
heilsu, mælum
við með gæðavítamínum og
næringarefnum
frá Natures Aid.

www.apotekarinn.is
- lægra verð
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yfir þessu nýja lagi. Ég vonast til
að það komi út í næsta mánuði,“
segir Frikki. „Það væri virkilega
gaman ef lagið yrði vorsmellur
en maður veit slíkt aldrei fyrir
fram,“ segir hann aðspurður.
„Það er ekki komið heiti á þetta
lag en vinnutitillinn er Betra
veður. Þetta verður dansvænt
lag og það er gaman að gera eitt
slíkt aftur.“
Frikki gaf út plötu árið 2012
en segir að það henti sér betur að
koma út einu og einu lagi. „Mig
langar ekkert sérstaklega í svona
plötupakka aftur. Síðasta ár var
ótrúlega skemmtilegt og ég er
rosalega ánægður með viðtök
ur við lögunum mínum. Ég hef
fundið fyrir því að aðdáendahóp
urinn hefur stækkað og breikkað
og það er ánægjulegt.“

hans, Lísa Hafliðadóttir, voru að
færa sig frá Reykjavík á æsku
slóðir hans í Hafnarfirði. „Við
vorum að stækka við okkur og
fundum draumahúsið á gömlum
slóðum. Okkur líður mjög vel á
nýja staðnum þótt við séum varla
búin að taka upp úr kössunum.
Vonandi verður þetta heillaskref.
Það var alltaf stefna mín að fara
aftur í Fjörðinn en ég þurfti auð
vitað samþykki kærustunnar.
Það var reyndar hún sem fann
þetta hús,“ segir Frikki og bætir
við að kærastan hafi dregið hann
á opið hús og þá varð ekki aftur
snúið. „Það er stutt að fara í
Kaplakrika núna og það er mjög
mikilvægt,“ segir hann. Frikki
og Lísa eiga dóttur, Ásthildi, sem
er á þriðja ári.

Útskrift úr Háskóla
Íslands

Þá var tilkynnt í gær að Frikki
Dór og Sverrir Bergmann myndu
syngja Þjóðhátíðarlagið í ár.
Það er Halldór Gunnar Pálsson
úr Fjallabræðrum sem semur
lagið að þessu sinni og Frikki
segist hlakka mikið til þessa
samstarfs.

Þjóðhátíðarlag

Fyrir utan tónlistina er Frikki
á lokaári í viðskiptafræði með
áherslu á alþjóðaviðskipti og
markaðsfræði við Háskóla Ís
lands. „Ég stefni á að útskrifast
í vor og set hér með mikla pressu
á sjálfan mig,“ segir hann sem
auk margs annars rekur veit
ingastaðinn Reykjavík Chips sem
hefur gengið mjög vel. „Við erum
að þróa reksturinn og erum allt
af að skoðað hvort við getum
komið með nýjungar og stækk
að staðinn. Þetta er mjög lifandi
og skemmtilegt verkefni. Útlend
ir ferðamenn virðast vera mjög
ánægðir með þennan stað ekki
síður en Íslendingar.“

Kokkur í sókn

Aftur á æskuslóðir
Það eru líka breytingar í einka
lífinu því Frikki og unnusta

Frikki kemur fram á Söngvakeppninni í kvöld en honum finnst ágætt að vera ekki
meðal keppenda að þessu sinni. MYND/STEFÁN

Áhugamálin eru margvísleg.
Til dæmis hefur Frikki mikinn
áhuga á matargerð. „Mér finnst
gott að borða og kærastan mín er
frábær kokkur. Hún hefur mik
inn áhuga á eldamennsku og ég
reyni að læra af henni. Ég myndi
segja að ég væri bestur í omme
lettu og svo er ég svaka góður
í heimagerðum hamborgurum.
Síðan detta fröllurnar inn heima
frá Reykjavík Chips. Ég er kokk
ur í sókn, er til dæmis öflugur á
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grillinu,“ segir hann en Frikki
hefur auðvitað líka mikinn áhuga
á knattspyrnu. Hann spilaði með
FH sem strákur og er dyggur
stuðningsmaður liðsins en bróðir
hans, Jón Jónsson tónlistarmað
ur, leikur með liðinu.
„Undanfarin ár hefur áhugi
minn á ferðalögum innanlands
aukist mikið. Ég hef farið í tón
leikaferðir um landið og stundum
hafa Lísa og dóttirin komið með
mér. Það er mjög skemmtilegt.“

Skál fyrir þér
Frikki er mikið beðinn um að
syngja við brúðkaup. Hann segir
að tvö lög séu vinsælust, Í síðasta
skipti, sem hann flutti í Söngva
keppninni í fyrra, og lagið Skál
fyrir þér.
Eins og kunnugt er hafa þeir
bræður, Frikki og Jón, verið öfl
ugir á tónlistarsviðinu. Færri
vita kannski að elsta systir
þeirra, María, er menntuð klass
ísk söngkona þótt hún starfi ekki
við það. Tvíburasystir Jóns,
Hanna Borg, stundaði einnig
nám við tónlistarskóla eins og
hin systkinin. Frikki segir að
tónlistaráhugi sé þó nokkur í
stórfjölskyldunni.
EITTHVAÐ KÓSÍ
Þegar Frikki er spurður hvað
hann ætli að gera um helgina
segist hann ætla að halda áfram
að koma sér fyrir í nýja húsinu.
„Konan mín verður að vinna
svo við litla gerum eitthvað
kósí saman,“ segir þessi vinsæli
söngvari.
elin@365.is

Þessar settu
Twitter á
hliðina

TWELVE PORTRAITS FOR SS16

KAREN MILLEN SMÁRALIND | KAREN MILLEN KRINGLUNNI

Þótt flestar stjörnur klæðist sínu
fínasta pússi á verðlaunahátíð
um eins og Grammy eru alltaf
einhverjar sem vilja vera öðru
vísi. Nokkrir „kjólar“ á Grammy
urðu til þess að Twitter logaði.
Mörg skemmtileg komment voru
látin fjúka en þá er líklegast til
ganginum náð hjá þeim sem vilja
hneyksla. Stundum er betra að fá
neikvæða athygli en enga.

Listakonan Z LaLa var tæpast í hefðbundnum sparikjól á Grammy.

LAGERHREINSUN
70% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM
LOKAHELGI
Söngkonan Manika er ekki feimin við
nektina og dressið er harla óvenjulegt.
ss16-Iceland-Frettabladid-ad-200x151.2.indd 1

2/12/16 12:48 PM

Söngkonan Joy Villa vakti mikla athygli
á Twitter þegar hún mætti á svæðið.
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Kvikmyndaveisla á Stockfish
Stockfishfestival kynnir Yfir þrjátíu verðlaunamyndir verða sýndar í Bíói Paradís á Stockfish-kvikmyndahátíðinni sem
stendur nú sem hæst. Heimsklassa kvikmyndagerðarfólk flytur erindi á hátíðinni og situr fyrir svörum. Yfir fjörutíu
gestir úr kvikmyndageiranum alls staðar að úr heiminum mæta á hátíðina. Dagskrána er að finna á Stockfishfestival.is
Hvað ætla þau að sjá ?
Sigríður Thorlacius
tónlistarmaður

einn af mínum uppáhalds íslensku
leikstjórum, það er einhver tónn
í myndunum hans sem er svolítið
á ská og húmorinn er alltaf góður.
Sódóma Reykjavík er að mínu mati
besta íslenska grínmyndin.

Ég vonast til að komast á sem
flestar myndir. Það er af nægu af
taka og mjög spennandi prógramm
á hátíðinni.
Z fyrir Zachariah
Þessa ætla ég pottþétt að sjá. Ég
hef heyrt mikið um þessa mynd og
er búin að bíða spennt eftir henni.
Skrokkur
Pólsk mynd sem leikstýrt er af
Malgorzata Szumowska. Mér
finnst hún spennandi en ég hef séð
myndina Elles eftir sama leikstjóra.

Reynir Lyngdal
kvikmyndagerðarmaður
Ég er alæta á kvikmyndir og langar
helst að sjá allar þessar myndir og
mun líklegast gera það.
Þessar myndi ég helst vilja sjá í
kvikmyndahúsi.

Sonur Sáls
Þarna er einhver saga sem vekur
áhuga minn. Ég er spennt fyrir
þessari mynd líka.
Hugleikur Dagsson
rithöfundur
Z fyrir Zachariah
Ég las bókina þegar ég var ungur og
þótti hún frábær. Ég reyni líka að sjá
allar post-apocalyptic myndir sem ég
get. Og Margot Robbie er sæt.

Fyrir framan annað fólk
Ég hef hlakkað til að sjá nýjustu
mynd Óskars Jónassonar frá því
ég heyrði af henni fyrst. Óskar er

Nornin
Ég er búinn að bíða eftir þessari lengi. Nú er ný gullöld hryllingsmynda og mér skilst að The Witch
sé talandi dæmi um það.

Dagbók unglingsstúlku
Ég er spennt að sjá opnunarmynd hátíðarinnar, The Diary of
a Teenage Girl, þroskasögu unglingsstúlku eftir samnefndri bók.
Leikstjóri myndarinnar, Marielle Heller skrifar einnig handritið en þetta er hennar fyrsta mynd
í fullri lengd. Hún hafði einnig
skrifað leikgerð eftir bókinni þar
sem hún fór með aðalhlutverkið þegar verkið var sett upp. Það
skemmir ekki fyrir að Sara Gunnarsdóttir á teikningar í myndinni.
Viktoría
Ég vil sjá þessa mynd aðallega
vegna kvikmyndatökunnar. Hún
er öll mynduð í einni töku og hlaut

Silfurbjörninn í Berlín fyrir framlag sitt til kvikmyndatöku. Mér
finnst þetta afar áhugaverð og
djörf nálgun.
Sonur Sáls
Son of Saul er margverðlaunuð mynd. Hún er ein af tilnefndum myndum á Óskarnum og vann
m.a. til Golden Globe-verðlauna
í sama flokki og aðalverðlaunin í Cannes. Leikstjórinn Laslo
Nemes vann myndina út frá frásögnum ungverskra fanga í útrýmingarbúðum nasista í seinni
heimsstyrjöldinni og eyddi mörgum árum í heimildarvinnu. Það
er í raun ótrúlegt að myndin skuli
hafa verið fjármögnuð þar sem
þetta er dýr stórmynd og jafnframt frumraun leikstjórans.
Þessi getur eiginlega ekki klikkað.

Nie yin Yiang/Launmorðinginn
Fátt bætir sálina betur en asískar
sverðamyndir. Þær innihalda gjarnan fallegasta ofbeldi sem maður
finnur á hvíta tjaldinu. Samkvæmt
treilernum virðist þessi vera með
þeim flottari.

Sonur Sáls
Grand Prix vinningshafinn í ár.
Ungversk mynd um mannlega
reisn í útrýmingarbúðum nasista
öll mynduð í fyrstu persónu, það
verður varla meira áhugavert fyrir
kvikmyndagerðarmann.

Dagbók unglingsstúlku
Sérlega spennt fyrir Diary of a
Teenage Girl. Sýnist hún fanga
vel margslungna tilveru unglingsstúlkna. Spennandi að sjá teikningar Söru Gunnarsdóttur í þessari mynd.

Viktoria
Ég veit lítið um þessa mynd annað en
að hún er víst ein samfelld taka. Svoleiðis afrek eru alltaf aðdáunarverð.

Vera Wonder Sölvadóttir
kvikmyndagerðarkona

Dagbók unglingsstúlku
Þessi mynd er spennandi fyrir
margar sakir. Myndin fjallar um
skapandi ungling á sama tíma og
hausinn er að springa úr hugsunum um kynlíf og ástina, eitthvað
sem ég tengi við mín unglingsár.
Sara Gunnarsdóttir myndskreytir
og spennandi að sjá hvernig lifandi
efni og teiknuðu er blandað saman.
Leikararnir eru ekki af verri endanum, Alexander Skarsgård og Kristen Wig.

Ég er þín
Myndin er að hluta til á sænsku,
en í því felst ákveðin nostalgía fyrir
mig auk þess sem söguþráðurinn
lofar góðu. Ég er sjúk í ástardrama.

Lára Rúnars
tónlistarmaður

Leiðin til Istanbúl og Nahid
Leiðin til Istanbúl finnst mér
áhugaverð í ljósi atburða líðandi
stunda. Í bæði þeirri mynd og
Nahid, sem mig langar einnig að
sjá, fær maður innsýn inn í heim
sem er bæði fjarlægur og spennandi.

fjöldi verðlaunamynda á stockfish

Kvikmyndirnar Sonur Sáls, Skrokkur og Viktoría verða sýndar í Bíói Paradís á Stockfishfestival. mynd/stockfishfestival

meltingargerlar
”Bestu
sem ég hef prófað
“
PRENTUN.IS

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur
frá Háskóla Íslands.
@OptiBac
www.facebook.com/optibaciceland

Fæst í apótekum og heilsubúðum

WIPEOUT, VATNSSKEMMTIGARÐAR
OG ÍSLENSKIR BARNAKLÚBBAR
Fyrsta barn ferðast frítt á völdum brottförum í sumar ef þú bókar fyrir 29.febrúar. Þetta
gildir á Pegasos hótelunum þar sem nóg er um afþreyingu fyrir alla fjölskylduna og
barnaklúbbarnir stæra sig af íslenskutalandi leiðbeinendum. Ekki missa af þessu!

Pegasos Royal
Incekum - Tyrklandi

Pegasos Resort
Incekum - Tyrklandi

Barn
t.o.m.15 ára

0,-

fyrir bókanir
seinast 29.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
16.02.16 11:01
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„For Women“

Góð melting styrkir ónæmiskerfið

Stjórnaðu bakteríuflórunni með OptiBac

gegn sveppasýkingu,bakteríusýkingu
og þvagfærasýkingu

PRENTUN.IS

PRENTUN.IS

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Súpan er fullelduð og aðeins þarf að hita hana upp

Frítt í Bæjarbíó
Í tilefni af Bóka- og bíóhátíð barnanna verður frítt á sex bíósýningar í
Bæjarbíói í Hafnarfirði um helgina. Englar alheimsins verður á meðal
mynda og mun Einar Már Guðmundsson flytja inngang að sýningunni.

Við notum ekki MSG í súpuna okkar.
Hún fæst í öllum helstu matvöruverslunum
og stórmörkuðum landsins.

Endalaust

ENDALAUS

GSM

2.990 KR.*

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar á 365.is

1817

365.is

„Ég hef svo margt um þessa mynd
að segja en ætla ekki að ákveða
það fyrirfram heldur blanda á
staðnum,“ segir Einar Már glaðlega þegar hann er inntur eftir því
hverju hann muni ljóstra upp um
Engla alheimsins í kvöld.
Einar Már skrifaði bókina sem
myndin byggir á og raunar handritið líka og
starfaði náið með
leikstjóranum Friðriki Þór Friðrikssyni sem jafnframt er
æskuvinur hans. „Ég
get sagt ansi margt um
hvernig skynjun okkar
á myndforminu þróaðist
og varð til.“
Einar segir kvikmyndir
sagnalist augans en nokkur munur sé á ritaðri frásögn og bíómynd. „Skáldsagan er svo frjálst form, hún
getur farið í allar áttir. Það kostar ekkert að byggja stóra blokk í
bíómynd en leikmyndin, allavega
á þessum tíma sem myndin var
tekin, setur mönnum skorður.“
Einar hefur sjálfur horft á
myndina í ófá skipti. „Ég horfði
á hana þegar hún kom fyrst í bíó,
svo á hinum ýmsu kvikmyndahátíðum og núna síðast fyrir tveimur árum þegar verið var að fjalla
um bækur mínar á bókmenntahátíð í Álaborg,“ segir hann og finnst
myndin eldast býsna vel.
Bíósýningar í Bæjarbíói eru
liður í hátíðarhöldum Bóka- og bíóhátíðar barnanna sem hefur staðið yfir síðastliðna viku. Þetta er ný
menningarhátíð fyrir börn í Hafnarfirði þar sem sérstök áhersla
er lögð á bækur og kvikmyndir
og skapandi og skemmtileg verkefni. Tilgangur hátíðarinnar er að
efla áhuga barna á lestri og læsi
og mun hátíðin styðja við læsisverkefni leik- og grunnskóla bæjarins sem í gangi hefur verið síðustu misseri.

Einar Már Guðmundsson rithöfundur

Bíósýningar í Bæjarbíói um helgina
Laugardagur 20. febrúar
Kl. 13 Lína Langsokkur
Kl. 15 Benjamín dúfa
Kl. 20 Englar alheimsins
Einar Már Guðmundsson, höfundur skáldsögunnar að baki Engla
alheimsins, mætir á svæðið og verður með inngang að sýningunni.
Sunnudagur 21. febrúar
Kl. 13 Múmínálfarnir
Kl. 15 Hrafnar, sóleyjar og myrra
Kl. 20 Djöflaeyjan
Höfundar sögunnar að baki Hrafna,
sóleyja og myrru, þau Eyrún Jónsdóttir og Helgi Sverrisson, verða með inngang að sýningunni kl. 15. Einar Kárason, höfundur skáldsögunnar að baki
Djöflaeyjunnar, mætir á svæðið kl. 20
og verður með inngang að sýningunni.
Frítt er inn á allar sýningarnar en miða
fjöldi takmarkaður. Þeir sem vilja gull
tryggja sér miða geta farið á midi.is og
pantað.

smáauglýsingar
atvinna

512 5000

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Mannauðsráðgjafi
Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármála- og efnahagsráðuneytisins
og stéttarfélaga innan BSRB um símenntun,
ráðgjöf og starfsþróun opinberra starfsmanna.
Setrið þróar og heldur utan um starfstengt
nám um allt land og veitir mannauðsráðgjöf
til stofnana.
Upplýsingar um starfsemi og hlutverk
Starfsmenntar má finna á www.smennt.is.

Fræðslusetrið Starfsmennt auglýsir eftir mannauðsráðgjafa til að sinna innleiðingu mannauðstengdra
verkefna. Um er að ræða framkvæmd umbótaverkefna og fræðslu sem miðar að því að efla starfstengda símenntun, starfsþróunarleiðir og starfsánægju, og bæta þannig hag stofnana.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Greining á stöðu mannauðsmála innan
stofnana
• Þróun og framkvæmd mannauðsúrræða
• Samhæfing verkefna með hagsmunaaðilum
• Fræðsla til stjórnenda og starfsmanna
• Kynningar- og markaðsstarf
• Þátttaka í innlendum og erlendum
þróunarverkefnum

• Háskólamenntun í mannauðstengdum greinum og
meistaranám er kostur
• Starfsreynsla á sem flestum þáttum starfssviðs
• Greiningar- og aðlögunarhæfni
• Geta til að fylgja verkefnum eftir
• Mjög góðir samskiptahæfileikar
• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is),
í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Áhættustýring - Sérfræðingur
í Markaðsáhættu
Markaðsáhætta hefur umsjón með greiningu, mælingu og eftirliti með markaðs- og lausafjáráhættu bankans og sinnir líkanagerð vegna þessara áhættuþátta. Deildin ber einnig ábyrgð á
eftirliti með afleiðuviðskiptum bankans, bæði með tilliti til varna og viðskipta. Þá sinnir deildin
upplýsingagjöf um þróun þessara áhættuþátta innan bankans og til ytri eftirlitsaðila.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar

»

Þróun og viðhald áhættulíkana og
áhættugreininga

»

Háskólamenntun í fjármálastærðfræði,
fjármálaverkfræði eða sambærilegu

»

Útreikningar á eiginfjárþörf ásamt
hönnun álagsprófa

»

»

Upplýsingagjöf til innri og ytri aðila

Forritunarreynsla, t.d. í C#, C++,
Python, Java eða sambærilegu er
nauðsynleg

Nánari upplýsingar veita Bergsteinn Ólafur
Einarsson, forstöðumaður Markaðsáhættu,
í bergsteinn.o.einarsson@landsbankinn.
is eða í síma 410 6257 og Bergþóra
Sigurðardóttir hjá Mannauði í bergsig@
landsbankinn.is eða í síma 410 7907.

»

Haldgóð þekking á gagnagrunnsvinnslu
(SQL) er krafa og reynsla af SAS er kostur

»

Afburða greiningarhæfni og færni við
úrvinnslu og framsetningu gagna

»

Reynsla af áhættustýringu er kostur

Landsbankinn

landsbankinn.is

Umsókn merkt „Áhættustýring Markaðsáhætta” sendist ásamt ferilskrá á
netfangið starfsumsokn@landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars
2016.

410 4000

L A N D S B A N K I N N, K T . 4 7 1 0 0 8 - 0 2 8 0

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

2

leitar að starfsmanni í lager- og sölustörf, útkeyrslu og áfyllingu
í verslanir. Leitað er að áreiðanlegum og duglegum einstaklingi
sem jafnframt býr yfir góðri íslensku/ enskukunnáttu, almennri
tölvufærni og stundvísi. Ökuréttindi nauðsynleg.
Umsóknir/ferilskrá sendist á netfangið matvorur@gmail.com

ÚA Akureyri
Vélstjóri / vélfræðingur

ÚA Akureyri
Rafvirki

Samherji Dalvík
Rafvirki eða vélfræðingur

Starfssvið

Starfssvið

Starfssvið

Menntun

Menntun

Menntun

Reynsla

Reynsla

Reynsla

Annað

Annað

Annað

Vélstjórnarmenntun eða sambærileg menntun
Reynsla í rekstri kæli- og frystikerfa æskileg
Almenn tölvukunnátta. Sjálfstæð og skipulögð
vinnubrögð. Enskukunnátta æskileg

Alhliða viðhald og rekstur á vélbúnaði með
áherslu á rafbúnað og sjálfvirkni
Sveinspróf í rafvirkjun eða sambærileg menntun
Reynsla af viðhaldi og rekstri vélbúnaðar æskileg
Almenn tölvukunnátta. Sjálfstæð og skipulögð
vinnubrögð. Enskukunnátta æskileg

Alhliða viðhald og rekstur á vélbúnaði með
áherslu á rafbúnað og sjálfvirkni
Vélfræðingur eða sveinspróf í rafvirkjun
Reynsla af viðhaldi og rekstri vélbúnaðar æskileg
Almenn tölvukunnátta. Sjálfstæð og skipulögð
vinnubrögð. Enskukunnátta æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá berist Samherja hf. Glerárgötu 30, 600 Akureyri, merktar Anna María Kristinsdóttir eða á netfangið anna@samherji.is

Samherji hf. er alþjóðlegt sjávarútvegsfyrirtæki í fremstu röð með víðtæka
starfsemi víðsvegar um heim. Samherji hefur á að skipa hæfu og
framtakssömu starfsfólki, öflugum skipastól og fullkomnum verksmiðjum í
landi. Samherji rekur eigið sölufyrirtæki sem er í viðskiptum um allan heim.
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Innflutningsfyrirtæki/heildsala

Samherji hf. óskar eftir starfsmönnum
í viðhaldsdeildir landvinnslu

Alhliða viðhald og rekstur á vél- og tæknibúnaði
með áherslu á kæli- og frystikerfi

| Atvinna |

Útgerðarfélag Akureyringa rekur eina fullkomnustu fiskvinnslu landsins.
Nýlega var nýbygging félagsins tekin í notkun ásamt nýjum vélbúnaði s.s.
róbótum, sjálfvirkum pökkunarvélum o.fl. Útgerðarfélag Akureyringa er í
eigu Samherja hf.

Sviðsstjóri
kjara- og réttindasviðs
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) óskar eftir að
ráða sviðsstjóra kjara- og réttindasviðs til starfa á
skrifstofu félagsins.
Meðal helstu verkefna eru undirbúningur, gerð og
eftirfylgd kjarasamninga, ráðgjöf og upplýsingar um
kjara- og réttindamál til félagsmanna, gerð
kjararannsókna og verkefni sem tengjast tölulegum
útreikningum.
Hæfniskröfur:
• Hjúkrunarmenntun er æskileg
• Framhaldsnám á háskólastigi sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af gerð kjarasamninga og
íslenskum vinnumarkaði
• Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt
• Góð tölvukunnátta
• Rík þjónustulund
Ráðið verður í starfið frá 1. apríl 2016 eða eftir
samkomulagi.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur G. Skúlason formaður
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í síma 540-6400
eða olafur@hjukrun.is

Innri endurskoðun

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2016. Umsóknum skal
skila rafrænt á olafur@hjukrun.is ásamt starfsferilskrá
og kynningarbréfi.

Deloitte óskar eftir að ráða öflugan starfsmann sem langar að
takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni á sviði innri
endurskoðunar. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi og er
mikill kostur ef viðkomandi stefnir á fagvottun sem innri
endurskoðandi.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, s.s. viðskiptafræði,
verkfræði eða sambærileg menntun
• Mjög góð samskiptafærni og vilji til að stuðla að góðum
starfsanda
• Fagmennska og vönduð vinnubrögð
• Greiningarhæfni og gagnrýnin hugsun
• Gott vald á íslensku og ensku
• Þekking og áhugi á upplýsingatækni
• CIA fagvottun sem innri endurskoðandi er kostur
• CISA fagvottun sem endurskoðandi upplýsingakerfa er kostur

Kennsluráðgjafi hjá
skólaþjónustu Árborgar
Fræðslusvið Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu
kennsluráðgjafa. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á skólaþróun. Skólaþjónusta
og skólar í Sveitarfélaginu Árborg vinna að styrkingu
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla í
samstarfi við notendur þjónustunnar. Lögð er áhersla á
snemmtæka íhlutun, öflug tengsl skólastiga, samstarf mismunandi fagsviða og fjölbreytileg skólaþróunarverkefni
sem unnin eru í anda hugmyndafræði lærdómssamfélagsins (Professional Learning Community).

Helstu verkefni:
• Innri endurskoðun
• Endurskoðun innra eftirlits upplýsingakerfa
• Innra eftirlit
• Áhættustýring
• Góðir stjórnarhættir

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• ráðgjöf til foreldra, kennara, stjórnenda og annarra
starfsmanna skóla
• ráðgjöf vegna eflingar fjölbreyttra og sveigjanlegra
kennsluhátta
• ráðgjöf og verkefni á sviði læsis og greininga/skimana
• ráðgjöf við gerð sérkennsluáætlana og mat á stuðningsþörf nemenda
• ráðgjöf og samstarf með faghópum/teymum

Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri
Deloitte, harpa@deloitte.is
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starﬁð á
heimasíðu Deloitte. Umsóknarfrestur er til og með 6. mars nk.
Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

...

Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði endurskoðunar og
ráðgjafar. Hjá Deloitte starfa rúmlega 200 manns víðsvegar um landið,
en á alþjóðavísu eru starfsmenn 225.000. Fyrirtækið leggur metnað í
að bjóða starfsmönnum sínum upp á gott starfsumhverﬁ, sveigjanlegan vinnutíma og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla er
skilyrði
• framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og kennslufræða er
æskileg
• góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
• þekking og reynsla af ráðgjafarstörfum er æskileg
• færni til að tjá sig í ræðu og riti

Deloitte leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð - Impact that matters

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent
umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum
fræðslusviði Árborgar v/kennsluráðgjafa, Austurvegi 2,
800 Selfoss. Umsóknarfrestur er til 7. mars 2016 .
Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi
stéttarfélags.
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Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu
og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.
Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu á
ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, mest til olíuleitar,
olíuvinnslu og djúpsjávarrannsókna.
Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa
rúmlega 520 starfsmenn í 10 löndum.

Fjármálastjóri
Við leitum að öflugum fjármálastjóra til að veita faglega forystu í fjármálum Hampiðjusamstæðunnar.
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka þekkingu á fjármálum ásamt reynslu í fjármálastjórn og þekkingu á endurskoðun. Hampiðjan er skráð á Nasdaq First North og starfið er fjölbreytt og krefjandi í alþjóðlegu umhverfi.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•
•

• Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði eða annarri háskólamenntun á svipuðu sviði og framhaldsmenntun er kostur.
• Reynsla af fjármálastjórnun og kostur að hafa unnið á fjármálasviði innan alþjóðlegrar fyrirtækjasamstæðu.
• Reynsla af uppgjörum og þekking á endurskoðun.
• Greiningarhæfni ásamt færni í að taka saman upplýsingar og
setja þær fram á skilmerkilegan og skýran hátt.
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu
Norðurlandamáli kæmi sér vel.
• Færni í mannlegum samskiptum.

Stefnumótun í fjármálum samstæðunnar.
Uppsetning á reikningum móðurfélags og samstæðunnar.
Fjárstýring og eftirlit með veltufjármunum.
Ábyrgð á áætlanagerð ásamt eftirfylgni og kostnaðareftirliti.
Greiningar, samantekt upplýsinga og skýrslugerð.
Mat á rekstraruppgjörum og greiningar á þeim.
Árangursstjórnun tengd markmiðum rekstrareininga.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið.
Nánari upplýsingar veita
Auður Bjarnadóttir
(audur.bjarnadottir@capacent.is)
og Hilmar G. Hjaltason
(hilmar.hjaltason@capacent.is)
hjá Capacent
Umsóknarfrestur
er til og með
2. mars nk.

Þú getur orðið

Upplýsinga- og alþjóðafulltrúi
Umsóknarfrestur

Ríkisendurskoðun leitar að kraftmiklum og lausnamiðuðum
einstaklingi til að hafa umsjón með útgáfu og
upplýsingamiðlun stofnunarinnar og fleiri verkefnum.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf, æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

7. mars

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2285

�
�
�
�
�
�
�

Starfssvið
Framkvæmd upplýsingastefnu.
Umsjón með útgáfumálum, ritstjórn ytri og innri vefja.
Samskipti við fjölmiðla.
Skipulagning viðburða.
Ritstjórn ársskýrslu.
Umsjón með stefnumótun og árangursmælingum.
Erlend samskipti og önnur verkefni.

�
�
�
�
�
�
�

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er æskileg.
Reynsla af vefumsjón og upplýsingamiðlun, útgáfumálum,
blaða- eða fréttamennsku.
Gott vald á íslensku og ensku auk færni í einu Norðurlandamáli.
Þekking á ríkisrekstri og stjórnsýslu.
Þekking á stefnumótun.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð
stofnun sem starfar á vegum
Alþingis samkvæmt lögum nr.
86/1997. Stofnunin endurskoðar
ríkisreikning og reikninga
ríkisaðila, hefur eftirlit með
og stuðlar að umbótum á
fjármálastjórn ríkisins og
nýtingu almannafjár. Hún
gerir grein fyrir niðurstöðum
endurskoðunar og úttekta
í skýrslum sem sendar eru
Alþingi og birtar opinberlega.
Forsætisnefnd Alþingis ræður
yfirmann stofnunarinnar,
ríkisendurskoðanda, til sex ára
í senn. Sjá nánar:
www.rikisendurskodun.is

Capacent — leiðir til árangurs

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

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

www.capacent.is
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Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Öflugt fasteignafélag leitar að fjármálastjóra
Fjármálastjóri gegnir lykilhlutverki í starfsemi umsvifamikillar samstæðu fasteignaverkefna
með um 40 milljarða eignasafn. Leitað er að skörpum fjármálastjóra í krefjandi starf, þar
sem frumkvæði, samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín.
Í boði er spennandi starf í kraftmiklu og hröðu starfsumhverfi.
Ábyrgð

Hæfni

•
•
•
•

• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði,
verkfræði, hagfræði eða sambærileg menntun
• Víðtæk reynsla af fjármálastjórnun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska
• Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð

Skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga
Áætlanagerð og arðsemisútreikningar
Fjárstýring og samskipti við lánardrottna
Samskipti við gjaldkera, bókhald og
endurskoðendur
• Kostnaðareftirlit
• Önnur tilfallandi verkefni

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar nk.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

VILTU VAXA MEÐ ALVOGEN?
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM VERKEFNASTJÓRA

ALVOGEN

Lyfjafyrirtækið Alvogen leitar að framúrskarandi verkefnastjóra til að stýra uppbyggingu á samræmdu
stjórnendaupplýsingakerfi fyrir alþjóðlega starfsemi fyrirtækisins. Góð reynsla af verkefnastjórnun er
mikilvæg og háskólamenntun sem nýtist í starfi er nauðsynleg.

Alvogen er með starfsemi í 35
löndum og hóf starfsemi sína
á Íslandi árið 2010.

Hjá Alvogen er líflegur og metnaðarfullur liðsandi þar sem við tökumst saman á við krefjandi áskoranir
og vinnum að uppbyggingu leiðandi alþjóðlegs lyfjafyrirtækis.
Helstu verkefni
» Verkefnastýring á hönnun og innleiðingu stefnuskjala og staðla mismunandi stjórnkerfa
þar sem Sharepoint kunnátta er mikill kostur

Nú starfa um 140 sérfræðingar og
vísindamenn hjá systurfyrirtækjunum Alvogen og Alvotech á Íslandi.

» Ábyrgð og eftirfylgni með uppbyggingu þeirra skjala sem inn í kerfin fara
» Sjá til þess að skjöl séu í samræmi við viðeigandi kröfur og reglugerðir
» Skipulag og utanumhald þjálfunar og reglubundin endurskoðun skjala

Umsóknarfrestur er til 4. mars næstkomandi og sótt er um starfið á vefnum okkar www.alvogen.is/storf-i-bodi
Ef þú hefur spurningar varðandi ráðningaferlið sendu þá tölvupóst á netfangið tomas.hrafnsson@alvogen.com

www.alvogen.is
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Mannvirkjastofnun starfar skv. lögum nr. 160/2010. Stofnunin skal tryggja
samræmingu á byggingar- og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða í samráði
við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum.

Kerfisstjóri
Mannvirkjastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan einstakling til starfa í stöðu kerfisstjóra.
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

• Annast uppsetningu, viðhald, uppfærslur
og rekstur á netþjónum ásamt netumsjón
• Uppsetning og breytingar á vélbúnaði
• Notendaaðstoð
• Rekstur gagnagrunna í GoPro
• Ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini og
samstarfsaðila
• Eftirlit með rekstri og bilanagreining
• Kostnaðaráætlanir og innleiðing ferla

• Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða
sambærilegu
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Reynsla af GoPro gagnakerfi
• Reynsla af rekstri vefkerfa
• Reynsla af rekstri gagnagrunna
• Reynsla af rekstri netkerfa
• Afburðahæfni í mannlegum samskiptum og
þjónustulipurð
• Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna undir álagi

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. mars nk.
Sækja skal um störfin rafrænt í gegnum tengil
sem má finna á heimasíðu Mannvirkjastofnunar:
www.mvs.is og í auglýsingu stofnunarinnar á
starfatorg.is
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Konur jafnt sem
karlar eru hvattar til að sækja um störfin.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

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 ASÍ og deildarstjóri hagdeildar
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 28. febrúar nk.
Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Húsvörður

Húsfélagið Dalbraut 18-20
105 Reykjavík auglýsir eftir húsverði.
3ja tíma viðvera virka daga. Áhugasamir sendi inn
skriflega umsóknir til HÚSFÉLAGIÐ, Dalbraut 18-20,
105 Reykjavík fyrir 15. mars nk.
Nánari upplýsingar veittar í síma 691 3686

LAUS STÖRF
Á LANDSPÍTALA
Öldrunarlækningadeild L4 Landakoti

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI
Við leitum eftir kraftmiklum stjórnanda með brennandi áhuga til starfa við öldrunarlækningadeild
L4 á Landakoti. Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum
rekstri og er leiðandi um málefni hjúkrunar.

SUMARSTARFSFÓLK ÓSKAST
Í MÖRK, HJÚKRUNARHEIMILI

Deildin er sjö daga deild og er sérhæfð endurhæfingardeild fyrir einstaklinga með
heilabilunarsjúkdóma. Meginmarkmið meðferðar á deildinni er að auka hæfni einstaklingsins til að
takast á við breyttar aðstæður og viðhalda vitrænni og líkamlegri færni.

Við leitum að
• starfsfólki í umönnun
• hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum
• sjúkraliðum og sjúkraliðanemum

Geðsvið

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi. Heimilismenn og
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt
heimilismanna og þátttöku þeirra.
Við leitum að einstaklingum sem eru jákvæðir og hafa
góða samskiptahæfileika.
Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

VERKEFNASTJÓRI/ GÆÐASTJÓRI
Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra sem sinnir einnig hluta af starfi gæðastjóra á geðsviði.
Um er að ræða afleysingastarf til eins árs frá og með 15. mars 2016 eða eftir samkomulagi.
Á geðsviði fer fram meginstarfsemi sérhæfðrar geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. Á sviðinu er
unnið að stöðugum umbótum og er aðferðafræði straumlínustjórnunar notuð í þeim tilgangi.

Nánari upplýsingar í síma 560-1700
- Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarstjóri
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is
- Sigríður Sigurðardóttir, hjúkrunarstjóri
sigridur.sigurdardottir@morkin.is
- Helga Karlsdóttir, starfsmannastjóri
helga@grund.is

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

Umsóknareyðublöð fást á
http://www.morkhjukrunarheimili.is/

Ertu með bíladellu?
Stórt og öflugt bílaumboð leitar að jákvæðum og þjónustulunduðum aðila í starf sölumanns varahluta.
Þú þarft ekki að vera með menntun á bílgreinasviði en það er vissulega kostur. Áhugi á bílum og þekking á grunn
hugtökum er nauðsyn. Hér er kjörið tækifæri fyrir bifvélavirkja sem vill breyta til. Jafnframt er þetta tækifæri fyrir þá sem
hafa brennandi áhuga en ekki reynslu af vinnu við bílageirann til að komast í gott starf hjá traustu fyrirtæki. Starfið fer að
miklu leyti fram í gegnum síma og tölvu.

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Almenn sala á varahlutum fyrir bifreiðar
Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
Önnur tilfallandi verkefni

Umsjón með starfinu hefur Bryndís,
bryndis@talent.is, s: 552-1600

Brennandi áhugi á bílum og almenn þekking á því sviði
Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starfi
Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
Jákvætt viðmót
Góð almenn tölvukunnátta
Sjálfstæð vinnubrögð

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja
um starfið á heimasíðu Talent, www.talent.is

www.talent.is | talent@talent.is

Umsóknarfrestur er til
og með 1. mars 2016

MÖRK
H J Ú K R U NA R H EIM IL I
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Staða sérfræðings á sviði
gagnagrunna og hugbúnaðar
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Forstöðumaður skrifstofu fjármála
Staða forstöðumanns skrifstofu fjármála á Sjúkrahúsinu á Akureyri er laus til umsóknar.
Um er að ræða 100% stöðu sem veitt er til fimm ára.

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til að hafa
yfirumsjón með viðhaldi, skipulagningu og uppbygginu
gagnagrunna ásamt því að hafa umsjón með hugbúnaði
og hugbúnaðarþróun. Starfið er fjölbreytt og krefjandi
framtíðarstarf.

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Skrifstofa fjármála annast bókhald og gerð ársreiknings, launavinnslu, áætlanagerð, kostnaðargreiningu, innheimtu, upplýsinga
gjöf og ýmis önnur verkefni. Undir skrifstofu heyra einnig móttaka og símavarsla sem eru í aðalanddyri sjúkrahússins. Á skrif
stofunni starfa 8 starfsmenn við bókhald og launavinnslu og 4 starfsmenn við móttöku og símsvörun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði,
kerfisfræði, upplýsingatækni eða skyldum greinum
• Þekking og reynsla af Unix/Linux stýrikerfum
• Þekking á almennri gagnasafnsfræði
• Þekking á Oracle gagnasafnskerfi, SQL og PL/SQL
• Þekking á tölfræðiforritinu R
• Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna æskileg
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Hann gefur nánari upplýsingar í síma 4630100 og/eða í tölvupósti
vignir@sak.is eða audur@sak.is
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á færslu bókhalds, launavinnslu, uppgjörsvinnu,
kostnaðargreiningu og uppfærslu vöruhúss gagna.
• Stjórnun á rekstri og daglegri starfsemi skrifstofu fjármála.
• Skipulagning gæða og þróunarstarfs á skrifstofu fjármála
• Umsjón með áætlanagerð á starfseiningar sjúkrahússins
og samskipti við þær.
• Fagleg tengsl og samskipti við aðrar stofnanir og fyrirtæki
eftir þörfum.

Um er að ræða fullt starf með starfstöð í Reykjavík.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis
og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k.
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda skulu
sendar á póstfangið hafro@hafro.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða hagfræði.
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
s.s heilsuhagfræði.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Góð þekking á bókhaldi og uppgjörsvinnu.
• Tölfræðiþekking og greiningarhæfni.
• Þekking á kjaramálum.
• Skipulagshæfileikar og markviss vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og miðlun upplýsinga.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags

Nánari upplýsingar veitir Björn Æ. Steinarsson
(bjorn@hafro.is, sími 5752000, 6918297), forstöðumaður
veiðráðgjafarsviðs.
Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og
fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega
nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin
rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur
að jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt prófskírteinum.
Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016.
Gildi Sjúkrahússins á Akureyrir eru: Öryggi – samvinna – framsækni.
Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Vilt þú vinna með eitt stærsta íþróttavörumerki í heimi?
Við leitum að starfsmanni til að taka að sér umsjón með Nike deildum Útilífs í Kringlunni.
Starfið sem um ræðir felur í sér umsjón með dömu-, herra- og barnasvæði Nike hjá Útilíf í Kringlunni. Í
starfinu felst m.a. umtalsverð samskipti við viðskiptavini, uppsetning á Nike svæðum og miðlun
sérfræðiþekkingar til viðskiptavina. Viðkomandi mun koma til með að sinna starfi sölufulltrúa Nike fyrir
hönd Útilífs og verður starfið því unnið í nánu samstarfi við Nike umboðið á Íslandi þar sem viðkomandi
aðili fær viðeigandi þjálfun o.s.frv. þegar slíkt á við.
Hæfniskröfur:
Skipulagshæfni, jákvæðni, frumkvæði, þjónustulund og reynsla
sem nýtist í starfið. Áhugi á tísku og íþróttum telst kostur.
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 26. febrúar.

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

ÁRNASYNIR

Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæði, í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind.
Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. Við leggjum áherslu á liðsheild í
skemmtilegu og eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði.
Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu
um vörumerki og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er framúrskarandi þjónustuhæfieikar
og hæfni í mannlegum samskiptum. Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

utilif.is
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Krefjandi starf
við hugbúnaðarþróun
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu og fékk
UT-verðlaun SKÝ 2016 fyrir framúrskarandi framlag á sviði upplýsingatækni. Á
tæknisviði er unnið að fjölbreyttum verkefnum sem miða að liprum og öruggum
rafrænum samskiptum við almenning og öruggri og hagkvæmri úrvinnslu upplýsinga sem ríkisskattstjóra berast.
Í undirbúningi er innleiðing nýrra upplýsingakerfa og þróun og endurbætur á
eldri kerfum. Leitað er að öflugum og jákvæðum einstaklingi til starfa við þau
verkefni auk þess að eiga samskipti við samstarfsaðila vegna daglegra
verkefna við skattframkvæmd.
Hæfnikröfur
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á upplýsingatæknimálum.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Mjög góð samskiptahæfni.
• Enskukunnátta.
• Þekking og reynsla í forritun (Vefur, JavaScript, C#, Oracle) er kostur.
• Reynsla og hæfni í nútímalegri verkefnastjórnun er kostur.
Frekari upplýsingar
Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja
með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra
og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2016 og verður öllum
umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.
Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri
í síma 442 1151 og Jens Þór Svansson sviðsstjóri tæknisviðs í síma 442 1239.
Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár. Að auki er embættinu
falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast leiðréttingu á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán. Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu
starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu
á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna.

rsk@rsk.is

442 1000

Þjónustuver 9:30-15:30

Nánari upplýsingar á rsk.is

Háskólamenntaðir fulltrúar
Utanríkisráðuneytið óskar að ráða háskólamenntaðra
fulltrúa til starfa. Háskólamenntaðir fulltrúar sinna
störfum sérfræðinga á sínu fagsviði og þeim verksviðum er undir ráðuneytið heyra samkvæmt lögum og
reglugerðum, t.d. tvíhliða og marghliða samskiptum
við önnur ríki, þróunarsamvinnu, öryggis- og varnarmálum, grannríkjasamstarfi, hnattrænum málefnum,
utanríkisviðskiptum, Evrópusamvinnu, borgaraþjónustu og lagamálum.
Helstu verkefni
• Undirbúningur að málum sem til úrlausnar eru
í ráðuneytinu
• Upplýsinga- og gagnaöflun, ritun minnisblaða,
talpunkta og þess háttar
• Þátttaka í tvíhliða og marghliða samstarfi og samstarfi við stofnanir og ráðuneyti hérlendis
Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á meistarastigi í fagi sem nýtist í starfi
ráðuneytisins.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig
í ræðu og riti.
• Kunnátta í einu Norðurlandatungumáli, kunnátta í
öðrum tungumálum er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.
Störfin henta vel fólki sem hefur nýlega lokið framhaldsnámi í háskóla eða lýkur slíku námi í sumar.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. Starfið er háð flutningsskyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga nr.
39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.
Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016.
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is,
merkt „Háskólamenntaðir fulltrúar 2016“. Ráðuneytið
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.
Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið
teknar.
Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir (helga.
hauksdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeinsdóttir
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is).

365 óskar eftir góðu fólki

UMBROTSMAÐUR/GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Umbrotsmann/grafískan hönnuð vantar til starfa
á Fréttablaðinu.

Helstu kröfur:

Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á
InDesign, Illustrator og Photoshop.
Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt
og undir álagi.
Um vaktavinnu er að ræða.

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.

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 1. mars nk.
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365
www.365.is.
Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason,
framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

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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MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
Auglýsir eftir starfsfólki fyrir sumarið 2016

Ölgerðin leitar að öflugum og jákvæðum
meiraprófsbílstjóra í dreifingu.
Hótel Valaskjálf, Egilsstöðum
Gestamóttaka
• Lágmarksaldur 18 ár
Þjónustufólk í sal
• Lágmarksaldur 18 ár
Aðstoðarfólk í eldhús
Herbergjaþrif

Hótel Hallormsstaður,
Hallormsstaðaskógi
Matreiðslumenn
Aðstoðarfólk í eldhús
Gestamóttaka
• Reynsla í þjónustu nauðsynleg,
lágmarksaldur 18 ár
Þjónustufólk í sal
• Reynsla nauðsynleg,
lágmarksaldur 18 ár
Herbergjaþrif
Tekið er á móti umsóknum með
ferilskrá á umsoknir@701hotels.is
Nánari upplýsingar veittar í
tölvupósti og í síma 859 2401

Ölgerðin rekur 15 bíla dreifikerfi ásamt
úthýstum leiðum.
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ
• Dreifing og afhending pantana
• Samskipti við viðskiptavini
• Tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu
HÆFNISKRÖFUR
• Aldur 25+
• Hreint sakavottorð
• Meirapróf + trailer-réttindi
• Íslenskukunnátta
• Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi
• Líkamleg hreysti, snyrtimennska og
geta til að vinna undir álagi
• Samviskusemi, þjónustulund og jákvæðni
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: http://umsokn.olgerdin.is

Sumarstörf
Afgreiðsla í Vínbúðum um land allt
Starfsfólk óskast í sumar, bæði í fullt starf og
hlutastarf um helgar. Starfsmenn í fullu starfi
vinna að jafnaði annan hvern laugardag.
Helstu verkefni og ábyrgð
•

Þjónusta við viðskiptavini

•

Afgreiðsla, vörumóttaka, umhirða búðar
og fleira sem til fellur

Meiraprófsbílstjóri

Lagerstarfsmaður

– Dreifingarmiðstöðin

– Dreifingarmiðstöðin

Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum og dreifingu
vara í Vínbúðir. Óskað er eftir starfsfólki í fullt starf. Vinnutíminn er
frá kl. 7.30-16.30 alla virka daga. Unnið er laugardaga í júlí.
Helstu verkefni og ábyrgð
•

Útkeyrsla á vörum

•

Almenn lagerstörf

•

Almenn lagerstörf

•

Móttaka og frágangur á vörusendingum

•

Tiltekt og pökkun vörusendinga

Hæfniskröfur
•

Góð þjónustulund

•

Stundvísi og dugnaður

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Vinsamlegast skráið óskir um starf, staðsetningu eða vinnutíma
í reitinn „annað sem þú vilt að komi fram“ í umsókn.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•

Meirapróf er nauðsynlegt

•

Reynsla af sambærilegum störfum

•

Reynsla af sambærilegum störfum

•

Próf á lyftara er kostur

•

Stundvísi og dugnaður

•

Stundvísi og dugnaður

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.
•

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk.

•

Sakavottorðs er krafist

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og er með skrifstofur og
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé heilsueflandi og skemmtilegur þar
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.
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prentsmiðja

BÓKBINDARI
ÓSKAST
Við þurfum að ráða smiði og
verkamenn sem hafa reynslu
af mótauppslætti.

Litróf

Bókbindari eða maður vanur brotvélum og heftingu
ásamt annarri almennri bókbandsvinnu
óskast sem fyrst.
Upplýsingar gefur Erlingur í síma 563 6009
eða á erlingur@litrof.is

Litróf

Áhugasamir hafi samband á non@nonbygg.is

p r e n t s m i ð j a

BYGGINGAFÉLAG

Sími 563 6000 · litrof@litrof.is · www.litrof.is

Borea Adventures á
Ísafirði auglýsir eftir
starfsmönnum
Ferðaskrifstofa
Við leitum að heilsárs starfsmanni á
skrifstofu Borea Adventures. Starfið
felst að mestu í samskiptum við
aðrar ferðaskrifstofur, setja saman
ferðir og gera tilboð. Vera virkur
á samfélagsmiðlum fyrirtækisins,
greina markaðsgögn og efla
samskipti fyrirtækisins út á við.

Skipstjóri á farþegabátnum
Bjarnarnesi
Bjarnarnes er 18 farþega bátur
sem siglir með farþega um
Hornstrandir og Jökulfirði. Við
leitum að skipstjóra frá 15. maí –
1. október 2016, með möguleika
á heilsársstarfi ef umsækjandi
getur farið í önnur störf innan
fyrirtækisins.

Borea Adventures er ferða
þjónustufyrirtæki stofnað árið
2006. Helstu áherslur fyrir
tækisins eru fjallaskíðaferðir á
vorin, styttri og lengri göngu og
kajakferðir á Hornströndum og
í Ísafjarðardjúpi á sumrin og
allskonar sérferðir um náttúru
Vestfjarða. Borea rekur einnig
kaffihúsið Bræðraborg og
farþegabátinn Bjarnarnes.
Við bjóðum upp á skemmtilegt
starfsumhverfi sem iðar af lífi frá
morgni til kvölds. Laun í samræmi
við kjarasamninga, öruggt vinnu
umhverfi, ævintýri, gleði og góðan
starfsanda.
Við leitum að starfsfólki með
menntun, reynslu og þekkingu, sem
er tilbúið til að gefa af sér, vinna
stundum langa vinnudaga, sem á
auðvelt með að vinna með öðrum,
er samstarfsfúst, hjálpsamt, hraust
og glaðlegt. Síðast en ekki síst,
finnst gaman að fara út að leika og
elskar Vestfirði.

Borea Adventures | Aðalstræti 22b, Ísafjörður | 456 3322 | www.Borea.is | info@borea.is

BSKORRI

SERFRJEE>INGAR f RAFGEYMUM
Starfsmenn óskast

Litróf

Réttingamaður og
cabas tjónamatsmaður
p r e n t s m i ð j a
óskast til starfa hjá Réttingaverkstæði Jóa.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Umsóknir sendist á tölvupóst gerda@rettjoa.is

Skorri ehf. leitar aa laghentum
framtraarstarfsmanni r afgreiOslu
og pj6nustustorf.
llarf aa geta byrjaO sem fyrst.
Vinnut1minn er man-fos 08:15-17:30.
Ums6knir sendist a netfangiO
metta@toyota.is eða larus@skorri.is
fyrir 29. februar 2016. www.skorri.is

Diplóma í Margmiðlunarfræði.

Akademískar stöður í tölvunarfræði
og hugbúnaðarverkfræði

Adobe Photoshop | Adobe After Effects
Adobe Premiere |Autodesk Maya
Autodesk Mudbox | Nuke | Unity
Unreal Engine 4

Áhugasamir hafi samband í

Síma: 862-4935 | Netfang: gulli500@hotmail.com

Tölvunarfræðideild HR auglýsir eftir akademískum starfsmönnum í fullt starf. Leitað er eftir fólki með sérþekkingu í
hugbúnaðarverkfræði, gagnagreiningu, tölvuöryggi eða net- og tölvukerfum en framúrskarandi umsækjendur á öllum
sviðum tölvunarfræði eru hvattir til að sækja um. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður
starfsheitið ákvarðað út frá formlegu hæfismati.

Starfssvið

Hæfniskröfur

• Kennsla í grunn- og framhaldsnámi
• Leiðsögn nemenda í grunn- og
framhaldsnámi
• Rannsóknir á viðkomandi fræðasviði
• Þátttaka í stjórnsýslu deildarinnar

• Doktorspróf í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða tengdum greinum
• Færni og reynsla af rannsóknarstörfum og öflun rannsóknarstyrkja
• Færni og reynsla af kennslu á háskólastigi sem ber vitnisburð um
metnað við kennslu
• Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Tölvunarfræðideild HR býður upp á nám á grunn- og framhaldsnámsstigi í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði
og tölvunarstærðfræði.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2016.
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið er að finna á vef Háskólans í Reykjavík radningar.hr.is.
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir
starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.
Háskólinn í Reykjavík | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is

Gunnlaugur Arnarson

Epal leitar eftir
starfsmanni
í Hörpu
100% STARF
Starfs- og ábyrgðasvið
·
Yfirumsjón verslunar
·
Samskipti við birgja
·
Umsjón með útliti verslunar
Hæfniskröfur
·
Góð þjónustulund / samskiptahæfileikar
·
Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
·
Skipulagshæfileikar
·
Áhugi á hönnun
·
Tungumálakunnátta
Vinnutími er 10:00 – 18:00 virka daga
og einnig aðra hvora helgi.

Nánari upplýsingar veitir
Elísabet Guðmundsdóttir
í síma 568-7733

Umsóknir óskast sendar
fyrir 24. febrúar, á netfangið:
elisabet@epal.is
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Mannauðsstjóri

STARF Í ELDSNEYTISBIRGÐASTÖÐ
Vantar starfsmann í vinnu í eldsneytisbirgðastöð
fyrir flugeldsneyti á Keflavíkurflugvelli
Föst vinna á vöktum eftir 5-5-4 kerfi.
Þarf að hafa meirapróf og trailer réttindi.
Hreint sakavottorð er skilyrði.
Upplýsingar veitir Helgi í síma 425 0752 og helgi@eak.is

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands. Safnið er í forystu um öflun,
varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. Í safninu starfa 80 manns.

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf mannauðsstjóra.

Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra rekstrar og upplýsingatækni, en sviðið er stoðsvið fagsviða safnsins.
Mannauðsstjóri situr í framkvæmdaráði safnsins og tekur þátt í almennri stefnumótun. Hann ber ábyrgð á framkvæmd og eftirfylgni mannauðsmála, s.s. starfsþróun og fræðslu, ráðningum, kjaramálum og velferðarmálum, og
veitir stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf og stuðning.

Helstu verkefni

• Náið samstarf við landsbókavörð og sviðsstjóra
um mannauðstengd mál
• Ábyrgð á launavinnslu, kjaramálum og
framkvæmd stofnanasamninga
• Umsjón með starfsþróun og fræðslu
• Umsjón með ráðningum, starfslýsingum,
starfsmati og frammistöðumati
• Umsjón með innri vef og starfsmannahandbók
• Eftirlit með vinnuyfirlitum, fjarvistum og
orlofstöku
• Önnur verkefni sem tengjast innra starfi
safnsins

Menntunar– og hæfniskröfur

• Háskólapróf á sviði mannauðsmála
• Reynsla af mannauðsstjórnun og helstu
verkefnum æskileg
• Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun
þeirra er æskileg
• Reynsla af launavinnslu og Vinnustund er kostur
• Mjög mikil færni í mannlegum samskiptum
• Mikil tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun
upplýsinga

Um er að ræða 100% starf. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður (iss@landsbokasafn.is)
og Edda G. Björgvinsdóttir, sviðsstjóri rekstrar og upplýsingatækni (edda@landsbokasafn.is)
Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn | Þjóðarbókhlöðunni | s. 525-5600 | www.landsbokasafn.is

Bókarar
Tvö störf bókara í ráðuneytinu eru laus til umsóknar.
Bókarar starfa í starfseiningu er heyrir undir
rekstrar- og þjónustuskrifstofu ráðuneytisins. Starfið
felst í færslu bókhalds fyrir utanríkisþjónustuna og
ráðuneytið sjálft.
Kröfur til umsækjenda:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun, bókhaldsmenntun er kostur
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum og færslu
bókhalds, þekking á notkun Oracle-bókhaldskerfisins er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Staðgóð þekking í íslensku og ensku
• Samskiptalipurð, frumkvæði, færni til að vinna
sjálfstætt og góð framkoma
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.
Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016.
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is,
merkt „Bókari, 2016“. Ráðuneytið hvetur karla jafnt
sem konur til að sækja um starfið. Litið verður svo á
að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir (helga.
hauksdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeinsdóttir
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is).

Við leitum að rafeindavirkja eða rafvirkja
Advania óskar eir að ráða rafeindavirkja eða rafvirkja í framtíðarstarf við
Fjarskiptastöðina í Grindavík.
Starfssvið

Í starfinu felst daglegur rekstur á vélbúnaði Fjarskiptastöðvarinnar ásamt bilanagreiningu og
útskiptingu bilaðra íhluta. Einnig mun viðkomandi sinna fyrirbyggjandi viðhaldi á búnaði
og sjá um almenna umhirðu búnaðar og mælitækja. Unnið er á tvískiptum vöktum og mun
viðkomandi ýmist starfa á dag- eða næturvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Sveinspróf í rafeindavirkjun eða rafvirkjun
Víðtæk starfsreynsla
Rík þjónustulund og go viðmót
Góð enskukunná a, í ræðu og riti
Hreint sakavo orð

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna. Það verður ráðið í þessa stöðu
þegar ré ur einstaklingur finnst. Það er því ekki um eiginlegan umsóknarfrest að ræða
heldur eru umsækjendur kallaðir inn eir því sem við á. Nánari upplýsingar veitir
Sigrún Ósk Jakobsdó ir, radningar@advania.is / 440 9000.
Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er
ölskylduvænn vinnustaður. Fyrirtækið hefur öfluga jafnré isstefnu og virka
samgöngustefnu. Í Fjarskiptastöð Advania í Grindavík starfa um 15 manns.
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MÓTTÖKURITARI
Domus Medica óskar eftir að ráða móttökuritara
í 100% starf (09:00-17:00 virka daga). Í boði
er skemmtilegt og krefjandi starf sem felst
m.a. í símsvörun, skráningu tímapantana og
móttöku sjúklinga. Við leitum að jákvæðum
einstaklingi með ríka þjónustulund sem býr yfir
almennri tölvukunnáttu og góðri enskukunnáttu.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og
ferilskrá fyrir 26. febrúar á tölvupóstfangið
domusmedica@domusmedica.is

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Launafulltrúi óskast
Hjúkrunarheimilið Skógarbær óskar eftir að ráða
metnaðarfullan og sjálfstæðan einstakling í starf launafulltrúa. Helstu verkefni eru umsjón með launabókhaldi,
útreikningur launa, samskipti við lifeyrissjóði, stéttarfélög og opinbera aðila ásamt öðrum verkefnum tengdum
mannauðsmálum.
Óskað er eftir einstaklingi með menntun sem nýtist í starfi,
góða þekkingu og reynslu af H-launa kerfi, excel kunnáttu
og þekkingu á kjarasamningum. Mikilvægt að viðkomandi
hafi góða samskiptahæfileika og þjónustulund, sýni frumkvæði og öguð vinnubrögð.
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar n.k.
Nánari upplýsingar veitir
Hrefna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri.
Sími 510-2100/896-2024
hrefna@skogar.is
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 starfsmenn. Veltan árið 2016 mun verða yfir 55 milljarðar norskar krónur. ASKO starfrækir
13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í norðri.
ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með um 4,5 milljarða
veltu árlega.
Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús innan
svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi i suðri. Fyrirtækið sjálft er staðsett í
Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur fra Stavanger).

Blundar ævintýraþráin í þér?
Við óskum eftir íslenskum
atvinnubílstjórum í sumar!

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Við bjóðum:
• Örugga vinnu frá 1.júní og út ágúst og jafnvel fasta vinnu
eftir sumarið
• Flug til Noregs (svo fremi sem unnið er út samningstíma)
• Húsnæði til leigu, í göngufæri við fyrirtækið
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið
Hæfniskröfur:
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið)
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska
Helstu verkefni:
• Lestun og losun
• Dreifing á vörum til viðskiptavina
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini
Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og símanúmerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no

UN bókhald ehf óskar eftir að ráða
bókara í 50% starf
Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum
Þekking á DK bókhaldskerfi kostur
Exelkunnátta kostur
Umsóknarfrestur er til og með 28.febrúar n.k.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið
unbokhald@unbókhald.is

Sumar í
Strætó
Finnst þér gaman að keyra stóra bíla og taka á móti fjölbreyttum hópi farþega?
Þá er þetta starfið fyrir þig.
Strætó bs. óskar eftir þjónustuliprum og ábyrgum einstaklingum til sumarstarfa.
Starfið felst í akstri strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu og þjónustu við viðskiptavini.
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir
íþróttakennara fyrir skólaárið,
2016-2017.
Skólinn er heilsueflandi grunnskóli og er með fleiri íþróttatíma en
ætlast er til. Við skólann er ágætt
íþróttahús með heilsurækt. Einherji,
íþróttafélag, heldur uppi öflugu íþróttastarfi í byggðarlaginu og góðir möguleikar eru á íþrótta- og einkaþjálfun
samhliða íþróttakennslunni
Flutningsstyrkur og húsnæðishlunnindi eru í boði.
Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri
í síma 8489768, sirra@vopnaskoli.is
Vopnafjarðarhreppur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi (D-próf) og hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslensku- og / eða enskukunnátta er æskileg
Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar.

ÍSLENSKA SIA.IS STR 78467 02/16

Íþróttakennara
vantar á Vopnafjörð

Umsóknir skulu fylltar út og sendar inn á strætó.is
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2016
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið

6 x 20 255 x 200 mm

Sumarstarf í mötuneyti
Vilt þú vinna í metnaðarfullu mötuneyti?
OR leitar að matreiðslumönnum til sumarstarfa. Annars vegar er um að
ræða starf frá 1. maí út ágúst mánuð - hins vegar frá 15. maí út ágúst
mánuð.
Ef þú vilt vinna með faglegu og skemmtilegu fólki í góðu starfsumhverfi þá
hvetjum við þig að sækja um. Helstu verkefni eru matreiðsla og
undirbúningur á hádegisverði ásamt öðrum verkefnum.
Við hvetjum jafnt karla sem karla til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Benedikt Jónsson, yfirmatreiðslumeistari í
síma 617 6741. Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef
OR, starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar er að finna.

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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Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ
Velferðarráðuneytið auglýsir
eftir sérfræðingi á skrifstofu
heilbrigðisþjónustu.

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Baug
· Leikskólakennari í leikskólann Grænatún
Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla

Skrifstofa heilbrigðisþjónustu annast verkefni sem varða skipulag heilbrigðisþjónustu,
sérhæfingu og verkaskiptingu þjónustuaðila.
Einnig eru á hennar sviði sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, heilsugæsla, heilbrigðisþjónusta utan stofnana, hjúkrunar- og dvalarheimili, læknisfræðileg endurhæfing og
sjúkratryggingar.

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

Starfið felst meðal annars í að fylgja eftir uppbyggingu nýrra hjúkrunarheimila þar með talið undirbúning áætlunargerðar og eftirfylgni
vegna framkvæmda við hjúkrunarheimili.
Í starfinu felast einnig samskipti við framkvæmda-, eftirlits- og rekstraraðila hjúkrunarheimila auk annarra verkefna sem falla undir
málefnasviðið.

Save the Children á Ísland
Íslandi

Viltu vinna með okkur í sumar?
Sumarstarfsfólk óskast til starfa á Hrafnistu Hafnarfirði, Reykjavík, Kópavogi og í Reykjanesbæ.
Á Hrafnistuheimilunum starfa um 1.000 manns og algengt að sama sumarstarfsfólkið komi til starfa ár
eftir ár. Einnig er talsvert um að ungt fólk hefji störf í sumarafleysingum og vinni með skóla á veturna og
fari síðan í heilbrigðistengt nám.
Á Hrafnistuheimilunum er boðið upp á heimilislegt umhverfi og góðan starfsanda auk þess sem lögð er
áhersla á faglega þjónustu við heimilisfólkið. Starfsfólki gefst þar ómetanlegt tækifæri til að afla sér reynslu
og kynnast starfi á sviði öldrunar.
Einnig gefst hjúkrunar-, lækna- og sjúkraliðanemum þar kostur
á að nýta þær kenningar og starfsaðferðir sem þeir hafa lært í
náminu og með því lagt sitt af mörkum til að auka lífsgæði
heimilismanna og efla starf Hrafnistuheimilanna.
Hæfniskröfur:
• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark
Umsóknarfrestur er til og með 8. mars nk. Allar nánari upplýsingar og
umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is
og heimasíðu Talent ráðningar & ráðgjöf, www.talent.is

Óskum eftir að ráða í
sumar í afleysingar fyrir:
• Hjúkrunarfræðinga
• Aðstoðarlækni
• Sjúkraliða
• Starfsfólk í umönnun
• Starfsfólk í félagsstarfi/Iðjuþjálfun
• Starfsfólk í borðsal og eldhús
• Starfsfólk í ræstingu

HRAFNISTA
Reykjavík I
Kópavogur I Reykjanesbær

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í verkfræði, byggingatæknifræði
eða önnur sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Þekking á sviði áætlanagerðar, stefnumót
unar og markmiðasetningar.
• Þekking á greiningarvinnu og kunnátta í að
miðla upplýsingum með skýrum hætti.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í
vinnubrögðum, auk hæfni til að taka virkan
þátt í teymisvinnu.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskipt
um.
• Gott vald á íslensku og ensku, önnur tungu
málakunnátta er kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf
í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á
öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Upplýsingar um starfið veita Vilborg Ingólfsdóttir
skrifstofustjóri (vilborg.ingolfsdottir@vel.is)
og Guðrún Sigurjónsdóttir sérfræðingur (gudrun.sigurjonsdottir@vel.is) í síma 545 8100.
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 fyrri störf skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu,
101 Reykjavík eða í tölvupósti á póstfangið
postur@vel.is eigi síðar en 6. mars næst komandi. Ráðið verður í starfið til 18 mánaða og
er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Velferðarráðuneytinu, 6. febrúar 2016.
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Spennandi störf
á góðum vinnustað
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu og fékk UT-verðlaun
SKÝ 2016 fyrir framúrskarandi framlag á sviði upplýsingatækni. Helstu verkefni
embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda
lögbundnar skrár. Að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri
eða skemmri tíma, nú síðast leiðréttingu á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána og
ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán.
Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu starfsstöðvar um landið.
Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti,
tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli.

Traust
veitukerfi
bætir lífið

Vilt þú vinna í hópi
sem færir fólki hita,
rafmagn og vatn?
Við leitum að kröftugum
starfsmanni í fjölbreytt verk
í lagnakerfum hitaveitu,
vatnsveitu og rafveitu.
Við leitum að starfskrafti sem er:

• Jákvæður og lipur í samskiptum
• Vandvirkur, röskur og úrræðagóður
• Hefur ánægju af útivinnu í öllum veðrum
• Réttindi á vinnuvélar eru kostur
Eingöngu er tekið á móti umsóknum
á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/
þar sem nánari upplýsingar um starfið
er að finna. Nánari upplýsingar veitir
Bjarni Líndal Snorrason, netfang
bjarnis@veitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar
2016. Æskilegt að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.
Bæði konur og karlar eru hvött til að
sækja um starfið.

Veitur eru 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.

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur og sér
um rekstur hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu
á þjónustusvæði fyrirtækisins.

Bókari - Reykjavík
Bókari hefur umsjón með bókhaldi ríkisskattstjóra, en stofnunin notar Oracle viðskiptahugbúnað. Helstu verkefni
eru bókun reikninga sem og uppgjör og afstemmingar ýmis konar tengd bókhaldi. Þá sér bókari um móttöku og
úrvinnslu reikninga sem berast, bæði á pappír og rafrænt. Ennfremur hefur hann samskipti við aðrar stofnanir og
viðskiptavini varðandi bókhald og sinnir ýmsum minni verkefnum sem upp koma í daglegum rekstri.
Hæfnikröfur

• Menntun í viðskiptafræði eða viðurkenning frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu
sem viðurkenndur bókari.

• Reynsla af færslu viðamikils bókhalds og afstemmingum.
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfileika og getu til að vinna hratt og vel undir
álagi.

• Góð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
• Góð tölvukunnátta og færni í helstu notendaforritum.

Skatteftirlit - Reykjavík
Öflugur og jákvæður einstaklingur hefur nú tækifæri til að ganga til liðs við eftirlitssvið ríkisskattstjóra. Starfið
felst í að yfirfara gögn og upplýsingar um skattskil lögaðila og einstaklinga í þeim tilgangi að greina mögulegt
umfang vantalinna skattstofna, ásamt því að endurákvarða opinber gjöld ef það á við.
Hæfnikröfur

• Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða lögfræði.
• Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum og almennri skattframkvæmd æskileg.
• Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur.
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Einstaklingssvið - Egilsstaðir
Á starfsstöð ríkisskattstjóra á Egilsstöðum er unnið við verkefni tengd álagningu einstaklinga. Nú er tækifæri
fyrir metnaðarfullan og kraftmikinn einstakling að slást í hópinn en um fjölbreytt verkefni er að ræða er tengjast
m.a. álagningu skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál ásamt öðru er tengist skattskilum einstaklinga og nærþjónustu.
Hæfnikröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika og getu til að vinna undir álagi.
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
• Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli.
• Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur.
• Góð almenn tölvukunnátta.

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að
fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska,
jákvæðni og samvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2016 og verður öllum umsóknum svarað þegar
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. Nánari upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna
Guðmundsdóttir í síma 442 1151.

rsk@rsk.is
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
516 6000 • veitur.is

442 1000

Þjónustuver 9:30-15:30

Nánari upplýsingar á rsk.is
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Fjallsárlón ehf. óskar eftir starfsfólki
Siglt er með ferðamenn um Fjallsárlón í Öræfum.
Siglarar óskast. Einnig fólk í afgreiðslustörf þ.m.t.
vegna veitingastarfsemis. Gisting í boði.
Umsókn óskast send á info@fjallsarlon.is. S: 666 8006

Salt Café & Bistro,
Egilsstöðum

> Sumarstörf á athafnasvæði Samskipa
ENNEMM / SÍA / NM73510

Samskip óska eftir kraftmiklu sumarstarfsfólki í fjölbreytt störf á öflugum vinnustað, sem mun skila
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.
Störfin eru í vöruhúsum okkar, í frystivörugeymslu,
á bílavelli, skipaafgreiðslu og störf bílstjóra í akstur
flutningabíla.

· Gerð er krafa um sterka öryggisvitund,
góða ástundun og samviskusemi

Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í a.m.k.tvo
og hálfan mánuð.
Starfsmenn Samskipa þurfa að hafa metnað til að takast á
við krefjandi verkefni og ná framúrskarandi árangri.

Sumarstörf 2016
Matreiðslumenn
Uppvask
Aðstoðarfólk í eldhús
Þjónusta í sal
• Lágmarksaldur 18 ár

· Starfsmenn skulu búa yfir lipurð í þjónustu
og samskiptum

Tekið er á móti umsóknum með
ferilskrá á salt@701hotels.is

· Starfsmenn verða að hafa náð 18 ára aldri
og hafa hreina sakaskrá

Nánari upplýsingar veittar
í tölvupósti og í síma 859-2403

Áhugasamir, konur jafnt sem karlar, eru hvattir til að sækja um sem fyrst. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað. Athugið að starf bílstjóra krefst meiraprófs og ADR réttindi eru kostur.
Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2016
Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

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

Snillingur óskast á gott heimili!

Join us in solving the airline
industry’s biggest data
challenges!
Project Manager in IT
Sabre® Iceland is looking for an experienced IT Project manager to join our team. Your
main responsibilities will be to manage and drive customer delivery projects of our flagship
product Sabre Intelligence Exchange™ to many of the leading airlines around the world.
Sabre Intelligence Exchange is the airline industry’s first and only real-time data integration
and analytics platform. The platform serves as the IT foundation to over 50 airlines around
the world, to build innovative apps and optimize their business.
QUALIFICATIONS

RESPONSIBILITIES

• The ability to handle multiple projects in parallel

• Project management and execution of IT projects from

• Experience with managing projects with global teams

initiation through to delivery

• Skilled at managing operational type projects

• Plan and manage project schedules and budget

• Strong communication skills in English

• Risk management and reporting to senior management

• BSc/MSc degree in project management, engineering or

• Facilitate any activities necessary to ensure project

computer science
• Certification in IPMA/PRINCE/PMP/SCRUM is preferable
• +2-3 years’ experience in managing projects

completion
• Work with managers to verify project progress, monitor

resource allocation and remove bottlenecks/obstacles

Applications should be sent to
rek.info@sabre.com by March 7, 2016
Visit our website at www.sabre.com to learn more
about our company. We take pride in providing a work
environment that fosters innovation, collaboration,
healthy work-life balance and a start-up culture.

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Tel. +354 525 9100
sabreairlinesolutions.com
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Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA

Staða sérfræðings hjá
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga
Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Helstu verkefni og ábyrgð
Útreikningur framlaga sjóðsins ásamt öðrum verkefnum á málefnasviði sjóðsins og skrifstofu mannréttinda og sveitarfélaga.

Hæfnikröfur

Hægt er að hefja störf strax.
Umsóknir ásamt upplýsingum
um umsækjanda sendist á netfangið

vinna@ger.is
Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.
Öllum umsóknum svarað.

· Háskólamenntun á sviði viðskipta eða hagfræði
eða sambærilegt
· Framhaldsmenntun á líkum sviðum
· Góð þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg
· Góð reynsla af vinnu með fjárhagsupplýsingar
· Mjög góð kunnátta í excel bæði til öflunar og
úrvinnslu upplýsinga og gerð líkana
· Góð íslenskukunnátta og hæfni í framsetningu
upplýsinga
· Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt,
sem og í hóp
· Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni
í samskiptum
· Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að
sækja um. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Umsóknum skal skila rafrænt á vef ráðuneytisins,
innanrikisraduneyti.is, undir Laus störf. Ef ekki eru
tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn til
ráðuneytisins. Athygli er vakin á því að umsóknir
munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út. Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur
er framlengdur til og með 22. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Guðni Geir Einarsson
gudni.g.einarsson@irr.is.

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000

Forstöðumaður
Vilt þú leiða öflugan hóp sem veitir fólki
hita, rafmagn, vatn og fráveitu?

Við leitum að leiðtoga með frumkvæði og þjónustulund til að fara fyrir
hópi reynslumikilla starfsmanna í rekstri veitukerfa. Forstöðumaður
rekstrar er hluti af stjórnendateymi Veitna og ber ábyrgð á daglegum
rekstri einingarinnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Leiða og styðja öflugan hóp
starfsmanna
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri
veitukerfa
• Ábyrgð á áætlanagerð
• Framfylgd stefnu og framtíðarsýnar

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf úr tæknigreinum
s.s. verk- eða tæknifræði
• Stjórnunarreynsla
• Reynsla af rekstri
• Þekking á orku- og
veitukerfum kostur

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. Nánari upplýsingar
veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi, netfang starf@veitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016.
Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.
Veitur eru 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.

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur og sér um rekstur
hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu á þjónustusvæði fyrirtækisins.
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík • 516 6000 • veitur.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 6 - 0 6 1 7

GER innflutningur, rekstraraðili
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma
óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Upplýsinga- og alþjóðafulltrúi
Sérfræðingur
Sérfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Verkefnastjóri/gæðastjóri
Forstöðumaður skrifstofu fjármála
Lögreglumenn, sumarafleysing
Bókari
Sérfræðingur
Sérfræðingur, skattaeftirlit
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun
Hjúkrunarfr. og sjúkral., sumarafl.
Starfsm. í mötuneyti, sumarafl.
Verkefnisstjóri
Dósent í öldrunarhjúkrun
Aðstoðarmatráður
Aðstoðarmatráður/aðst.maður
Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingar
Læknar í starfsnám
Hjúkrunardeildarstjóri
Skjalavörður - ritari
Fangaverðir, sumarafleysing
Kerfisstjóri
Sérfræðingur í lyflækningum
Sérfræðingur í lyflækningum
Sérfræðilæknir í heimilislækn.
Yfirtalmeinafræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkr.fræðingur í útskriftarteymi
Læknanemar, sumarstörf
Sjúkraliði
Sérfr., stefnumótun og fjármál
Stjórnarráðsfulltrúi
Verkefnastjóri
Verkefnastjóri
Verkefnastjóri
Sjúkraliði, sumarafleysing
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl.
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing
Sjúkraliði, sumarafleysing
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Starfsmaður, sumarafleysing
Starfsmaður í eldhús, sumarafl.

Ríkisendurskoðun
Hafrannsóknarstofnun
Velferðarráðuneytið
LSH, vísindarannsóknin SENATOR
LSH, geðsvið
Sjúkrahúsið á Akureyri
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Ríkisskattstjóri
Ríkisskattstjóri
Ríkisskattstjóri
Ríkisskattstjóri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Landgræðsla ríkisins
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
LSH, endurhæfingardeild aldraðra
LSH, endurhæfingardeild aldraðra
LSH, bæklunarskurðdeild
LSH, öldrunarlækningadeild
Ríkisendurskoðun
Fangelsismálastofnun
Mannvirkjastofnun
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
LSH, talmeinaþjónusta
LSH, Heimahlynning
LSH, flæðisdeild
LSH, röntgendeild
LSH, birgðastöð
Utanríkisráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
HÍ, Læknadeild
HÍ, Heilbrigðisvísindasvið
HÍ, Hjúkrunarfræðideild
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Suðurland
Reykjavík
Egilsstaðir
Reykjavík
Reykjavík
Höfuðb.svæðið
Gunnarsholt
Reykjavík
Reykjavík
Egilsstaðir
Seyðisfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Eyrarbakki
Reykjavík
Vestm.eyjar
Selfoss
Húsavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík
Húsavík

201602/274
201602/273
201602/272
201602/271
201602/270
201602/269
201602/268
201602/267
201602/266
201602/265
201602/264
201602/263
201602/262
201602/261
201602/260
201602/259
201602/258
201602/257
201602/256
201602/255
201602/254
201602/253
201602/252
201602/251
201602/250
201602/249
201602/248
201602/247
201602/246
201602/245
201602/244
201602/243
201602/242
201602/241
201602/240
201602/239
201602/238
201602/237
201602/236
201602/235
201602/234
201602/233
201602/232
201602/231

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

Elskar þú skartgripi og úr?
Við hjá Jóni og Óskari erum að leita að starfsfólki í úraog skartgripaverslunum okkar.
Í boði er:
• Hlutastarf með dag- og/eða helgarvöktum
• Vinna í líflegu umhverfi með skemmtilega vöru
Hæfniskröfur:
• Þjónustulund
• Góð samskiptahæfni
• Heiðarleiki í starfi
• Samviskusemi
• Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg
Jón og Óskar er ein stærsta og glæsilegasta úra- og
skartgripaverslun landsins og rekur verslanir við
Laugaveg, í Smáralind og Kringlunni.
Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið
info@jonogoskar.is fyrir 29. febrúar.

Fjármálastjóri
Íþróttafélags Reykjavíkur
Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) auglýsir eftir fjármálastjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar n.k.
Umsóknir berist á netfangið ir@ir.is eða í ÍR-heimilið
Skógarseli 12, 109 Reykjavík
merktar ,,fjármálastjóri“.
Meginhlutverk fjármálastjóra ÍR:
• Umsjón og skipulag fjármála aðalstjórnar ÍR og
deilda þess.
• Eftirlit, þjónusta og leiðbeiningar með fjármálum
deilda ÍR.
• Umsjón með færslu bókhalds félagsins og deilda þess.
• Launaútreikningar og útborgun launa.
• Gerð ársreikninga fyrir aðalstjórn félagsins og
deildir þess.
• Áætlanagerð og samningagerð.
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun sem
nýtist í starfi.
• Þekking á bókhaldskerfinu Dynamics NAV.
• Þekking á fjármálaumsjón fyrir deildaskipt íþróttafélag.
• Framúrskarandi hæfileikar í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af þátttöku í félagsstarfi.
• Metnaður til að ná árangri.
Nánari upplýsingar:
Þráinn Hafsteinssson íþróttastjóri ÍR í síma 863 1700,
587-7080 eða með tölvupósti thrainn@ir.is
ÍR-heimilið, Skógarseli 12, 109 Reykjavík

Skóla- og frístundasvið

Staða ráðgjafa á sviði máls og læsis
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laus til umsóknar störf þriggja ráðgjafa á sviði máls og læsis. Ráðgjafarnir
munu starfa í nýju þekkingarteymi, Miðju máls og læsis, sem mun heyra undir skóla- og frístundasvið og taka þátt í að móta og
þróa starfsemina. Hlutverk Miðju máls og læsis er að veita ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og
læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum, grunnskólum og í frístundamiðstöðum. Ráðgjafarnir munu einnig skipuleggja símenntun á
sviði máls og læsis fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.
Stofnun Miðju máls og læsis er liður í innleiðingu tillagna Fagráðs um eflingu málþroska, lestrarhæfni og lesskilnings í leik- og
grunnskólum og er einn af áhersluþáttum skóla- og frístundasviðs.
Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Næsti yfirmaður ráðgjafa er skrifstofustjóri grunnskólahluta
fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs.

Sjúkraliði óskast
á Eirhamra

Helstu verkefni og ábyrgð
• Taka þátt í að móta og þróa þekkingarteymi um mál og læsi.
• Veita starfsfólki í skóla- og frístundastarfi ráðgjöf og stuðning
við að þróa markviss vinnubrögð til að efla málþroska og
læsi barna.
• Veita ráðgjöf um virkt tvítyngi, kennslu í íslensku sem öðru
máli og málþroska- og lestrarvanda.
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir starfsfólk um mál og læsi.
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir foreldra í samstarfi við
starfsfólk í skóla- og frístundastafi.
• Samstarf við sérfræðiþjónustu skóla á þjónustumiðstöðvum.

Sjúkraliði óskast til starfa við heimahjúkrun í
öryggisíbúðum Eirhamra.
Nánari upplýsingar veita:
Kristjana Gígja deildarstjóri í síma 897 7054 eða 860 7400
og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á kristjana@eir.is
og edda@eir.is
Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími 522 5700

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

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið leikskólakennari og/eða grunnskólakennari eða háskólapróf á sviði málþroska og læsis.
• Háskólamenntun á framhaldsstigi æskileg.
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í leik- eða
grunnskóla æskileg.
• Reynsla af verkefnum varðandi mál og læsi.
• Reynsla af ráðgjöf við leikskóla, grunnskóla eða
frístundastarf æskileg.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af vinnu með mál og læsi, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf
leikskólakennara og /eða grunnskólakennara ef við á, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið
þátt í og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2016 en um er að ræða tímabundið starf til tveggja ára. Umsóknarfrestur er til 13. mars nk.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dröfn Rafnsdóttir, verkefnastjóri, og Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta
fagskrifstofu, í síma 411 1111. Netföng: drofn.rafnsdottir@reykjavik.is / gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

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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SÖLUSTJÓRI

Sumarstörf hjá Flugþjónustunni
Meiraprófsbílstjóri
Bílstjóri með CE réttindi óskast við
áfyllingar flugvéla á Reykjavíkurflugvelli.
ADR réttindi eru kostur.
Afgreiðsla einkavéla
Starfsmaður óskast í afgreiðslu einkavéla með
tilfallandi verkefnum á Reykjavíkurflugvelli.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu úr flugi
og geti byrjað í þjálfun sem fyrst.
Umsóknarfrestur til og með 1.mars
Ferilskrá sendist á: jobs@birk.is

ITS, tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli, leitar að öflugum liðsmanni til að starfa
í varahlutadeild fyrirtæksins.
STARFSSVIÐ:
n Sala og innkaup varahluta
n Tilboðsgerð
n Greining viðskiptatækifæra
n Þjónusta við erlenda viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR:
n Menntun sem nýtist í starfi
n Áhugi á flugstarfsemi
n Góð enskukunnátta
n Góð tölvukunnátta
n Lögð er rík áhersla á sjálfstæð
og öguð vinnubrögð

Við leitum að jákvæðum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi.
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og geta unnið sem hluti af heild í
síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.
Nánari upplýsingar veita:
Einar Már Guðmundsson I einarmg@its.is
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

+ Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út eigi
síðar en 25. febrúar 2016 á vefsíðunni:
www.icelandair.is/umsokn

SPENNANDI STÖRF
Í STJÓRNSÝSLU
HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐS
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á
hi.is/laus_storf

www.hi.is

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI
Ölgerðin leitar að öflugum og jákvæðum
meiraprófsbílstjóra í dreifingu.
Ölgerðin rekur 15 bíla dreifikerfi ásamt
úthýstum leiðum.
HLUTVERK OG ÁBYRGÐ
• Dreifing og afhending pantana
• Samskipti við viðskiptavini
• Tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu
HÆFNISKRÖFUR
• Aldur 25+
• Hreint sakavottorð
• Meirapróf + trailer-réttindi
• Íslenskukunnátta
• Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi
• Líkamleg hreysti, snyrtimennska og
geta til að vinna undir álagi
• Samviskusemi, þjónustulund og jákvæðni
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: http://umsokn.olgerdin.is

STÖRF HJÁ

GARÐABÆ

Hofsstaðaskóli
• Myndmenntakennari
Leikskólinn Holtakot
• Leikskólakennari eða starfsmaður
með aðra uppeldismenntun
Ísafold
• Hlutastörf í aðhlynningu og
félagsstarfi
• Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarnemar,
sjúkraliðar og starfsmenn í
aðhlynningu óskast til sumarstarfa
Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.
Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð ATO R G I 7
SÍMI 525 8500
GARDABAER.IS

Innflutningsfyrirtæki/heildsala
leitar að starfsmanni í lager- og sölustörf, útkeyrslu og áfyllingu
í verslanir. Leitað er að áreiðanlegum og duglegum einstaklingi
sem jafnframt býr yfir góðri íslensku/ enskukunnáttu, almennri
tölvufærni og stundvísi. Ökuréttindi nauðsynleg.
Umsóknir/ferilskrá sendist á netfangið matvorur@gmail.com
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Útboðsþing
Til sölu:

Eignir og rekstur þvottastöðvar
Skiptastjóri þrotabús Bónax ehf. auglýsir hér með
til sölu allar eignir og rekstur félagsins að Splass
þvottastöðinni að Hagasmára 2 í Kópavogi.
Nánari upplýsingar veitir Bjarki Þór Sveinsson
í gegnum tölvupóstfangið bjarki@msr.is
eða í síma 571-5400.
Tilboð skulu berast í gegnum netfangið
fyrir kl. 12:00 föstudaginn 26. febrúar

Lagning Ljósleiðara
í Húnaþingi vestra
Beiðni um upplýsingar (RFI)
Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Húnaþingi vestra, sem
veita á öruggt netsamband í sveitarfélaginu. Gert er ráð
fyrir að tengja öll lögbýli í sveitarfélaginu, og að eigendum
frístundahúsa og fyrirtækja standi til boða að tengjast
ljósleiðara.
Gert er ráð fyrir að öllum þjónustuveitum verði heimilað
að bjóða þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.
Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma á
ljósleiðaratengingu á í Húnaþingi vestra á næstu þremur
árum.
Eða:
B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér og byggja
upp ljósleiðaratengingu með stuðningi frá opinberum
aðilum og e.t.v. reka til framtíðar, komi til þess að enginn
aðili svari lið A hér að ofan.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Verklegar framkvæmdir 2016

• Viðbygging Sundhöll Reykjavíkur – Pípulagnir,
útboð nr. 13642.

GRAND HÓTEL REYKJAVÍK

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

Föstudaginn 26. febrúar kl. 13.00 – 16.40

Innkaupadeild

ÚTBOÐ

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum
og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið
gudny@hunathing.is
Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir
Húnaþing vestra né þá sem sýna verkefninu áhuga.
Sveitarstjóri

Skráning á www.si.is

Samtök iðnaðarins

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

www.si.is

Ríkiskaup
fyrir hönd
20254
Transformers

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
Rikiskaup on behalf of Isavia ohf, requests tenders for the
eftirfarandi
ljósbúnað:
supply ofíTransformers
for Keflavik
International Airport.
• The
Hreyfiljós
Spot/Profile
Transformers
consists of:
• Hreyfiljós Wash
• •Fastljós
Wash
Three (3)
1600 kVA 11/0.42 kV, Dyn11, oil-immersed,
• Upphengjur
ofangreint with off-load tap changers
sealed tankfyrir
transformers,
±2 x 2,5%.
Samið
verður
við einn
aðila
viðskipti
þessi.
• Six (6)
500 kVA
11/0.42
kV,um
Dyn11,
oil-immersed,
sealed
tank transformers, with off-load tap changers ±2 x 2,5 %.
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg
á vef Ríkiskaupa
( www.rikiskaup.is
Further information
can be found
in the Tender ),documents
miðvikudaginn
18. nóvember
nk.
that will be available
at www.rikiskaup.is
no later than
24th of February 2016.
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík
sem þau verða opnuð
22. desember
2015,
Opening þar
of tenders/deadline
for submitting
tenders
will be
kl.
að viðstöddum
bjóðendum
sem
þess
óska.
at14.00
Rikiskaup,
Borgartunþeim
7c, 105
Reykjavik,
17th
of March
2016 at 11:00.

TIL SÖLU
Tilboð óskast í fasteignina Hringbraut 48,
2. hæð, Reykjavík.

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

VIÐ BYGGJUM TIL FR AMTÍÐAR

BYG G I N G AV E R K TA K A R

Útboð

TRÉSMIÐIR
Málun

Vefarastræti 8 – 14 og Vefarastræti 16 - 22
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir að ráða góða
trésmiði til starfa innanlands, bæði launþega og verktaka.
Mikil vinna framundan.
Nánari upplýsingar gefur Jens Sandholt, sími 896 6621
og netfang jens@skjanni.com

Aðilar sem óska eftir stuðningi skulu uppfylla tilteknar
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af
uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa og raunhæfa
verkáætlun.
Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu til Húnaþings
vestra á netfangið skrifstofa@hunathing.is fyrir kl. 12:00
þann 11. mars.2016. Í tilkynningunni skal koma fram nafn
og kennitala aðila, auk upplýsinga um ofangreint eftir því
sem við á.

Kynntar verða fyrirhugaðar framkvæmdir
allra helstu opinberra framkvæmdaaðila

20134 - Hringbraut 48, 2. hæð.
Um er að ræða 4. – 5. herbergja íbúð í fjórbýlishúsi,
samtals 142,5 m², byggð árið 1937.
Brunabótamat er kr. 30.350.000,- og fasteignamat er kr.
41.400.000,- skv. Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá.
Íbúðin skiptist í gang, stofu í tveimur hlutum sem hægt
er að loka á milli, þrjú herbergi, eldhús og baðherbergi. Í
kjallara er 25,2 m² herbergi. Ekki er full lofthæð í kjallara.
Íbúðin þarfnast þó nokkurrar endurnýjunar og komið er að
viðhaldi á eigninni allri. Eigandi þekkir ekki vel til ástands
eignarinnar og mikilvægt er að bjóðendur kynni sér ástand
hennar. Staðsetning er mjög góð, stutt frá miðbæ Reykjavíkur.
Húseignin er til sýnis þriðjudaginn 23. febrúar milli kl. 11
og 13 og fimmtudaginn 25. febrúar milli kl. 12 og 14.

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir
tilboðum í málun, í verkið Vefarastræti 8 – 14 og
Vefarastræti 16 – 22 í Mosfellsbæ.
Verkið skal vinnast á tímabilinu
september 2016 – október 2017.
Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar frá og með
mánudaginum 22. febrúar. Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, sími 692 9867 og netfang saevar@skjanni.is
Tilboð verða opnuð fimmtudaginn 3. mars,
kl. 13:00 hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf.
Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Við mönnum stöðuna

Nánari upplýsingar fást hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c,
105 Reykjavík í síma 530 1400. Tilboðseyðublöð liggja
frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og útfyllingu
á tilboðseyðublaði. Gögnin eru einnig aðgengileg á vef
Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 8. mars
2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess
óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is
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Auglýsir framboðsfrest
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest
vegna kosningar hluta stjórnar félagsins fyrir kjörtímabilið
2016-2018.
Tillögur skulu vera um 8 stjórnarmenn til tveggja ára
samkvæmt 10. gr. laga félagsins. Um er að ræða formann
og gjaldkera auk sex meðstjórnenda. Þá skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga fyrir kjörtímabilið og einn varamann.
Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur frammi á
skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 22. febrúar
2016.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir kl.
16.00 föstudaginn 29. febrúar nk.
Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

Íslensk-ameríska félagið
auglýsir styrki fyrir
skólaárið 2016 – 2017
Thor Thors styrkir til háskólanáms
í Bandaríkjunum.
Umsækjendur skulu hafa lokið (eða ljúka í vor) námi til
fyrstu gráðu háskólastigs (B.A., B.Sc., B.Ed. eða sambærilegri gráðu). Styrkhæft nám skal allt fara fram í Bandaríkjunum. Styrkirnir eru veittir framúskarandi umsækjendum
sem hafa staðfestingu fyrir skólavist í bandarískum
háskóla.

Skipulagslýsing
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkti þann
16. febrúar sl. að auglýsa skipulagslýsingu fyrir Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 í samræmi við 30. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Skipulagslýsingin liggur frammi í þjónustuanddyri Ráðhúss
Akureyrar og er aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar:
www.akureyri.is/skipulagsdeild.
Kynningarfundur verður haldinn í Ráðhúsi Akureyrar í
bæjarstjórnarsal á 4. hæð, fimmtudaginn 3. mars kl. 17:00
og eru allir velkomnir.
Ábendingum er hægt að koma á framfæri skriflega til skipulagsdeildar í Ráðhúsi Akureyrar, Geislagötu 9, 600 Akureyri
eða á netfangið: skipulagsdeild@akureyri.is fyrir 17. mars
2016.
Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Veitingastaðurinn Hafið Bláa auglýsir eftir aðila
sem vill leigja rekstur veitingastaðarins.
Upplýsingar í tölvupósti; hraun@islandia.is
og í s. 8977467 Þórhildur & 8920367 Hannes

Styrkirnir eru veittir til eins árs. Í fjárhagsáætlun umsóknarinnar þarf að sýna fram á þörf fyrir styrk.
Upphæðir styrkjanna eru mismunandi eftir aðstæðum umsækjenda en undanfarin ár hafa styrkupphæðir
verið 3.500-5.000 bandaríkjadalir.
Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem
almennar upplýsingar koma einnig fram.
Umsóknir skulu sendar á netfang iceam@iceam.is eigi
síðar en 1. apríl 2016.

Auglýsing vegna breytingu á
deiliskipulagi við Skaftafell

Aðalskipulag Akureyrar
2018-2030

Útsýnis og veitingastaðurinn
Hafið Bláa er auglýstur til leigu.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á
fundi sínum þann 12. febrúar að auglýsa breytingu á
deiliskipulagi við Skaftafell.
Markmið deiliskipulagstillögunar er að bregðast við
aukinni aðsókn akandi ferðamanna með því að fjölga
bílastæðum á svæðinu og auka umferðarstýringu. Aðlaga
staðsetningu byggingarreita að breyttri staðsetningu
bílastæða. Einnig að aðgreina tjaldsvæðisumferð frá
annarri umferð á svæðinu.
Deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð verður til
kynningar í ráðhúsi sveitarfélagsins Hafnarbraut 27, 780
Höfn á opnunartíma frá og með 22. febrúar til og með 4.
apríl 2016 og á heimasíðu sveitarfélagsins
www.hornafjordur.is
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefin kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur
til að skila athugasemd er til 5. apríl 2016 og skal skilað
skriflega á bæjarskrifstofur Sveitarfélagsins Hornafjarðar,
Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á netfangið
skipulag@hornafjordur.is
Gunnlaugur Róbertsson, skipulagsstjóri

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

HÚSNÆÐI MEÐ VISTARVERUM
FYRIR ALLT AÐ 100 HÆLISLEITENDUR
ÓSKAST TIL LEIGU
FYRIR ÚTLENDINGASTOFNUN
20262 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu
húsnæði fyrir Útlendingastofnun fyrir vistarverur hælisleitenda. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 12
mánaða með möguleika á framlengingu til 12 mánaða.
Leitað er að húsnæði fyrir allt að 100 einstaklinga. Um er
að ræða 40 - 60 herbergi fyrir 1 – 2 einstaklinga og 8 - 10
íbúðir fyrir 2 – 4 einstaklinga. Miða skal við að u.þ.b. 40
- 50 einstaklingar verði á sama stað. Til staðar skal vera
lokað rými fyrir öryggisvörð og eftirlitskerfi.
Gerð er krafa um að húsnæði sé á höfuðborgarsvæðinu
eða nálægum sveitarfélögum þó eigi fjær en um 50 km
frá Reykjavík (miðbær). Húsnæði skal vera í göngufæri
við matvöruverslanir/verslanir og grunnskóla og nálægt
almenningssamgöngum þannig að íbúar geti auðveldlega nálgast ýmsa afþreyingu s.s. bókasöfn, sundstaði
o.fl.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður
að uppfylla er aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, afhendingatíma, staðsetningu og
aðkomu.
Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 20262 skulu sendar á
netfangið ¬ utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef
Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út fimmtudaginn
25. febrúar 2016, en svarfrestur er til og með mánudagsins 29. febrúar.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105
Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 fimmtudaginn 3. mars
2016.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Merkja skal tilboðin; nr. 20262 – Leiga á húsnæði fyrir
vistarverur hælisleitenda.

Fífuhvammsland, vesturhluti, breikkun Lindarvegar, breytt deiliskipulag. Mál nr. 1002115
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Umhverfissviðs Kópavogs að breyttu deiliskipulagi
Fífuhvammslands, vesturhluta. Í breytingunni felst breikkun Lindarvegar um eina akrein frá Bæjarlind að Fífuhvammsvegi.
Lega göngu og hjólastíga, mana og hljóðveggja breytist.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 18. janúar 2016. Með tillögunni fylgir umhverfisskýrsla dags. 18. janúar 2016.
Nánar vísast til kynningargagna.
Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 20. febrúar 2016. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins,
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs,
Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. apríl 2016. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkir tillögunni.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr.
6. gr.
Tilboðsgögn skulu m.a. innihalda upplýsingar um:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Upplýsingar um aðra starfsemi í byggingunni ef við
á með tilliti til öryggissjónarmiða og um starfsemi í
nálægum byggingum – einnig með tilliti til
öryggissjónarmiða.

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

kopavogur.is

ÚTBOÐ

Gamli barnaskólinn
á Sauðárkróki til sölu

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf óska eftir tilboðum í verkið:

Keflavíkurflugvöllur
Ríkiskaup fyrir hönd

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Endurnýjun flugbrauta 2016 og 2017
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Sveitarfélagið Skagafjörður leitar eftir kaupendum að „gamla barnaskólahúsinu“
við Freyjugötu á Sauðárkróki. Húsið, sem byggt er árið 1946, er um 910 fermetrar
að stærð að meðtöldum leikfimisal sem er um 150 fermetrar að grunnfleti. Lóðin
sem húsið stendur á er um 4.500 fermetrar.
Skilyrði er að kauptilboði fylgi greinargerð um fyrirhugaða framtíðarnotkun kaupanda ásamt tímasettri
framkvæmda- og fjárhagsáætlun.

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

Sveitarfélagið mun setja sem skilyrði í kaupsamningi að vinnu við frágang húss að utan s.s. við þak,
veggjaklæðningu, glugga, gler, útihurðir og lóð verði lokið innan tveggja ára frá undirritun kaupsamnings.
Afsal verður gefið út eftir að fullnaðarfrágangi lóðar og hússins að utan er lokið.
Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

GATNAGERÐ

Álfhólsvegur endurnýjun aðkomugötu

Kópavogsbær ásamt Veitur ohf, Mílu ehf. og Gagnaveitu
Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og holræsagerð og
lagningu veitulagna í aðkomugötu við Álfhólsveg 81 – 125.
Í verkinu felst að jarðvegskipta efsta hluta burðarlags
götunnar, leggja hitaveitulagnir, vatnslagnir, rafmagnslagnir,
fjarskiptalagnir og endurnýja slitlag götunnar.
Helstu magntölur eru:
Lengd götu
400 m
Jarðvegsskipti í götu
650 m³
Skurðlengd veitulagna í götu
630 m
Skurðlengd veitulagna innan lóðarmarka
650 m
Strenglagnir raf- og fjarskiptalagnir
8.390 m
Yfirborðsfrágangur götu
2.700 m²

NÝPRENT ehf

ÚTBOÐ

Frestur til að skila inn tilboðum er til 31. mars 2016
Nánari upplýsingar gefa:
Ingvar Páll Ingvarsson ipi@skagafjordur.is
Jón Örn Berndsen
jobygg@skagafjordur.is
Skriflegum tilboðum skal skilað á skrifstofu Sveitarfélagsins Skagafjarðar
Skagfirðingabraut 17–21, 550 Sauðárkróki.
Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri

www.skagafjordur.is

ÚTBOÐ
VÁTRYGGINGAR

Verkinu skal að fullu lokið 19. ágúst 2016.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 – í þjónustuveri
Kópavogsbæjar Fannborg 2 frá og með mánudeginum
22. febrúar 2016.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 8. mars 2016
fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra
bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

Save the Children á Íslandi

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum
í vátryggingar fyrir Kópavogsbæ og tengda
aðila 2016 – 2019.
Um er að ræða eftirfarandi tryggingar:
Lög- og samningsbundnar tryggingar:
•
Brunatrygging fasteigna
•
Ábyrgðartrygging ökutækja
•
Slysatryggingar launþega
Aðrar tryggingar:
•
Kaskó tryggingar
•
Slysatryggingar barna til 18 ára
aldurs í skóla- og tómstundastarfi
•
Ábyrgðartrygging atvinnurekstrar
Útboðsgögn verða seld í þjónustuveri
Kópavogs Fannborg 2, (1. hæð ) frá og með
þriðjudeginum 23. febrúar 2016 á kr. 5.000 -.
Tilboðum skal skila á sama stað fyrir kl. 14:00,
þriðjudaginn 8. mars 2016 og verða þau opnuð
þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Sóleyjarimi 13 - nýbygging

Klukkurimi 17 - Glæsileg endaíbúð.

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 15.00 – 16.00

OPIÐ
HÚS

Vel skipulagðar og afar vandaðar um 143 fm. 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á góðum og grónum stað í Grafarvogi.
Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi.
Sér bílastæði fylgir hverri íbúð auk sérgeymslu í kjallara hússins.
Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.
• Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, sem eru hvít sprautulakkaðar og eru í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast þó flísalögð.
Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan sem stutt er í alla
þjónustu, s.s. verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll. Byggingaraðili: SBJ eignir ehf.

Langalína 28- 32, Garðabæ

Naustavör 8 og 12, Kópavogi

Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir

Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 108,3 fm. upp í 189,3 fm. og eru afhentar
með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnási og vönduðum
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með tvennum svölum eða
stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja
öllum íbúðum.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 3ja og
4ra herbergja frá 111,1 fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr
flestum íbúðum. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar
á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin
hefur verið þó nokkuð endurnýjuð að innan. M.a. skipt um gólfefni,
stofan opnuð inn í eldhús, nýir skápar í forstofu og nýjar innréttingar
á baði. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og er afar vel skipulögð.
Austursvalir út af stofu. Stutt er í leikskóla, barnaskóla, framhaldsskóla og alla þjónustu. Verð 33,9 millj. Verið velkomin.

BREIÐAVÍK 5 - FALLEG 113,2 FM, 4RA
HERB. ENDAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI
Opið hús sunnud. 21. feb. frá kl. 13:30 til 14:00

PIÐ

O

4ra herb. endaíbúð með sérinngangi við Breiðavík 5, í Víkurhverfi
Grafarvogs. Íbúðin skiptist í anddyri, rúmgott eldhús, opið inní borðstofu,
stofu, útgengi út á suður svalir. þrjú rúmgóð herbergi með skápum,
rúmgott baðherbergi með flísum og baðkari. Þvottarhús innan íbúðar.
Bílskúrsréttur, Verð: 38,4 milj. Allar uppl. veitir veitir Heiðar í s:693-3356
eða á heidar@valholl.is

VEL SKIPULAGT PARHÚS
VIÐ HAFRAÞING 3 Í KÓPAVOGI
Opið hús sunnud. 21. feb frá kl. 12:30 til 13:00.

PIÐ

O

Vindakór 10 – 12, Kópavogi

Lundur 17 - 23, Kópavogi

Nýjar 4ra og 5 herbergja íbúðir

Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

S

HÚ

S

HÚ

182 fm parhús við Hafraþing 3 í Kópavogi. Húsið er mjög skemmtilega
skipulagt og er möguleiki á fjórum svefnh. Húsið er til afhendingar í apríl,
tæplega tilbúið undir tréverk að innan og nær fullbúið að utan, sjá nánari
skil á skilalýsingu húsins. Tvö baðherbergi, rúmgóðar stofu og eldhús,
bílskúr með góðri lofthæð og geymslu innaf. Stórir gluggar og björt eign,
gólfhiti og fl. Verð: 54,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. Íbúðirnar
sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 115,2 fm til 141,6 fm. Íbúðirnar
eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhústækjum og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.
Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum.
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum.
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og eru frá 101,3 fm. upp í
183 fm. Allar innréttingar verða frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka.
Vönduð eldhústæki frá AEG og hreinlætistæki. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða flísar.
Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski kaupandi eftir breytinginum
þurfa slíkar óskir að koma fram tímanlega.
Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is

GLÆSILEG 3JA HERB. 109,3FM
VIÐ KLUKKUVELLI 3.
Opið hús sunnud. 21. feb. frá kl. 13:30-14:00

IÐ
OP

S

HÚ

109,3 fm endaíbúð 01-04 á efstu hæð í fallegu viðhalsdslitlu fjölbýlishúsi
með lyftu við Klukkuvelli 3 í Hafnarfirði. Skemmtilegt skipulag og fallegar
innréttingar og gólfefni. Íbúðin er mjög rúmgóð og björt og er með miklu
útsýni. Allar innréttingar frá HTH, Innfeld halogenlýsing í flestum rýmum
og gólfhiti í allri íbúðinni. Eikarparket er á öllum rýmum nema flísar á
baðherbergi, eldhúsi, forstofugangi og þvottarhúsi. Glæsilegt útsýni er
til vesturs og suðurs úr íbúðinni. Verð: 33,4 milj. Allar uppl. veitir veitir
Heiðar í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.is

www.talent.is | talent@talent.is

Síðumúla 27, S: 588-4477

Heiðar
Friðjónsson
lögg. fast.sali
s: 693 3356

AÐEINS EITT HÚS EFTIR - Austurkór 123, Kópavogur

NÝTT - Opið hús að Grensásvegi 56 (íb 4A) , Reykjavík

Opið hús að Örvasölum 1, Kópavogi

Bókið skoðun í síma 690 3111
RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ
149,3 ferm | Raðhús | verð 46.000.000 | uppl veir Andri

Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 15:00 og 15:30
63,5 ferm | 2ja herb | verð 26.900.000 | uppl veir Þórey

Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 16:00 og 16:30
201 ferm | Einbýli | verð 59.750.000 | uppl veir Þórey

NÝTT - Opið hús að Arnarási 13 (íb 102), Garðabæ

NÝTT - Opið hús að Hrauntungu 1, Hafnarﬁrði

NÝTT - Blikahólum 6 (íb 202), Reykjavík

Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 17:00 og 17:30
75,5 ferm | 2ja-3ja herb | verð 32.900.000 | uppl veir Þórey

Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 13:00 og 13:30
248,1 ferm | Einbýli | verð 69.900.000 | uppl veir Andri

Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 14:00 og 14:30 STÓR BÍLSKÚR
167,4 ferm | 4ra herb | verð 34.900.000 | uppl veir Andri

NÝTT - Opið hús að Klapparsg 1 (íb 501), Reykjavík

Opið hús á Strikinu 4 (íb 220), Garðabæ

TIL LEIGU - Opið hús að Lindargötu 37 (íb 702), Rvík

Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 16:00 og 16:30
108,9 ferm | 4ra herb | verð 54.900.000 | uppl veir Andri

Laugard 20. febrúar milli kl 16:00 og 16:30 60 ÁRA OG ELDRI
95,2 ferm | 2ja herb | verð 36.500.000 | uppl veir Þórey

Laugardaginn 20. febrúar milli kl 15:00 og 15:30
170 ferm | 4ra herb | verð TILBOÐ | uppl veir Þórey

TIL LEIGU - Opið hús að Lyngás 1C (íb 309), Garðabæ

GLÆSIEIGN Á EINNI HÆÐ - Haustakur 7, Garðabæ

NÝTT - Opið hús að Setbergi 35a, Þorlákshöfn

Laugardaginn 20. febrúar milli kl 17:00 og 17:30
116,1 ferm | 5 herb | verð TILBOÐ | uppl veir Þórey

Bókið skoðun hjá mér í síma 690 3111 VÖNDUÐ EIGN
267,6 ferm | Einbýli | verð 115.000.000 | uppl veir Andri

Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 16:30 og 17:00
166,8 ferm | Parhús | verð 24.900.000 | uppl veir Andri

26 | Atvinna |

20. febrúar 2016 LAUGARDAGUR

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

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

• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,
OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is
www.fastmark.is

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

Helluland - Glæsilegt endaraðhús í Fossvogi

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 20,0
fermetra bílskúr á stórri og gróinni lóð í Fossvogi. Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og hefur verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignarinnar. Skipulag hússins er
frábært og mögulegt væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum
gluggum og fallegum arni. Lóðin er skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og háum trjágróðri.
Hellulögð innkeyrsla og stéttar. Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í Fossvogi
þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.

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

Þorragata - 101 Rvík

Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við
Þorragötu 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.
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni með sjávar og fjallasýn.
Sala fasteigna frá
Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali veitir nánari upplýsingar
s: 861 8511.
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Byggingarlóðir til sölu
BYGGINGARLÓÐ VIÐ KRINGLUNA
TIL SÖLU BYGGINGARLÓÐ VIÐ
KRINGLUNA
Um er að ræða u.þ.b. 3.500 fm byggingarlóð við
Kringluna 7
Samþykkt byggingarmagn á lóðinni er 3.600 fm verslunar og skrifstofuhúsnæði auk 2.135 fm bílakjallara
ásamt hlutdeild í sameiginlegum byggingarétti.
Óskað er eftir tilboðum í lóðina.
Tilboðsfrestur er til 16:00 4. mars
Nánari upplýsingar og gögn afhenda:

LAND Í HNOÐRAHOLTI GARÐABÆ
TIL SÖLU LAND Í HNOÐRHOLTI
GARÐABÆ

Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali
Sími 824-9093
kjartan@eignamidlun.is
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali
Sími 897-0634
throstur@miklaborg.is

50.000 fm byggingarland sem er ætlað undir
íbúðar- og atvinnuhúsnæði.
Einstök staðsetning miðsvæðis á Höfuðborgarsvæðinu, stutt í alla þjónustu og góðar
umferðaræðar liggja að svæðinu.

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

21. feb 14:00 – 14:30

- ATVINNUTÆKIFÆRI -

Hvassaleiti 44
103 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 208,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU.
FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR.
STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.

6

Sérlega falleg og björt efri sérhæð á
eftirsóttum stað við Hvassaleiti 44.
Eigninni fylgir 27 fm. studioíbúð sem
gefur góða útleigu möguleika.

Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum fyrir 33 manns í mjög
vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. Húsnæðið er glæsilega innréttað með
10 tveggja manna herbergjum, 4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi.
Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, ofnum og
ofnalögnum. Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og endurnýja glugga og gler.
Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.

64.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Stefán Jarl Martin

Þórunn Gísladóttir

Löggiltur leigumiðlari
Í námi til lögg.fasteignas

Löggiltur fasteignasali

510 7900
thorunn@fastlind.is

892 9966
stefan@fastlind.is

27

Upplýsingar veitir Steinar í s: 898-5254.

Tískuvöruverslunin SOHO MARKET er til sölu
Um er að ræða verslun sem selur vinsælan
tískuvarning.
Góð ársvelta og góðir vaxtamöguleikar.
Verslunin er staðsett í leiguhúsnæði á
Grensásvegi í Reykjavík og húsnæðið
hefur gott auglýsingagildi.
Tilvalin kaup fyrir kraftmikla einstaklinga
sem vilja skapa sér sína eigin vinnu.
Góður sölutími framundan og ágæt
lagerstaða.

535 1000

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓB
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI 13.00 OG 14.00
SUNNUDAGINN 21. FEB. N.K.

Grensásvegur 16 • Sími: 553 7300

Áhugasamir sendið fyrirspurn á:

Tengiliður olafur@vidskiptahusid.is gsm 8227988

JÓNSSON & LE’MACKS | SÍA

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í
101 REYKJAVÍK

LINDARGATA 39, ÍB. 1001, 101 REYKJAVÍK

Upplýsingar gefur

Vélvirkjar, vélfræðingar, rafvirkjar
Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða vélvirkja,
vélfræðinga og rafvirkja til að sinna fjölbreyttum störfum
á verkstæðum fyrirtækisins.
Starfssvið
» Viðhald og viðgerðir á framleiðslu-,
vél- og rafbúnaði
» Bilanagreining á framleiðslubúnaði
» Almenn viðgerðarvinna
» Samskipti við framleiðsludeildir

Nánari upplýsingar veitir Ágúst H.
Jóhannesson, verkstjóri aðalverkstæðis,
í síma 560 7000.

Rio Tinto
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður
Sími 560 7000
www.riotinto.is

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR,
löggiltur fasteignasali.

GSM 893 2495

adalheidur@stakfell.is

Einstök íbúð á 10.
Hæð (aðeins ein íbúð á
hæðinni). Væntanlegur
kaupandi getur ráðið
lokafrágangi. Tvö
bílastæði í bílageymslu.
Stórar garðsvalir.

Mikið útsýni til sjávar
og yfir Reykjavík.
Tvær læstar lyftur beint
í íbúðina. Aukin lofthæð.
Glæsilegt anddyri á
jarðhæð. Húsvörður.

Menntunar- og hæfniskröfur
» Sveinspróf
» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð
og hæfileiki til að vinna í hópi
» Góðir samskiptahæfileikar
» Almenn tölvuþekking er kostur

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins,
www.riotinto.is.

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2016.

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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RÁÐGJÖF
• Að gera betur í dag
en í gær er drifkraftur
nýrra hugsana og
betri árangurs

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is

Kópavogsgerði 5-7

Perlukór 1C
Glæsileg penhouse íbúð

Bogi
Pétursson
lögg.fasteignasali

Freyjubrunnur 21 - Endaraðhús

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 21 feb. kl.14:00-15:00
Nánari upplýsingar veitir

Ásgrímur Ásmundsson
hdl og löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

55 Á
RA O
G EL
D

sími: 865 4120
asgrimur@miklaborg.is

RI

Fullbúnar 3ja herbergja íbúðir
Íbúðirnar skilast með gólfefnum og
Jón Rafn Valdimarsson vönduðum eldhústækjum
löggiltur fasteignasali
Stæði í bílgeymslu í boði
sími: 695 5520
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna
jon@miklaborg.is
Stærðir frá 122-188 fm
Jórunn Skúladóttir
Afhending júlí/ágúst 2016
löggiltur fasteignasali
sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð frá:

IÐ

OP

laugardaginn 20 feb. kl.14:30-15:00
Íbúin á tveimur hæðum að
stærð 255,0 fm

Fallegar stofur með miklu
útsýni allan hringinn

Vandað hefur verið til vinnu,
hönnunar og efnisvals

Svefnherbergin útaf fyrir sig
með baðherbergjum

Glæsilegt stórt opið eldhús

Upphitaðar útsýnissvalir
allan hringinn um 80 fm

48,1 millj.

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Sérhönnuð lýsing
Stæði í lokaðri bílageymslu
Einstök eign

Verð:

99,0 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Húsið er til sýnis sunnud. 21. feb. kl. 17:30-18:00.

Vandað 220 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið er vel skipulagt og vandlega innréttað og vel tækjum
búið. 4 góð svefnherbergi, stofur með mikilli lofthæð, 2 baðherbergi
og vinnurými. Verð: 64,9 m. Uppl. veitir Bogi Pétursson lögg. fast.

BORGARTÚN - TIL LEIGU

Stofnað

1983

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Til leigu 390 fm á 4. hæð í glæsilegu húsnæði
við Borgartún í Reykjavík. Um er að ræða
hálfa hæð sem skiptast í 340,1 fm skrifstofurými, svo kaffistofu og gang samtals 49,94 fm.
Auðvelt væri að breyta kaffistofu í 2 fundarherbergi eða skrifstofur líkt og upprunalegt
skipulag var áður. Eignin stendur við sjávarsíðuna við eina af mestu umferðaræðum
höfuðborgarsvæðisins. Stórkostleg fjalla- og
sjávarsýn. Gott aðgengi og aðgangsstýrð
bílastæði við húsið.

Sími 520 7500

Lónsbraut 1 – Hafnarfjörður – Glæsileg húseign

Hraunhamar kynnir glæsilegt atvinnuhúsnæði, samtals 1.752 fm. á einni hæð
(í dag er þar rekin fullkomin fiskvinnsla).
Húsið er byggt 2011 og er sérlega vandað,
hentar sérstaklega vel undir matvælaframleiðslu eða fiskverkun. Góð staðsetning á
hafnarsvæðinu. Lóð malbikuð. Fullbúin eign
í algjörum sérflokki. Mjög góð fjárfesting.
Nánari upplýsingar veitir
Helgi Jón sölustjóri s: 893 2233.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Nánari lýsing: Í dag eru tveir inngangar í
rýmið. Gólfefni eru parket og flísar á baðherbergi. Hæðin er óvenju björt og skemmtilegt
með gólfsíðum gluggum. Skipting í dag er
stórt opið rými, rúmgott eldhús, snyrtingar
og eldhúskrókur. Búið er að stúka af hluta af
opna rýminu með glerveggjum. Mögulegt er
að breyta skipulagi en leigusali getur útvegað
skilrúm. Rýmið er laust frá apríl 2016.
Nánari upplýsingar um eignina gefur Hilmar
Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali í
síma 824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is

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

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Til sölu fasteignin

Fjárfestar og fyrirtæki takið eftir !

Miðhraun 2
Garðabæ

Um er að ræða 5.933 fm húseign sem stendur á mjög
svo áberandi stað við Reykjanesbraut gengt Kauptúni
Eignin er á tveimur hæðum og er fjöldi bílastæða við
húsið bæði að neðan- og neðanverðu
Í næsta nágrenni eru fjöldi þekktra fyrirtækja svo sem
IKEA og Costco sem mun opna á árinu
Rúmir 2.000 fm eru í útleigu og 3.500 leigufermetrar
lausir nú þegar
Áhvílandi eru lán frá lánastofnun upp á um 720 milljónir
– seljandi lánar auk þess 180 milljónir

Tilboð óskast
Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson

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

aðstm. fasteignasala
og nemi til löggildingar fasteignasala

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000

oskar@miklaborg.is

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Löggiltur
fasteignasali
777 2882

7
herb.

Brandur
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali
848 4806

223,
m2.

OPIÐ
HÚS

Sveighús 12
223,7 fermetra glæsilegt einbýlishús að
Sveighúsum 12, á þessum vinsæla stað í
Grafarvogi. Húsið er innst í götunni, gott útsýni,
svalir og verönd á móti suðri. Húsið er á pöllum
og með innbyggðum. Gott fjölskyldu hús.

Gunnlaugur

Aðst.fasteignasala

Verð: 84.900.000
5
herb.

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

844 6447
Úlfar Þór

Fasteignasali

897 9030

178
m2.

2
herb.

Vilborg G.
Hansen
Löggiltur
fasteignasali
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
781 5151

73,3
m2.

519 5500
Úlfar Þór
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali
897 9030

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali
864 8808

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

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 21. feb. kl. 16-16.30

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17:30 -18:00

Erluás 2

Hraunbær 148

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð að Erluási 2 í Hafnarfirði. íbúðin skiptist í forstofu, geymslu, baðherbergi, svefnherbergi og alrými þar sem stofa og
eldhús er. Sérgeymsla er í sameign. Ath. Íbúðin er
laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð: 26.900.000
3
herb.

Gunnlaugur

Aðst.fasteignasala

844 6447
Úlfar Þór

Fasteignasali

897 9030

102,8
m2.

Fallega og snyrtileg 3ja herbergja 82,1 fm íbúð á 2. hæð
við Hraunbæ í Reykjavík. Tvö svefnherbergi. Endurnýjað
baðherbergi og gott eldhús. Svalir í íbúð.

Úlfar Þór

Verð: 26.500.000
4
herb.

Fasteignasali

897 9030

106,9
m2.

lauS STrax

Hraunprýði 6

Bræðraborgarstígur 7

Holtsvegur 23-25

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.

Bræðraborgarstígur 7 -102,8 fermetra 3ja herbergja
íbúð í lyftuhúsi við Bræðraborgarstíg 7 í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í forstofugang, eldhús, stofu, tvö
svefnherbergi og baðherbergi. Sérgeymsla er í sameign
ásamt sameiginlegu þvottahúsi í kjallara.

Glæsileg ný 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

4-5
herb.

Brandur

Fasteignasali

897 1401

169
m2.

Verð: 47.900.000
OPIÐ
HÚS

5
herb.

Brandur

Fasteignasali

897 1401

136
m2.

OPIÐ
HÚS

3
herb.

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 18.30-190

Álfataún 12 - inngangur til vinstri

Tröllakór 5 - íbúð 0305

Einstaklega falleg íbúð með 3 góðum svefnherbergjum,
stofu og sjónvarpsholi, eldhúsi baðiherbergi og þvottahúsi. Meðfram suðurhlið hússins er sér pallur í algjöru
skjóli. Frábær staðsetning við Fossvogsdalinn, stutt í
skóla, leikskóla og þjónustu.

Björt og falleg íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu.
Íbúðin er með 2 góð svefnherbergi, opna og rúmgóða
stofu og svalir mót suðri, rúmgott baðherbergi,
Eldhús, forstofa og þvottahús innan íbúðar.

5-6
herb.

Þóra

Fasteignasali

777 2882

897 1401

101
m2.

Opið hús sunnudaginn 21. kl. 16.30-17.00

Verð: 41.500.000

Verð: 32.900.000

Þóra

Fasteignasali

777 2882

165
m2.

MIkIl Sala!

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17.30-18.00

ljósakur 6 - íbúð 0201
Stórglæsileg íbúð með fallegum innréttingum á 2. hæð, með stórum
svölum og frábæru útsýni auk sér íbúðarrýmis á jarðhæð í nýlegu húsi
í Akralandinu í Garðabæ.
Á efri hæð eru 2 svefnherbergi, stofa, borðstofa, baðherbergi og
forstofa. Í stúdíóbúð er svefnaðstaða, alrými fyrir stofu og eldhús auk
baðherbergis. Gott skipulag og miklir möguleikar varðandi nýtingu.

Þóra

Verð: 54.900.000

Verð: 43.500.000

Brandur

Fasteignasali

Fasteignasali

777 2882

Í ljósi mikillar sölu undanfarið leitum
við að öllum eignum á skrá.
Höfum lista yfir kaupendur eigna af
öllum stærðum.

Skipasund 21
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: 51.900.000

BjóðuM FRÍTT SöLuVERðMAT
Þóra

Fasteignasali

777 2882

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

21. feb 17:30 – 18:00

22. feb 17:00 – 17:30

Holtsgata 18

Hörðaland 20

220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 81,3 fm

ÞRÍBÝLI

108 REYKJAVÍK
HERB:

3

STÆRÐ: 86,1 fm

Laus við kaupsamning. 3ja herb. íbúð á miðhæð
í þríbýli á vinsælum stað í Hafnarfirði. 2 rúmgóð
svefnherb., nýlega uppgert baðherb., stofa,
eldhús, þvottahús og tvær geymslur.
Heyrumst

Heyrumst

21.900.000

Venni 699 7372

OPIÐ HÚS

Laufrimi 22

112 REYKJAVÍK
FJÖLBÝLI

HERB:

4

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð
með sólpalli að Laufrima 22. Sameiginlegur
lokaður garður með leiktækjum. Sérinngangur,
stutt í alla þjónustu.

Sveinn 859 5559

34.900.000

Hdl/Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

21. feb 16:00 – 16:30

Vallarhús 34

112 REYKJAVÍK

Heyrumst

4

Sölufulltrúi

21. feb 14:30 – 15:00

STÆRÐ: 98,4 fm

HERB:

36.900.000

Venni 699 7372

Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Talsvert endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli í Fossvogi. 3 svefnherb., nýlega
uppgert baðherb., stofa með útgengi á svalir,
eldhús með nýlegri innréttingu.

STÆRÐ: 128,9 fm

RAÐHÚS

HERB:

4

Nýtt á skrá. Vel staðsett fjögurra herbergja
raðhús á tveimur hæðum að Vallarhúsum 34.
Í göngufæri við skóla og sundlaug.
Heyrumst

Sveinn 859 5559

39.900.000

Hdl/Löggiltur fasteignasali

21. feb 15:15 – 16:00

Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 205-225 fm RAÐHÚS

HERB:

7

Glæsileg fimm og sjö herbergja
raðhús með bílskúr í botnlangagötu. Hús nr. 63, 205 fm og hús
nr.69, 226 fm. Gott skipulag og
frábær staðsetning. Gólfhiti,
3 metra lofthæð á efri hæð og
vandaðar innréttingar. Afhendast
fullbúin án gólfefna. Sameiginlegur
garður er í miðju húsanna með
vönduðum leiktækjum. Snjóbræðsla
undir hellulögn framan húsin. Stutt
er í skóla og leikskóla, Rauðhóll
leikskóli í um 200 metra fjarlægð
og 500 metrar í Norðlingaskóla.
Efnisval hannað og valið af Rut
Káradóttur. Afhending fljótlega Skipti skoðuð á minni eign – Aðeins
tvö hús eftir.

63.500.000-64.000.000
Heyrumst

Stefán Jarl Martin

Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

892 9966
stefan@fastlind.is
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Þorrasalir
13-15
Hestheimar

LIND Fasteignasala kynnir:

Einstakt fjárfestingartækifæri í ferðaþjónustu á Suðurlandi
Fasteignasalan Lind hefur fengið í einkasölu
einstakt fjárfestingartækifæri í ferðaþjónustu á
Suðurlandi.
Um er að ræða tvær einingar í fullum rekstri.
Annars vegar glæsilegt sveitahótel í fullum
rekstri og hins vegar hestaleigu.
Hótelið hefur hlotið fjölda viðurkenninga og
býður upp á möguleika á talsverðri fjölgun á
gistirýmum bæði með viðbyggingu við hótelið
sem og fjölgun smáhýsa á landinu.
Samtals núverandi byggingarmagn er 664,7 fm.
sem skiptist niður á hótel eininguna (370,5 fm.)
sex 35,7 fm. smáhýsi (214,2 fm.) og 80 fm.
gestahús. Byggingarnar standa á 8 hektara jörð.
Hestaleigan telur tvö hesthús, reiðskemmu,
veitingahús og aðstöðuhús með góðu gistirými.
Samtals núverandi byggingarmagn er 1.584,4
fm. sem skiptast niður á reiðskemmu (850 fm.),
tvö hesthús (316,4 fm. og 132 fm.) og
aðstöðuhús (286 fm.). Byggingarnar standa á
27,1 hektara jörð.
Heimilisfang: Hestheimar.
Póstnúmer: 851.
Stærð samtals: 2249 fm.
Land samtals: 35,1 hektari.
Verð: 295.000.000,- kr.

Allar nánari
upplýsingar veita:

Hannes Steindórsson

Vernharð Þorleifsson

699 5008

699 7372

Löggiltur fasteignasali

hannes@fastlind.is

Sölufulltrúi - Hefur lokið námi til
löggildingar í fasteignasölu

venni@fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

MÁNUDAGA TIL FIMMTUDAGA KL. 17:45

HEFST 7. MARS
SPJALLÞÁTTADROTTNINGIN ELLEN
ER MÆTT Á STÖÐ 2
365.is Sími 1817

LAMPA
OG
LJÓSADAGAR
HIVE LOFTLJÓS
TILBOÐSVERÐ
11.600.-

CAGE KOPARLJÓS
2 STÆRÐIR
TILBOÐSVERÐ FRÁ
10.000.-

APERTURE PAPPALJÓS
3 STÆRÐIR
TILBOÐSVERÐ FRÁ
9.360 – 23.400.-

MARLOWE LOFTLJÓS
TILBOÐSVERÐ
11.600.-

NÝ
SENDING
FRÁ
HABITAT

BIRMAN BASTLJÓS
2 STÆRÐIR
TILBOÐSVERÐ FRÁ
11.600.-

20%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
LÖMPUM
OG LJÓSUM
FÖS, LAU
OG SUN

FLEX SKRIFBORÐSLAMPI
TILBOÐSVERÐ
10.000.-

ALIUM SILVUR
TILBOÐSVERÐ
3.120.-

TRIPOD STANDLAMPI
OG SKERMUR
TILBOÐSVERÐ
39.600.-

DUMBO
3 LITIR
TILBOÐSVERÐ FRÁ
2.320.-

HIVE BORÐLAMPI
TILBOÐSVERÐ
15.600.-

SMALL WORK
SKRIFBORÐSLAMPI
TILBOÐSVERÐ
15.600.-

SOL STANDLAMPI
SVARTUR TILBOÐSVERÐ
19.200.-

PENDRY BORÐLAMPI
TILBOÐSVERÐ
18.000.-

PENDRY STANDLAMPI
39.600.-

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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20. febrúar 2016

L A U G AR D A G U R

55,9%

Tómbóluverð, útsala og
kynningarafsláttur
Sjanghæ-rækjur
með súrsætri sósu
Thaí-kjúklingur
í rauðu karríi og grjón

2 réttir=
1.490 kr. á mann
- Þetta er ekki djók!
Upplýsingar og pantanir:
magnusingi@gmail.com
Maggi, sími 696 5900

MBL

Ítalskt lasagna með salati
og hvítlauksbrauði

19,2%
FBL

eða

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir
Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun
Gallup, apr.–jún. 2015

Nánar á minirmenn.is

Allt sem þú þarft ...

2x20

Fegurðin heillar
SUNNUDAGA KL.19:10

Á SUNNUDAGSKVÖLDUM

STJÖRNURNAR
SKÍNA SKÆRT
Hæfileikaríkt fólk á öllum aldri stígur á svið í Ísland Got
Talent. Hvaða atriði ná að hrífa Ágústu Evu, Dr. Gunna,
Jakob Frímann og Mörtu Maríu næst? Vertu með í
veislunni á sunnudagskvöldum á Stöð 2.

Endalaust

ENDALAUST
365.is

Vísindasmiðjan mun opna undraveröld vísindanna á morgun,
sunnudag, fyrir gestum Borgarbókasafnsins í Árbæ. Þar verður hægt
að upplifa vísindin með gagnvirkum hætti og aðgangur er ókeypis.
Vísindasmiðja Háskóla Íslands
mætir í Borgarbókasafnið í Árbæ
á morgun, sunnudag, og býður forvitnum börnum að kynnast undrum vísindanna með áhugaverðum
og skemmtilegum hætti.
Vísindasmiðjan var formlega
opnuð í mars 2012 og hefur helsta
markmið hennar alltaf verið að
gefa ungu fólki kost á að upplifa
vísindi með gagnvirkum og áhugaverðum hætti að sögn Guðrúnar J.
Bachmann, kynningarstjóra vísindamiðlunar við Háskóla Íslands.
„Í Vísindasmiðjunni læra gestir
með leik og tilraunum, með því að
taka virkan þátt og leita svara á
eigin forsendum. Smiðjan er liður
í þeirri stefnu Háskóla Íslands að
örva áhuga ungs fólks á vísindum
og miðla þekkingu til samfélagsins
á aðgengilegan máta.“
Viðtökur hafa verið einstaklega góðar hjá öllum aldurshópum undanfarin ár að sögn Guðrúnar en Vísindasmiðjan fer bæði
fram í Háskólabíói auk þess sem
hún ferðast víða um landið. Alltaf er ókeypis inn. „Það er svo ótal
margt sem heillar við vísindin og
ungmenni eru óendanlega forvitin um lífið og tilveruna. Við reynum að sýna lögmál náttúrunnar út
frá mörgum ólíkum vinklum, allt
frá því smæsta til hins stærsta.
Við blöndum saman stjörnufræði,
eðlisfræði, jarðvísindum, vísindaheimspeki, orkufræði og öllu
mögulegu öðru, til þess að varpa
nýju og stundum óvæntu ljósi á
vísindin allt í kringum okkur. Það
er svo ótrúleg fegurð í vísindum,
sem auðvitað heillar fólk, en það er
líka svo skemmtilegt og gefandi að
skilja örlítið betur allt það magnaða sem er umhverfis okkur.“

Það verður eitthvað fyrir alla aldurshópa. MYND/ERNIR

Eitthvað fyrir alla

365.is Sími 1817

1817

Hópur úr 7. bekk Rimaskóla kynnir sér töfraheim vísindanna. MYND/ERNIR

NET

Guðrún lofar fjöri á morgun í Árbænum. „Við mætum með alls
konar tæki og tól sem gestir geta
prófað, t.d. syngjandi skál, huldugrís, svífandi spegla og pendúla.
Ekki má gleyma listfengu rólunni
sem teiknar magnaðar myndir. Við
reynum að hafa eitthvað fyrir alla
aldurshópa, enda upplifir hver og
einn þessar tilraunir á sinn hátt.
Yngstu börnin heillast oft af einhverju einu tímunum saman,
meðan foreldrar og eldri systkini
finna sér eitthvað flóknara og fjölbreyttara að fást við.“
Einn helsti styrkur Vísindasmiðjunnar að sögn Guðrúnar liggur í því hvað starfsemin er hreyfanleg og fjölbreytt og

Guðrún J. Bachmann , kynningarstjóri
vísindamiðlunar við Háskóla Íslands.
MYND/ERNIR

Vísindasmiðjan býður börnum að
kynnast undrum vísindanna í Árbæ á
morgun. MYND/KRISTINN INGVARSSON

hvað starfsfólkið er ótrúlega fjölhæft. „Allt starfsfólk smiðjunnar
kemur úr röðum kennara eða nemenda skólans. Við erum auk þess
svo heppin að fá frábæran liðsauka frá Vísindavef HÍ, Stjörnuskoðunarfélagi Seltjarnarness
og Landsvirkjun. Allt starfsfólk
smiðjunnar er þaulvant vísindamiðlun af ýmsu tagi, t.d. í Háskóla unga fólksins, Háskólalestinni og Biophiliu-menntaverkefn-

inu. Það sem er sameiginlegt með
öllu starfsfólkinu er knýjandi þörf
til þess að opna undraveröld vísindanna fyrir sem flestum.“
Vísindasmiðjan stendur yfir
milli kl. 13 og 15 á morgun, sunnudag, og er aðgangur ókeypis. Borgarbókasafn í Árbæ er til húsa að
Hraunbæ 119.
Nánari upplýsingar um Vísindasmiðjuna má finna á visindasmidjan.hi.is og á Facebook.
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Bio-kult styrkir bæði
ónæmiskerfið og meltinguna
Icecare kynnir Bio-Kult Original og Bio-Kult Candéa eru öflugar blöndur vinveittra gerla sem styrkja þarmaflóruna.
Mæðgurnar Íris Ásmundardóttir og Margrét Alice Birgisdóttir mæla heils hugar með hvoru tveggja.
Íris Ásmundardóttir er á fullu í
framhaldskólanámi og æfir ball
ett í rúmlega tuttugu klukkustund
ir á viku ásamt því að vinna sem
aðstoðarkennari í ballett fyrir
þau sem eru að taka fyrstu spor
in. „Þegar ég lærði að stærsti
hluti ónæmiskerfisins væri stað
settur í meltingarfærunum ákvað
ég að gera eins vel og ég gæti til
að styðja við og halda þeim í sem
bestu standi. Ég ætla mér langt í
ballettinum og mér hefur undan
farin tvö ár hlotnast sá heiður að
fá að stunda nám við sumarskóla
Boston Ballet ásamt því að hafa
tekið tíma bæði í Steps on Broad
way og í London. Til þess að geta
stundað þetta allt saman af full
um krafti tek ég Bio-Kult á hverj
um degi til að styrkja ónæmis
kerfið og koma í veg fyrir að ég
fái alls konar umgangspestar sem
ég má ekkert vera að að eyða tím
anum í,“ segir Íris. Henni finnst
Bio-Kult gera henni gott samhliða
heilsusamlegu mataræði. „Ég
er allavega mjög hraust, sjaldan
þreytt, með góða einbeitingu og
hlakka nær undantekningarlaust
til að takast á við verkefni dags
ins.“

Mælir með Bio-Kult Original
og Candéa
Móðir Írisar, Margrét Alice Birg
isdóttir heilsumarkþjálfi, er sam

mála dóttur sinni um góð áhrif
Bio-Kult. Hún mælir með því við
viðskiptavini sína að þeir fái melt
ingu sína góða. „Mér finnst sér
staklega mikilvægt að melting
arfærin starfi eins og þau eiga að
gera. Ef bakteríuflóra líkamans er
í ójafnvægi starfar hann ekki eins
og hann á að gera. Bio-Kult hefur
reynst afar vel til að bæta starf
semi meltingarinnar,“ segir Mar
grét.
Sjálf greindist Margrét með
colitis ulcerosa, eða sáraristil
bólgu, fyrir fjórtán árum. „Í dag
er ég lyfja- og einkennalaus og hef
verið það að mestu til margra ára.
Ég er sannfærð um að bakteríurn
ar sem ég hef tekið í gegnum tíðina
samhliða jákvæðum breytingum á
lífsstíl hafi sitt að segja varðandi
það hve vel mér gengur. Ég mæli
því heils hugar með Bio-Kult, bæði
Candéa með hvítlauk og grape
seed extract til að halda einkenn
um niðri og með Bio-Kult Original
til að viðhalda batanum, báðar teg
undir hafa reynst mér vel.“

Bio-Kult fyrir alla
Innihald Bio-Kult Candéa-hylkj
anna er öflug blanda af vinveitt
um gerlum ásamt hvítlauk og
grape seed extract. Bio-Kult Can
déa-hylkin virka sem vörn gegn
candida-sveppasýkingu í melt
ingarvegi kvenna og karla og sem

Margrét Alice mælir bæði með Bio-Kult
Candéa og Bio-Kult Original. MYND/

vörn gegn sveppasýkingu á við
kvæmum svæðum hjá konum.
Candi da-sveppasýking getur
komið fram með ólíkum hætti hjá
fólki svo sem munnangur, fæðu
óþol, pirringur og skapsveiflur,
þreyta, brjóstsviði, verkir í liðum,
mígreni eða ýmis húðvandamál.
Bio-Kult Original er einnig
öflug blanda af vinveittum gerlum
sem styrkja þarmaflóruna. BioKult Candéa og Bio-Kult Original
henta vel fyrir alla, einnig fyrir

Amínó® Liðir er liðkandi blanda með náttúrulegum efnum úr hafinu við
Ísland og inniheldur meðal annars sæbjúgu. Steinþóra Sigurðardóttir
hefur góða reynslu af Amínó‰ Liðum og mælir hiklaust með blöndunni.

Betri liðheilsa
Amínó® Liðir er liðkandi
blanda með náttúruleg
um efnum úr hafinu við
Ísland. Amínó ® Liðir
inniheldur sæbjúgu
(Cucumaria frondosa)
og IceProtein® (vatns
rofin þorskprótín).
„Sæbjúgnaskrápurinn
samanstendur að mestu
leyti úr brjóski og er því
mjög ríkur af kollageni
en einnig lífvirka efn
inu chondroitin sulphate
sem verndar liði fyrir
skemmdum og örvar

endurbyggingu á skemmdu brjóski.
Fyrir utan að innihalda kollagen og
chondroitin sulphate er sæbjúgna
extraktið 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
liðheilsu. Kollagen, chondroitin sulp
hate, vítamín D, vítamín C og mang
an eru allt efni sem eru mikilvæg
fyrir liðheilsu,“ lýsir Hólmfríður.

Góð 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 hálf
haltraði. 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
Amínó® Liðir er liðkandi blanda
með náttúrulegum efnum úr
hafinu við Ísland.

ANTON BRINK

ERNIR

Bætt heilsa með
Amínó‰ Liðum
Amínó ® Liðir, Amínó ® Létt og
Amínó® 100% eru nýjar vörur úr
fiskprótíni sem var þróað og unnið
hjá Iceprotein, íslensku sprotafyrir
tæki á Sauðárkróki. Amínó® vöru
línan samanstendur af fæðubótar
efnum sem innihalda þorskprótín,
ásamt öðrum lífvirkum efnum sem
styðja við eða auka heilsubætandi
virkni þorskpeptíða. „Fiskprótínið er
hundrað prósent hrein náttúruafurð,
hægt er að rekja hvar fiskurinn er
veiddur og allt hráefnið er unnið á Ís
landi. Rannsóknir hafa sýnt að fisk
prótín eru einstaklega heilsusamleg
og þá sérstaklega þegar búið er að
vatnsrjúfa þau,“ segir dr. Hólmfríð
ur Sveinsdóttir, stofnandi og fram
kvæmdastjóri PROTIS ehf. sem
framleiðir Amínó® vörulínuna.

Írisi finnst Bio-Kult gera henni gott samhliða heilsusamlegu mataræði. MYND/

Steinþóra þarf ekki lengur að taka inn
verkjalyf. MYND/ANTON BRINK

um þrjátíu ár og hefur henni geng
ið upp og ofan að finna réttu lyfja
blönduna. „Stundum hefur það geng
ið vel í nokkur ár en svo fer að síga
á ógæfuhliðina. Ég hef alltaf verið
á Plaquenil og tek ýmislegt annað
með, stundum tvær tegundir í einu.
Einnig hef ég stundum farið á stóra
steraskammta þegar eitthvað hefur
bjátað á í lífinu. Eftir að ég fór að
taka Amínó Liði hef ég getað minnk
að lyfjatöku, auðvitað með sam
þykki míns læknis. Ég á ekki nógu
mörg orð yfir hvað ég er ánægð
með Amínó Liði. Vonandi heldur
þetta áfram á sömu braut og von
andi verða Amínó Liðir hjálplegir
öðrum sem eru í mínum sporum,“
segir Ida ánægð.

barnshafandi konur,
mjólkandi mæður
og börn. Fólk með
mjólkur- og soja
óþol má nota vörurn
ar. Mælt er með BioKult í bókinni Melt
ingarvegurinn og
geðheilsa eftir Dr.
Natasha CampbellMcBride.

Læknirinn mælti
með Femarelle
fyrir mig
Virkni Femarelle hefur verið stað
fest með fjölda rannsókna á undan
förnum þrettán árum. Dalla Gunn
laugsdóttir kynntist Femarelle árið
2014 eftir að hafa gengið í gegn
um óþægindi af völdum breyt
ingaskeiðs. „Óþægindin voru hita
kóf, þreyta, miklar skapsveiflur og
svefntruflanir. Ég talaði um þessa
vanlíðan mína við heimilislækni og
hann benti mér á Femarelle þar sem
ég vildi ekki hormóna. Eftir tvær
vikur leið mér miklu betur, hita
kófin hurfu, ég svaf betur og skap
ið varð jafnara. Í dag get ég ekki
án Femarelle verið. Fólki í kring
um mig finnst ég allt önnur og finn
ur mikinn mun á skapinu hjá mér.
Í dag er ég í meira en fullri vinnu
ásamt því að stunda nám. Sem sagt,
Femarelle færði mér aukna orku,“
segir Dalla og brosir.

Femarelle er öruggur kostur
Rannsóknir hafa sýnt að Femarelle
örvar estrógennema í staðbundnum
vef, slær á einkenni tíðahvarfa og
styrkir bein, án þess að hafa nokkur
neikvæð áhrif á vef í móðurlífi eða
brjóstum. Femarelle eykur bein
þéttni og viðheldur heilbrigði beina
en hefur ekki áhrif á blóðstorknun.
Til viðbótar við sannaða virkni hafa
rannsóknir einnig sýnt fram á ör
yggi Femarelle.
lF
 emarelle er öruggt fyrir konur
l Slær á óþægindi eins og höfuð
verk, svefntruflanir, nætursvita,
skapsveiflur, óþægindi í liðum og
vöðvum
lÞ
 éttir beinin
l Hefur ekki áhrif á móðurlíf eða
brjóstavef

Dalla segist ekki geta verið án
Femarelle.

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

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

NISSAN Micra visia. Árgerð 2013,
ekinn 108 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.190.000. Rnr.301292. Á staðnum.

Opel Vivaro langur árg 2014 ek,
26.000 Frábært verð 2,690.000+ vsk
Sjá raðnumer 177987

MERCEDES BENZ 613 Verð: 1.600.000
Ekinn: 385.000 Raðnúmer: 25569
http://www.sjalfsalinn.is/

NÝR BÍLL HYUNDAI I20 1,2 trend .
Árgerð 2016, ekinn -1 Þ.KM, bensín, 5
gírar. Verð 2.480.000. Rnr.120388.

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

CAN-AM Outlander 6x6 1000cc
. Árgerð 2015, Nýtt hjól, . Verð
2.735.000 + VSK Rnr.115074.

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð
2005, ekinn 165 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.150.000.
Rnr.301909. Á staðnum.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

DODGE Durango 4wd. Árgerð 2004,
ekinn 198 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 990.000. Rnr.301271. Á staðnum.

Renault Kangoo, dísel, árg. 10/2011,
ek. 52 þ.km, ný vetrardekk, hillur o.fl.
V. 1.350 + vsk.

HYUNDAI H-1. Árgerð 2006, ekinn
86 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
1.490.000. Rnr.302189. Á staðnum.

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

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !

ARCTIC CAT M 800 LTD 153 LIMITED
skráður 02/2014 ek 800 km !! Limited,
153 “ belti, er á staðunum, tilboðsverð
1590 Þús !! gsm 777-5079

TOYOTA LANDCR. 150 GX árg. 2012
ek. 98 Þkm. Sjálfsk, Disel, lyklalaust
aðgengi ofl. Tilboðsverð 6390 Þús !!!,
gsm 777-5079

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !

ARCTIC CAT M 8000 153 SP
LTD skráður 02/2015 nýr sleði
og ónotaður !!!! 153” belti,
SPECIAL PERFORMANCE, er á
staðnum,tilboðsverð 1790 þús !! gsm
777-5079

hjól.is
Sími: 577 4565
Erum með yfir 100 tæki á
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!
www.hjol.is

Opel Vivaro langur, 10/2011, ek. 98
þ.km, dráttarkrókur, hillur aftan í
bílnum o.fl. V. 1.880 + vsk.

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA

SUBARU FORESTER DISEL 2015
ek. 935 Þkm. Sjálfsk, Disel, álfelgur,
bakkmyndavél ofl. Tilboðsverð 4750
Þús !!!, gsm 777-5079

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA

FORD ESCAPE XLT 4WD árg. 2008
ek. 143 Þkm. Sjálfsk, álfelgur, krókur
ofl. Tilboðsverð 1490 Þús !!!, gsm
777-5079

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !

VW Crafter Sendibíll Árgerð 11/2014.
Ekinn 26þ.km. Beinsk. Gott eintak. Er
á staðnum. Verð 5.490.000kr. Raðnr
158075. Sjá á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

VW SHARAN árg. 2005 ek. 176 Þkm, 5
gíra, 7 manna, álfelgur ofl. Möguleiki
á 100% vísaláni, tilboðsverð 399 þús,
gsm 777-5079
MMC Pajero intense. Árgerð 2012,
ekinn 65 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
6.150.000. Rnr.110701.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

til sölu
HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014,
ekinn 56 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.690.000. Rnr.301313. Á staðnum.

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2007,
ekinn 223 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 940.000. Rnr.301226. Á staðnum.

Porsche Cayenne Turbo S - 522 Hestöfl

VOLVO XC70 Verð: 1.400.000 Ekinn:
160.000 Raðnúmer: 25561 http://
www.sjalfsalinn.is/

Til sölu þessi glæsilegi bíll. Trúlega best búni Turbo S
bíllinn á landinu. Ekinn 135 þús km. 22 tommu felgur.
Glerþak (panorama). Innbyggður gsm sími, dvd skjáir
í hauspúðum, loftdæla. Rafmagnsdráttarkrókur og fl.
Harðkornadekk á felgum fylgja. Glæsilegur
umboðsbíll.
Verð aðeins 5.290 millj.
M.BENZ M ml350 tilboð. Árgerð
2006, ekinn 163 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 2.590.000.
Rnr.302013. Á staðnum.

MITSUBISHI PAJERO SPORT Verð:
490.000 Ekinn: 261.000 Raðnúmer:
25562 http://www.sjalfsalinn.is/

Nánari upplýsingar gefur Óskar s: 6957000,
eða oskar@bilalind.is

AUDI A6 2.0 TDI nýskr. 05/2012,
ekinn 50 Þ.km, dísel, sjálfskiptur,
leður ofl. Eins og nýr! Verð 5.990.000.
Raðnr.254089 á BILO.is

TOYOTA YARIS SOL DIESEL nýskr.
04/2011, ekinn 67 Þ.km, dísel, 6
gíra. Verð 1.790.000. Skipti ódýrari.
Raðnr.254358 á BILO.is

POLARIS Sportsman 6x6 800
efi. Árgerð 2014, Nýtt hjól , Verð
1.845.000 + VSK Rnr.211025.

GMC Sierra Denali 3500hd . Árgerð
2016, nýr, dísel, sjálfskiptur. Einn með
öllu Verð 9.425.000.+ VSK Rnr.115101.

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

MMC PAJERO DID 33” DAKAR nýskr.
02/2005, ekinn aðeins 118 Þ.km,
dísel, sjálfskiptur, leður, lúga, ný 33”
dekk. Topp eintak! Verð 3.590.000.
Raðnr.280618 á BILO.is

BMW X3 XDRIVE20D F25 nýskr.
07/2012, ekinn 94 Þ.km, dísel,
sjálfskiptur, M-pakki. Flottur bíll! Verð
6.590.000. Raðnr.286352 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

VW Golf R-Line 1,4 TSI, 5/2015, ek 37
þús km, bensín, sjsk, ásett verð 3.790
þús, tilboðsverð 3.590 þús, raðnr
220526,

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar,
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og
laugardaga 11-15
www.100bilar.is
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Bílar óskast

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

Fornbílar

11

Málarar

Dodge Coronet árg. ‘54. Innfl. af
varnarliðinu ‘59. Gerður upp frá grind
og uppúr. Ek. 5þ mílur. Engin skipti.
Frekari uppl. sendist á clean@simnet.is

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

REGNBOGALITIR

Bátar

Málningarþjónusta, vönduð
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími
891 9890 malarar@simnet.is

LITASKIL EHF

Toyota Yaris árg. 2000 ek. 264.000,
Skoðaður 2016. Verð 250þús Uppl. í
s. 8993694

Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða málingarþjónusta. S. 8410490.
Faglærðir

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

Búslóðaflutningar

Sendibílar

VW Caravella árg.2013, 9manna,
4x4 (4 motion), hvítur, ekinn 85þús.,
vetrardekk, sumardekk, sk.’18, verð kr.
5.850.000,- 100% lán, gsm 893-6292

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels.
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

Hjólbarðar
Toyota Landcruiser 200 árg 2008
Upphækkuð 35” dekkjum. Vel með
farinn. Ek. 105þ km. S. 8922184

Húsaviðhald
Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

VW Transporter árg.2013. 9 manna,
ekinn 75þús., dráttarbeisli, 4x4 (4
motion), grár, vetrardekk, sumardekk,
orginal 9manna, sk.’18, verð kr.
4.890.000,- 100% lán, gsm 893-6292

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Renault Clio 2003. Sjálfsk. Ek. 166
þ. Bensín. Nýsk. Verð 390 þús. Gsm:
896-3533.

Húsbílar

Suzuki Grand Vitara 2001 Sjálfsk.
bensín. Ek. 204þ km Verð 600þ. S.
8686098

Bílaleiga
TIL SÖLU LÍTIL EN ÖRT
VAXANDI BÍLALEIGA

Tvær heimasíður - tvöfaldur sýnileiki.
Léttur og þægilegur rekstur. Tilvalinn
stökkpallur inn á vaxandi markað. Gott
tækifæri, auðveld kaup. Upplýsingar í
S: 776-6001

Nissan Patrol árg. 2010, sjálfsk., ekinn
105þús., 35” Arctic Truck breyting,
brettakantar, 17” dekk, snorkel,
ljósbrúnn, sk.’18, verð kr. 5.480.000,100% lán, gsm 893-6292

Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

Pípulagnir

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Bílar til sölu

HÚSAVIÐGERÐIR NÝBYGGINGAR

ÞJÓNUSTA

Varahlutir

250-499 þús.

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ

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

PÍPULAGNIR

TILBOÐ 499ÞÚS TOPPEINTAK!

VW PASSAT 2001 ek.133 Þús,ný
tímareim, beinskiptur, góð
nagladekk,lýtur mjög vel út, 2
eigendur frá upphafi, TILBOÐ 499 Þús
möguleiki á 100% vísaláni í 36 mán
s.841 8955

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

FELGUR

Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

Uppl. í s. 663 5315.

Vinnuvélar

Bókhald

BMW E46 318i árg.’99 ek. 206 þús.
Þarfnast smá viðhalds. S: 897-7229
eða á grimur@bhe.is

TILBOÐ 390 ÞÚS

Nissan Note árg 2012. Ek. 103km
beinskiptur. 2 eigendur. Bíll í
toppstandi. Ásett: 1350þ Tilboðsverð
1.150þ, Áhvílandi 800þ. Uppl. í síma
696-0404

Mitsubishi (pajero) Montero Limited
árg’00 ek.108 Þús m. Sjálfskiptur 4x4
hátt og lágt drif, með leðri lúgu ofl.
dráttarkrókur, ásett verð 750 Þús,
Þarfnast smá lagfæringa (aðalega á
útliti og smá dútl) Tilboð 390 Þús s.
841 8955

TIL SÖLU NEW HOLLAND

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

Til sölu NEW HOLLAND tragtórsgrafa
árg 06 á götuna 07 ekin 4200 tíma
glussahraðtengi að framan og aftan 3
afturskóflur sími 8925855

Þjónustuauglýsingar
VARAHLUTIR



Sími 512 5407
ÍLAÞJÓNUSTA bJARKA
b
alhliða bílaviðgerðir

Iveco • Benz • Man • Renault
Varahlutaþjónusta

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík
Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.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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Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is
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KEYPT
& SELT

Námskeið

Til sölu

HANDFLAKARAR ÓSKAST:

HÚSNÆÐI

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á
MATARGERÐ?

Ef svo er þá leitum við að
duglegum og samviskusömum
starfsmönnum í eldhús á
veitingastað á Laugaveginum.
Um er að ræða fullt starf og
hlutastarf
Áhugasamir hafi samband í
síma 661-5008 og 893-0408.

Húsnæði í boði
LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!

Fiskvinnsla í Hafnarfirði vantar
handflakara til starfa. Eingöngu
vanir flakarar koma til greina. Vanir
flakarar sendi póst á netfangið vinna@
hamrafell.is.

Atvinna óskast
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?

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.

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

Stúdíóíbúð með húsgögnum til
leigu frá 1. mars til 1. maí. Sv. 109.
Reglusemi áskilin. Uppl. í s. 897 8923

Húsnæði óskast

AÐSTÖÐHÚS TIL SÖLU.

Þakpappalagnir / Þakviðgerðir. Á steypt
og timbur þök. Mikil reynsla, meðmæli
geta fylgt. s. 8498700.
Þarf að skipta um rennur, glerja eða
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S.
553 2171
Húsasmiðameistari getur bætt við
sig verkefnum. S.662 9899/662 9099
rhsmidar@internet.is
Múrarameistari og málarameistari
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í
s: 8966614

2x20 fet, innréttað, rafm. hiti. ljós.
Verð 2.500þ. m/vsk. og flutningi hvert
á land sem er. Uppl. 820-5181

Óskast keypt
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

s. 552-4910.

JÓJ MEISTARAR

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

Nudd
NUDD

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Skemmtanir

Nudd
Er að leita að tækifærum tengt nuddi
fyrir ferðamenn, t.d. á hótelum/gistist.
Hafið samband ef þið viljið samstarf.
Óli nuddfr. okv@simnet.is eða GSM
8916447

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Hestamennska
Sjónvarp

Fundir

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA

Sumarbústaðir

Veitingahúsið Ítalía óskar eftir að
ráða kokk með reynslu af ítalskri
matargerð til starfa. Um er að
ræða 11-11 vaktir. Umsóknir
ásamt ferilskrá sendist til italia@
italia.is.

AÐALFUNDARBOÐ

Aðalfundur Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga verður haldinn
miðvikudaginn 24.02.2016
og hefst hann klukkan 18:00.
Fundurinn fer fram í sal
Samfylkingarinnar, Strandgötu 43
í Hafnarfirði.

Restaurant Italia is looking
for a cook experienced with
italian taste. Please send your
information with curriculum
vitae to italia@italia.is.

Til sölu sumarhús - ferðaþjónustuhús
- gesthús - hóteleiningar, gerum
tilboð í aðrar teikningar. Upplýsingar
á halliparket@gmail.com & 894 0048
Gagnheiði 5, Selfossi.

Dagskrá fundarins:
Venjuleg aðalfundarstörf,
Lagabreytingar
Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga,

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.COM

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

Bílskúr

MÓTTAKA NÆTURVÖRÐUR

Kosning stjórnar,

Íbúðar hótel í miðborg reykjavíkur
óskar eftir að ráða næturvörð í
móttöku. Vinsamlegast sendið
umsóknir til jobs@apartmentk.is

Önnur mál.
Kveðja, Stjórn
Dýraverndunarfélags
Hafnfirðinga

MÁNUDAGA KL. 22:05

ATVINNA

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Atvinna í boði

ÞÚ VÆRIR ÆÐI.

Að koma og syngja með okkur
í dægurlagahópnum Serious
singers á sunnudögum kl. 5 undir
stjórn Egils Gunnarssonar. Fyrir
alla stuðbolta af báðum kynjum á
öllum aldri.
Nánari upplýsingar hjá Guðný
Maríu s. 6912425.

TILKYNNINGAR

Óskað eftir herbergi í Hafnafirði. 55
ára maður í fastri vinnu óskar eftir
herbergi frá 15.03. í minnst eitt ár.
S.6979582

Bílskúr til leigu. Leigist sem geymsla.
Uppl. í s. 565 7283 og 690 4531

Upplýsingar í síma 661 7000

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 695 9434, Zanna.

Spádómar

HEILSA

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

Húsasmiðameistari getur bætt við sig
verkefnum. S:8617099
Málarar, múrarar og smiðir. Allt
almennt viðhald. S. 777 4555

Óska eftir einkakennslu í Litháensku.
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
7725250

SMIÐIR ÓSKAST

Flug

Traust smíðafyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
lærðum smiðum með reynslu.
Fjölbreytt og skemmtileg vinna.
Nánari upplýsingar í síma: 8595900 eða daniel@husihus.is

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

LEKUR ÞAKIÐ ?

SM

365.is Sími 1817

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

Trésmíði
Húsasmiðameistari getur bætt við sig
verkefnum, tilboð eða tímavinna S.
7740866

INNRETTINGAR.IS

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

Viðgerðir
Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta Viðhald. Sækjum og skilum. Casa-Raf
ehf S. 845 5976

LÆRÐU FLUGVIRKJUN!

Nýr flugvirkjabekkur í haust. Innritun
er hafin. Námið kennt hér á landi.
Nánari upplýsingar á Flugskóli.is

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

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.

Leikir helgarinnar
Laugardaginn 20. feb

12:40 Arsenal - Hull City
17:10 Bournemouth - Everton

Þórður Braga,
Siggi Grétars,
Bjarki Hall og
Árni Hjalta
spila um helgina.

Sunnudaginn 21. feb

13:50 Blackburn - West Ham

nir

lkom
llir ve

A

http://www.facebook.com/cafecatalina

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

| fasteignir |
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Ásgarðsland

Suðurlandsbraut 52
Suðurlandsbraut
108 Reykjavík 20
Sími
533 6050
Sími 533 6050
Faxnr.
6055
Faxnr.533
533 6055
www.hofdi.is
www.hofdi.is

Skálagerði 17, 108 Reykjavík
Opið hús að sunnud. 21. febrúar frá kl. 15:00 – 16:00.
OP
IÐ
HÚ
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Til sölu er eitt eftirsóknaverðasta sumarhúsasvæði landsins í Ásgarðslandi, Grímsnesi

Alls er um að ræða rúmlega 200 hektara lands þar sem liggur fyrir samþykkt
deiliskipulag 85 sumarhúsalóða á 76 hekturum er mælast frá 0,5 til 2 hektara
að stærð. M.a. er um að ræða lóðir er liggja meðfram Soginu og aðrar sem eru
ofar með frábæru útsýni. 30 hektarar lands er skógræktarsvæði.
Blómleg sumarhúsabyggð er nú þegar á svæðinu og stutt í þjónustu, náttúrugersemar og innan við klukkustundar akstur frá höfuðborgarsvæðinu.

S Í REYKJAVÍK
HÓLMVAÐ 2-4

Ásgarðslandið er staðsett við Sogið í Grímsnesi við rætur Búrfells. Sé komið frá
Suðurlandsvegi er ekið upp Biskupstungnaveg, og ekið Þingvallaveg skömmu
eftir Þrastarlund. Ásgarðslandið liggur beggja megin við Búrfellsveg.

OPIÐ HÚS
Í DAG MILLI
14:00 OG 15:00
Einstök staðsetning umvafið vinsælasta sumarhúsabyggð landsins þar sem er
HÓLMVAÐ
2-4KLUKKAN
Í REYKJAVÍK
stutt í frábæra golfvelli Kiðjabergs, Öndverðarness og Selfoss.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00
OGí heild
15:00
Landið er selt
sinni og kjörin fjárfesting fyrir aðila tengda ferðaþjónustu
Seld

Góð 2ja - 3ja herbergja 67,3 fm. (með geymslu), endaíbúð á 1. hæð
í litlu fjölbýli. Íbúðin samanstendur af forstofugangi, rúmgóðri stofu
Seld
sem einnig nýtist sem borðstofa. Parketlagt svefnherbergi með miklu
skápaplássi.
Baðherbergi
er
flísalagt,
upphengt
salerni
og
sturtukSeld
lefi. Eldhús er flísalagt með snyrtilegri viðarinnréttingu. Útgengt frá
stofu út á góðan sólpall sem snýr í S-V. Húsið var allt lagfært að utan
Seld
árið 2013, sprunguviðgert,
málað, tréverk og gluggar lagfærðir og
skipt um hluta glers. Þak hússins var einnig yfirfarið. Rafmagn í íbúð
og sameign var endurnýjað á árunum 2007-2010. Frekari uppl. veitir
Kristinn Tómasson lögg. fast. í s: 820-6797 eða á kristinn@hofdi.is

eða sölu sumarhúsalóða. Miklir möguleikar fyrir hendi hvort sem um er að ræða
frekari uppbyggingu og fjölgun sumarhúsalóða eða uppbyggingu hótels eða
gistiaðstöðu fyrir aukandi ferðamannastraum komandi ára.

Seld

Nánari upplýsingar veitir

löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Frum

Seld

Frum

Skipti koma til greina

Jón Rafn Valdimarsson

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast.

Hólmvað
2-42-4
er er
9 9íbúða
þremur
hæðum
sérinngangi,
einu stigahúsi,
lyftu og sérstæðum
bílskúrum. Húsið
Hólmvað
íbúðafjölbýlishús
fjölbýlishús ááþremur
hæðum
meðmeð
sérinngangi,
einu stigahúsi,
lyftu og sérstæðum
bílskúrum. Húsið
afhendist
fullbúið
að
utan,
lóð
fullbúin
svo
og
malbikuð
bílastæði.
Að
innan
skilast
íbúðir
fullbúnar
án
gólfefna
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-nema baðherbergibergi
og þvottahúsi
flísalögð.Vandaðar
Vandaðar
innréttingar
og tæki.Um
er að
4ra herbergja
íbúðir frá
155-168 fm með
og þvottahúsisem
semverða
verða flísalögð.
innréttingar
og tæki.Um
er að ræða
4raræða
herbergja
íbúðir frá 155-168
fm með
569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
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Sex íbúðir
eru á tveimur
hæðum og
með sér
Hólmvað
2-4Hólmvað 2-4
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með
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Sex íbúðir
eru á tveimur
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með sér
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hannað fjölbýli
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viðvið
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NokkrarNokkrar
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er einstaklega
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Elliðavatn
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Pétur sími
og og
Grétar
sími sími
861 1639
fasteignasalar
Pétur
sími897
8970047
0047
Grétar
861 löggiltir
1639 löggiltir
fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum
Háholt 14,

Pétur Pétursson

Suðurhraun, 210 Garðabær

Mosfellsbær Háaleitisbraut 58
Berg fasteignasala,
Sími:
588 5530
Berg
fasteignasala,
Sími
588
5530
• Netfang:Háaleitisbraut
berg@berg.is 58
berg@berg.is
Pétur
lögg.
fasteignasali
SímiPétursson
588 5530
• Netfang:
berg@berg.is
www.berg.is

Pétursson
Háholt 14, Mosfellsbær
GSM
897 0047 lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali Pétur
Orrahólar.
Bæjargil.
Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Háholt
14,
Mosfellsbær
www.berg.is
• GSM 897 0047 Rúmgóð
SÖLUSÝNING
stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
bílahúsi. Húsvörður
og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
fm. við Bæjargil í Garðabæ.
4 góð svefnherbergi. Rúmgott
Lokuð gata, góður garður og bílastæði.
4 herbergi. Flott
Vesturgata.
Orrahólar.
Bæjargil.
Lindarbyggð.
Mo
Sími:
588
5530 lögg.
• berg@berg.is
Pétur
Pétursson
fasteignasali V. 23,9
1997á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
Eldhús með borðkrók.
Björt
útgengi
eldhús.Stæði
Sólpallur í suður. Fallegt
V. 56,9
m.fm.
8504
hús. Stutt samtals
í gönguleiðr
og skógivaxiðVandað
svæði. Vinsæl
á
73,4 m.
fm. íbuð
Falleg 93
fm.stofa
3ja.með
herb.
íbúðáástórar
4. hæð í lyftuhúsi.
162
einbýli auk 40 fm. bílskúrs,
202
189 gata
fm. parhús
á vin
AÐ
AUÐBREKKU
25
–
27
KÓPAVOGI.
í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305
flottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597
www.berg.is
• GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.yfirbyggðar svalirbílahúsi.
Petur@berg.is
Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi.
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
Lokuð gata, góður garður og
21. febrúar 2016 kl. 14.00 til 16.00
Pétur Sunnudaginn
Pétursson lögg.
fasteignasali V. 23,9 m.
Petur@berg.is

1997

Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m. 8504

hús. Stutt í gönguleiðr og skó
flottum stað í Mosó. V. 42,5

@@

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Veitingamenn,
kokkar,
þjónar
og
aðrir
sem
áhuga
hafaafáKjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
Húsið teiknað
veitingasölu
að skapa
sér atvinnu. Húsnæðieign.
þetta
er m.
með8623
góðu viðhaldi. til
V. 39,4
m. 8598
V. 9,8

Gunnarsbraut.
Norðurmýri.
Einbýlishús
sérinngang og er lyfta
til staðar. Húsnæðið er 597,6
fm að stærð á Breiðdalsvík.

Klapparhlíð.

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Glæsileg
127 fm. neðri sérhæð
fm. bílskúrs
á 250 manns.
FallegtÞar
og afar
og er veilsusalurinn
480auk
fm.16Leyfi
er fyrir
er vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
flottum
stað
við
Gunnarbraut
í
Norðurmýri.
Samtals:
143
útsýnisstað.
Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
fullkomið eldhús með öllum tækjum, tveimur gufu og blásturfm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
sofnum, 4ra. hellna eldavél, stórri steikarapönnu, uppþvottavél,
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598
eign. V. 9,8 m. 8623
kælir, vinnuborðum og öll önnur áhöld. Starfsmaður Berg fasteignasölu verður á staðnum og býður upp á kaffi og kleinur.

Hvammabraut.

Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648

Klapparhlíð.

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Móaabarð. Hafnarfirði.

195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði. Góð gólfefni og
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax. V. 37 m. 8650

Hvammabraut.

Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648

Móaabarð. Hafna

195 fm. einbýli við Móabarð
flott eldhús og baðherbergi. L

Til sölu 1.574 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað í Garðabæ. Húsið skiptist upp í þrjú bil með
6 innkeyrsluhurðum. Búið er að opna á milli bila, auðvelt að breyta í þrjú sér bil.
Grunnflötur eignar er 1.183 og milliloft 390 fm sem er að stórum hluta innréttað sem skrifstofur. Óskað er eftir tilboði í eignina.

Nánari upplýsingar gefur
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson,
löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464,
gudlaugur@eignamidlun.is

Klettatröð

Sala fasteigna frá

Kjartan Hallgeirsson, löggiltur fasteignasali

Tilvalið fyrir fyrir flugsæknan iðnað
t.d bílaleigur og fl.

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

1815 fm skrifstofuhúsnæði á
2 hæðum til sölu eða leigu
Steinsteypt hús
Með stóru malbikuðu bílastæði
fyrir framan húsið og svo góðum

Gunnar Helgi Einarsson

garði fyrir aftan
Byggingarár er 1990

Jason Kristinn Ólafsson
aðstm. fasteignasala

löggiltur fasteignasali

sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Verð:

165 millj.

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

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Mikilvægt
að styðja
vel við
flóttabörn

h e lg i n ∙ F R É T T AB L A ð i ð

20. febrúar 2016

L A U G AR D A G U R

Maja Loncar kom hingað til lands sem kvótaflóttamaður ásamt fjölskyldu sinni. Í námi
sínu í félagsráðgjöf skoðaði hún félagslega
aðlögun flóttabarna á Íslandi og hvaða áskoranir mæta þeim þegar þau flytja í nýtt land.
Viktoría
Hermannsdóttir

S

viktoria@frettabladid.is

taða flóttabarna er oft
flókin þar sem þau hafa
upplifað á eigin skinni eða
orðið vitni að ofbeldi. Þau
hafa þurft að skilja við fjölskyldur og heimili í heimalandinu. Oft er ekki möguleiki til að
snúa aftur til heimalands sem er sá
möguleiki sem innflytjendur í flestum tilfellum hafa völ á,“ segir Maja
Loncar, MA-nemi í félagsráðgjöf og
varaformaður W.O.M.E.N – samtaka kvenna af erlendum uppruna á
Íslandi.
Maja skrifaði BA-ritgerð í félagsráðgjöf um félagslega aðlögun flóttabarna. Maja þekkir veruleika flóttabarna vel þar sem fjölskylda hennar
kom hingað til lands sem kvótaflóttamenn árið 2000, þegar hún var 11
ára gömul. Hún er fædd í Króatíu en
fjölskylda hennar þurfti að flýja frá
landinu árið 1995. „Það var stríð milli
Serba og Króata þegar Króatar vildu
fá sjálfstæði frá Júgóslavíu. Mamma
mín er af serbneskum uppruna og
ólst upp í Króatíu en faðir minn er frá
Króatíu. Það flúðu flestir Serbar burt
þegar stríðið braust út. Við fluttum
til Svartfjallalands, það var mikið
atvinnuleysi þar. Það er oft í boði
fyrir fólk að fara til þriðja lands ef
aðstæðurnar eru þannig að þú getur
ekki snúið til heimalands og getur
ekki verið í landinu þar sem þú ert.
Við fengum boð um að fara eitthvert
annað, það var árs ferli að bíða eftir
svari um hvert við myndum fara.“
Fjölskyldan fór til Serbíu þar sem
hún beið í ár eftir að vita hvert hún
myndi fara. Á meðan fjölskyldan beið
voru Maja og systkini hennar ekki í
skóla. Hún þekkir því vel hvernig það
er að aðlagast í nýju landi.

Vernd skiptir máli
„Börn eru viðkvæmur hópur og
miklu máli skiptir að hagsmunir
þeirra séu hafðir að leiðarljósi og
þau njóti verndar. Málefni flóttabarna eru mér hugleikin, einkum
vegna reynslu minnar af þessu ferli
og innsæis í þær áskoranir sem flóttabörn fara í gegnum. Börn á flótta
í dag eru að upplifa mun verri og
hættulegri aðstæður en ég upplifði.
Vernd þessara barna skiptir mjög
miklu máli og réttur stuðningur og
umhverfi.“
Maja segir marga ekki átta sig á
hvað það getur reynt á börn að setjast að í nýju landi. Það fylgi því vissulega mikill léttir að vera kominn með
samastað en á sama tíma sé margt að
takast á við. Því sé afar mikilvægt að
vel sé staðið að aðlögun þeirra. „Þetta
skapar líka mikinn söknuð og missi
sem fólk þarf að kljást við samhliða
öðrum verkefnum sem taka við í
nýju landi eins og að byrja í skóla,
læra nýtt tungumál og skapa félagsleg

tengsl við jafnaldra og aðra. Oft hafa
þessi börn misst talsvert úr skóla og
því getur það reynst þeim erfitt að
byrja í námi eftir langt hlé þar sem
aðferðir við nám eru kannski öðruvísi en þau eru vön. Það þarf að huga
sérstaklega vel að þeim börnum sem
koma til dæmis á unglingsárum þar
sem því fylgja enn þá flóknari áskoranir sem tengjast aldurs- og þroskaskeiði unglinga. Á þessum aldri eru
námskröfur líka meiri sem getur því
leitt til erfiðleika í skóla og eykur
hættu á brottfalli.“

Viðkvæm staða hælisleitenda
Hún segir börn sem koma hingað
sem hælisleitendur í sérlega viðkvæmri stöðu. „Þeim fylgja enn
flóknari áskoranir þar sem umsókn
þeirra um hæli er til skoðunar, oft
í lengri tíma. Á meðan eru þau án
réttinda og líf þeirra er í bið. Óvissa
með lagalega stöðu og framtíð getur
valdið mikilli streitu í lífi einstaklinga
sem sækjast eftir hæli, það getur leitt
meðal annars til einangrunar og vanlíðunar. Það er mjög alvarlegt mál að
börn þurfa að lifa við þessa óvissu í
marga mánuði þar sem þau verða
fyrir áhrifum, bæði beint og í gegn
um foreldra sína.
Hælisumsóknir í þeim málum sem
varða börn þurfa að miðast betur við
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Það virðist ekki vera gert nægilega vel
og horft oft fram hjá því að um börn
er að ræða sem eiga lögbundinn rétt
til verndar,“ segir Maja.
Togstreita milli foreldra og barna
Það eru ýmsar áskoranir sem koma
upp þegar fólk sest að í nýju landi.
Ákveðin togstreita getur líka myndast
milli nýja samfélagsins og flóttafjölskyldunnar. „Samfélagið gerir kröfur
til þeirra um að aðlagast á sama tíma
og foreldrar vilja til dæmis halda í
hefðir heimalandsins. Því skiptir
miklu máli að umhverfi barnanna
geri sér grein fyrir þessari togstreitu
og þau séu studd á árangursríkan hátt
í gegnum þetta ferli.“
Einnig skipti miklu máli að veita
foreldrum góðan stuðning í að takast á við foreldrahlutverkið í nýjum
aðstæðum. Það getur gerst að hlutverk barns og foreldris snúist við.
„Foreldrar þurfa oft á stuðningi að
halda í foreldrahlutverkinu í nýjum
aðstæðum þar sem fjölskyldumynstrið breytist. Til dæmis eiga börn það til
að aðlagast nýjum aðstæðum fyrr og
öðlast betri menningarlega hæfni. Þau
verða þannig oft eins konar túlkar
milli foreldranna og nýja samfélagsins. Þetta getur gert það að verkum að
ágreiningur getur myndast milli foreldra og barna. Það verða oft árekstrar
milli kynslóða. Þau þurfa oft að túlka
ný gildi og hefðir og reyna að útskýra
fyrir foreldrum hvernig hlutirnir virka
í þessu nýja samfélagi. Það er sagt í
þessum fræðum að það skipti miklu
máli að fjölskyldur komi sér saman

Maja segir mikilvægt að styðja vel við flóttafjölskyldur í aðlögun þeirra, samfélagið þurfi að taka virkan þátt í henni og bera
virðingu fyrir þeim hefðum sem fólk ákveður að halda í frá sínu landi. Fréttablaðið/stefán

Samfélagið gerir
kröfur til þeirra um
að aðlagast á sama
tíma og foreldrar
vilja til dæmis halda í
hefðir heimalands. Því
skiptir miklu máli að
umhverfi barnanna
geri sér grein fyrir
þessari togstreitu og
þau stutt á árangursríkan hátt í gegnum
þetta ferli.

um hvaða hefðum þær ætli að halda
og fólkið í landinu verður svo að
styðja við það. Mikilvægt er að kröfur
séu ekki gerðar til fólks um að gleyma
sínum hefðum og gildum og að það sé
ætlast til þess að það hafi enga þrá til
að snúa aftur á heimaslóðir, þar sem
fjölskyldur og heimili hafa orðið eftir.
Ég vil tala um aðlögun sem ferli sem á
sér stað á báða bóga. Fólk verður að
fá frelsi til að ákveða hvaða gildi og
hefðir það ætlar að halda í og hvað
það ætlar að taka upp í nýja landinu.
Við þurfum að bera virðingu fyrir því
og styðja það ferli og hjálpa fjölskyldum að vera samstiga í því ferli. Þannig
á árangursrík gagnkvæm aðlögun sér
stað sem skapar gott fjölmenningarsamfélag.“

Verri andleg heilsa
Flóttabörn eru yfirleitt að koma úr
mjög erfiðum aðstæðum þegar þau
setjast að hér á landi. Eðlilega hefur
það mikil áhrif. Rannsóknir sýna
að það býr yfirleitt við verri andlega heilsu heldur en innfædd börn.
Kvíðaraskanir, þunglyndi og áfallastreituraskanir eru algengari hjá
flóttabörnum sem hafa búið við viðvarandi streitu og erfiðar aðstæður og
orðið vitni að alvarlegum atburðum.
„Þó eru þessar áherslur einnig gagnrýndar í fræðunum um flóttabörn þar
sem í ljós hefur komið að flóttabörn
búa yfir styrk og aðlögunarhæfileikum og geta unnið úr þessum áföllum.

Ísland er mjög vel í stakk búið
til að bjóða upp á þann möguleika
fyrir flóttabörn og fjölskyldur þeirra
að þau finni styrk í sinni reynslu og
geti þannig nýtt reynslu sína sem
lærdóm og byggt upp góða framtíð.
Velferðarkerfið verður því að bjóða
upp á stuðning og nærumhverfið í lífi
fólks að vera styðjandi og fordómalaust. Hér á landi hefur meðvitund
um þetta farið vaxandi og óréttlæti er
fljótt að koma upp á yfirborðið sem
almenningur hefur tækifæri til að hafa
áhrif á og berjast gegn.“
Markviss þjónusta við flóttafólk
stendur í ár eftir að það kemur til
landsins. Maja segist telja að þjónustan ætti að vera lengur. „Eftir eitt
til tvö ár tekur oft raunveruleikinn
við. Fólk er svo ánægt fyrsta árið að
vera komið í öruggar aðstæður og
maður er svolítið eins og ferðamaður
fyrsta árið. Erfiðleikar við að aðlagast
gildum og menningu nýja landsins
og raunveruleiki í nýju landi kemur
oft ekki fram fyrr en eftir 1-2 ár frá
komu. Þá geta einnig komið fram
árekstrar milli kynslóða og söknuður
eftir heimalandinu. Með tilliti til þess
er erfiðasti tími í lífi flóttafjölskyldna
því að taka við þegar dregið er sem
mest úr þjónustu við þær. Ég held að
það skipti miklu máli að bjóða upp
á lengri þjónustu við flóttabörn og
fjölskyldur þeirra þar sem verkefnin
sem þau eru að kljást við eru flókin og
þarfnast oft meiri stuðnings.“

Magnús
Einarsson

Sími 512 4900
landmark.is

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Íris Hall

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

IÐ

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir
skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Landmark leiðir þig heim!
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Þórarinn
Thorarensen

Löggiltur
fasteignasali
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RJÚPNASALIR 8 – 201 KÓP

STRAUMSALIR 6 – 201 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. 40,7 millj.

• Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja, 125,1 fm íbúð á jarðhæð
• Íbúðin er staðsett innst í botnlangagötu og er með stórri verönd.
• Aðeins göngufæri í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu, heilsugæslu og verslun.
• V. 43,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 21.JAN KL.15:30-16:00

OPIÐ HÚS SUNNUD. 21. FEB KL. 13:00 – 13:30

Hafðu samband

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

UN

KIÐ

UN

OÐ
SK

KIÐ

BÓ

OÐ
SK

BÓ

LÓMASALIR – 201 KÓP

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP

• Rúmgóð 104 fm 3ja herb. íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
• 2 góð svefnherb., rúmgóð stofa
• Suð-vestur svalir
• Stæði í lokaðri bílgeymslu
• LAUS FLJÓTLEGA
• V. 36,9 millj.

• Vel skipulögð, rúmgóð 3ja herb. íbúð er 109 fm auk stæði í bílgeymslu
• Íbúð er á 6.hæð og er fallegt útsýni
• Lyftuhús sem er í góðu ástandi
• Stutt í skóla og alla þjónustu
Hafðu samband
• GETUR LOSNAÐ FLJÓTT
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
• V. 38,3 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
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ÞORRASALIR – 201 KÓP

STÝRIMANNASTÍGUR 13 – 101 RVK

• Vel skipulögð 3ja herb. 79 fm íbúð er á aðalhæð m/sérinng.
• Gluggar á tvo vegu / björt. Snyrtilegar innréttingar
• Rúmgóðar vestur-svalir
Hafðu samband
• LAUS FLJÓTLEGA
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820
• V. 30,9 millj.

• Mjög góð 3ja herbergja, 90,7 fm íbúð á 1. hæð í tvíbýlishúsi.
• Frábær staðsetning í 101 Reykjavík. Sérinngangur.
Hafðu samband
• Verönd sunnan við húsið í sameign.
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
• Rúmgott eldhús.
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
• V. 43 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 21. FEB KL. 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN
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AUSTURKÓR 65

EFSTALAND 2-8 Í MOSFELLSBÆ.

PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN SÍMLEIÐIS

• Til sölu glæsileg 116,6 fm. 4ra herb. íbúð í glæsilegu lyftuhúsi á annarri hæð.
• Sérinngangur af svölum með stórbrotnu útsýni og opnu, grænu svæði.
• Íbúð nr. 203.
• Verð 36.9 millj.
Hafðu samband

BENEDIKT ÓLAFSSON

Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

• Mjög glæsilegt og vel skipulagt 194,2 fm. 5 herb. raðhús, þar af 29,3 fm. innb. bílskúr
• Hjónaherbergið er með fataherbergi.
• Frá baðherbergi er útgegnt á hellulagða verönd með tengi fyrir heitum potti.
• Húsnæðið afhendist fullbúið. Gólfefni og innihurðar frá Birgisson
og Eldhúsinnrétting frá HTH Innréttingum.
Hafðu samband
• Gólfhiti er í forstofu, holi, gestasnyrtingu.
BENEDIKT ÓLAFSSON
• Verð 58,7 millj.
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Skjalavinnsla

Íslenskt
jöt
ungnautak

1Ís0lens0kt%
ungnautahakk

200kr

kg
verðlækkun pr.

3.998
kr. kg

1.698
kr. kg

2.998
kr. kg

Íslandsnaut Ungnautahakk
Verð áður 1898 kr. kg

Íslandsnaut Piparsteik
Ungnautasteik, fersk

Líka
heilhveitivefjur

Íslandsnaut
Ungnauta Fillet
ferskt

Hamborgaraveisla

298

598
kr. 2X175 g

498
kr. 2X140 g

139

Santa Maria Soft Tortilla
Mjúkar vefjur, 8 stk.

Nautaveisla Hamborgarar
Spánn, 2x175 g

Nautaveisla Hamborgarar
Spánn, 2x140 g

Bónus Hamborgarabrauð
Með eða án sesam, 4 stk.

kr. pk.

3x stærra

198
kr. 128 g

M&M Mega
128 g

20%
afsláttur

Lífrænt
múslí

398
kr. 375 g

Crispy Food Múslí
Lífrænt, 3 teg, 375 g
Verð áður 498 kr.

kr. 4 stk.

Lyktarlaus

698
kr. 500 ml

398

H-Berg Kókosolía
100% lífræn, 500 ml

Sollu Hnetusmjör
Fínt eða gróft, 340 g

kr. 340 g

43blö2ð 0

léttöl

98

kr. 500 ml

298
kr. 1 L

298
kr. 1 L

169
kr. 1 l

798

Viking Léttöl
500 ml

Rice Dream
Rísmjólk, 1 lítri

Oat Dream
Hrísmjólk, 1 lítri

Florida
Appelsínusafi, 1 l

Designer Salernispappír
18 rúllur

Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 21. febrúar a.m.k.

kr. 18 rl.

ið
Dekraðu v
konuna

rá
Konudagu
sunnudag

698
kr. 400 g

2.298
kr. stk.

1.298
kr. stk.

Calinda Jarðarber,
Spánn, fersk, 400 g

Konudagsblómvöndur
Stór, blandaður vöndur

Konudagskaka, 1 kg

SPARAÐU MEÐ BÓNUS
Roð- og ir
að
beinhreins

698
kr. kg

998
kr. kg

998

SS Lambasúpukjöt
2015 slátrun, frosið

Norðanfiskur Þorskbitar
Roð- og beinlausir, frosnir

Bónus Þorskbitar í raspi
Forsteiktir og frosnir, 800 g

kr. 800 g

NÝBAKAÐ

74kr 379
verðlækkun

kr. 400 g

Smjörvi, 400 g
Verð áður 453 kr.

319kr

1.179
kr. kg

179
kr. 385 g

259

Gouda Ostur, 26%
Verð áður 1498 kr. kg

Heimilisbrauð
385 g

Bónus Kringlur
4 stk.

kg
verðlækkun pr.

kr. 4 stk.

í lausu

198
kr. 225 g

359
kr. 100 g

398

Bláber
Frosin, 225 g

Bónus Frise blanda
Salat, 100 g

Pink Lady Epli
4 stk. í pakka

kr. 4 stk.

219
kr. kg

Appelsínur
Beint frá Spáni

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
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Saumuðu flíkur fyrir Icewear

L A U G AR D A G U R

Tvær konur sem hafa stöðu þolenda mansals saumuðu flíkur hjá fyrirtækinu Vonta International sem var undirverktaki IceWear þar til málið komst upp. Þær bjuggu og störfuðu hjá eigandanum á Víkurbraut í Vík í Mýrdal.
Bæjarbúar virðast ekki hafa vitað af tilvist kvennanna en þetta eru ekki fyrstu afskipti lögreglu af manninum.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Viktoría
Hermannsdóttir

viktoria@frettabladid.is

Aðalsteinn
Kjartansson

adalsteinn@frettabladid.is

M

aðurinn sem var
handtekinn
á
fimmtudag vegna
gruns um mansal í
Vík í Mýrdal flutti
hingað fyrir nokkrum árum frá
Srí Lanka. Maðurinn rekur fyrirtækið Vonta International ásamt
eiginkonu sinni sem hefur búið
hér á landi í rúman áratug. Aðgerð
lögreglu miðaði að því að uppræta
meint vinnumansal sem á að hafa
farið fram í fyrirtæki mannsins á
Víkurbraut í Vík í Mýrdal.
Aðgerðir lögreglu voru samhæfðar
og réðst hún inn í þrjú hús samtímis
í bænum og fann konurnar í einu
þeirra. Sérsveit ríkislögreglustjóra og
mansalsteymi höfuðborgarsvæðisins
voru fengin til aðstoðar lögreglunni á
Suðurlandi. Þá komu að aðgerðinni
starfsmenn frá ríkisskattstjóra.

Lögregla áður haft afskipti
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem lögregla hefur afskipti af manninum.
Í desember fór lögreglan á saumastofuna vegna þess að ábendingar
höfðu borist um að þar væri fólk í
vinnu sem ekki hefði atvinnuleyfi.
Þeim starfsmönnum var vísað úr
landi. Ekki fengust upplýsingar
um það hvort konurnar tvær hafi á
þeim tíma verið hér á landi á vegum
mannsins.
Samkvæmt heimildum fréttastofu
þá hafa áður verið gerðar athugasemdir við framkomu mannsins
við starfsfólk; hann hafi ekki borgað
laun á réttum tíma og verið með
starfsfólk sem ekki hafi haft tilskilin
leyfi.
Vöktu eftirtekt
Samkvæmt heimildum fréttastofu
hefur verið langvarandi grunur um
heimilisofbeldi af hálfu mannsins
sem var handtekinn gagnvart eiginkonu sinni. Heimildir fréttastofu
herma að hún hafi leitað þó nokkrum sinnum til nágranna sinna í Vík
eftir ofbeldi af hálfu mannsins og
að hann hafi verið úrskurðaður í
nálgunarbann gagnvart henni.
Krafist var gæsluvarðhaldsúrskurðar yfir manninum og konunum
hefur verið fengin viðeigandi aðstoð
sem þolendur mansals. Þorgrímur
Óli Sigurðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi,
segir aðgerðir lögreglunnar vissulega
hafa vakið eftirtekt í bænum.
Maðurinn er grunaður um að hafa
haldið konunum í vinnuþrælkun.
Maðurinn er skráður eigandi að
Vonta International ehf. Hann er
fæddur árið 1975. Hann er til heimilis á sama stað og konurnar tvær,
sem taldar eru hafa verið fórnarlömb
mansalsins, fundust. Ekki fengust
upplýsingar um það við hvernig
aðbúnað konurnar hefðu búið.
Saumuðu fatnað fyrir Icewear
Ágúst Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri Icewear, segir málið ekki
tengjast fyrirtækinu. „Þetta tengist
ekki okkar fyrirtæki beint. Málið er í
rannsókn hjá lögreglu og við viljum
ekki tjá okkur um þetta.“
Vonta International var undirverktaki Icewear og konurnar
saumuðu fatnað fyrir fyrirtækið.
Icewear rifti samningum við Vonta

Hér má sjá húsið sem um ræðir þar sem konurnar eru sagðar hafa starfað og búið. Mynd/Þórhildur Þorkelsdóttir

og örugglega munu fleiri mál koma
upp á næstunni.“

hver er ábyrgð fyrir-

Það á ekki að gefa af-

tækja sem nýta undir-

slátt af því að það sé

verktaka sem svína

verið að hagnýta fólk.

svo á fólki í launum

Alda Hrönn Jó
hannsdóttir, yfir
lögfræðingur
hjá lögreglunni
á höfuðborgar
svæðinu

eða stunda hreinlega
mansal?
Drífa Snædal,
framkvæmda
stjóri SGS

International eftir að eigandi þess
var handtekinn og sendi frá sér
yfirlýsingu þess efnis í gær. Í henni
kom einnig fram að lögregla og
skattayfirvöld færu nú með rannsókn málsins sem beindist eingöngu
að umræddu verktakafyrirtæki og
starfsemi þess. Engin vitneskja hafi
verið innan Icewear um það atferli
sem maðurinn er grunaður um.
Sveitarstjórinn í Víkurhreppi,
Ásgeir Magnússon, segist ekki hafa
vitað til þess að konurnar störfuðu
í húsinu. „Ég hef ekki vitað af þessu.
Ég vissi ekki að það væru neinir
starfsmenn þarna annað en að þau
hjón væru að vinna í verktöku fyrir
Víkurprjón,“ segir hann. Ásgeir
kannast þó við að þrír starfsmenn
hefðu verið sendir úr landi í haust
fyrir að hafa unnið fyrir saumastofuna án tilskilinna leyfa. „Maður
hafði ekki grun um að einhver svona
starfsemi væri í gangi.“

Bæjarbúar í sjokki
Ásgeir segist ekki hafa þekkt konurnar tvær sem talið er að hafi verið
fórnarlömb mansalsins. „Menn
verða líka að horfa til þess að þó
að þetta sé ekki stórt sveitarfélag er
þetta mjög alþjóðlegt sveitarfélag.
Það er alls konar fólk hér á gangi og
við kippum okkur ekkert upp við

það þó við sjáum fólk sem við könnumst ekkert við hér á götunum. Við
erum 500 manns sem búum hér
og það segir sig sjálft að það fólk
þekkist býsna vel eða að minnsta
kosti málkunnugt flest. En það eru
á hverjum einasta degi ársins um
tvö til þrjú þúsund ferðamenn hér
á ferðinni,“ segir hann.
„Það eru allir í hálfgerðu sjokki
hér yfir því að þetta geti gerst í okkar
litla samfélagi,“ segir Ásgeir.

Keðjuábyrgð ekki virk
Drífa Snædal, framkvæmdastjóri
Starfsgreinasambandsins, segir
spurningar vakna um keðjuábyrgð
fyrirtækja vegna málsins. „Þetta
svakalega mál vekur margar spurningar, þar á meðal spurninguna
um keðjuábyrgð fyrirtækja, þ.e.
hver er ábyrgð fyrirtækja sem nýta
undirverktaka sem svína svo á fólki
í launum eða stunda hreinlega mansal. Að mínu mati er siðferðislega
ábyrgðin og mannúðarábyrgðin
mikil en því miður er keðjuábyrgð
ekki virk þrátt fyrir baráttu verkalýðshreyfingarinnar síðustu ár,“
segir hún.
Drífa segir gríðarlegt starf hafa
verið unnið síðustu tvö ár í að
fræða fagfólk um mansal. „Ég held
við séum að sjá árangurinn af því

Fræðsla skilar sér
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu tekur undir þetta.
Mikið fræðslustarf hefur verið unnið
á undanförnum tveimur árum til
þess að opna augu fólks fyrir mansali. Hvernig það birtist og hvernig
megi þekkja það. „Það er búið að
halda hátt í 35 fræðslufundi og vel
yfir eitt þúsund manns hafa fengið
fræðslu. Það er að skila sér. Það er
gaman, ef hægt er að orða það þannig, að fræðslan sé að skila sér en þá
vitundarvakningu sem hefur orðið
innan verkalýðsfélaganna má m.a. að
rekja til hennar. Það er bæði að skila
sér í ábendingum og við erum að fá
meiri vitneskju um hvað er að gerast
í samfélaginu.“
Fyrir hrun var mikið af erlendu
vinnuafli á Íslandi. Þá hins vegar var
lítið talað um mansal. „Þetta fylgist
að. Hingað eru að koma fleiri þúsund
manns í erlendu vinnuafli og margir
þekkja ekki réttindi sín. Það eru
margir að koma frá Austur-Evrópu
þar sem kjör eru lág og margir fátækir. Hér gilda ákveðin lög sem við
viljum framfylgja. Það á ekki að gefa
afslátt af því að það sé verið að hagnýta fólk,“ segir Alda. Hún segir það
einnig hafa þekkst hér að fólk hafi
þurft að greiða svokallaða verndartolla. Þá hafi komið upp mál þar sem
fólk sé að innheimta verndartolla af
samlöndum sínum.
Keyptu Víkurprjón
Icewear er rekið af fyrirtækinu Drífu
ehf. en það var stofnað árið 1973.
Þann 30. apríl árið 2012 keypti það
Víkurprjón og var reksturinn sameinaður Icewear. Á sama tíma eignaðist félagið tæplega 900 fermetra
lagerhúsnæði og verslun Víkurprjóns
í Vík í Mýrdal.
Fyrirtækið er í dag einn stærsti, ef
ekki sá stærsti, heildsali minjagripa
á Íslandi. Auk starfseminnar í Vík
rekur Icewear minnst sex verslanir
í Reykjavík, Garðabæ og á Akureyri.
Árið 2014 gerði félagið einnig samning við Faxaflóahafnir um rekstur
þjónustumiðstöðvar fyrir skemmti-

Einkenni mansals
1	Skuldar aðilinn vinnuveit

anda, er honum ómögulegt
að yfirgefa starfið?
2	Hefur aðilinn einhver af
eftirtöldum einkennum:
Mar, þunglyndi, ótti, óhófleg
undirgefni?
3 Hefur aðilinn umráð yfir per
sónulegum gögnum sínum,
s.s. peningum, skilríkjum,
ferðagögnum?
4	Getur aðili sannað á sér
deili með skilríkjum? Ef ekki,
hver hefur skilríki hans undir
höndum?
5	Hefur aðilanum verið sagt
hvað hann eigi að segja við
lögreglu og útlendingaeftirlit?
6	Eru laun aðilans tekin upp í
það að greiða fyrir „smyglið/
aðstoðina“?
7	Hefur aðilinn verið neyddur
til að taka þátt í kynferðis
legum athöfnum?
8	Er aðilinn frjáls ferða sinna?
9	Hefur fjölskyldu aðilans verið
hótað skaða ef aðilinn reynir
að flýja?
10	Hefur aðilanum verið hótað
með því að honum verði
brottvísað eða aðgerðum lög
gæsluyfirvalda?
11	Er aðilanum ekið til og frá
vinnu, býr hann og vinnur á
sama stað?

ferðaskip á Skarfabakka við Sundahöfn í Reykjavík.
Mikill hagnaður hefur verið á
rekstri félagsins undanfarin ár og
er samanlagður hagnaður þess á
tímabilinu 2011 til 2014 rétt tæpar
345 milljónir króna. Síðasti birti ársreikningur félagsins er fyrir árið 2014
og nam þá hagnaðurinn rúmum 97
milljónum króna. Eignastaða félagsins verður einnig að þykja nokkuð
góð, en samkvæmt efnahagsreikningi fyrirtækisins átti það eignir fyrir
tæplega 929 milljónir króna og var
bókfært eigið fé í árslok 2014 tæplega 391 milljón. Skuldir félagsins,
bæði til skamms og langs tíma, stóðu
í tæpum 538 milljónum.

Endalaust

ENDALAUST

GSM
2.990 KR.**

NET
1.000 KR.*

ÓTAKMARKAÐ TAL,
SMS OG NÚ Í FYRSTA
SINN ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

Endalaus og
áhyggjulaus
Internetáskrift.

Þú getur hringt, sent sms
og vafrað um á netinu
áhyggjulaust.

Settu þig í samband og fáðu Endalaust 365

1817

365.is

* 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
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Morgundagurinn

kemur aldrei

Saga
til næsta
bæjar

Stefán Pálsson skrifar
um magnaða veislu.

Á

rið 2001 sendi Arnaldur Indriðason
frá sér glæpasöguna
Grafarþögn, þar sem
lögregluþjónarnir
Erlendur, Sigurður
Óli og Elínborg tókust á við enn eina
flóknu morðgátuna. Sagan gerist á
tveimur tímasviðum. Í Reykjavík
samtímans þar sem mannabein finnast í nýjum húsgrunni í Grafarholti
annars vegar, en hins vegar á sömu
slóðum árið 1940. Grafarþögn tekst
öðrum þræði á við heimilisofbeldi, en
minningarleiftrin úr fortíðinni fjalla
að miklu leyti um eiginmann sem
beitir konu sína grófu og margítrek-

uðu andlegu og líkamlegu ofbeldi.
Níðingurinn reynir m.a. að niðurlægja konuna með háðsglósum um að
hún sé lausaleikskrógi og hafi komið
undir í geymi Gasstöðvarinnar í
Reykjavík í gjálífisveislum sem þar
voru haldnar um það leyti sem landsmenn óttuðust að heimsendir væri í
nánd. Konan, Margrét, veit reyndar
að það fær ekki staðist þar sem
tímasetning þeirra atburða gengur
ekki upp miðað við aldur hennar.
Ofbeldismaðurinn kærir sig kollóttan
um slík smáatriði og heldur áfram að
hlæja að eigin fyndni.
Í þessu smáatriði vísar sagnfræðingurinn Arnaldur til sögu sem gekk
í munnmælum Reykvíkinga á milli
um áratuga skeið. Þó sjaldnast nema
í hálfkveðnum vísum. Vorið 1910
átti halastjarnan sem kennd er við
stjörnufræðinginn Edmond Halley
leið fram hjá Jörðinni, líkt og hún
gerir á 75-76 ára fresti.

Ógn og skelfing
Halastjarna þessi fer býsna nærri
Jarðarbúum og er áberandi á himninum um nokkurra vikna skeið.
Koma hennar hefur í gegnum tíðina
vakið athygli og er hennar víða getið
í fornum ritum og annálum. Oftar
en ekki þótti hún boða stórtíðindi,
þannig er stjarnan áberandi á hinum
fræga Bayeux-refli, sem er útsaumað

nýjum hjólhýsum
á
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Stórsýnin

25 hjólhús
í sal

Þar sem ferðalagið byrjar
Korputorg
112 Reykjavík
Sími 551 5600
utilegumadurinn.is
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listaverk sem sýnir helstu viðburði
ársins 1066 í Englandi, þ. á m. orrustuna við Hastings.
Árið 1910 álitu fæstir að halastjörnur gæfu vísbendingar um
stórstyrjaldir eða konungaskipti
– þótt raunar hafi bandaríski spéfuglinn Mark Twain gantast með að
hann hefði komið í heiminn síðast
þegar Halley-stjarnan fór framhjá og
myndi því væntanlega deyja núna.
Það gaman varð grárra þegar Twain
lést daginn eftir að halastjarnan hvarf
sjónum manna.
En þótt trúin á forspárgildi halastjarna hefði dofnað, urðu margir
skelkaðir. Stjörnufræðingar reiknuðu út að engin hætta væri á árekstri
Jarðar við halastjörnuna sjálfa, en að
mögulega myndi Jörðin fara í gegnum
hala hennar. Kviknuðu getgátur um
hvaða hörmungar það gæti haft í för
með sér. Fullvíst var talið að eiturgufur og brennandi sýrur væri að finna
í halanum. Ef til vill væri heimsendir
í nánd.
Það var einkum franskur stjörnufræðingur, Nicolas Camille Flammarion, sem hélt heimsendaspám á
lofti. Flammarion var enginn afburða
stjörnuvísindamaður, en þeim mun
frægari sem höfundur alþýðlegra
fræðirita og höfðu vangaveltur hans
því meira að segja í huga almennings en annarra vísindamanna. Var
þetta hvorki í fyrsta né síðasta skipti
sem Flammarion, sem var áhugamaður um samskipti við geimverur,
spíritisma og framhaldslíf, spáði allsherjartortímingu vegna eitrunar úr
geimnum. Þótt flestir vísindamenn
hafi hafnað spádómum sem þessum,
lá í hugum margra undir niðri nagandi spurningin: hvað ef …?

Hlegið að hættunni
Það eru eðlileg mannleg viðbrögð
gagnvart óviðráðanlegri ógn að grípa
til gamansemi. Um allan hinn vestræna heim teiknuðu skopmyndateiknarar myndir af árekstrum Jarðar
og halastjörnunnar, þar sem gantast
var með endalok veraldarinnar. Fyrir
þá sem muna kjarnorkuógnina á
9. áratugnum er þetta heimsenda
glens skrítið og óskiljanlegt, en þá
verður að hafa í huga að það var í
höndum mannkynsins að stöðva
kjarnorkukapphlaupið, en halastjörnur eru handan áhrifasviðs
manna og því allt eins gott að skopast.
Sálfræðingar gætu vafalítið skrifað
lærðar ritgerðir um hvernig beygur
fólks vegna halastjörnunnar fékk
útrás í flökkusögum sem gengu út á
að skopast að ótta annarra. Dagblöð

fluttu fregnir frá fjarlægum löndum af
fólki sem varð svo sturlað af ótta við
hamfarirnar að það greip til kjánalegra ráða eða réð sér jafnvel bana.
Vinsælar útgáfur þessara sagna
snerust um fólk sem ákvað að sletta
úr klaufunum áður en Jörðin færist:
auðmönnum sem sólunduðu öllu
sínu fé í tryllt veisluhöld eða jómfrúm – jafnvel nunnum – sem ákváðu
að láta meydóminn lönd og leið
áður en Ragnarök skyllu á. Vitaskuld
þótti bráðfyndið að velta fyrir sér
umkomuleysi þess ríka sem glatað
hafði aleigunni í trylltum gleðskap
eða óléttu, föllnu konunum, sem
þurftu nú að súpa seyðið af trúgirni
sinni. Aðrir sögðu sögur af skottulæknum sem prangað hefðu inn á
hrekkleysingja fokdýrum pillum sem
ættu að verja fólk fyrir eiturgufum
halastjörnunnar og víst er að sala á
gasgrímum tók kipp.

eiturgufur og
brennandi sýrur væri
að finna í halanum.
Kötturinn í örbylgjuofninum
Vissulega fela flökkusögur oft í sér
sannleikskjarna. Þær eiga jú að vera
trúverðugar og segja frá hlutum sem
gætu gerst. Og auðvitað er ekki loku
fyrir það skotið að einhvers staðar í
útlandinu hafi ógæfusöm kona stungið kettinum sínum í örbylgjuofn eða
fjölskylda á sólarströnd tekið ástfóstri
við risavaxna rottu. Í langflestum tilvikum hafa sögurnar magnast upp í
endursögnum og þær gerðar trúverðugri með því að tengja þær ónafngreindum ættingja eða vinnufélaga.
Í því ljósi er líklega réttast að skoða
sögurnar af gleðskapnum í geymi
Gasstöðvarinnar dagana í kringum
komu halastjörnunnar. Þær enduróma sambærilegar sögur sem spruttu
vestan hafs og austan. Allir höfðu
heyrt af heimsendaveislum af þessu
tagi, en fæstir upplifað í eigin persónu. Hitt er annað mál að sumarið
1910 var vissulega unnið að byggingu
Gasstöðvar í Reykjavík. Ýmsir tæknisinnaðir bæjarbúar höfðu kallað
eftir því að komið yrði upp rafveitu
í höfuðstaðnum, enda rafljós talin
skýrasta birtingarmynd hátækni og
nútímavæðingar. Eftir nokkra yfir-

legu ákvað bæjarstjórn þó að veðja
fyrst á gasið, því þótt rafljós væru talin
bera af gasljósum, mátti nota gas til
eldunar og leysa móinn af hólmi sem
aðaleldsmatinn í eldavélum Reykvíkinga.
Í dag tengja líklega flestir gaseldun
við kúta með jarðgasi sem endurnýja má á næstu bensínstöð. Gasstöðvar í byrjun 20. aldar framleiddu
hins vegar svokallað kolagas. Sérstök afbrigði kola voru hituð upp í
ofnum í sjálfri gasstöðinni. Við það
losnuðu gas og tjara úr kolunum,
sem ummynduðust í koks sem unnt
var að nota sem eldsneyti. Gasið var
þessu næst hreinsað með flóknum
hætti og leitt í gasgeymi, þaðan sem
það streymdi eftir gaslögnum og inn
á heimilin.

Þýskir gestir
Þar sem bæjarsjóður stóð frammi
fyrir stórframkvæmdum, einkum
á sviði hafnargerðar, varð úr að fá
einkaaðila til að reisa og reka Gasstöðina. Þýskt fyrirtæki, Carl Francke,
átti hagstæðasta tilboðið. Það hafði
reist sambærilegar stöðvar allt frá
Japan til Noregs.
Reykvískir verkamenn voru ráðnir
til að grafa upp götur Reykjavíkur
fyrir gaspípur, en að öðru leyti var
það vinnuflokkur á vegum Carls
Francke sem sá um framkvæmdir.
Stór og vaskur hópur ungra manna.
Þegar frí gafst frá stritinu vildu
Þjóðverjarnir skiljanlega lyfta sér upp.
Vafalítið hefur hópur vörpulegra og
kátra útlendinga vakið áhuga heimamanna í fásinninu og eflaust margir
litið í gleðskapinn. Alls ekki er ólíklegt að hálfkláruð gasstöðvarbyggingin eða jafnvel tómur geymir hennar
hafi verið vettvangur fyrir slíkar
veislur. Á sama hátt þarf ekki mikið
ímyndunarafl til að sjá fyrir sér að
fólk hafi gantast með halastjörnuna
á himninum og haft í flimtingum að
rétt væri að drekka og dansa úr því að
heimsendir væri í nánd. Veigaminni
átyllur hefur ungt fólk notað til að
fara á kenderí.
Og með tímanum urðu sögurnar
safaríkari, partíið trylltara og saurlifnaðurinn meiri. Sagan um heimsendaveislurnar í gasstöðvargeyminum er dæmigerð flökkusaga, en
getur sem slík sagt okkur mikla sögu.
Meðal annars hversu lítilfjörleg
mannvirkin í Reykjavík voru árið
1910 úr því að einhver skuli hafa
trúað því upp á samborgara sína að
þeir teldu að lítill járntankur inni við
Rauðará gæti gefið vörn fyrir halastjörnuárekstri.

Kaka Ársins
2016

tímamót
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi,
langafi, bróðir og mágur,

Gunnar Friðrik Magnússon
Blönduhlíð 25, Reykjavík,

lést laugardaginn 13. febrúar sl. á
líknardeild Landspítalans. Útför hans fer
fram frá Háteigskirkju þriðjudaginn
23. febrúar nk. kl. 13.00. Þeim sem vildu minnast hans er
bent á Karitas, hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu.
Magnús Gunnarsson
Feldís Lilja Óskardóttir
Ari Gunnarsson
Jónína Kristmanns
Halldóra Kristín Magnúsdóttir Unnar Þór Böðvarsson
afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Ólína Ágústsdóttir
Espigerði 4,

lést 12. febrúar á kvennadeild Landspítalans.
Útförin verður gerð frá Hafnarfjarðarkirkju þann
22. febrúar kl. 13.00. Sérstakir þakkir til Elísabetar
Örnu Helgadóttur læknis og starfsfólks á kvennadeild
Landspítalans, Heimahlynningar og Heimahjúkrunar fyrir
frábæra umönnun.
Gunnar H. Stefánsson
Þóra Jenný Gunnarsdóttir
Stefán Sveinn Gunnarsson
Hekla Ólína Stefánsdóttir
Katla Margrét Stefánsdóttir

Íris Arnbjörnsdóttir

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

Margrét Marta
Jóhannesdóttir

frá Merkigili í Skagafirði,
Vallarbraut 7, Seltjarnarnesi,
lést á Landspítalanum við Hringbraut
miðvikudaginn 3. febrúar. Útför hennar fór fram í kyrrþey
19. febrúar frá Grafarvogskirkju.
Monika S. Baldursdóttir
Hilmar Einarsson
Margrét Steinunn Hilmarsdóttir Ágúst Freyr Ágústsson
Hildur María Hilmarsdóttir
Einar Örn Hilmarsson
Róbert Hilmar Ágústsson
og systkini.

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda
Ellert Ingason

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og
umhyggju að leiðarljósi
og af faglegum metnaði.
Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna

Vesturhlíð 2 Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

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.
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Var búinn að telja mig af
Arnbjörn Sigurbergsson frá Svínafelli í Nesjum verður áttræður á morgun.
Hann ólst upp með óbrúuð Hornarfjarðarfljót á báðar hendur og lenti þar oft í háska.

H

ver er fyrsta minning þín,
Arnbjörn? „Hún er um
föðurömmu mína Þórunnbjörgu, hún var að
reyta arfa við húsdyrnar
og sagði: „Þar sem illgresið grær fyrir
dyrum, þar á gestrisni ekki heima.“ Af
henni lærði ég að hafa ávallt hreint í
kring um mig.“
Hversu mörg voruð þið systkinin? „Við
vorum tíu. Strákarnir sex og stelpurnar
fjórar.“
Hafðir þú gaman af bústörfunum?
„Þó svo að ég hafi stundað búskap hafði
ég aldrei neitt sérstaklega gaman af
honum.“
Hafðir þú uppáhald á einhverjum
hesti? „Já, ég átti hest sem ég hafði mikið
uppáhald á, hann hét Sörli og var gæðingur og mikill hlaupahestur.“
Var kominn bíll í Svínafell þegar þú
manst eftir þér? „Fyrsti bíllinn kom
þangað tveimur árum áður en ég fæddist, það var Ford AA, árgerð 28, sem var
fyrst SF-27 en síðan Z-37. Pabbi átti
hann en þegar við bræður gátum keyrt
þá slógumst við um hver ætti að keyra!“
Manstu eftir sérstakri hættuför yfir
Fljótin? „Þær voru margar og allar
minnisstæðar. Eitt sinn var ég að ferja
Mýramenn og Suðursveitunga yfir
Austurfljótin á Ford-trukknum hans
Gísla bróður sem var með háan pall. Ég
var búinn að velja brot yfir, kem svo í
lygnu, þar var svo djúpt að vatnið náði
upp undir pallinn og bíllinn stoppaði
í sandbleytu. Mér leist ekki á blikuna
en með því að skaka bílnum fram og
aftur losnaði hann og ég komst með
allan hópinn í land.“
Hvað hefur þú aðallega fengist við
um ævina? „Ég stundaði búskap í Svínafelli í tíu ár, flutti svo í Árnanes og fór að
vinna í byggingavinnu hjá Guðmundi
Jónssyni. Ég vann mikið á verkstæðum
við að halda við vélum og tækjum. Síðar
fór ég að vinna í línuvinnu hjá Rarik og
líkaði mjög vel en varð að hætta vegna
heilsubrests. Hef haft ánægju af að gera
upp gamla bíla og dráttarvélar frá
grunni.“
Hvert er áhugaverðasta ferðalag sem
þú hefur farið í? Ég hef alltaf haft áhuga
á flugi og tók flugmannspróf, vorum tólf

Arnbjörn við heimagerða prjónavél sem hann gerir hina flottustu trefla í. Hann notar borvélina sem spólurokk. Mynd/Jóhanna Valgerður

sem tókum okkur saman og lærðum
flug og fórum svo seinna saman til Kitty
Hawk í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum. Ferðin var farin í tilefni 100 ára
afmæli flugsins og við skoðuðum meðal
annars flugvél Wright-bræðra sem var
fyrsta flugvélin sem flaug fyrir eigin vélarafli og hafði menn innanborðs. Þetta
var skemmtileg ferð.“
Hvenær varst þú í mestum lífsháska?
„Ætli það hafi ekki verið þegar við Gísli
bróðir fórum í eftirleit á Hálsum? Við
fundum tvö lömb og á leiðinni til baka
hrasaði ég á harðfenni og rann niður
svona 200 metra, fór fram af svellbólstrum í gilinu, kom niður næstum á jafnsléttu á fleygiferð og reyndi að stoppa
mig því fram undan var hengiflug ofan
í Neðradalsvatnið. Ég náði í steinnibbu
sem stóð upp úr og gat krækt í hana og

Ástkær sambýlismaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Friðjónsson

andaðist þann 17. febrúar á
Landspítala Háskólasjúkrahúsi.
Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju
miðvikudaginn 2. mars kl. 15.00.
Evangelina Pros
Ingiveig Gunnarsdóttir
Þórarinn Gunnarsson
Álfhildur Sylvía Jóhannsd.
Friðjón Björgvin Gunnarsson Harpa Hlynsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

stoppað mig. Gísli stóð uppi á skriðunni
og var búinn að telja mig af.
Einnig er mér minnisstætt þegar við
Sigurbjörg systir fórum ríðandi á Pjakk
gamla austur yfir Fljót, til að fara að læra
sund í nýju sundlauginni á Höfn. Fljótin
voru mikil og straumhörð, hesturinn
lenti á sund og Sigurbjörg valt út á hlið,
ég náði að halda henni og fyrir einhverja
blessun náðum við landi, það varð
okkur til lífs því hvorugt okkar kunni að
synda.“
Hvernig ætlar þú að halda upp á
afmælið? „Börnin mín ætla að halda
mér veislu í Ekrunni hér á Hornafirði
klukkan 18 í dag, laugardag. Allir eru
velkomnir og gjafir eru afþakkaðar en
andvirði vískíflösku væri vel varið í
söfnun útivistarhjóls fyrir Skjólgarð.“
gun@frettabldid.is

Elsku besti vinur okkar,

Sigurgeir Kristinsson
(Geiri)

frá Norðurgarði, Vestmannaeyjum,
síðast til heimilis að Egilsbraut 9
(Níunni), Þorlákshöfn,
andaðist á Heilbrigðisstofnun Suðurlands,
Selfossi, fimmtudaginn 18. febrúar. Útförin fer fram frá
Þorlákskirkju, Þorlákshöfn, laugardaginn
27. febrúar kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Laufey og Heimir

Móðir okkar, tengdamóðir,
systir og mágkona,

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

dvalar- og hjúkrunarheimilinu
Grund,

Jörundarholti 16, Akranesi,

Hrafnhildur L. Þorleifsdóttir
lést 2. febrúar síðastliðinn. Jarðarförin
hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar
látnu. Innilegar þakkir til starfsfólks Grundar fyrir einstaka
umönnun og umhyggju.
Anna Jónína Sigurbergsdóttir
Þórarinn Sigurbergsson
María Þ. Þorleifsdóttir

Sigurður Kristjánsson
Inga Elín Kristinsdóttir
Hreiðar A. Aðalsteinsson

Gunnar Lárusson

lést sunnudaginn 14. febrúar. Útför
hans fer fram frá Akraneskirkju
miðvikudaginn 24. febrúar kl. 14.
Lára Dröfn Gunnarsdóttir
Jarle Reiersen
Eyrún Signý Gunnarsdóttir
Stefán S. Sigurðsson
Hafdís Gunnarsdóttir
Ágúst Páll Sumarliðason
Anna Björg Gunnarsdóttir
Teitur Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

t

KYNNINGARTILBOÐ

Fæst í hvítu, silfur eða stál
185cm kæliskápur með frysti.
209L kælir. Stafræn hitastýring.
4 glerhillur. 4 hillur í hurð. 2
grænmetisskúffur. 81L frystir. 2
skúffur. Orkuflokkur A+. 4,5kg
frystigeta á 24klst. Mál (hxbxd):
185 x 59,5 x 61,5 cm.

Vestfrost R3651WH
Hvítur.

Vestfrost R3651SI
Silfur.

Vestfrost R3651IX
Stál.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

52.496

56.246

59.996

FULLT VERÐ 69.995

FULLT VERÐ 74.995

FULLT VERÐ 79.995

NÝ LÍNA FRÁ VESTFROST
ÍSSKÁPAR - ÞVOTTAVÉLAR MEÐ ÍSLENSKU STJÓRNBORÐI - ELDAVÉLAR

Vestfrost CST60HB
60cm eldavél með
steyptum hellum og 56 lítra
Multifunction 7 ofni með
blæstri, yfir- undirhita og Pizza
stillingu. Tvöfalt gler í hurð.
Orkuflokkur A. Stærð (HxBxD):
85-92x60x60 cm.

TILBOÐ

Vestfrost CKE60DHB
60cm eldavél með 4 keramik
hellum og 56 lítra Multifunction
7 ofni með blæstri, yfirundirhita og Pizza stillingu.
Tvöfalt gler í hurð. Barnalæsing.
Orkuflokkur A. Stærð (HxBxD):
85-92x60x60 cm.

ÍSLENSKT
STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT
STJÓRNBORÐ

ÍSLENSKT
STJÓRNBORÐ

Vestfrost
1000sn þvottavél með stafrænu
kerfisvali og hitastilli. 42L tromla.
Tekur 5kg. LCD skjár.
14 þvottakerfi. 15 mín hraðkerfi.
Stafræn niðurtalning. Þvotthæfni
A. Vinduhæfni C. Orkunýting A++.
Íslenskt stjórnborð.

Vestfrost WM6400
1400sn þvottavél með stafrænu
kerfisvali og hitastilli. 47L tromla.
Tekur 6kg. LCD skjár. 15 þvottakerfi.
15 mín hraðkerfi. Stafræn niðurtalning. Þvotthæfni A. Vinduhæfni B.
Orkunýting A++. Stærð (bxhxd):
60 x 85 x 53 cm.

Vestfrost WM8400
1400sn þvottavél með stafrænu
kerfisvali og hitastilli. 55L tromla.
Tekur 8kg. LCD skjár. 15 þvottakerfi.
15 mín hraðkerfi. Stafræn niðurtalning.
Þvotthæfni A. Vinduhæfni B. Kolalaus
mótor. Orkunýting A+++.
Stærð (bxhxd): 60 x 85 x 53 cm.

TILBOÐ

41.246

59.996

FULLT VERÐ 54.995

FULLT VERÐ 79.995

12 MÁNAÐA
VAXTALAUSAR
GREIÐSLUR

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

37.496

48.746

59.996

FULLT VERÐ 49.995

FULLT VERÐ 64.995

FULLT VERÐ 79.995

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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Íslenskur 230 manna æskukór
Kveðjuathöfn um móður mína og
tengdamóður,

Unni Björgvinsdóttur
Morgan

verður í Háteigskirkju föstudaginn
26. febrúar kl. 15.
Björgvin Þórisson, Helga Jónatansdóttir

Elskuleg móðir mín,

Rannveig Pálsdóttir
(Nanný)

lést á líknardeild Landspítalans 11.
febrúar. Útförin fer fram frá Neskirkju
þriðjudaginn 23. febrúar kl. 13.00.

Bob Chilcott, breskt tónskáld og kórstjóri, er staddur hér á landi þessa dagana að æfa nokkra ungmennakóra úr
framhaldsskólunum. Þeir sameinast í
einum 230 manna æskukór á tónleikum
í Langholtskirkju á morgun, sunnudag
klukkan 14 auk þess sem hver kór syngur
tvö lög.
Kórarnir sem taka þátt eru: Kór
Menntaskólans á Laugarvatni, Kór
Flensborgarskóla, Kór Menntaskólans
í Reykjavík, Kór Menntaskólans á Akureyri, Kór Kvennaskólans, Kór Fjölbrautaskólans í Breiðholti og Stúlknakór Neskirkju. Saman syngja þeir tvö verk eftir
stjórnandann, Bob Chilcott.
Anton Brink ljósmyndari Fréttablaðsins brá sér á æfingu í Langholtskirkju og
smellti af myndum. - gun

Fyrir hönd aðstandenda,
Innilegar þakkir til ættingja og
vina fyrir auðsýnda samúð og
ómetanlegan stuðning vegna fráfalls
elskulegs föður míns,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og systir,

Páll Andrés

Pálína Erna Ólafsdóttir

lést í faðmi fjölskyldu sinnar á
hjúkrunarheimilinu Grund laugardaginn
13. febrúar. Útför mun fara fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.

Ástkær eiginkona mín,

Jóna Sturludóttir

lést á Vífilsstöðum 30. janúar
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.
Ástþór Ingvi Einarsson
Hrafnhildur Ástþórsdóttir
börn og barnabörn.
Ingvi Þór Ástþórsson
börn og barnabörn,

Halla Dröfn Þorsteinsdóttir
Sigurjón Þ. Guðmundsson
Ásta Ingibjörg Þorsteinsdóttir Róbert Grímur Grímsson
Sigurður Óli Þorsteinsson
Monika Radowska
Erna, Grímur, Grettir, Ísak, Nína, Hilmir, Huginn
og systkini hinnar látnu.

Guðmundar Björnssonar
frá Múla í Álftafirði.

Bestu þakkir til starfsfólks dagdvalar
í Sunnuhlíð fyrir hlýlegt viðmót og til starfsfólks
blóðlækningadeildar LSH fyrir frábæra umönnun.
Gerður Guðmundsdóttir

Arndís Gísladóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ásta Þorvarðardóttir

lést laugardaginn 13. febrúar að
dvalarheimilinu Hraunbúðum,
Vestmannaeyjum. Útförin fer fram frá
Grafarvogskirkju fimmtudaginn 25.
febrúar kl. 13.00.

Lilja Sveinsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigurbjörg Óskarsdóttir
Gullsmára 9,
Kópavogi,

lést á Landspítalanum v/Fossvog
fimmtudaginn 11. febrúar. Útförin fer fram
frá Grindavíkurkirkju föstudaginn 26. febrúar kl. 14.00.
Hreinn Sveinsson
Svanhildur Sigurjónsdóttir
Bylgja Björk Guðmundsdóttir Bragi Ingvason
Óskar Karl Guðmundsson
Helga Guðný Jónsdóttir
Vilhelm Guðmundsson
Gunnbjörn Guðmundsson
Kristjana Möller
Sigurbjörn L. Guðmundsson Halldóra S. Sigurþórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

kennari frá Vestmannaeyjum,
búsett í Neðri-Hundadal, Dalabyggð,
lést 11. febrúar sl. í Silfurtúni, Búðardal.
Útför hennar verður frá Kvennabrekkukirkju,
mánudaginn 22. febrúar kl. 14.00. Rútuferð verður frá
Umferðarmiðstöðinni – BSÍ – kl. 11.00 þann sama dag.
Sigríður Hjartardóttir
Helgi Reynisson
Sigursteinn Hjartarson
María G. Líndal
Kristín Lára Hjartardóttir
Jóhann Hreggviðsson
Signý Harpa Hjartardóttir
Axel Hafsteinn Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Guðrún Linda Þorvaldsd.
Valgerður Þorvaldsdóttir
Jóhanna Erla Þorvaldsd.
Hannes Þorvaldsson
Björk Þorvaldsdóttir

Anna Magdalena Sívertsen
Hjalti Erdmann Sveinsson
Guðrún Ragnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulega

Jakobína Birna Stefánsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Bólstaðarhlíð 44, Reykjavík,

lést 15. febrúar í Skógarbæ. Útför
hennar fer fram frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 23. febrúar nk. kl. 13.00.

Herdís Sigurjónsdóttir

lést á Hrafnistu , Kópavogi,
7. febrúar. Útför hennar fer fram
frá Kópavogskirkju 22. febrúar kl. 13.00.

Móðir mín og systir okkar,

Ingibjörg Benónýsdóttir
lést 10. febrúar. Jarðarförin hefur farið
fram í kyrrþey.
Gunnlaugur B. Sigurgeirsson
og systkini hinnar látnu.

Ola K. Naa

Íris Sigurðardóttir
Sólveig Sigurðardóttir
Axel B. Eggertsson
Óttar Sigurðsson
Herdís Þórisdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Fjölskyldufyrirtæki
í 25 ár
Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð
og góðan frágang.

Markmið okkar
hefur ávallt verið
að veita bestu faglegu
ehf.
þjónustu varðandi
undirbúning
Stofnað 1990
Þverholti 30 • 105 Reykjavík • Viðarhöfða 2 Stórhöfðamegin og framkvæmd útfarar.

Útfararþjónustan

Sími 567 9110 • 893 8638 • www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Rúnar
Geirmundsson

Gyða Stefánsdóttir
Helgi Sigurðsson
Júlía Sigurðardóttir
Stefán Sigurðsson

Magnús R. Gíslason
Ingunn Vilhjálmsdóttir

Elín Friðbertsdóttir
Dóra G. Þorvarðardóttir
Guðrún Sigurðardóttir
Andrés Júlíus Ólafsson
Margrét María Sigurðardóttir
Jóhann Már Hektorsson
og aðrir ættingjar.

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

LOKADAGAR
ÚTSÖLUNNAR

DKNY
BY MALENE BIRGER
GERARD DAREL
BRUUNS BAZAAR
DIESEL
SAMSØE SAMSØE
STRATEGIA
KRISTENSEN DU NORD
STELLA NOVA
ROSEMUNDE
PLEASE
R.M. WILLIAMS
RAINS
VENTCOUVERT
COMME DES GARÇONS
HUNTER
FREE LANCE
BILLI BI
FRUIT
‘S MAX MARA

50-60%
afsláttur

af öllum útsöluvörum

OPIÐ
laugardag : 10-18
sunnudag : 13-17

... VOR/SUMAR 2016 STREYMIR INN

Laugavegi 26 | s.512 1715 | ntc.is |

/ verslunin.eva |

/ verslunineva
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Krossgáta

Lárétt
1 Vil að þú gerir hópinn minn fágaðri, hér er tól til þess (11)
10 Eining ákveðins konungs (10)
11 Út liðu ólar regns og élja með köflum (11)
13 Stelpunum var kippt heim úr pestarbæli (10)
14 Vambarskorturinn? Nei, magakveisan (11)
15 Flokka burð afanna meðal þess sem af ber (10)
16 Nytjarnar gætu gefið meira en það sem Örn nær út úr
þeim (11)
17 Fannarfestar draga úr líkum á að maður festist (10)
18 Vil meiri þrótt í málin og það sem þarf til að meta hann (9)
22 Spírar ef djúp eru undir (4)
23 Kóð kremur skrá uns tákn framboðsins birtist (11)
25 Fen gleypir fótspor, þvílíkt skelfingar slark! (9)
27 Nothæf nikkelatóm auka áhrif (6)
28 Norðaustankaldi og allir verða svalari (5)
31 Kölluð í ráð (5)
34 Gæði mér á góðlegri geimveru (2)
35 Jibbí, kjarr sóttkveikjunnar! (9)
36 Hugsunarlaust brun beina meðal ákveðinna straumkasta
(8)
37 Seinfær spann stangir (5)
38 Fiskilína sannleikans tryggir réttlæti (9)
39 Himnalengja setur pinna í lokk (6)
40 Kann vinkona Línu að meta stundirnar milli stríðanna? (7)
41 Klók hafði ást á byttunni (7)
43 Héldu fljót og löstuðu (6)
44 Svokallaðir öfgafemmar ráku krá (12)
45 Sóðabæli með ask og furu (8)

1

Lóðrétt
1 Kíki inn í kofa vegna þessara krimma (9)
2 Sérhver frú vill frosinn frelsara – nema það séu
snjókorn? (12)
3 Nefið og nasirnar – sköp þess sem liggur í loftinu
(12)
4 Teikna hnött með viðeigandi græju (9)
5 Myndardraugur – og glæsileiki í hverjum andlitsdrætti (13)
6 Tek þarfaþingið úr eldhúsinu með á ballettinn (13)
7 Standa með sönnunum gegn bábiljum (10)
8 Hvar sjávarguðinn ræktar sitt í Reykjavíkurhöfn (10)
9 Hreyfingin nemur allt að 360° (12)
12 Skriftaskel kætir kófdrukkna (7)
19 Nær engin þekkja vökulok, þvílík heimska (12)
20 Nám ormanna fer fram i aðdraganda veiðitúrs
(12)
21 Bind bil milli Spánar og Gíbraltars (10)
24 Stök holskrúfa utan við eins manns skektu (8)
25 Heitir því umfangsmikil (4)
26 Uppstyttu sló stöðugt niður (10)
28 Síðu sáu þær á barnsaldri og litlir bógar, en bógar
þó (9)
29 Vantaði öndurnarfæri, enda pest í gangi (9)
30 Fátæk en full af hugmyndum (6)
32 Skítasjó, þessi generalprufa (9)
33 Af þeirri útlátamiklu ólyfjan er fargar fánu (9)
42 Fugl ruglar ræðu minni (4)
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Vegleg verðlaun

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi
eintak af Leitin að tilgangi unglingsins frá Forlaginu. Vinningshafi
síðustu viku var Ása Norðdahl,
Reykjavík.

VORSIGLING

UM EYSTRASALTIÐ 12.-17. APRÍL
MEÐ PRINCESS ANASTASIA

Lausnarorð

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist
fjármálastofnun sem verið hefur í umræðunni undanfarið .
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. febrúar næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „20. febrúar“.

þrautir
VERÐ
FRÁ
164.5
00.-

Skák

Bridge Ísak Örn Sigurðsson
Dýr samningur

Gunnar Björnsson

Metþátttaka var í sveitakeppni Bridgehátíðar, 90 sveitir öttu þar kappi. Mikil barátta var um efsta sætið sem kom í hlut sænskrar sveitar, Bridgebertheau.com
. Sveitina skipuðu Hún endaði með 186 stig í 10 leikjum. Íslenska sveitin Don
Julio endaði í öðru sætinu, með 183 stig. Í lokaumferðinni áttust við sveitir Don
Julio og sveitar Dana, Young Guns, sem höfnuðu í 6.-7 sæti með 179 stig. Þetta
spil í leiknum varð örlagaríkt. Danirnir Mikael Askgård og Kasper Konow náðu
þar geimi í tígli í NS með ágætum sögnum. Suður var gjafari og allir á hættu:
Norður
KG6
D93
K852
742

Siglt frá Stokkhólmi til Tallinn, Skt. Pétursborgar og Helsinki. Gist 4
nætur um borð í „commodore“ klefum og eina nótt á hóteli í Helsinki.
Innifalið er flug, flugvallaskattar, skoðunarferðir í hverri borg, morgunverður alla daga , 4 kvöldverðir, ásamt drykkjum, um borð í Princess
Anastasia og íslenzk fararstjórn. Tveggja daga stopp í Skt. Pétursborg.
Fararstjóri er Emil Örn Kristjánsson.

VERÐ
FRÁ
199.6
00.-

FERÐ UM SUÐUR-FRAKKLAND
OG KATALÓNÍU 4.-11. JÚNÍ
Flogið til Barcelona, gist í Carcassonne, Girona og Perpignian,
skoðunarferðir m.a. til Béziers, Collioure, Aigues Mortes,
St.Guilhem le Désert o.fl. Innifalið er flug, flugvallaskattar,
gisting, morgunverður, allar skoðunarferðir
og íslenzk fararstjórn.
Fararstjóri er Parísardaman Kristín Jónsdóttir.
Borgartúni 34, 105 Reykjavík • S 511 15 15 • outgoing@gjtravel.is

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Vestur
Á7
K762
7
KDG653
Suður
D105
Á1084
ÁDG1094
-

Askgård opnaði á 1 eftir Precision kerfi í
suður. Stefán Jóhannsson kom inn á 2 , Konow sagði pass og Kjartan lyfti í 3 . Askgård
doblaði til úttektar og Konow ákvað að segja
4 til að sýna einhvern styrk. Þá sögn lyfti Askgård í 5 . Útspilið var lauf sem var trompað.
Askgård trompaði strax öll lauf í blindum og
spilaði spaða. Hann endaði í blindum og spilaði
D af 100% öryggi. Ef vestur átti kónginn var
hann endaspilaður. Ef austur leggur kónginn á
drottninguna, þá spilar sagnhafi aftur litnum og
gefur 1 slag þar. Á hinu borðinu var samningurinn 3 og 5 unnir. Það voru 10 impar til Dananna en leikurinn fór 20-18 í impum fyrir Don
Julio eða 16-14 í stigum. Ef Danirnir hefði ekki
náð þessu geimi, hefði sigurinn í sveitakeppni
Bridgehátíðar fallið í hlut sveitar Don Julio.

Austur
98432
G5
63
Á1098

Sikora átti leik gegn
Monza í Prag árið 1992.
Hvítur á leik
1. Dh6! Svartur gaf. Hvítur hótar
2. Df8# og til að koma í veg fyrir
það þarf svartur að taka valdið af
hróknum á c7. NM í skólaskák er í
fullum gangi um helgina. Hægt er
að fylgjast með á Skák.is
www.skak.is Unglingameistaramót Reykjavíkur fer fram á
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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187
Bragi Halldórsson

„Hvað skyldi þetta nú vera,“ sagði Konráð og tók upp pappírsblað með
tölustöfum og undarlegum táknum sem hann sá liggja á jörðinni.
„Mér sýnist þetta vera stærðfræðiþraut,“ sagði Lísaloppa. „En þessi þarna
þrjú tákn eru ekki tölustafir svo það getur nú varla verið,“ sagði Konráð.
„Það er nú einmitt þrautin,“ sagði Lísaloppa. „Að finna út fyrir hvaða tölustafi
þessi þrjú tákn standa, svo þessi fjögur dæmi gangi upp,“ bætti hún við.
Getur þú reiknað út fyrir hvaða tölustafi táknin þrjú standa,
svo dæmin gangi upp?

Gátur
Hvað er það sem er minna en mús
og hærra en hús?
Hvar finnur þú vegi án bíla, skóg án
trjáa og borgir án húsa?
Hvaða tröll eru til í raunveruleikanum?
Hvað heyrir án eyrna, talar án munns
og svarar á öllum tungumálum?

Sá sem á það er fátækur. Sá sem
veit það, er heimskur. Sá sem gerir
það er latur. Hvað er það?

Svör:
Loftur, Stígur Steinn, Máni
Eldur
Á landakorti
Tryggðatröll
Bergmál
Ekkert

Hvaða fjögur mannanöfn er hægt
að sjá út um gluggann?

ALLAR HELGAR

20. febrúar 2016

LAUGARDAGUR

Heima hlusta ég
á popptónlist

Hinn hálfíslenski Magnús Hlynsson, þrettán ára, er einn af
strákunum í hinum heimsfræga Vínardrengjakór sem syngur í
Hörpu um næstu helgi. Hann hlakkar mikið til.
Hefur þú alltaf búið í Austurríki,
Magnús?
Já, ég er fæddur og uppalinn í
Vínarborg, en kom til Íslands á
hverju sumri þangað til ég var sex
ára. Síðan hef ég komið þrisvar.
Það sem ég elska mest við Ísland
er hin óspillta náttúra og frelsistilfinningin sem tengist henni. Ég
dýrka hálendið, til dæmis Laka og
Sprengisand! Í fyrrasumar fór ég í
hestaferð með fjölskyldunni. Það
er það besta sem ég geri á Íslandi.
Hvað hefur þú sungið lengi?
Ég byrjaði fimm ára í blönduðum
barnakór og í skóla Vínardrengjakórsins sex ára, þar voru æfingar á
hverjum degi, svo byrjaði ég sem
Vínardrengur 10 ára.
Eru allir góðir vinir í kórnum?
Þar sem við syngjum saman, spilum
fótbolta, búum í heimavistarskóla
og ferðumst saman myndast sterk
tengsl milli okkar. Besti vinur minn
er frá Ítalíu, en mér líkar eiginlega
við alla í kórnum og finnst rosalega
gaman þar.
Til hvaða landa hafið þið ferðast?
Ég fór í fimm vikna ferðalag til Síle
og Brasilíu þegar ég var nýbyrjaður.
Tveimur vikum seinna fórum við í
10 vikna ferð um Bandaríkin og
Kanada og í fyrravor var ég í Japan
í tvo mánuði.
Líður þér eins og rokkstjörnu
þegar þú ferðast um með kórnum?
Nei, en stundum er okkur tekið eins
og rokkstjörnum, eins og í SuðurAmeríku og Asíu. Í Síle sungum við
einu sinni fyrir 12.000 manns.
Hvað ætlar þú að gera þegar þú
verður stærri?
Mig langar að verða leikari eða
hljómsveitarstjóri. En fyrst langar
mig í skóla á Íslandi.
Hvaða tónlist finnst þér skemmtilegust?
Mér finnst gaman að syngja messur
í Hofburg og líka polka í Musik
verein en heima hlusta ég á popptónlist. Ég er – eins og Árni frændi
orðar það – alæta á tónlist.
Hlakkar þú til að syngja fyrir
Íslendinga?
Já, það verður æðislegt. Ég hef
sungið í Carnegie Hall, Suntory
Hall og Musikverein en það verður
stór stund fyrir mig að syngja fyrir
Íslendinga í Hörpu! Ég sýndi strákunum myndir af Hörpu, þeir sögðu
bara VÁ!

Þessar seljast eins og heitar lummur
Krakkar, það er einfalt að baka
lummur og þessar eru bæði hollar
og góðar.
2 dl heilhveiti
1 dl hveiti
1 msk. sykur
1 tsk. lyftiduft
¼ teskeið salt
2 og ½ dl mjólk
2 msk. matarolía
1 egg

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

Hrærið allt vel saman. Stillið eldavélarhellu á miðlungshita og leggið
pönnu ofan á hana. Setjið
deig með matskeið á
pönnuna með
dálitlu millibili
og snúið lummunum við með
spaða þegar þær
eru orðnar þurrar í
gegn. Bakið þær líka smástund á seinni hliðinni.

Lummurnar eru góðar með
sultu og ekki síðri með
hlynsírópi.
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veður

myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð

Fjara

Ísafjörður

Akureyri
09.09
02.50
1,36m
0,51m
21.48
15.31
1,28m
0,39m

Heimurinn

L A U G AR D A G U R

Reykjavík

Reykjavík
05.07
11.26
3,77m
0,83m
17.33
23.35
3,56m
0,75m

Í dag verður norðanstormur á Vestfjörðum með snjókomu og lélegu ferðaveðri. Einnig verður vetrarlegt annars staðar með snjókomu fyrir norðan og
stöku éljum sunnanlands, en síðdegis hvessir af norðri með skafrenningi og
snjókomu en léttir til sunnan heiða. Hiti um og undir frostmarki.

20. febrúar 2016

Ísafjörður
00.50
07.00
2,08m
0,47m
19.30
13.32
1,87m
0,42m

Akureyri

Tunglstaða

Vaxandi

Egilsstaðir

91%

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

08.15
LÍFIÐ

21. FEBRÚAR, KL. 13:00
6. MARS, KL. 13:00
13. MARS, KL. 13:00
20. MARS, KL. 13:00

Sólarlag:

18.15
Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli
Jæja vinur, þú
hefur verið að
taka Jackson?
Rétt? Er það rétt?

ÓDAUÐLEGT
VERK

21. FEBRÚAR, KL. 17:00
21. FEBRÚAR, KL. 20:00

GRIPAHÚSIÐ
26. FEBRÚAR, 20:30
28. FEBRÚAR, 20:30
6. MARS, 20:30
11. MARS, 20:30

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Heyrðu... eitt sem ég
er að spá...Getum við
rætt kossatækni?

Uuu já auðvitað!

Hvað ertu að
spá?

13. MARS, 20:30

Ég vil alls ekki vera
dæmandi...
en þú ert glataður
í þessu.

OLD
BESSASTAÐIR

Ha? Ertu að segja
að ÉG sé slakur í
sleik?

Ég er í rauninni
bara að segja að
ég hef nokkrum
sinnum efast
um ég lifi sleik
svaðilfarirnar af.
Þú hræðir.

27. FEBRÚAR, 19:00
4. MARS, 20:30
10. MARS, 20:30

PÉTUR JÓHANN:

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Víííhúúúú!!

ÓHEFLAÐUR

Viltu sjá?
Þú ert
nú meira
andskotans
fíflið.

3. MARS, 20:00
12. MARS, 20:00
18. MARS, 22:00
Hvað?!
MIÐASALA:
MIÐI.IS
MIDASALA@TJARNARBIO.IS

Ég sé sko húsið
okkar héðan!!

markhönnun ehf

Verðsprengja

-50%

SS KINDABÓGUR

699
ÁÐUR 1.398 KR/KG

Verðsprengja
-30%

-26%

FERSK NAUTA PIPARSTEIK

3.158

-25%

GOÐI PÍTUBUFF
M. BRAUÐI - 6 X 60 G

1.199

-40%

KS KINDAFILLE

2.399

ÁÐUR 4.511 KR/KG

ÁÐUR 1.598 KR/PK

EMERGE ORKUDRYKKUR
BERRY - 250 ML

CADBURY SÚKKULAÐI
M. DAIM - 120 G

95

298

ÁÐUR 129 KR/STK

ÁÐUR 329 KR/STK

ÁÐUR 1.498 KR/STK

GRANDIOSA PIZZUR
4 TEG

KS LAMBAFILLE M/FITU
- FROSIÐ

ÁÐUR 3.998 KR/KG

-20%

DJÖFLATERTA M. KÓKOS

1.198

598

3.148

ÁÐUR 789 KR/PK

ÁÐUR 3.498 KR/KG

www.netto.is | Tilboðin gilda 18. – 21. feb 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Einhvers staðar er tónlistin inni í manni
Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir ætlar að leika öndvegisverk fyrir einleiksselló í Mengi í kvöld og syngja
líka. Hún er nýlega flutt til Akureyrar í árs frímínútur frá Frakklandi, ásamt eiginmanni og þremur börnum.

M

engi er góður
staður að spila á,“
segir sellóleikarinn Steinunn Arnbjörg sem ætlar
spila einleik í kvöld klukkan 21 í
Mengi á Óðinsgötu og syngja með
í tveimur lögum. „Það er einhver
kækur hjá mér að vera að syngja þó
að ég sé sellóleikari. Mér finnst það
gaman og fólki hefur ekki fundist
það svo hræðilegt að því hafi tekist
að fá mig ofan af því,“ segir hún
glaðlega. „Ísland er líka svo mikið
söngland og ég tek þátt, kannski er
það hluti af því að leita að tóninum
- hinum hreina tóni eins og Garðar
Hólm. Einhvers staðar er tónlistin
inni í manni áður en hún verður að
hljóði. Þó maður sé búinn að læra
eitthvað í mörg ár þá kann maður
það aldrei nógu vel.“
Steinunn Arnbjörg kveðst hafa
byrjað fjögurra ára í Susuki-skólanum. „Svo var ég að gaufa við sellóið
þar til ég fór að læra á það almennilega, til dæmis hjá Gunnari Kvaran
í sex ár. Ég fór svo út til Frakklands
að læra tónlist og spila, kynntist

Það er einhver
kækur hjá mér að
vera að syngja þó að ég sé
sellóleikari. Mér finnst
það gaman og fólki hefur
ekki fundist það svo hræðilegt að því hafi tekist að fá
mig ofan af því.

„Ég var búin að búa fimmtán ár í Frakklandi og fannst tímabært að athuga hvort
það væri mögulegt að komast yfir þetta haf,“ segir Steinunn Arnbjörg.
Mynd/Daniele Basini

manninum mínum, honum Maghurin Matharel og ílentist. Við
höfum bæði spilað í barokkhljómsveitum - á selló, það er fjölskyldubísnisinn!“
Nú er Steinunn Arnbjörg sest að á
Akureyri ásamt Maghurin og þremur börnum þeirra, tveggja, sex og
átta ára. „En þetta eru bara frímínútur,“ segir hún. „Svo ég væri ekki
alla ævi að spyrja: Hvenær flytjum
við til Íslands?! Þó við verðum
bara eitt ár í bili er búið að sanna

að það sé hægt. Krökkunum líður
vel hér enda Akureyri besti staður
í Evrópu, - það stóð í blöðunum
um daginn. Þau eru í Tónlistarskólanum á Akureyri. Leikskólinn, Tónlistarskólinn og strætóinn á Akureyri eru yndislegar stofnanir.
Hún kveðst hafa verið fyrir
norðan í þrjú ár í uppvextinum
en annars í Reykjavík og í Svíþjóð.
„Öll móðurfjölskyldan er hér og ég
hef alltaf hugsað um Akureyri sem
heima.“ En hvernig hefur þeim
hjónum vegnað þessa mánuði á
Íslandi? „Bara vel en Maghurin er í
hálfgerðri sjómennsku, fer út í lönd
og spilar og kemur svo heim þegar
hann má vera að. Þannig hefur það
verið áður, því við erum hvergi fastráðin.“
S j á l f e r St e i n u n n A r n björg nýbyrjuð spila með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands.
„Það er allt að gerast í Hofi,“ segir
hún kát. „Listagyðjan virðist alveg
hafa tekið sér bústað þar. Fullt af
tónleikum og hljómsveitin að spila
helling.“
gun@frettabladid.is

Konudagurinn
21. febrúar

Karlakórinn Fóstbræður. Mynd/Eddi

Hljómkviða í hverju augnabliki
Tónlist

Sinfóníutónleikar

HHHHH

Eldborg í Hörpu
Fimmtudaginn 18. febrúar
Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti verk
eftir Schubert, Brahms og Bruckner.
Einsöngvari: Jamie Barton.
Stjórnandi: Hannu Lintu.
Karlakórinn Fóstbræður kom fram
undir stjórn Árna Harðarsonar.

Mikið er lagt í Eurovision. En þá er
líka verið að spila fullt af lögum. Sama
verður ekki sagt um fyrri hluta Sinfóníutónleikanna á fimmtudagskvöldið.
Dagskráin fyrir hlé tók innan við hálftíma. Verkin voru tvö og það síðara
var tæplega korters langt. Það var flutt
af mezzósópransöngkonunni Jamie
Barton, karlakórnum Fóstbræðrum og
Sinfóníuhljómsveit Íslands.
Nú er ég ekki að kvarta. Lengd segir
ekki til um gæði. Um var að ræða
Rapsódíu eftir Brahms þar sem textinn
er ljóð eftir Goethe. Tónlistin er einstaklega falleg, skreytt heillandi laglínum og mjúkum hljómum.
Rapsódía er fremur frjálslegt tónlistarform þar sem oft er leitast við að segja
sögu. Eftir því er verkið eftir Brahms
flæðandi og merkingarþrungið. Það
er ekki bara að sagan sé sögð af einsöngvaranum og kórnum, heldur líka
af allri hljómsveitinni. Hver einasta
hending, hver einasta tónasamsetning
kallar fram myndir í huganum.
Tónlistarflutningurinn var afar vel
heppnaður. Hljómsveitin spilaði af
þokka og fínleika undir stjórn Hannu
Lintu. Kórinn söng milt og tært, og ein-

söngvarinn var með allt sitt á hreinu.
Jamie Barton er ein fremsta söngkona
heims, með magnaða rödd og aðdáunarverða tækni. Hún nostraði við hvert
smáatriði. Tónarnir voru svo litríkir
og þéttofnir að það var nánast eins og
heila hljómkviðu væri að finna í hverju
augnabliki. Túlkunin var hástemmd og
sérlega tilfinningarík.
Tvö önnur verk voru á dagskránni.
Annað var pínulítið en hitt risastórt.
Það litla var hinn létti og skemmtilegi
Rósamunduforleikur eftir Schubert.
Sinfónían spilaði hann af kostgæfni.
Hitt var fimmta sinfónía Bruckners.
Hún er afar löng, á við venjulega bíómynd. Sú samlíking er einnig við hæfi
hvað varðar efnistök. Síbreytilegar
tóntegundir skapa andrúmsloft óvissu
og með reglulegu millibili eru krassandi uppákomur, rétt eins og í góðum
spennutrylli. Laglínurnar eru kannski
ekki sérlega grípandi, en það er tign
yfir tónlistinni og hápunktarnir eru
vægast sagt glæsilegir. Í lokin verður
allt brjálað.
Þessa stórbrotnu tónsmíð lék
hljómsveitin af mikilli ákefð. Einstöku
sinnum mátti greina misfellur, eins og
t.d. í byrjuninni hjá blásurunum, og
stundum voru strengirnir ekki alveg
hreinir. En rétta andrúmsloftið var
ávallt til staðar og tónlistin komst því
prýðilega til skila. Sumt var dásamlegt,
eins og endirinn á þriðja kaflanum og
hápunkturinn á þeim fjórða. Það var
svo geggjað að ég hreinlega fékk gæsahúð.
Jónas Sen

Niðurstaða: Það gneistaði af
fimmtu sinfóníu Bruckners og Rapsódía
eftir Brahms var unaðsleg.

VINSÆLASTA
BÓK LANDSINS
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON / MORGUNBLAÐIÐ

1.
Metsölulisti
Eymundsson
Heildarlisti - vika 6

„Æsileg blanda af kímni og alvöru, mýkt og hryllingi, leik og dauða.“
BERLINGSKE

SUNNUDAG KL. 15:50
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Laugardagur

ENSKA BIKARKEPPNIN – FA CUP

CHELSEA
GEGN
MANCHESTER CITY
MÁNUDAG KL. 19:55

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Elías
07.35 Víkingurinn Vic
07.45 Ofurhundurinn Krypto
08.10 Mamma Mu
08.15 Skógardýrið Húgó
08.40 Tommi og Jenni
09.00 Með afa
09.10 Latibær
09.20 Óskastund með Skoppu og
Skítlu
09.35 Latibær
09.45 Gulla og grænjaxlarnir
09.55 Mæja býfluga
10.05 Stóri og litli
10.15 Kalli kanína og félagar
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
12.55 Bold and the Beautiful
13.20 Bomban
14.15 Ísland Got Talent
15.15 Lögreglan
15.45 Landnemarnir
16.20 Heimsókn
16.40 Matargleði Evu
17.10 Sjáðu
17.40 ET Weekend
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 The Simpsons
19.40 Two and a Half Men
20.05 Hungry Hearts
22.00 The Guest
23.40 The Vatican Tapes
01.10 22 Jump Street
03.00 The Wolverine
05.05 ET Weekend
05.45 The Simpsons
17.10 Sjáðu (430.450)
20.05 Hungry Hearts

16.35 Ravenswood
17.20 Masterchef USA
18.25 Last Man Standing
18.50 American Idol
19.35 American Idol
21.00 Supernatural
21.45 Sons of Anarchy
22.40 Bob's Burgers
23.05 American Dad
23.30 The Cleveland Show
23.50 South Park
00.15 Supernatural
00.55 Sons of Anarchy
01.50 Bob's Burgers
02.10 American Dad
02.35 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Nellý og Nóra
07.18 Einar Áskell
09.30 Five Star Day
11.10 Drinking Buddies
12.40 Justin Bieber's Belive
14.15 Gambit frá Texas.
15.45 Five Star Day
17.25 Drinking Buddies
18.55 Justin Bieber's Belive
20.30 Gambit
22.00 Idiocracy
23.25 Rush Hour 3
00.55 Last Days On Mars
02.35 Idiocracy
06.00 Get Low
18.55 Justin Bieber's Belive
22.00 Idiocracy

sport

ÍTALSKA ÚRVALSDEILDIN

NAPOLI
GEGN
A.C. MILAN

TVEIR FLOTTIR
FÓTBOLTALEIKIR

Það verður sannkölluð bikarstemning á
Englandi um helgina þegar fimmta umferð
FA bikarsins fer fram. Nú eru 16 lið í pottinum
og að sjálfsögðu sýnum við alla leikina átta
sem í boði eru. Stórleikur umferðarinnar fer
fram á Stamford Bridge þegar Chelsea fær
Man. City í heimsókn. Á mánudagskvöld
sýnum við svo hörkuviðureign í ítalska
boltanum en þá fara Siniša Mihajlović og
félagar í A.C. Milan suður til Napoli.

07.15 Ítalski boltinn
08.55 Dominos deildin
10.30 Körfuboltakvöld
12.10 FA Cup
12.40 FA Cup
14.50 FA Cup
17.10 FA Cup
19.15 Evrópudeildarmörkin .
20.05 NBA
21.55 UFC Now 2016
22.40 Þýski boltinn
00.20 Spænski boltinn
02.00 FA Cup

sport 2
10.30 Enska úrvalsdeildin
12.10 Premier League
13.55 Premier League
14.25 Premier League
16.10 Messan
17.25 Premier League
17.55 Enska úrvalsdeildin
19.35 PL Classic Matches
20.05 Premier League
21.50 Enska úrvalsdeildin
23.30 Premier

golfStöðin
08.00 Northern Trust Open
11.00 Golfing World 2016
11.50 Northern Trust Open
14.50 PGA Tour 2016 - Highlights
15.45 Omega Dubai Desert Classic
18.00 Northern Trust Open
23.00 Inside The PGA Tour 2016

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveins
07.49 Rasmus Klumpur og
félagar
07.55 UKI
08.00 Ævintýri Tinna
08.23 Kalli á þakinu
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Brunabílarnir
09.25 Ljóti andarunginn og ég
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 Sveins
11.49 Rasmus Klumpur og
félagar
11.55 UKI
12.00 Ævintýri Tinna
12.23 Kalli á þakinu
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Brunabílarnir
13.24 Ljóti andarunginn og ég
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 Sveins
15.49 Rasmus Klumpur og
félagar
15.55 UKI
16.00 Ævintýri Tinna
16.23 Kalli á þakinu
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Brunabílarnir
17.24 Ljóti andarunginn og ég
17.46 Ævintýraferðin
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
18.45 Gulla og
grænjaxlarnir
18.55
Tommi og
Jenni
19.00

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
00.15 Stelpurnar
00.35 The Mentalist
01.20 Mr Selfridge
02.05 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

RúV
07.31 Ólivía
07.42 Veistu hvað ég elska þig
mikið?
07.53 Póló
07.59 Snillingarnir
08.22 Úmísúmí
08.45 Kata og Mummi
08.56 Litli prinsinn
09.20 Einmitt svona sögur
09.33 Hrói Höttur
09.44 Skógargengið
09.55 Uss-Uss!
10.06 Undraveröld Gúnda
10.20 Krakkafréttir vikunnar
10.45 Menningin (25:30)
11.05 Kiljan
11.45 Gettu betur
12.50 Í saumana á Shakespeare
13.50 Haukar - FH
15.45 Haukar-ÍBV
17.45 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ævar vísindamaður
18.30 Unnar og vinur
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Upphitun fyrir Söngvakeppnina
20.00 Söngvakeppnin 2016
22.40 Pitch Perfect
00.30 A Better Life
02.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
02.10 Næturvarp
03.05 Næturvarp
04.00 Næturvarp
04.40 Næturvarp
05.35 Næturvarp

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
13.20 Dr. Phil
14.00 Dr. Phil
14.40 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
15.20 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
16.00 America's Next Top Model
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 Mrs Henderson Presents
22.00 The Book of Eli
00.00 '71
01.40 Fargo
02.25 CSI
03.10 Unforgettable
03.55 The Late Late Show with
James Corden
04.35 The Late Late Show with
James Corden
05.15 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is Sími 1817

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

GÆÐASAMBAND
LJÓSLEIÐARANS

Gæðasamband Ljósleiðarans
er fáanlegt hjá eftirfarandi fjarskiptafélögum:

Ljósleiðarinn er gæðasamband sem
uppfyllir kröfur nútímaheimila

Ljósleiðarinn býður 500 megabita
gæðasamband sem er bæði hraðara og
snarpara og með sama hraða í báðar áttir.
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Sunnudagur

| 19:10

FRÁBÆR MTUN!
DUSKEM
JÖLSKYL

F

ÍSLAND GOT TALENT
Glæsilegir íslenskir skemmtiþættir þar sem leitað er að
hæfileikaríkustu einstaklingum landsins. Rapparinn góðkunni
Emmsjé Gauti er kynnir keppninnar og 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
08.20 Víkingurinn Vic
08.35 Tommi og Jenni
09.00 Með afa
09.05 Óskastund með Skoppu og
Skítlu
09.20 Ljóti andarunginn og ég
09.45 Gulla og grænjaxlarnir
09.55 Stóri og litli
10.05 Rasmus Klumpur og félagar
10.15 Ævintýraferðin
10.25 Loonatics Unleashed
10.45 Ninja-skjaldbökurnar
11.10 Ben 10
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
16.05 Jamie's Super Food
16.55 60 mínútur
17.40 Eyjan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Ísland Got Talent
20.10 Lögreglan
20.40 Rizzoli & Isles
21.25 The X-Files
22.15 Shameless
23.15 60 mínútur
00.00 Vice 4
00.30 Last Week Tonight With
John Oliver
01.00 Vinyl
01.55 Suits
02.40 The Art of More
03.25 360
05.10 Boardwalk Empire
06.05 Lögreglan
19.10 Ísland Got Talent (4.9)
20.10 Lögreglan (4.6)

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 American Dad
21.10 The Cleveland Show
21.35 South Park
22.00 Brickleberry
22.25 The Mysteries of Laura
23.10 Vampire Diaries
23.55 Bob's Burgers
00.15 American Dad
00.40 The Cleveland Show
01.00 South Park
01.25 Brickleberry
01.45 Tónlistarmyndbönd frá
Bravó

07.45 One Chance
09.30 Boyhood
12.15 Admission
14.00 Get Low
15.45 One Chance
22.00 The Great Gatsby
20.15 Admission
22.00 The Great Gatsby
00.20 The Counselor
02.20 Fury
04.30 The Great Gatsby
12.15 Admission
22.00 The Great Gatsby

sport

| 20:05
LÖGREGLAN
Einstaklega vandaðir þættir þar sem Ásgeir Erlendsson
skyggnist á bak við tjöldin hjá nokkrum deildum
lögreglunnar og fylgir laganna vörðum eftir um nokkurra
vikna skeið. Við kynnumst íslenskum raunveruleika eins og
hann blasir við lögreglumönnum landsins.

| 20:30
RIZZOLI AND ISLES

sport 2

Sjötta serían af þessum vinsælu
og stórgóðu þáttum um
lögreglukonuna Jane Rizzoli og
réttarmeinafræðinginn
Maura Isles.

10.00 Enska úrvalsdeildin
11.50 Premier League Legends
12.20 Premier League
14.00 Premier League World
14.30 Premier League
16.10 Premier League
17.50 Messan
19.05 Man. City - QPR
21.20 Premier League
23.05 Premier League

| 21:15
THE X-FILES

Alríkislögregluparið Mulder og
Scully rannsakar dularfull og
yfirnáttúruleg mál sem koma
inn á borð bandarísku
alríkislögreglunnar.

golfStöðin
08.00 Northern Trust Open
13.00 Golfing World 2016
13.50 Champions Tour Highlights
2016
14.45 Inside The PGA Tour 2016
15.10 AT&T Pebble Beach
17.05 PGA Tour 2016 - Highlights
18.00 Northern Trust Open
23.30 Golfing World 2016

| 22:00

THE GREAT GATSBY
Sögusviðið er New York árið
1922 þegar djassinn og hið ljúfa
líf ræður ríkjum í borginni.
Stórmynd með Leonardo
DiCaprio í aðalhlutverki.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum
á aðeins 333 kr. á dag.

08.20 UEFA Champions League
10.00 UEFA Champions
11.40 Meistaradeildarmörkin
12.10 FA Cup
13.55 FA Cup
15.55 FA Cup
18.10 Meistaradeild Evrópu í handbolta
19.40 Ítalski boltinn
21.45 FA Cup
23.25 Meistaradeild Evrópu í handbolta
00.50 NBA
01.15 UFC Now 2016
02.00 UFC Live Events 2016

krakkaStöðin
07.00 Brunabílarnir
07.25 Ljóti andarunginn og ég
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 Sveins
09.49 Rasmus Klumpur og félagar
09.55 UKI
10.00 Ævintýri Tinna
10.23 Kalli á þakinu
10.48 Hvellur keppnisbíll
11.00 Brunabílarnir
11.24 Ljóti andarunginn og ég
11.46 Ævintýraferðin
11.59 Dóra könnuður
12.23 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
12.44 Gulla og grænjaxlarnir
12.54 Tommi og Jenni
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveins
13.49 Rasmus Klumpur og félagar
13.55 UKI
14.00 Ævintýri Tinna
14.23 Kalli á þakinu
14.48 Hvellur keppnisbíll
15.00 Brunabílarnir
15.24 Ljóti andarunginn og ég
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 Sveins
17.49 Rasmus Klumpur og félagar
17.55 UKI
18.00 Ævintýri Tinna
18.23 Kalli á þakinu
18.48 Hvellur keppnisbíll
19.00 Kalli á þakinu

Tommi og Jenni
16.55

gullStöðin
18.35 Two and a Half Men
19.00 Friends
19.20 How I Met Your Mother
19.45 Viltu vinna milljón?
20.25 Rita
21.10 Twenty Four
21.55 The Night Shift
22.40 Sisters
23.25 The 100
00.05 Viltu vinna milljón?
00.45 Rita
01.25 Twenty Four
02.10 The Night Shift
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Lautarferð með köku
07.16 Einar Áskell
07.29 Ólivía
07.40 Sara og önd
07.47 Lundaklettur
07.54 Vinabær Danna tígurs
08.05 Hæ Sámur
08.13 Elías
08.24 Sigga Liggalá
08.37 Hvolpasveitin
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Gló magnaða
09.52 Millý spyr
09.59 Klaufabárðarnir
10.06 Chaplin
10.15 Ævar vísindamaður
10.45 Upphitun fyrir Söngvakeppnina
11.00 Söngvakeppnin 2016
13.30 Saga af strák
13.55 Sjöundi áratugurinn –
Víetnam-stríðið
14.40 Á spretti
15.00 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
15.15 Íslendingar
16.10 Brekkukotsannáll I
17.25 Táknmálsfréttir
17.35 KrakkaRÚV
17.36 Dóta læknir
18.00 Stundin okkar
18.25 Íþróttaafrek sögunnar
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Háski í Vöðlavík
21.10-22.10 Ófærð
23.05 Kynlífsfræðingarnir
00.05 Ondskan
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
02.00 Næturvarp

skjáreinn
06.00 Pepsi MAX tónlist
12.45 Dr. Phil
13.27 Dr. Phil
14.09 Dr. Phil
14.53 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
15.39 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
16.24 Bachelor Pad
17.48 The Millers
18.09 Difficult People
18.34 Baskets
19.00 The Biggest Loser - Ísland
20.17 Scorpion
21.02 Law & Order. Special Victims Unit
21.50 The People v. O.J. Simpson.
American Crime Story
22.39 The Affair
23.38 The Walking Dead
00.22 Hawaii Five-0
01.11 CSI.:Cyber
01.57 Law & Order. Special Victims Unit
02.45 The People v. O.J. Simpson.
American Crime Story
03.33 The Affair (
04.32 The Walking Dead
05.15 The Late Late Show with
James Corden
05.55 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

Við þökkum öllum styrktaraðilum kærlega fyrir okkur!

„Ég hef farið í sumarbúðir
í Reykjadal frá því að ég
var 5 ára. Þetta er
magnaður staður”
- Sveinbjörn 22 ára

Reykjadalur eru einu sumarbúðirnar
fyrir fötluð börn á Íslandi. Árlega
dveljast í Reykjadal um 300 ungmenni
á aldrinum 8-35 ára. Biðtíminn í dag
eftir plássi eru 2 ár.

Styrktu Reykjadal
með því að hringja
eða senda sms í:
901-5001 - 1000 kr
901-5002 - 2000 kr
901-5005 - 5000 kr

Styrktarnúmer eru virk til 24. febrúar

Lágt
verð
alla
daga

síðan
1962

Við byggjum á traustum grunni og lofum lágu verði alla daga.

Árið 2006 tók BYKO upp verðvernd sem tryggir viðskiptavinum sínum ávallt sama eða lægra
verð á sambærilegum vörum. Árið 2012 fór fram endurskoðun á verðlagningu BYKO með aukið
gegnsæi að leiðarljósi ásamt því að lækka varanlega verð til viðskiptavina.

Þú getur treyst því að þar sem fagmennirnir versla er þér óhætt.
Konudagurinn - við gefum eina
KitchenAid vél á facebook - líttu við!

byko.is

Spurðu
ástu
um allt tengt
hönnun
heimilisins

hjá
byko
5ár

hjá
byko
32ár

Spurðu
Stefán
um allt tengt
stærri verkefnum

hjá
byko
19ár

fjöldi tilboða á byko.is
reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

Spurðu
vigni
um allt tengt
timbri

Spurðu
sveinbjörn
um allt tengt
verkfærum

hjá
byko
8ár

Spurðu
Regínu
um allt!

hjá
byko
8ár

KAPRO
málband 8m, 25mm.

Höggborvél BID 650/1

1.215 -30%

3.215 -30%

kr.

kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Tilboðin gilda til 29. febrúar 2016. *Sjá meira um verðvernd á www.byko.is.

49250825
Almennt verð: 1.735 kr.

74800555
Almennt verð: 4.595 kr.

Salernisseta
hæglokandi, hvít

6.995 -22%
kr.

10706035
Almennt verð: 8.995 kr.

20%

Soudal
á heima í
Byko

afsláttur

af SOnax

bílavörum

25%

afsláttur
af snjóþotum

-13%
Salerni með gólfstút eða
veggstút án setu

19.995

kr.

13001460 / 13001462
Almennt verð: 22.995 kr.

-30%

Raflhöðuskrúfjárn 3.6V

Kuldagalli blár/svartur S-2XL

4.195 -30%

Trésög 550mm

8.745

kr.

835

kr.

74092405
Almennt verð: 5.995 kr.

42310683-87 / 42310691-95
Almennt verð: 12.495 kr.

70210023
Almennt verð: 1.195 kr.

25%
afsláttur

Hjólsög TH-CS 1400/1

9.995 -40%

af perum

kr.

74802081
Almennt verð: 16.795 kr.

-30%

kr.

Space handlaugartæki

6.795

25%

COMFORT bílskúrsopnari

28.465 -15%
kr.

36000700
Almennt verð: 33.490 kr.

hjá
byko
11ár

Konudagurinn
nálgast og
blómin eru mætt
í BYKO Breidd

kr.

15576674
Almennt verð: 4.995 kr.

Spurðu
Anítu
um allt tengt
heimilisvörum

hjá
byko
13ár

afsláttur
af pottum og
pönnum

3.495

kr.

15510821
Almennt verð: 8.990 kr.

Spurðu
árna
um allt tengt
lögnum

kr.

Fair flex handúðarasett

7.190

kr.

15510000
Almennt verð: 8.495 kr.

1.745 -30%
74801020
Almennt verð: 2.495 kr.

Allar damixa vörur á 20-30% afslætti

Space eldhústæki

Juðari BOS 135/1

Spurðu
einar
um allt tengt
málningu

hjá
byko
19ár

Berglind er með
allt á hreinu

hjá
byko
5ár

Lífið

L í f i ð ∙ F R É T T AB L A ð i ð

20. febrúar 2016

L A U G AR D A G U R
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ÁSKORANIR
Í EFNISFRÆÐI
22. febrúar kl. 14-17

Málstofa um lífstoðefni á vegum rannsóknarstofnunar um heilbrigðis- og
taugaverkfræði við Háskólann í Reykjavík 22. febrúar kl. 14-17 í HR, í stofu V101.
Málstofan er liður í uppbygginu og þróun efnisfræði og verkfræði sem fræðigreina
hér á landi. Málstofan er sú fyrsta í röð fjögurra sem fjalla um: lífstoðefni, ál, efni
sem notuð eru við orkuskipti og áskoranir á sviði jarðhita.

Dagskrá:
14:00-14:30

Engineering Biomaterials in Advanced Therapy Medical Devices

Ragnhild Elisabeth Aune, prófessor við Norwegian University of Science and Technology
14:30-15:00

Integration of modelling and rapid prototyping in surgical planning: accomplishment
of 200 operations
Paolo Gargiulo, dósent við Háskólann í Reykjavík
15:00-15:30

Multiscale approach to the natural and treated vertebra: integration of investigations
at different dimensional scales
Luca Cristofolini, prófessor við University of Bologna
15:30-15:50 Kaffihlé
15:50-16:20

Active biomaterials/scaffolds for the phenotype commitment of stem cell-based soft
tissue substitutes
Emanuele Domenico Giordano, prófessor við University of Bologna
16:20-16:50

Silicones in prosthetics, properties and use
Freygarður Þorsteinsson, Össur

Fundarstjóri: Guðrún A. Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík

Málstofan er öllum opin
og aðgangur er ókeypis.
Nánar á hr.is

Fundaröð um efnisverkfræði er styrkt
af samfélagssjóði Alcoa.

Á yfir 50.000
vínylplötur
Þýski raftónlistarmaðurinn Boys Noize kemur fram á tónlistarhátíðinni Sónar Reykjavík í
kvöld. Vínylplötuáhuginn kviknaði snemma
og á hann yfir fimmtíu þúsund stykki.

Þ

ýski raftónlistarmaðurinn,
plötusnúðurinn og pródúserinn Alex Ridha, betur þekktur
sem Boys Noize, er einn þeirra sem
koma fram á tónlistarhátíðinni Sónar
Reykjavík í kvöld. Boys Noize hefur
átt góðu gengi að fagna og hefur
meðal annars verið í samstarfi við
nöfn á borð við Feist, Depeche Mode,
Bloc Party, Justice, Daft Punk, David
Lynch, Jarvis Cocker, Santigold,
Scissor Sisters, Snoop Dogg, Erol
Alkan, Skrillex, NERD and Pet Shop
Boys auk fjölda annarra. Áhugi hans
á tónlist kviknaði snemma og á hann
stæðilegt vínylplötusafn.
„Eiginlega bara síðan alltaf,“ segir
hann þegar hann er spurður að því
hversu lengi hann hafi verið viðloðandi tónlist og hvenær það hafi
runnið upp fyrir honum að hann vildi
starfa á því sviði. „Það byrjaði þegar ég
var mjög ungur. Ég spilaði á píanó og
trommur í nokkur ár þegar ég var í
skóla. Ég byrjaði að kaupa vínylplötur
snemma. Bróðir minn er átta árum
eldri en ég og hann var að hlusta á
house-plötur. Þegar ég var tólf, þrettán
ára byrjaði ég að kaupa þessar gömlu
house-plötur sem ég mundi eftir frá
barnæsku minni.“
Hann segir að á þeim tíma hafi hann
verið nokkurs konar útlagi, ekki voru
margir í kringum hann sem hlustuðu
á house, raftónlist eða teknó og var
hann eini plötusnúðurinn í skólanum.
En í dag hafa tímarnir breyst.

„Það er allt annað núna. Það vilja
allir vera plötusnúðar eða eru það nú
þegar,“ segir hann og er sjálfur alsæll
að hafa getað gert ástríðu sína að
atvinnu. „Það hljómar kannski klisjulega en það er virkilega draumur sem
rættist. Að gera og spila tónlist byrjaði
sem hobbí og núna lifi ég á því. Það er
ótrúlegt.“
„Ég er búinn að vinna mikið í
stúdíóinu undanfarið og það kemur
út nýtt efni mjög bráðlega, fullt af
nýju efni,“ segir hann glaður í bragði
en talsverð leynd hvílir yfir því og vill
hann ekki gefa neitt meira upp um
áætlaðan útgáfudag.
Áhuginn á vínilplötum hefur
heldur ekki yfirgefið tónlistarmanninn en plöturnar sem hann byrjaði að
kaupa á barnsaldri nema nú tugum
þúsunda.
„Það er frekar fyrirferðamikið. Ég
held að síðast þegar ég taldi gróflega
hafi þetta verið í kringum 50.000
plötur. Jafnvel meira. Það er nánast
lífstíðaráskorun að halda þessu skipulögðu. Ég hef verið að skipuleggja
safnið í mörg ár en er ennþá að fínstilla það, það klárast líklega aldrei.“
Það er því hægara sagt en gert að
flytjast búferlum á milli staða. „Ég
flutti síðast fyrir sex árum og það tók
mig langan tíma að koma einhvers
konar skipulagi á safnið aftur.“
Boys Noize kemur fram klukkan
00.30 í SonarClub í kvöld.
gydaloa@frettabladid.is

Sumarið
2016 er komið

Frábærir
flugtímar

Frá kr.

Allt að

20.000
kr. 69.900
m/bókunarafslætti
bókunarafsláttur
á mann
til 22. febrúar

COSTA DE ALMERÍA

TENERIFE

KRÍT

MALLORCA

Arena Center

Laguna Park

Pella Steve

Apt. Portofino/Sorrento

Frá kr. 79.900 m/bók.afsl.

Frá kr. 69.900 m/bók.afsl.

Frá kr. 107.495 m/bók.afsl.

Frá kr. 73.295 m/bók.afsl.

Netverð á mann frá kr. 79.900 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í íbúð með einu
svefnherb. Kr. 99.900 á mann m.v. 2
fullorðna í íbúð með einu svefnherb.
Sértilboð 2. júní í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 69.900 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.

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.

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

ENNEMM / SIA • NM73782

TORREMOLINOS Costa del Sol BENALMÁDENA Costa del Sol FUENGIROLA Costa del Sol

SALOU

Aguamarina

Los Patos Park

Las Palmeras

Hotel Jaime I

Frá kr. 89.900 m/bók.afsl

Frá kr. 133.795 m/bók.afsl

Frá kr. 89.530 m/bók.afsl

Frá kr. 74.795 m/bók.afsl.

Netverð á mann frá kr. 89.900 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í íbúð með einu
svefnherbergi. Kr. 114.095 á mann m.v. 2
fullorðna í herbergi.
19. maí 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. 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/hálft fæði innifalið

ALBIR

m/morgunverð innifalinn

BENIDORM

AGADIR

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.

MADEIRA

Albir Playa

Gemelos XX

Tulip Inn Oasis

Hotel Dorisol

Frá kr. 89.520 m/bók.afsl.

Frá kr. 79.495 m/bók.afsl.

Frá kr. 127.900 m/bók.afsl.

Frá kr. 109.900 m/bók.afsl.

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.

Netverð á mann frá kr. 109.900 m.v. 2
fullorðna í herbergi.
24. apríl í 10 nætur.

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.
22. maí í 7 nætur.

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.

m/hálft fæði innifalið

m/morgunverð innifalinn

Heimsferðir kynna nýja bókunarsíðu. Veldu áfangastað, lengd og dagsetningu ferðar ásamt fjölda farþega í bókunarvélinni efst á síðunni og smelltu á Leita.
Frá

Til

KEF COSTA DE ALMERÍA

Lengd og dags.

10-14 NÆT... 13 JÚN

Farþegar

Verð fá mann frá

106.595 kr.

LEITA
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Lífið í
vikunni
13.02.1620.02.16

Sextán þúsund
fylgdust með Manuelu
„Þetta var algjör sprengja, það er
alltaf að bætast við hjá mér og þegar ég tékkaði á þessu í gærkvöldi
voru um sextán þúsund manns að
fylgjast með,“ segir Manuela Ósk
Harðardóttir, fatahönnunarnemi og samfélagsmiðlagúrú,
sem á mánudagskvöldið
skemmti sér í Playboy-höll
Hughs Hefner eftir Grammyverðlaunahátíðina og
fylgdist fjöldi fólks með á
Snapchat.

20. febrúar 2016

Sendir frá
sér Wolfbaby
Syngja Eyjalagið
Friðrik Dór og Sverrir Bergmann
flytja Þjóðhátíðarlagið í ár sem
samið er af Halldóri Gunnari Pálssyni. „Þetta er skemmtilegt verkefni
og maður mun leggja sig allan fram.
Það verður gaman að syngja með
Sverri, þó svo að hann komist aðeins
hærra en ég,“ segir Friðrik Dór sem
syngur Þjóðhátíðarlag í fyrsta sinn.

„Þetta lag fjallar
í rauninni um
að hætta að leyfa
einhverjum sem skiptir mann engu
máli að hafa áhrif á sig og það dregur
nafn sitt af því. Wolfbaby er orð sem
ég var kölluð í niðrandi tilgangi en
ég ákvað að leyfa því ekki að hafa
neikvæð áhrif á mig og mér fannst
skemmtilega írónískt að nefna lagið
það,“ segir tónlistarkonan Karó sem
sendi í gær frá sér nýtt lag sem samið
er af henni og Loga Pedro. Karó
kemur fram á Sónar Reykjavík í kvöld.

L A U G AR D A G U R

Sæll með steikarloku
Ed Sheeran fagnaði 25 ára afmælisdegi sínum hér á landi. Hann skellti
meðal annars í sig steikarloku í Gamla
fjósinu á Hvolsvelli ásamt kærustu
sinni og starfsfólk staðarins færði
honum afmælisköku. „Við föttuðum
ekkert hver þetta var fyrr en það var
einn kúnni sem tók mynd af sér með
honum. Þá litum við betur framan í
hann og föttuðum
hver hann var,“
sagði Karlotta
Laufey, starfsmaður veitingastaðarins í samtali
við Fréttablaðið.

STÓLADAGAR

Allir* borðstofu- og
eldhússtólar á tilboði
Gildir ekki af Skovby borðstofustólum
1 SEATTLE

Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur
með krómlöppum.

2 EIFFEL

5.990 kr.
8.990 kr.

Borðstofustóll.
Svartur, grár og hvítur
með svörtum löppum.

3 EIFFEL

Borðstofustóll. Svartur,
grár, rauður, turkis og
hvítur með krómlöppum.

8.990 kr.
11.990 kr.

9.990 kr.
13.990 kr.

4 PARIS

Borðstofustóll.
Margir litir. Með
viðarlöppum.

9.990 kr.
14.990 kr.

4

Svandís Dóra segir það vissulega hafa verið eftirminnilegt að ganga í það heilaga tvisvar í sömu viku. Fréttablaðið/AntonBrink

1

3
2

Gifti sig tvisvar
sinnum í sömu viku

Leikkonan Svandís Dóra Einarsdóttir fer með eitt af aðalhlutverkunum í Fyrir framan annað fólk. Hún gifti sig tvisvar í sömu viku í
sumar, einu sinni í alvörunni og einu sinni fyrir kvikmyndina.

É
TIANA

Borðstofustóll.
Svartur.

7.990 kr. 13.990 kr.

WILMA

Borðstofustóll,
slitsterkt grátt áklæði.

9.990 kr. 15.990 kr.

ANDREW

Borðstofustóll. Bundið
leður. Svart, hvítt eða brúnt

14.990 kr. 19.990 kr.
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g fékk frí frá tökum til þess að
gifta mig í alvöru og svo mætti
ég aftur í tökur og gifti mig í
myndinni. Það var mjög sérstakt
og ólík upplifun,“ segir leikkonan
Svandís Dóra Einarsdóttir en hún
fer með hlutverk í kvikmyndinni
Fyrir framan annað fólk.
Karakter Svandísar Dóru í myndinni, Hanna, gengur í það heilaga
í myndinni en aðeins nokkrum
dögum áður en atriðið var tekið
upp gifti Svandís Dóra sig. Hún segir
brúðkaupin þó hafa verið talsvert
ólík. „Ég var bara með sveitabrúðkaupspartí í sveitinni en þetta var
aðeins meiri fyrirhöfn, meiri Rósa
en ekki eins mikil Svandís,“ segir
hún hlæjandi og segir tvö brúðkaup
í sömu viku sennilega eitt það eftirminnilegasta við tökurnar.
„Við byrjuðum í tökum 14. júlí,
ég gifti mig 18. júlí og mætti aftur í
tökur bara fjórum dögum seinna,“
segir Svandís Dóra og tekur því
undir að segja mætti að júlí hafi

Ég var bara með
sveitabrúðkaupspartí í sveitinni en þetta
var aðeins meiri fyrirhöfn,
meiri Rósa en ekki eins mikil
Svandís.

verið talsvert annasamur mánuður
þótt allt hafi gengið stórvel.
Svandís Dóra lýsir Rósu sem
skellibjöllu og fiðrildi. „Það er alltaf
stuð í kringum hana, kannski aðeins
of mikið stuð stundum. Hún er fyrirferðarmikil, hress og vill hafa partí.
Hana vantar svolítið festu í lífið,
það vantar svolítið jarðtengingu í
hana og hún þeytist út um allt. En
hún er skemmtileg en það er smá
svona brot inni í henni sem útskýrir
margt. Hún er flókinn karakter þó
að hún virki einföld á yfirborðinu.“

Fyrir framan annað fólk er rómantísk kómedía sem er skrifuð af
Óskari Jónassyni og Kristjáni Þórði
Hrafnssyni og segir Svandís Dóra
að í myndinni megi einnig finna
dramatískan undirtón. „Þetta er
náttúrulega bara um fólk og allt sem
því fylgir. Það er mikið hjarta í þessari mynd, en hún er líka skemmtileg. Það er mikill húmor í henni.“
Svandís Dóra er að vonum spennt
fyrir að sjá myndina en hún segir sig
lengi hafa langað til þess að vinna
með Óskari en viðurkennir þó að
það sé alltaf pínu skrítið að sjá sjálfa
sig á hvíta tjaldinu. „Mér finnst það
fínt, ég neyði mig til að horfa á mig
bara upp á að skoða líka hvað má
gera betur og svona, en það er ekkert skemmtilegt,“ segir hún og hlær.
Auk Svandísar Dóru eru þau Hafdís Helga Helgadóttir, Snorri Engilbertsson og Hilmir Snær Guðnason
í aðalhlutverkum myndarinnar sem
frumsýnd verður næstkomandi
föstudag. gydaloa@frettabladid.is
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Veður er hugarástand.
Aldur líka.

Ásdís Karlsdóttir, 81 árs Akureyringur,
spurði hvort okkur vantaði ekki fyrirsætu.
Það fannst okkur vel til fundið.

www.66north.is

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is
Bakþankar

Pawels
Bartoszek

Dýr lyf – dýrir
læknar

F

orstjóri lítils lyfjafyrirtækis,
Martin Shkreli, bakaði sér
talsverðar óvinsældir þegar
hann hækkaði töfluverðið á lyfinu
Daraprim úr rúmum 13 dollurum
í 750 dollara. Hann hefur reyndar
viðurkennt að það hafi verið mistök
… að hækka verðið ekki enn meira.
Tryggingafyrirtækin hefðu haldið
áfram að borga. Hluthafarnir hefðu
grætt meira.
Hreinskilni Shkrelis afhjúpar
ískaldan sannleik. Ákvörðun lyfjaverðs er oft hálfgerð sjálftaka. Sá
sem þarf lyf mun alltaf borga eða
krefjast þess að aðrir borgi. Þess
vegna er lyfjabransinn góður bransi.
Hagnaðarhlutfall fyrirtækja eins og
Amgen eða Pfizer hefur verið um og
yfir 20% seinustu ár. Bíla- og olíuframleiðendur eru langt á eftir.
Hagnaður er ekki vondur. Ef ég
kaupi bíl þá skil ég að bílasalinn vilji
hagnast, sem mest. Ég hata hann
ekki út af því. En það er bara ekki
mín skylda að sjá til að hann hagnist
sem mest. Ég vil borga sem minnst
fyrir þennan bíl.
Það er ekki auðvelt að prútta um
heilsu og það þykir ómerkilegt að
gera það. Þess vegna eru lyf dýr.
Þess vegna eru læknar víðast með
hlutfallslega háar ævitekjur en það
dregur samt ekki úr samúð almennings með kjarabaráttu þeirra. Menn
setja ekki undirskriftasafnanir um
að ríkið eigi „bara að drullast til að
borga“ þegar flugumferðarstjórar
hóta verkfalli.
Við eigum auðvitað að hafa góða
heilbrigðisþjónustu, en við eigum
líka að borga fyrir hana eins lítið
og hægt er. Sjúklingar og aðstandendur eru vondir prúttarar. En ríkið
getur samt ekki annað en reynt að
fá sem mest fyrir peningana. Í þeim
samningaviðræðum hjálpar það
ekki endilega ef við lýsum því yfir í
upphafi að við viljum borga miklu
meira en við gerum nú.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Endalaust

NET
1.000 KR.*
ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is
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Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

