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Fréttablaðið/steFán

Edda Heiðrún Backman segir veikindi sín hafa 
kennt sér þolinmæði og þrautseigju. Hún kýs að vera  

sólarmegin í lífinu og berst fyrir því sem hún telur 
mikilvægast, að vernda náttúruna. ➛28

Brýnast að 
bjarga jörðinni

Við ættum að vera 
sundþjóð ➛34

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

Hvernig geymast 
matvælin best?  
➛32

Gæti  
Trump  

orðið  
forseti? 

➛36

Ú T S K R I F T
GJAFAKORT ER
GÓÐ HUGMYND



Veður

Hæg sunnanátt og léttskýjað á Norður- 
og Austurlandi, en annars skýjað og 
dálítil rigning vestast. Fremur hlýtt í 
veðri. SJÁ SÍÐU 46

Æfing fyrir ótrúlegt sjónarspil

FerÐaþJónUSta Mikil uppsveifla 
hefur verið í norðurljósaferðum og 
eru þær orðnar mikilvægur hlekkur 
í vetrarferðaþjónustu. Á góðu vetrar-
kvöldi fara rúmlega þrjú þúsund 
erlendir ferðamenn í slíka ferð. 

Á síðustu tíu árum hefur hlutfall 
ferðamanna sem greitt hafa fyrir 
norðurljósaferðir aukist úr 14 pró-
sentum í 42 prósent. „Við höfum farið 
með yfir tuttugu bíla á einu kvöldi svo 
það kemur mér ekki á óvart ef þetta 
eru meira en þrjú þúsund manns,“ 
segir Kristján Daníelsson, fram-
kvæmdastjóri Kynnisferða.

Fjöldi ferðamanna ferðast til lands-
ins í þeim tilgangi einum að berja 
norðurljósin augum. „Það er mikið 
verk að uppfylla væntingar fólks og 
þetta er svipað og með fótboltaleik, 
mörkin eru ekki innifalin,“ segir Krist-
ján og bætir við að ef norðurljósin 
sjást ekki í ferðunum geti farþeg-
arnir farið aftur í ferð sér að kostn-
aðarlausu. „Það er mikill spenningur 
í ferðamönnum, það er klappað og 
faðmast þegar norðurljósin sjást 
dansandi.“

Erfitt getur reynst að segja til um 
hvar hægt er að sjá norðurljósin á 
tilteknu kvöldi en að sögn Kristjáns 
stóla aðilar innan ferðaþjónustunnar 
á norðurljósaspár. „Við erum sífellt að 
verða vísindalegri og tökum spár frá 
nokkrum aðilum og setjum saman. 
Í dag erum við með sérfræðing sem 
gerir spá fyrir okkur svo við séum að 
fara á réttu staðina.“

Árstíðasveifla í ferðaþjónustu 
hérlendis er mikil áskorun en ferða-
mönnum yfir vetrartímann hefur 
fjölgað hlutfallslega meira síðastliðin 
ár en á öðrum árstíma samkvæmt 
tölum Hagstofunnar og Ferðamála-
stofu. thordis@frettabladid.is

Þrjú þúsund á hverju 
kvöldi í norðurljósaferð
Mikil fjölgun hefur verið á ferðamönnum í norðurljósaferðir yfir vetrartímann. 
Sérfræðingar gera norðurljósaspá fyrir ferðaþjónustufyrirtækin. Ferðamönnum 
yfir vetrartímann hefur fjölgað hlutfallslega meira en á öðrum tíma ársins. 

Vetrarferðamennska
l  Hlutfall ferðamanna í norður-

ljósaferðum hefur aukist úr 
14% í 42% frá 2004/2005 til 
2014/2015.

l  30% aukning var á ferða-
mönnum á 1. og 4. ársfjórð-
ungi á árunum 2011-2015.

Norðurljósin eru áhrifarík leið til að lengja ferðamannatímann og auka þannig 
stöðugleika í ferðaþjónustu. Fréttablaðið/GVa

Það er mikill 
spenningur í 

ferðamönnum, það er 
klappað og faðmast þegar 
norðurljósin sjást 
dansandi.
Kristján Daníelsson,  
framkvæmdastjóri 
Kynnisferða 

SamFélag Húsaleiga nemur að 
meðaltali um 42 prósentum af ráð-
stöfunartekjum heimilis. 

Þetta sýna niðurstöður skoðana-
könnunar sem Gallup gerði fyrir 
félags- og húsnæðismálaráðherra.

Um eitt prósent leigjenda greiðir 
leigu sem er innan við 25 prósent af 
ráðstöfunartekjum heimilisins en 
það er það markmið sem sett er fram 
í frumvarpi félags- og húsnæðismála-
ráðherra um almennar félagsíbúðir.

Niðurstöðurnar sýna líka að um 
90 prósent leigjenda og svipað hlut-
fall íbúðareigenda telja óhagstætt að 
leigja íbúðarhúsnæði hér á landi um 
þessar mundir og rúmlega 80 pró-
sent aðspurðra í báðum hópum telja 
of lítið framboð af hentugu íbúðar-
húsnæði til leigu.

Könnunin var gerð að beiðni ráð-
herra á tímabilinu 19. nóvember til 
9. desember. Úrtakið var leigjendur/
eigendur húsnæðis, átján ára og eldri 
af öllu landinu. 

Í erindi sem Eygló Harðardóttir 
hélt á opnum fundi á Grand Hóteli 
sagði hún niðurstöðuna vera ótví-
rætt þá að mikil þörf væri á upp-
byggingu leigumarkaðarins hér á 
landi auk þess sem húsaleigan væri 
almennt há og mörgum einstak-
lingum ofviða. 

„Þau húsnæðisfrumvörp sem nú 
eru á lokastigi í þinginu munu mæta 
brýnni þörf á leigumarkaðnum, 
einkum tekjulágra fjölskyldna og 
ungs fólks,“ sagði Eygló. – jhh

Leiga tæpur 
helmingur 
af tekjunum 

FerÐaþJónUSta Að jafnaði vinna 22 
þúsund manns á þessu ári í ferða-
þjónustu á Íslandi en það eru ríflega 
10 prósent starfsmanna á íslenskum 
vinnumarkaði. 

Líklegt er að um 40 prósent nýrra 
starfsmanna í ferðaþjónustu árin 
2016 og 2017 komi frá útlöndum 
en þeir eru nú sex þúsund.

Þetta er á meðal helstu niður-
staðna sem koma fram í könnun 
Stjórnstöðvar ferðamála um 
mannaflaþörf og þörf fyrir fræðslu/
hæfni í ferðaþjónustu á Íslandi.

Fyrirtækin vilja helst auka hæfni 
í tengslum við þjónustulund og 
gestrisni, jákvætt viðmót, sjálfstæð 
vinnubrögð og samskiptahæfni. 
Mest vantar af fólki í ræstingar/þrif, 
starfsmenn í gestamóttöku, eldhús 
og veitingasal, leiðsögumenn, sölu- 
og afgreiðslufólk og faglærða mat-
reiðslumenn. Erfiðast er að manna í 
ræstingar/þrif og í stöður faglærðra 
matreiðslumanna.  – shá

Mikill fjöldi 
kemur að utan 

 San Fransisco ballettinn sýnir í Hörpu í dag og næstu daga og var á æfingu þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. Flokkurinn hefur um ára-
tugaskeið verið leiddur af Helga Tómassyni dansara og er elsti starfandi ballettflokkur Bandaríkjanna. Sýningin er hluti af Listahátíð í Reykjavík en 
það er Sinfóníuhljómsveit Íslands sem spilar undir. Fréttablaðið/SteFáN

Þau húsnæðisfrum-
vörp sem nú eru á 
lokastigi í þinginu 

munu mæta brýnni þörf á 
leigumarkaðnum.

Eygló  
Harðardóttir,  
félags- og hús-
næðismálaráðherra 
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w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

Gasgrill Weber Q3200
Létt og meðfærilegt gasgrill, stór grillflötur, 
Postulín glerungshúðaðar grillgrindur úr 
pottjárni. Brennari: 6,35 kW/h—21.700 BTU.
3000380

76.990kr
99.900 kr

A
lla

r 
up

pl
ýs

in
ga

r 
er

u 
bi

rt
ar

 m
eð

 fy
ri

rv
ar

a 
um

 p
re

nt
vi

llu
r 

og
 m

yn
da

ví
xl

. Ú
rv

al
 g

et
ur

 v
er

ið
 m

is
ja

fn
t m

ill
i v

er
sl

an
a

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

Sláttuvél TEXAS 
Razor 4610
139 cc, sláttubreidd 46 cm, 
sláttukerfi 3in1, 6 hæðastillingar.
5085301

38.245kr

44.995 kr

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

990kr
1.790 kr

STJÚPUR 10 stk. í bakka.

Rafmagnsláttuvél
1100W, sláttubreidd 32 cm, 
6 hæða stillingar. 
5085113

Frábært verð

13.995kr

SÚPERKAUP
BLÓMAVALS

1.990kr

2.690

ORKIDEA
Matjurtir 
6 stk. í bakka
Salat margar tegundir, rófur,

rauðkál, blómkál, spínat og margt fleira.
799kr

999kr

MOLD 45 ltr.

Rafmagnshekkklippur GT4550
450W, 50 cm blað, klippigeta 18 mm.
5083647

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

11.995kr
14.995 kr

20%
afsláttur

af Hekk- og

greinaklippum

Hekkklippur
Green-It sett, 2 stk.
5084773

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

2.396kr
2.995 kr

Garðstóll 
Chamonix 
3899590

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

11.670kr
14.590 kr

Garðstóll Kingsbury
Með stillanlegum örmum.
3899088

20%
afsláttur

öll 
Garðhúsgögn

26%
afsláttur

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

9.990kr
12.900 kr

1.490kr

1.990

BEGONÍA

25%
afsláttur



Betri ferð

- vita.is

fyrir betra verð

Verð frá:

107.900 kr. 
Á mann m.v. 2 í herbergi á 
Diamante**** í 7 nætur með 
morgunmat. 

Alicante 
Tilboð 3. og 7. 

júní fyrir tvo!
VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS

Kjaramál Mánaðarlaun Arn-
órs Guðmundssonar, forstjóra 
Menntamálastofnunar, nema 
alls 1.125.701 krónu, samkvæmt 
ákvörðun Kjararáðs í mánuðinum. 
Ákvörðunin er afturvirk og gildir 
frá 1. október í fyrra.

Menntamálastofnun tók form-
lega til starfa 1. október síðast-
liðinn, en hún tók þá yfir verkefni 
Námsmatsstofnunar og Náms-
gagnastofnunar. Í ákvörðun Kjara-
ráðs segir að hliðsjón hafi verið 
höfð af launum forstjóra stofn-
ananna sem lagðar voru niður. 
Heildarlaun forstjóra Námsmats-
stofnunar voru tæp 907 þúsund 
á mánuði og tæp 952 þúsund hjá 
forstjóra Námsgagnastofnunar. 
Laun Arnórs eru því frá rúmlega 18 
til rúmlega 24 prósentum hærri en 
hjá forverum hans.

Þá hefur Kjararáð nýverið fært 
laun Guðjóns Brjánssonar, for-
stjóra Heilbrigðisstofnunar Vestur-
lands (HSV), í sama launaflokk og 

kollega hans hjá heilbrigðisstofn-
unum Norðurlands og 

Suðurlands. Ráðið 
segir það gert til að 

gæta jafnræðis í 
ákvörðunum. 
H e i l d a r l a u n 

f o r s t j ó r a 
h e i l -
brigðis-
s t o f n -
ana eru 

1.143.569, 
rúmum fimm 

p r ó s e n t u m 
hærri en þau voru hjá 

HSV. Ákvörðunin er 
afturvirk frá og með 1. 

október 2014.
Forstjóri HSV og forstjóri 

Menntamálastofnunar eru í sama 
launaflokki, en sá fyrrnefndi fær 
greiddar 28 yfirvinnueiningar á 
mánuði meðan hinn fær greiddar 
26. Hver yfirvinnueining er 8.934 
krónur. – óká

Laun forstjóra leiðrétt afturvirkt

Arnór Guðmundsson,  

umhverfismál „Þessi tiltekna 
þingsályktunartillaga er jákvæð, 
hún á að vera hvetjandi fyrir 
íslenska matvælaframleiðendur, 
en kannski er nauðsynlegt að 
henda fram tillögu sem er mun 
róttækari, þá kannski fer fólk 
að hlusta,“ segir Margrét Gauja 
Magnúsdóttir, verkefnastjóri, bæj-
arfulltrúi og varaþingmaður Sam-
fylkingarinnar, um þingsálykt-
unartillögu sína um hvatningu til 
íslenskra matvælaframleiðenda til 
að draga úr umbúðanotkun. 

Tillagan hefur verið lögð fram á 
Alþingi í tvígang frá 2013 með full-
tingi 13 þingmanna allra flokka, en 
dagaði uppi í bæði skiptin.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá á fimmtudag hvetja þær Arn-
dís Soffía Sigurðardóttir, eigandi 
Hótels Fljótshlíðar, og Elísabet 
Björney Lárusdóttir, umhverfis-
stjóri hótelsins, til þess að dreif-
ingarkerfi vöru á milli framleið-
enda, birgja og neytenda verði 
hugsað upp á nýtt í þeim tilgangi 
að minnka umbúðanotkun og 
sóun. Engir opinberir hvatar eru 
til þess að reka ferðaþjónustufyrir-
tæki undir slíkri stefnu.

Þingsályktunartillaga Margrétar 
snýst um að Alþingi feli umhverfis- 
og auðlindaráðherra að hvetja til 
þess að íslenskir matvælafram-
leiðendur dragi úr notkun umbúða 
utan um vörur sínar og nýti sér 
efni sem eru umhverfisvæn. Þetta 
verði gert í samráði við hags-
munaaðila - Samtök iðnaðarins, 
Samtök verslunar og þjónustu, 
Samtök atvinnulífsins og Alþýðu-
samband Íslands.

Margrét Gauja lýsir því að tillag-
an hafi aldrei vakið athygli stjórn-

valda en það eigi við um fleira.
„Það er búið að reyna margt til 

að vekja áhuga Alþingis á þessu 
sívaxandi vandamáli sem plastið 
er og hver rannsóknin á fætur 
annarri sýnir að ef við förum ekki 
að taka á þessu, þá erum við í 
vondum málum – og ekki eftir 100 
ár heldur eftir 20 ár,“ segir Margrét 
Gauja. 

Hún lagði fram þingsályktunar-
tillögu um könnun á hagkvæmni 
þess að draga úr plastpokanotkun 

sem var samþykkt í lok september 
2014. „Aðgerðaáætlun átti að liggja 
fyrir í fyrra en ekkert bólar á henni 
ennþá. Þessi tillaga er þverpóli-
tísk, uppáskrifuð af þingmönnum 
allra flokka, en hún bara nær ekki í 
gegn, sem er miður. Á meðan tekur 
hver þjóðin á fætur annarri framúr 
okkur og samþykkir hrein bönn við 
t.d. plastpokum, frauðplasti og er í 
markvissri vinnu í að vinna gegn 
plasti,“ segir Margrét Gauja.
svavar@frettabladid.is

Stjórnvöld dofin fyrir vanda 
vegna umbúða og sóunar 
Þingmál sem tengjast lausnum til að draga úr umbúðanotkun og sóun virðast vekja takmarkaðan áhuga 
stjórnvalda. Þverpólitísk samstaða er um að taka á vandanum en málum er ekki fylgt eftir með aðgerðum.
Ekkert bólar á aðgerðaáætlun sem átti að liggja fyrir í fyrra, segir varaþingmaður Samfylkingarinnar. 

Endurvinnsla umbúða hvers konar er orðin stór iðnaðargrein – lítið er þó gert til að sporna við umbúðanotkun. 
FréttAblAðið/VAlli

Tölur viKunnar 22.05.2016 Til 28.05.2015

17.500  
krónur kostar hver hjónavígsla  

og 6.000 krónur hver skírn  
sem ekki er í messu.

19% 
munaði á hæsta og lægsta tilboði 
í útboði Hafnarfjarðarbæjar á raf-
magnskaupum sínum.

142  
er fjöldi ríkisstofnana, en utanríkis-
ráðuneytið var í 137. sæti í starfs-
ánægjukönnun SFR, neðst allra 
ráðuneyta.

250 
kílómetrar voru eftir af 765 kíló-

metra göngu pars með tveggja ára 
barn í byrjun vikunnar. Þau ganga 

Jakobsveginn á Spáni.

40 milljarðar króna  
eru skuldir Reykjanesbæjar. Halli 
hefur verið á reglulegri starfsemi 
bæjarins í 13 af síðustu 15 árum.

20.000 
krónur fékk heyrnarlaus 
kona, sem grunur leikur á 
að sé fórnarlamb mansals, 
greiddar í laun á tæpum 
þremur mánuðum.

6,1% 
mældist fylgi Samfylkingarinnar í  
nýjustu könnun Fréttablaðsins, 
Stöðvar 2 og Vísis, eða helmingur 
kjörfylgis flokksins.

257 
milljóna króna halli var á rekstri sjö 
framhaldsskóla um áramót. Þeir 
fengu 100 milljóna viðbótarframlag 
frá ríkinu í vikunni.

Finnur Ingólfsson,  
fyrrverandi Seðla-
bankastjóri, 
segist ekki vita 
til þess að þýski 
bankinn Hauck 
& Aufhäuser 
hafi verið leppur 
við kaupin á Bún-
aðarbankanum árið 2003. Málið er 
til komið vegna þess að umboðs-
maður Alþingis sagði á fundi 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis að sér hefðu borist nýjar 
upplýsingar sem gætu varpað ljósi á 
sölu eignarhluta ríkisins í bank-
anum. Stjórnskipunar- og eftirlits-
nefnd hefur lagt fram þingsálykt-
unartillögu um að rannsókn skuli 
fara fram á sölunni.

Lilja Alfreðsdóttir  
utanríkisráðherra
lét það koma 
sér á óvart 
hversu illa 
utanríkisráðu-
neytið kemur 
út úr starfs-
ánægjukönnun 
SFR, Stofnun ársins. 
Utanríkisráðuneytið hafnaði neðst 
allra ráðuneyta, eða í 137. sæti 
könnunarinnar. Laun þar þykja 
léleg, ímynd stofnunarinnar afleit 
og stjórnun og jafnrétti skora lágt.

Daði Hreinsson,  
framkvæmdastjóri  
Félags heyrnarlausra,
hafnaði því í Frétta-
blaðinu að mansal 
liðist við fjáröflun 
hjá félaginu. Lög-
reglan hefur 
meint mansal til 
rannsóknar og kona 
sem starfaði á vegum 
félagsins dvelur í Kvennaathvarfinu 
eftir sölu á happdrættismiðum fyrir 
félagið. Heimildir Fréttablaðsins 
herma að hún hafi fengið samtals 20 
þúsund krónur í laun  fyrir þriggja 
mánaða vinnu. 

Þrjú í fréttum 
Starfsóánægja, 
banki og mansal

Þessi tillaga er 
þverpólitísk, 

uppáskrifuð af þingmönn-
um allra flokka, en hún bara 
nær ekki í gegn, sem er 
miður.
Margrét Gauja 
Magnúsdóttir, 
verkefnisstjóri, 
bæjarfulltrúi og 
varaþingmaður

Laun Arnórs eru 18-24% 
hærri en hjá forverum hans. 
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The Mosaic Project — Terri Lyne Carrington  
með Lizz Wright & sex manna djassbandi
@ Harpa, Eldborg — 5. júní, kl. 20:00

Mistakasaga mannkyns
@ Gamla bíó — 2. júní, kl. 20:00

UR_ — ópera eftir Önnu Þorvaldsdóttur  
í leikstjórn Þorleifs Arnar Arnarssonar
@ Harpa, Norðurljós — 4. júní, kl. 20:00

21. maí — 5. júní

Miðasala og dagskrá á  
www.listahatid.is

N 30
2016

Listahátíð
í Reykjavík

HljóðX er stoltur  
samstarfsaðili Listahátíðar 
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Stofnaðilar og bakhjarlar ListahátíðarSamstarfsaðili

Play — Sidi Larbi Cherkaoui & Shantala Shivalingappa  
@ Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið — 31. maí, kl. 19:30
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Guðný Ösp Ragnarsdóttir
Lögfræðingur. Lögg. fasteignsali

sími 665 8909
go@domusnova.is

Barónsstígur 27 
101 Reykjavík.
Opið hús sunnudaginn  
29. maí, kl. 17:00 - 18:00. 

Björt og falleg 2ja herbergja 64,3fm 
íbúð á  2. hæð í miðbænum. 

Mikið endurnýjuð, sér geymsla, 
góð sameign. 

Snýr að Grettisgötu, hljóðlátur reitur 
miðsvæðis.

Nýtist bæði sem ein íbúð eða sem 
tvö aðskilin herbergi, hentugt  t.d. 
fyrir útleigu

Verð 29,9 millj.
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Kjaramál Flugumferðarstjórar hafa 
hafnað tilboði sem svarar til 25 pró-
senta hækkunar launa, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Að því gefnu að heildarlaun flug-
umferðarstjóra, með grunnlaunum, 
föstu vaktaálagi og yfirvinnu með-
talinni, nemi að jafnaði um milljón 
krónum á mánuði, hafa þeir því 
hafnað launahækkun sem svarar til 
um 250 þúsund króna á mánuði.

Fram kom í tilkynningu sem Flug-
stoðir (forveri Isavia ohf.) sendu frá 
sér þegar yfir stóðu samningar við 
flugumferðarstjóra snemma árs 
2010 að þá hefðu heildarmánaðar-
laun flugumferðarstjóra numið ríf-
lega 900 þúsund krónum. Þá voru 
laun 59 ára gamals flugumferðar-
stjóra, án yfirvinnu og annarra 
aukagreiðslna, rúmar 800 þúsund 
krónur.

Kjaraviðræður Félags íslenskra 
flugumferðarstjóra (FÍF) og Sam-
taka atvinnulífsins (SA), fyrir hönd 
Isavia, hafa staðið frá því í nóvem-

ber. Síðasti fundur í deilunni var 
20. maí hjá ríkissáttasemjara. Boða 
verður til nýs fundar fyrir 3. júní 
næstkomandi.

Yfirvinnubann flugumferðar-
stjóra hefur staðið frá 6. apríl og 
valdið nokkurri röskun á flugi til og 
frá landinu.

Í leiðara fréttabréfs SA segir 
Þorsteinn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri samtakanna, kröfur 
flugumferðarstjóra um hækkanir 
langt umfram hækkanir í öðrum 
kjarasamningum. „Yrði gengið að 

kröfum þeirra raskaðist það dýr-
keypta jafnvægi sem komist hefur 
á kjaramálin,“ segir hann. Við tæki 
hefðbundið íslenskt höfrungahlaup 
um launahækkanir sem gæti af sér 
aukna verðbólgu, hærri vexti og 
gengisfall að lokum til að lagfæra 
samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja 
sem starfa í alþjóðlegri samkeppni. 
„Niðurstaðan er sú að kjör allra 
versna til lengri tíma.“

Þorsteinn segir mikið í húfi að 
launadeilan við flugumferðarstjóra 
verði ekki til að stefna stöðugleika 
á vinnumarkaði í voða, en hún gæti 
líka dregið dilk á eftir sér. Ítrekaðar 
launadeilur og kröfur um margfald-
ar launahækkanir á við aðra bjóði 
þeirri hættu heim að þjónustan 
færist úr landi. „Engar náttúrulegar 
aðstæður kalla á að starfsemin sé 
rekin hér á landi en það væri miður 
ef sífelldar og óbilgjarnar verk-
fallsaðgerðir þessa fámenna starfs-
hóps myndu hrekja þjónustuna frá 
Íslandi.“ olikr@frettabladid.is

Flugumferðarstjórar  
vilja meira en 25%
Flugumferðarstjórn gæti flust frá Íslandi vegna tíðra launadeilna og krafna um 
hækkanir umfram aðra, segir framkvæmdastjóri SA. Heildarlaun flugumferðar-
stjóra nema um milljón að jafnaði. Hafa hafnað fjórðungshækkun á laun.

ÞýsKaland Meðlimir Pegida-hreyf-
ingarinnar í Þýskalandi, sem berst 
gegn innflytjendum, mótmæla því 
að pakkningar Kinder-súkkulaðsins 
prýða nú börn sem virðast vera af 
afrískum og mið-austurlenskum 
uppruna.

Liðsmenn samtakanna virðast 
ekki hafa áttað sig á því að myndirn-
ar eru af landsliðsmönnum karla liðs 
Þýskalands í knattspyrnu þegar þeir 
voru börn. Pakkningarnar prýða 
myndir af þeim Ilkay Gündogan 
og Jérôme Boateng sem báðir eru 
fæddir í Þýskalandi.

Meðlimum samtakanna hefur 
einnig verið bent á að Kinder-
súkkulaðið sé framleitt af ítalska 
sælgætisfyrirtækinu Ferrero en ekki 
framleitt í Þýskalandi. – srs

Pegida 
berst gegn 
Kinder-eggjum

leiðrétt

Í mynd með frétt um nýja 
skoðanakönnun Fréttablaðsins sem 
birtist í gær sagði að Samfylkingin 
fengi líklegast 2 menn kjörna á 
þing í Norðausturkjördæmi, yrðu 
niðurstöður kosninga samkvæmt 
skoðanakönnuninni. Hið rétta er 
að flokkurinn fengi líklegast engan 
mann í kjördæminu.

Hátíðarhöld að hindúasið

Börnin á pakkningunum eru þýskir 
knattspyrnumenn. Nordicphotos/AFp

Niðurstaðan er sú 
að kjör allra versna 

til lengri tíma.

Þorsteinn  
Víglundsson,  
framkvæmdastjóri 
SA

sveitarstjórnarmál Kópavogsbær 
og Reebok Fitness hafa skrifað undir 
samning um rekstur líkamsræktar-
stöðva í sundlaugum Kópavogs, 
Salalaug og Sundlaug Kópavogs. 

Samningurinn er til fimm ára 
með möguleika á þriggja ára fram-
lengingu, að því er fram kemur í til-
kynningu.

„Samningurinn gerir ráð fyrir að 
boðið verði upp á árskort fullorð-
inna fyrir 39.990 og eldri borgara og 
öryrkja fyrir 25.000 og gilda kortin í 
líkamsrækt og sund,“ segir þar jafn-
framt. 

Haft er eftir Ármanni Kr. Ólafs-
syni, bæjarstjóra Kópavogs, að hag-
stæð líkamsrækt við sundlaugar í 
bænum sé í anda markmiða bæjar-
ins við gerð nýrrar lýðheilsustefnu.

Stefnt er að opnun líkamsræktar-
stöðvanna í september. – óká

Samið um 
líkamsrækt  
í Kópavogi

Indland  Þessi Indverji fórnaði fótunum fyrir gyðjuna Adi-Para Shakti í gær með því að ganga á brennandi 
heitum kolum. Fjöldi fólks kom saman í Bangalore til að tilbiðja gyðjuna og margir gengu á heitum kolunum 
í þeirri von að eldurinn myndi færa þeim blessun gyðjunnar. FréttABlAðið/EpA
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GARÐYRKJUSTÖÐ
INGIBJARGAR
Hveragerði

Garðyrkjustöð Ingibjargar, ein veglegasta garðyrkjustöð 
landsins, staðsett á 10.000m2 svæði í Hveragerði er til sölu.

Í ræktun stöðvarinnar nú og í sölu er mikið úval af 
garðplöntum; sumarblómum, fjölærum plöntum, runnum, 

trjáplöntum og matjurtum.
Einnig framleiðir Garðyrkjustöð Ingibjargar og flytur inn 

pottaplöntur fyrir smásölu og heildsölu. Tryggir viðskiptavinir.
Velta hefur verið stöðugt vaxandi og hagnaður góður. 

Kröftug starfsemi allt árið. 
Hér er um að ræða skemmtilegt og óvenjulegt tækifæri 

með mikla möguleika.

Nánari upplýsingar veitir Brynhildur Bergþórsdóttir, 
brynhildur@kontakt.is
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Til sölu:

Tyrkland Sýrlenskir flóttamenn 
hafa aukið hagvöxt í Tyrklandi 
samkvæmt nýrri skýrslu Standard 
& Poor’s.

Sýrlendingar hafa stofnað 4.000 
ný fyrirtæki í Tyrklandi frá árinu 
2011, þar af 1.600 á síðasta ári og 
590 til viðbótar á fyrstu þremur 
mánuðum ársins, að því er fram 
kemur í frétt The Financial Times en 
2,7 milljónir Sýrlendinga hafa flúið 
frá Sýrlandi til Tyrklands á síðustu 
fimm árum.

The Financial Times bendir á að 
þó flestir sýrlenskir flóttamenn í 
Tyrklandi búi við mjög bág kjör í 
og við flóttamannabúðir séu margir 
þeirra úr sýrlenskri millistétt, sem 
eigi sparnað og hafi aðgang að lánsfé.

Einn þeirra er Remo Fouad, fimm-
tugur bakari, sem flúði Aleppo, 
fjölmennustu borg Sýrlands, fyrir 
þremur árum. Hann byrjaði á því 
að opna sætabrauðs- og sælgætis-
verslun í Egyptalandi, svo Líbanon, 
með sparnaði sem hann hafði falið 
á líbönskum bankareikningum, en 
báðar verslanirnar fóru á hausinn. 
„Í Egyptalandi áttu viðskiptavinirnir 
engan pening,“ segir Fouad. „Í Líb-
anon, komu þeir mjög illa fram við 
Sýrlendinga,“ bætir hann við.

Fyrir tveimur árum opnaði hann 
litla verslun í Istanbúl og rekur í dag 
verksmiðju á fjórum hæðum, tvær 
verslanir og stefnir á að opna þá 
þriðju. „Ég borga mína skatta, borga 
fólki góð laun og fer að lögum,“ segir 
hann.

Mohamed Nizar Bitar rak kera-
míkverksmiðjur í Sýrland, en flúði 
land þegar hann var varaður við 

því að stjórnvöld hygðust handa-
taka hann. Varði hann nærri fjórum 
milljónum króna af sparifé sínu til 
að koma sér og fjölskyldu sinni úr 
landi. Afgangurinn af sparifé hans, 
ríflega hundrað þúsund krónur, fór 
í að opna arabískan matsölustað og 
heimsendingarþjónustu í kjallara 
í Tyrklandi. Í dag rekur hann veit-
ingahúsakeðju á sjö stöðum með 
330 starfsmönnum og hefur um 
260 milljónum króna verið varið í 
að fjárfesta í búnaði og húsnæði á 
vegum fyrirtækisins.

Hagvöxtur í Tyrklandi var 5,7 pró-
sent á síðustu þremur mánuðum 
síðasta árs en ýmsar áskoranir fylgja 
þessum miklu þjóðflutningum. 
Fjögur prósent af íbúum Tyrk-
lands eru Sýrlendingar og margir 
þeirra kunna lítið í tyrknesku. Þá 
er atvinnuleysi í landinu ellefu pró-
sent og sumir tyrkneskir verkamenn 
telja Sýrlendinga vera að stela af 
þeim störfum. ingvar@frettabladid.is

Flóttamenn auka hagvöxt í Tyrklandi 
Sýrlenskir flóttamenn hafa stofnað fjögur þúsund fyrirtæki í Sýrlandi frá árinu 2011 og hafa jákvæð áhrif á efnahag landsins samkvæmt 
nýrri skýrslu. 2,7 milljónir Sýrlendinga búa nú í Tyrklandi. Margir þeirra eru  úr millistétt, eiga sparnað og hafa aðgang að lánsfé. 

Kúluskítur er horfinn, bleikjan að hverfa og hornsílastofninn í sögulegu lágmarki. Fréttablaðið/GVa

umhverfismál Þrír þingmenn 
Vinstri grænna, þau Stein grím ur J. 
Sig fús son, Bjarkey Ol sen Gunn ars-
dóttir og Svandís Svavars dótt ir, hafa 
lagt fram þingsályktunartillögu um 
ráðstafanir til að bæta fráveitumál 
á landsbyggðinni og viðbrögð við 
náttúruvá við Mývatn.

Þau gera að tillögu sinni að 
umhverfis- og auðlindaráðherra sé 
falið af Alþingi að skipa starfshóp 
sem fari yfir ástand fráveitumála í 
sveitarfélögum utan höfuðborgar-
svæðisins og geri tillögur til úrbóta 
sem miðist við að fráveitur sveitar-
félaganna uppfylli lögmælt skilyrði 
og samræmist sjónarmiðum um 
umhverfisvernd. Enn fremur geri 
starfshópurinn kostnaðaráætlun 
vegna þeirra fráveituframkvæmda 
sem talin er þörf á í hverju sveitar-
félagi. Forgangsröðun í þessu starfi 

verði þannig að fyrst verði fjallað 
um fráveitur sveitarfélaga þar sem 
friðlýst svæði eru, þá um fráveitur 
sveitarfélaga sem ekki liggja að sjó 
og loks um fráveitur sveitarfélaga 
almennt. Nauðsynleg aðkoma ríkis-
ins að lausn mála verði skilgreind í 
hverjum fyrrgreindra flokka sveitar-
félaga um sig.

Þá álykti Alþingi að veittar verði 

15 milljónir króna ár hvert, næstu 
þrjú ár, til Náttúrurannsóknastöðv-
arinnar við Mývatn sem varið verði 
til að styrkja rannsóknir á umhverfi 
og lífríki Mývatns í því skyni að 
leita orsaka þeirra lífríkisbreytinga 
sem þar hafa orðið á undanförnum 
árum.

Enn fremur að veittar skuli 170 
milljónir króna til helminga á þessu 
og næsta ári, til fyrsta áfanga fyrir-
hugaðrar uppbyggingar á hreinsi- 
og fráveitumannvirkjum í Skútu-
staðahreppi með það að markmiði 
að lágmarka áhrif byggðar og starf-
semi í hreppnum á Mývatn og 
vatnasvæði þess.

Tilefni tillögunnar er verulegar 
breytingar sem hafa orðið til hins 
verra á lífríki Mývatns, og eru raktar 
til ofauðgunar í vatninu af manna-
völdum. – shá

Kalla eftir viðbrögðum vegna Mývatns

45
milljónir til rannsókna við 
Mývatn er meðal tillagna 
þingmannanna. 

Ég borga mína 
skatta, borga fólki 

góð laun og fer að lögum. 

Remo Fouad, verksmiðju-  
og verslunareigandi í Istanbúl

4%
íbúa Tyrklands  
eru Sýrlendingar. 

Sýrlenski flóttamaðurinn Mohmad bozan í verslun sem hann stofnaði í landamærabænum reyhanli í tyrklandi. bozan er einn 
af fjölmörgum flóttamönnum sem komið hafa á fót atvinnurekstri í landinu. NordicPhotoS/Getty
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STAÐALBÚNAÐUR Í NISSAN PULSAR ACENTA ER MEÐAL ANNARS:
LED dagljósabúnaður, NissanConnect upplýsingakerfi með 7" snertiskjá, íslenskt leiðsögukerfi 
og samþætting við snjallsíma fyrir Facebook og Google leit, Bluetooth handfrjáls síma- og 
hljómtækjabúnaður, leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum, bakkmyndavél, aðalljós með 
birtuskynjun, upplýsingatölva með 5" litaskjá, sjálfvirkur regnskynjari á rúðuþurrkum, tvískipt 
sjálfvirk loftkæling, 16" álfelgur, lykillaust aðgengi og ræsing.

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

VISIA DÍSIL
EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

3.290.000 KR.

ACENTA DÍSIL
EYÐSLA 3,6 L/100 KM*

3.590.000 KR.

NISSAN PULSAR

EINN BEST ÚTBÚNI BÍLLINN
Í SÍNUM FLOKKI
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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
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481 1313
862 2516
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Japan Barack Obama Bandaríkja
forseti segir að minningin um kjarn
orkusprenginguna í Hiroshima 
megi aldrei hverfa. Hann kom til 
Hiroshima í gær, fyrstur Bandaríkja
forseta í embætti.

Tveir aðrir Bandaríkjaforsetar 
hafa þó komið til Hiroshima, en 
það voru þeir Jimmy Carter sem 
kom þangað löngu eftir að hafa látið 
af embætti og Richard Nixon sem 
kom þangað nokkrum árum áður 
en hann varð forseti.

Obama baðst ekki afsökunar 
fyrir hönd Bandaríkjanna, en heim
sóknin þykir engu að síður marka 
tímamót.

Í ávarpi sínu lagði Obama áherslu 
á þann lærdóm, sem draga þyrfti 
af hörmungunum í Hiroshima og 
Nagasaki.

„Við komum hingað til að syrgja 
hina látnu,“ sagði hann. „Sálir þeirra 
tala til okkar. Þær segja okkur að líta 
í eigin barm og átta okkur á því hver 
við erum.“

Kjarnorkusprengjurnar sem 
Bandaríkjamenn vörpuðu á Hiro sh
ima og Nagasaki kostuðu líklega vel 
yfir 200 þúsund manns lífið og tugir 
þúsunda þjáðust árum og áratugum 
saman af afleiðingum sprengjanna.

„Það er mikilvægara að styrkja 
þann alþjóðlega skrið sem kominn 
er á að losa heiminn við kjarnorku
vopn með því að fá hann til að skilja 

hve hryllilegar kjarnorkusprengjur 
eru, frekar en að óska eftir afsök
unarbeiðni frá honum,“ hefur jap
anska dagblaðið Asahi Shimbun 
eftir Kunihiko Lida, 73 ára manni 

sem lifði af hildarleikinn í Hiro sh
ima þann 6. ágúst árið 1945.

Blaðið spurði alla þá sem lifðu 
kjarnorkuhamfarirnar af hvað 
þeim þætti um heimsókn Obama. 
Níutíu prósent þeirra voru ánægð 
með að Obama kæmi til Hiroshima 
og aðeins þriðjungur sagði nauð
synlegt að fá frá honum afsökunar
beiðni.

„Einhvers staðar í huga mér er 
mér enn illa við Bandaríkin og vil 
afsökunarbeiðni frá þeim, en tím
inn er að renna mér úr greipum,“ 
sagði Lida í sams konar könnun 
blaðsins á síðasta ári, en blaðið 
gerir reglulega skoðanakönnun 
meðal þeirra sem lifðu af kjarn
orkusprengingarnar í Hiroshima 
og Nagasaki.

Margir Japanir bíða þó enn eftir 
afsökunarbeiðni frá Bandaríkj
unum. „Við Japanir gerðum hræði
lega hluti úti um alla Asíu,“ hefur 
bandaríska fréttastofan AP eftir 
Han Jeongsoon, 58 ára konu, en 
faðir hennar missti foreldra sína í 
hildarleiknum árið 1945. 

„Og við Japanir ættum að biðj
ast afsökunar vegna þess að við 
skömmumst okkar svo mikið, og 
við höfum ekki af einlægni beðið 
öll þessi Asíulönd afsökunar. En að 
varpa kjarnorkusprengjunni var 
hin fullkomna illska.“ 
gudsteinn@frettabladid.is

Baðst ekki afsökunar 
fyrir hönd lands síns 
Barack Obama er fyrsti forseti Bandaríkjanna í embætti sem heimsækir Hirosh
ima. Hann baðst ekki afsökunar fyrir hönd Bandaríkjanna á kjarnorkuspreng
ingunni árið 1945 en sagði þó nauðsynlegt að draga lærdóm af sögunni. 

Barack Obama í Hiroshima ásamt Shinzo Abe, forsætisráðherra Japans. NOrdicpHOtOS/AFp

Einhvers staðar í 
huga mér er mér 

enn illa við Bandaríkin og vil 
afsökunarbeiðni frá þeim, en 
tíminn er að renna mér úr 
greipum.
Kunihiko Lida, 73 ára Japani sem lifði af 
sprengjuna í Hiroshima

40-80
þúsund létu lífið í Nagasaki 
vegna kjarnorkusprenging-
arinnar 9. ágúst 1945.

70-146
þúsund létu lífið í Hiroshima 
vegna kjarnorkusprenging-
arinnar 6. ágúst 1945.

Íslensk-kínverska viðskiptaráðið heldur aðalfund sinn 
þriðjudaginn 31. maí næstkomandi. Áður en hefðbundin 
aðalfundarstörf hefjast heldur Ragnar Baldursson, 
sendiráðunautur í sendiráði Íslands í Peking, erindi undir 
yfirskriftinni „Framtíð Kína í fortíðarljósi“. Ragnar kynnir 
meðal annars nýútkomna bók sína, Nineteen Seventy-Six, 
Penguin China Special. Bókin fjallar um atburði ársins 
þegar Mao formaður lést en Ragnar var þá nýkominn 
til náms í Pekingháskóla.

Fundurinn hefst kl. 8.30 með erindi Ragnars, sem er 
öllum opið. Að því loknu verða fyrirspurnir og umræður. 

Um kl. 9.30 hefjast venjuleg aðalfundarstörf. 

Fundurinn verður haldinn í fundarsal Félags atvinnurekenda 
á 9. hæð í Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7. Morgunverður er 
í boði á fundinum. Skráning á vef Félags atvinnurekenda, 
www.atvinnurekendur.is.
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Morgunverðarerindi og aðalfundur ÍKV:

FRAMTÍÐ KÍNA Í 
FORTÍÐARLJÓSI

Samgöngustofa auglýsir laust til umsóknar  
1 leyfi til leiguaksturs á Akureyri og 1 leyfi í 
Árborg.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda 
akstur leigubifreiðar að aðalatvinnu og hafa lokið 
námskeiði fyrir leigubifreiðastjóra. Til að öðlast 
leyfi þurfa umsækjendur að uppfylla leyfisskilyrði, 
skv. 5. gr. laga nr. 134/2001 og reglugerðar  
nr. 397/2003 um leigubifreiðar, með síðari 
breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu 
við akstur leigubifreiðar, sbr. 6. gr. reglugerðar  
nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu 
Samgöngustofu, Ármúla 2 í Reykjavík 
eða á www.samgongustofa.is.
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní nk.

Sími: 480 6000 . www.samgongustofa.is

AUGLÝSING  
VEGNA ÚTHLUTUNAR  
ATVINNULEYFA  
TIL AKSTURS  
LEIGUBIFREIÐA

Samgöngustofa

MenntaMál Vextir námslána hækka 
úr 1 % í 2,5 % ef nýtt frumvarp Illuga 
Gunnarssonar menntamálaráðherra 
nær fram að ganga. Frumvarpið var 
samþykkt úr ríkisstjórn á þriðjudag 
og miðar að því að námsmenn með 
fulla námsframvindu geti fengið styrk 
allt að 65 þúsund krónur á mánuði í 
samtals fimm skólaár.

Námsmenn geta ákveðið að taka 
eingöngu styrk, styrk og lán eða jafn
vel lán að hluta. Um er að ræða náms
lánakerfi að norrænni fyrirmynd.

Heildarstyrkur getur numið allt 
að tæpum þremur milljónum króna 
miðað við fulla námsframvindu og 
heildarlán miðast við fimmtán millj

ónir á hvern námsmann. Heildarað
stoð getur því numið tæpum átján 
milljónum króna, en yfir 99 prósent 
nemenda falla undir það viðmið.

Á móti kemur að aðstoð verður 
aðeins veitt til sjö ára sem áður voru 
8 ár. Til samanburðar veitir Noregur 
námsaðstoð í 8 ár, Danmörk og Sví
þjóð í 6 ár og Finnland í 5 ár. Upp
greiðslu lána skal lokið fyrir 67 ára 
aldur en 60 ára eða eldri eiga ekki rétt 
á námsstyrk eða námsláni. – sg, snæ

Vextir hækka hjá Lánasjóði námsmanna

illugi fékk frumvarpið samþykkt á 
þriðjudag. FréttABlAðið/ANtON BriNk

 Námsmenn munu fá 
65.000 krónur á mánuði í 
fimm skólaár.
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NÝSKÖPUN NÁMSMANNA 
Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
LAUSNIR Í VERKFRÆÐI OG TÖLVUNARFRÆÐI

Dagskrá
 
13:00–13:05  Setning meistaradags Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands 2016 

Gunnar Stefánsson, prófessor og forstöðumaður Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands

13:05–13:35  Hagnýtingar erfðaupplýsinga 
Kári Stefánsson, prófessor og forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar

13:35–13:55  Lífupplýsingafræði: frá strengjum til einstaklinga 
Páll Melsted, dósent við Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild Háskóla Íslands

14:00–17:00  Meistarafyrirlestrar og veggspjaldakynningar

17:00  Léttar veitingar og verðlaunaafhending fyrir besta veggspjaldið

ERINDI MEISTARANEMA Í 
VERKFRÆÐI OG TÖLVUNARFRÆÐI

Hönnun og þróun á OpenStack ytra 
geymsluskýi 
Óskar Eiríksson

A system dynamics approach to 
macroeconomics 
Rafn Viðar Þorsteinsson

Vegtenging um Skerjafjörð 
Ragnar Steinn Clausen

Passenger injuries in car collisions 
Edda Doris Þráinsdóttir

Ákvörðun á sigspá fyrir vegi um mýrlendi 
Arnar Freyr Þrastarson

Tímanýting í þekkingarvinnu: 
Mat á tímanýtingu m.t.t. verkaskiptingar 
Helga María Jónsdóttir

Return on Innovation Investment 
Vera Dögg Antonsdóttir

Key factors for the implementation of 
sustainable drainage systems in Iceland 
Eyrún Pétursdóttir

Áhrif hringorma við þorskvinnslu 
Einar Sigurðsson

Exploiting seasonal surplus energy from 
geothermal utilization for electrical  
power production 
Pálmar Sigurðsson

Pelleting Carbon Rich Raw Materials for 
the Production of Ferrosilicon 
James Dannyell Maddison

Numerical modeling of flow in a mist 
eliminator for geothermal power plants 
Matti Arnim Grabo

Modelling greenhouse gas emissions from 
light duty vehicles 
Joel Zushman

Meistaradagur Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands 2016 
þriðjudaginn 31. maí, kl. 13:00–17:00 í Öskju, Sturlugötu 7.

Komdu og kynntu þér uppsprettu nýsköpunar 
og tæknilausna í verkfræði og tölvunarfræði

Nánari upplýsingar á  
www.von.hi.is/meistaradagur

VERKFRÆÐISTOFNUN



StjórnSýSla Hagmunasamtök fyrir-
tækja í atvinnulífinu sem skilað hafa 
greinargerð við frumvarp um breyt-
ingar á lögum um opinber innkaup 
leggjast öll gegn afnámi sérstaks 
samkeppnismats sem samkvæmt 
gildandi lögum þarf að eiga sér stað 
áður en opinber fyrirtæki fá heimild 
til útboðs innan Evrópska efnahags-
svæðisins (EES).

Með breytingunni er tekið tillit til 
Evróputilskipunar sem tekur fyrir 
að aðildarríki geti hindrað „samn-
ingsyfirvald“ í að nýta sér þjónustu 
miðlægrar innkaupastofnunar í 
öðru aðildarríki Evrópska efnahags-
svæðisins.

Í umsögn Félags atvinnurekenda 
(FA) segir hins vegar að ákvæði um 
samkeppnismat í gildandi lögum, 
sem fellur út í þeim nýju, komi ekki 
í veg fyrir þátttöku í útboðum. Bent 
er á að heildarinnkaup ríkisins séu 
rúmlega 140 milljarðar króna á ári 
og tilfærsla viðskipta til annarra 
ríkja komi til með að hafa gríðarleg 
áhrif á fyrirtæki hér á landi.

Í umsögn Viðskiptaráðs á þriðju-
dag segir líka að samkeppnismat sé 
forsenda þess að innkaupastefna 
hins opinbera taki tillit til heildar-
áhrifa útboða. Liggja þurfi fyrir að 
neikvæð áhrif á innlendan markað 
vegi ekki þyngra en ávinningur af 
lægra vöruverði.

Viðskiptaráð leggur til að sam-
keppnismat verði notað áfram 
þótt þátttaka opinberra fyrirtækja í 
útboðum verði ekki háð samþykki 

Samkeppniseftirlitsins á matinu. 
Frumtök – samtök framleiðenda 
frumlyfja vilja að samkeppnismatið 
haldi sér eða að heimild til þátttöku 
í útboði verði bundin samþykki 
Samkeppniseftirlits. Í sama streng 
taka Samtök atvinnulífsins (SA), 
Samtök iðnaðarins (SI) og Samtök 
verslunar og þjónustu (SVÞ).

Á hinum vængnum er Land-
spítalinn (LSH), en í umsögn hans 
er breytingunni fagnað. Ákvæði 
um samkeppnismat hafi hamlað 
möguleikum LSH við að ná fram 
hagkvæmari innkaupum á lyfjum. 
Á Norðurlöndum nái heilbrigðis-
stofnanir fram afslætti frá skráðu 
verði lyfja, en hér skili fyrirtæki, 
sem séu í eiginlegri einokunarað-
stöðu, í síauknum mæli tilboðum 
með engum afslætti. „Enda vita þau 
sem er að hér er um að ræða lyf sem 
LSH er nauðsynlegt að kaupa vegna 
þeirra sjúklinga sem til meðferðar 
eru, ekki eru til önnur lyf sem komið 
geti í staðinn, og/eða ekki er unnt að 
skipta um lyf í miðri meðferð.“

Í umsögn velferðarráðuneytisins 
eru sögð nýleg dæmi um að norsk 
sjúkrahús hafi náð að kaupa inn lyf 
á um 72 prósentum lægra verði í 
útboðum en boðist hafi hér á landi. 
„Um er að ræða lyf sem keypt eru 
fyrir um einn milljarð króna á ári.“ 
Nýja frumvarpið taki af allan vafa 
um heimildir undirstofnana ráðu-
neytisins til innkaupa á aðföngum 
í sameiginlegum útboðum erlendis. 
olikr@frettabladid.is

Vilja ekki að viðskiptin hverfi úr landi
Velferðarráðuneytið segir norsk sjúkrahús hafa í útboði fengið keypt lyf á 72 prósentum lægra verði en bjóðist hér. Breytingar á lögum 
um opinber innkaup miða að því að auðvelda þátttöku í útboðum innan EES. Hagsmunasamtök vara við áhrifum á samkeppni hér.

Ríkiskaup vilja vera til ráðgjafar

Samkeppniseftirlitið hefur bent á að fái hið opinbera ótakmarkaða heimild til að færa viðskipti til útlanda komi mörg lítil og 
meðalstór fyrirtæki sem tekið hafi þátt í opinberum útboðum til með eð eiga mjög erfitt uppdráttar. Fréttablaðið/Vilhelm

Eftirlitsstofnanir ríkisins, utan Samkeppnis-
eftirlitsins, taka ekki afstöðu til ágætis 
ákvæðis um samkeppnismat í lögum um 
opinber innkaup. Lyfjastofnun áréttar að 
ákvæði lyfjalaga gildi hér, burtséð frá þátt-
töku í útboðum innan EES. Ríkiskaup leggja 
til að óánægju með brottfall ákvæðis um 
samkeppnismat verði mætt með því að gera 
aðstoð Ríkiskaupa að skyldu taki stofnanir 
þátt í útboðum í öðru ríki EES.

Samkeppniseftirlitið segist í umsögn 

19. maí þurfa að móta verklag tengt nýju 
lögunum, enda hafi stofnunin í þeim engar 
heimildir til íhlutunar. Í umsögn í janúarlok 
varar Samkeppniseftirlitið hins vegar við 
ráðgerðum breytingum. Ákvæði um sam-
keppnismat var tekið inn í lögin að beiðni 
stofnunarinnar, því innkaup í öðru landi 
gætu í einhverjum tilvikum raskað sam-
keppni hér. Smæð íslenskra fyrirtækja geti 
útilokað þau frá viðskiptunum, vegna um-
fangs þeirra þegar þau ná til fleiri ríkja.

Nánari upplýsingar má finna á landsvirkjun.is/heimsoknir.

Til hamingju! 
Gagarín hefur hlotið gullverðlaun European Design Awards 
2016 fyrir stafræna hönnun orkusýningar Landsvirkjunar, 
Orka til framtíðar, í Ljósafossstöð.

Á sýningunni gefst gestum á öllum aldri kostur á að kynnast 
eðli raforkunnar og hvernig krafti endurnýjanlegra orkugjafa 
á borð við vatn, jarðvarma og vind er umbreytt í rafmagn. 

Við þökkum Gagarín og þeim fjölmörgu sem komu að 
sýningunni fyrir samstarfið og hvetjum fólk á öllum aldri  
til að líta við í Ljósafossstöð. Sýningin er opin alla daga  
kl. 10-17.

milljarðar 
króna eru 
heildarinn-
kaup ríkis-
ins á ári.

140
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Með PLUG-IN HYBRID tengiltvinntækninni sameinast umhverfismild sparneytni 
hleðslurafbílsins og kraftur bensínvélarinnar á tæknilega fullkominn hátt. 

Nú þegar eru fjórar gerðir Mercedes-Benz bíla í boði í PLUG-IN HYBRID 
útfærslum: GLE, GLC, C-Class og S-Class. Í lok árs 2017 verða tíu 
gerðir fáanlegar PLUG-IN HYBRID.

Komdu í Öskju í dag, laugardag, kl. 12–16 og skoðaðu PLUG-IN HYBRID línuna 
frá Mercedes-Benz. Hlökkum til að sjá þig.

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

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Bensín og rafmagn sameina kraftana

GLE 500 e PLUG-IN HYBRID með 4MATIC fjórhjóladrifi, 5,3 sek úr 0 í 100 km/klst, 
tog 480 Nm, 449 hö (bensínvél 333 hö, rafmótor 116 hö), eyðir frá 3,3 l/100 km.

Verð frá 10.990.000 kr.

PLUG-IN HYBRID sýning í dag 



3X SPORT BÍLA- 
FRUMSÝNING

ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000
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.

FR
Á 6.990.000KR. 

FORD FOCUS RS

FR
Á 3.050.000KR. 

FORD FIESTA RED&BLACK

FR
Á 6.890.000KR. 

FORD MUSTANG

Sjáðu bílinn sem Ken Block, einn frægasti ökuþór 
heims, hannaði í samstarfi við Ford.
Bílablaðamenn hafa hlaðið Ford Focus RS lofi 
enda búinn einstöku fjórhjóladrifi með driftpakka 
og launch control búnaði. 
Það sem meira er þá skilar 2,3 lítra EcoBoost vélin 
350 hestöflum og 440 Nm togkrafti. Hröðunin er 
4,7 sek. frá 0-100 km/klst.

Eins og þrír espresso í morgunsárið. Grjótharður sportbíll. 
Vélin er heil 140 hestöfl og skilar 210 Nm togkrafti.  
Skemmtilegir litamöguleikar á toppi og grilli. Kastarar að 
framan, sportstuðarar og vindskeiðapakki. 

FR
Á 5.390.000KR. 

FORD FOCUS ST

250 hestafla framhjóladrifið tryllitæki með  
345 Nm togkrafti. 
Hann er búinn sportfjöðrun, Recaro framsætum með 
Windsor leðri, ST pedölum úr ryðfríu stáli, Bi-XENON 
framljósum og vindskeiðapakka allan hringinn. 

Nýjasta kynslóð goðsagnarinnar sem 
vekur hvarvetna eftirtekt og fær hjartað til 
að slá örar. 
Sýningarbíllinn er mikið breyttur Ford 
Mustang GT Premium búinn V8 vél sem er 
435 hestöfl og skilar 542 Nm togkrafti.     

Í dag gefst einstakt tækifæri til að skoða nýjustu sportbílana 
frá Ford. Við frumsýnum Ford Focus RS, Ford Focus ST og 
Ford Fiesta Red&Black. Einnig verður nýjasta kynslóð Ford 
Mustang á staðnum.

Þessu viltu ekki missa af!  
Sjáðu allt það heitasta frá Ford. Komdu á þrefalda 
Ford sportbíla-frumsýningu í dag. 

Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn myndum í auglýsingu.

Við frumsýnum þrjá 
sportbíla frá Ford  
í dag milli kl. 12 og 16

Ford_sportbilar_Syning_RS_10x38_20160525_END.indd   1 26.5.2016   12:58:17
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Sumarsýning Porsche í dag
Mögnuðustu sportbílar landsins eru komnir í sumarbúning!

Porsche á Íslandi | Bílabúð Benna: 
Vagnhöfða 23 | 110 Reykjavík | S: 590 2000
www.benni.is | www.porsche.is 

Morgunsólin dansar á glansandi húddinu og þú upplifir sanna ökugleði.
Það er ekkert sem jafnast á við ferðalag í Porsche á fallegum sumardegi
á Íslandi.

Við ætlum að framkalla þá tilfinningu á Sumarsýningu Porshe í dag og
höfum flutt inn sérstaklega nokkra glænýja ofurjeppa og sportbíla frá
Porsche af því tilefni.

Nú eru nýkomnir til landsins:
• Glæsilegir Porsche 911 S
• Porsche Cayenne S E-Hybrid í sportútgáfu
• Sportjeppinn Macan í nýrri mynd

Komdu á magnaða Sumarsýningu Porsche í dag.
Opið frá kl. 12:00 til 16:00.

Samgöngur Vonir eru um að Borgar-
lína sem tengi saman helstu svæði 
höfuðborgarsvæðisins verði tekin í 
notkun eftir fimm ár, eða að minnsta 
kosti innan næstu tíu ára. Þetta kom 
fram í máli Þorsteins R. Hermanns-
sonar, samgöngustjóra umhverfis- og 
skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, á 
málþingi um almenningssamgöngur 
á höfuðborgarsvæðinu í gær.

„Við erum ekki að hugsa fjörutíu 
ár fram í tímann með þetta,“ sagði 
hann. Borgarlína verður annaðhvort 
léttlesta- eða hraðvagnakerfi, ekki 
er búið að ákveða hvaða tækni á að 
nota. Verið er að skoða möguleikann 
á að tengja frá Keflavíkurflugvelli við 
Borgarlínuna, þó nokkrar útfærslur 
séu á borðinu.

Borgarlínan er hryggjarstykkið 
í Höfuðborgarsvæðinu 2040, nýju 
svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðis-
ins og samgönguáherslum þess. Fram 
kom á fundinum að árið 2040 gæti 40 
kílómetra Borgarlína verið komin í 
gagnið. Heildarstofnkostnaðar væri 70 
til 150 milljarðar króna. Hægt væri að 
ljúka fyrsta áfanga fyrir árið 2022 með 

18 kílómetra línu, sú fjárfesting myndi 
nema 30 til 65 milljörðum króna.

Þorsteinn rökstuddi uppbyggingu 
Borgarlínu í Reykjavík með því að 
vísa til þess að sambærileg kerfi hefðu 
verið byggð upp víðsvegar um Evrópu 
fyrir borgir með innan við 300 þúsund 
íbúa og jafnvel 200 þúsund íbúa. Í 
Frakklandi hefur verið byggt upp létt-
lestarkerfi í 33 borgum frá árinu 1985, 
þar af í 25 borgum með færri en 250 
þúsund íbúa.

Akstursleiðirnar eru ekki endanleg-
ar en greining og samanburður hefur 
verið gerður á mögulegum aksturs-
leiðum eftir tólf leggjum milli kjarna. 
Þær akstursleiðir sem eru meðal 
annars til áframhaldandi skoðunar 
eru Fjörður í Hafnarfirði, Garðabær, 
Hamraborg, Kringlan, Miðbær, BSÍ, 
Ártún og Eiðistorg. Innan við fjögur 

hundruð metra frá akstursleiðum á 
korti eru 80 þúsund íbúar, 68 prósent 
af verslunar- og skrifstofuhúsnæði og 
51 prósent af atvinnuhúsnæði.

„Við gerð Borgarlínu er skoðaður 
hver sé þéttleiki byggðar í dag, en 
ekki síður hvar uppbyggingin verður,“ 
sagði Þorsteinn á fundinum. „Kerfið er 
ekki bara fjárfesting heldur leiðir líka 
af sér fjárfestingu. Áætlanir um upp-
byggingu húsnæðis og Borgarlínu eru 
samtvinnaðar til að hægt sé að upp-
fylla ferðaþarfir sem flestra íbúa og 
ferðamanna með kerfinu.“ Þorsteinn 
bætti við að höfð væri í huga fjölgun 
um næstu sjötíu þúsund íbúa á höfuð-
borgarsvæðinu.

Þorsteinn vék að fjármögnun Borg-
arlínu á fundinum og benti á dæmi frá 
Danmörku og Frakklandi. Þar hefur 
fjármögnunin skipst milli sveitarfé-
laga, ríkisstjórna og hverfa.

Í Frakklandi hefur ríkið fjármagnað 
stofnkostnað með skattheimtu, til 
dæmis frá bílastæðagjöldum og fyrir-
tækjum í grenndinni.

Fjölbreyttar fjármögnunarleiðir eru 
því í boði, meðal annars samstarf við 
einkamarkaði um framkvæmdir, fjár-
mögnun og rekstur, svokölluð PPP-
leið. Opinber fjármögnun er ýmist í 
formi almennrar eða sértækrar skatt-
heimtu. Sérstakur skattur er þá eyrna-

Vonir um Borgarlínu 
innan fimm til tíu ára
Borgarlína með léttlestum eða hraðvögnum getur tengt saman helstu hverfi 
höfuðborgarsvæðisins. Sambærileg kerfi hafa verið byggð upp víðsvegar um 
Evrópu fyrir minni borgir. Uppbygging kerfisins þarf ekki að taka langan tíma.

merktur almenningssamgöngum, til 
dæmis vegtollar, gjaldtaka af bíla-
stæðum og fleira.

Í Norður-Ameríku og Vestur-Evr-
ópu hefur PPP-kerfið gengið vel 
í uppbyggingu og rekstri hágæða 
almenningssamgöngukerfa, en þeim 
hefur stöðugt fjölgað þar síðustu 24 ár. 
Í York fyrir utan Toronto er Viva- kerfi 
við lýði, þar sáu samgönguyfirvöld 

um stærstan hluta fjármögnunar, en 
einkaaðilar sáu um hönnun, uppbygg-
ingu, innkaup og rekstur að hluta.

Þorsteinn benti á að uppbygging 
léttlestarkerfis tæki ekki langan tíma 
þegar ákveðið væri að taka af skarið. 
„Í Viva-kerfinu liðu 36 mánuðir milli 
þess sem undirbúningur verkefnisins 
hófst og þangað til fyrstu vagnarnir 
hófu akstur,“ sagði Þorsteinn.

✿ möguleg útfærsla Borgarlínu

Heimild: Reykjavíkurborg

Sæunn 
Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is

Í Viva-kerfinu liðu 
36 mánuðir milli 

þess sem undirbúningur 
verkefnisins hófst og þangað 
til fyrstu vagnarnir hófu 
akstur.

Þorsteinn R. Hermannsson, samgöngu-
stjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
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Sumarsýning Porsche í dag
Mögnuðustu sportbílar landsins eru komnir í sumarbúning!

Porsche á Íslandi | Bílabúð Benna: 
Vagnhöfða 23 | 110 Reykjavík | S: 590 2000
www.benni.is | www.porsche.is 

Morgunsólin dansar á glansandi húddinu og þú upplifir sanna ökugleði.
Það er ekkert sem jafnast á við ferðalag í Porsche á fallegum sumardegi
á Íslandi.

Við ætlum að framkalla þá tilfinningu á Sumarsýningu Porshe í dag og
höfum flutt inn sérstaklega nokkra glænýja ofurjeppa og sportbíla frá
Porsche af því tilefni.

Nú eru nýkomnir til landsins:
• Glæsilegir Porsche 911 S
• Porsche Cayenne S E-Hybrid í sportútgáfu
• Sportjeppinn Macan í nýrri mynd

Komdu á magnaða Sumarsýningu Porsche í dag.
Opið frá kl. 12:00 til 16:00.

Samgöngur  „Lest milli Keflavíkur-
flugvallar og höfuðborgarsvæðisins 
er orðin raunhæf og möguleg. Til 
þess að gera hana að veruleika þarf 
þróun og samstarf.“ 

Þetta sagði Runólfur Ágústsson, 
verkefnastjóri Fluglestarinnar 
þróunarfélags, á málþinginu í gær. 
Hann kynnti stöðu mála varðandi 
fluglestina og gerði grein fyrir 
mögulegri samvinnu með Borgar-
línunni.

Borgarráð hefur samþykkt að 
Reykjavíkurborg verði stofnaðili 
og hlutafjáreigandi í hlutafélagi um 
þróun og uppbyggingu mögulegrar 
hraðlestar milli Keflavíkurflugvall-
ar og Reykjavíkurborgar. Reykja-
víkurborg hefur eignast þriggja 
prósenta hlut í félaginu með því að 
leggja inn sem stofnfé þegar fram-
lagðan kostnað við frumskoðun 
verkefnisins. Eftir stofnfund verður 
breyting á hlutafjáreign Reykja-
víkurborgar vegna innkomu auk-
ins hlutafjár í verkefnið og verður 
eignin þá tvö prósent.

Gert er ráð fyrir að fluglestin 
kosti 730 milljónir evra, jafnvirði 
101,8 milljarða króna.

Frá því í nóvember hafa staðið 
yfir samningaviðræður við sveitar-
félögin um málið og liggur nú fyrir 
til afgreiðslu samstarfssamningur 
við þau um skipulagsmál. Meðal 
hluthafa í þróunarfélaginu eru 
Reykjavíkurborg og Samtök sveit-
arfélaga á Suðurnesjum. 

Með samstarfssamningi verður 

tryggt að þróunarfélagið geti fram-
kvæmt og fjármagnað nauðsyn-
legar rannsóknir til undirbúnings 
framkvæmdinni næstu þrjú árin, 
það mun kosta 1,5 milljarða króna. 
Fram kom í máli Runólfs að þróun-
arfélagið hefur fimm ár frá undir-
ritun, eða þrjú ár frá því að skipu-
lagsvinnu af hálfu sveitarfélagsins 
lýkur, til að nýta til hönnunar og 
fjármögnunar verkefnisins.

„Það eru margir möguleikar á 
tengslum Borgarlínu og Fluglestar. 
Engin tenging, möguleg tenging 
til framtíðar litið eða mikil teng-
ing þannig að þau eigi að vinna 
saman,“ sagði Runólfur. „Kostnað-

urinn af samnýtingu væri óviss, en 
skýr samlegðaráhrif væru til lækk-
unar á stofnkostnaði,“ sagði hann. 

Runólfur telur að fluglestin muni 
koma til með að hafa jákvæð áhrif 
á losun CO2. Heildarmagn CO2 
ígildis frá bílaumferð á höfuð-
borgarsvæðinu árið 2014 var um 
800 þúsund tonn. Fluglestin myndi 
minnka losun um Reykjanesbraut 
um 19 prósent, en um 36 prósent 
árið 2040 (inni í þeim tölum er 
ekki reiknað með fjölgun rafbíla).

Runólfur telur einnig að flug-
lestin muni draga úr umferðar-
þunga. „Reykjanesbraut verður 
með 17 þúsund bíla á dag árið 

2025. Sú umferð myndi minnka um 
21 prósent, eða um 3.600 bíla með 
fluglest. Áætluð umferð árið 2040 
myndi minnka um 27 prósent,“ 
sagði Runólfur.

Samstarfssamningur vegna flug-
lestarinnar hefur verið samþykktur 
hjá öllum sveitarfélögunum á Suð-
urnesjum, í Reykjavíkurborg og 
verið afgreiddur í Garðabæ. Hann 
bíður enn afgreiðslu í Hafnarfirði 
og Kópavogi. Í sumar og haust fer 
svo fram umfangsmikil rannsókn-
arvinna á jarðfræði höfuðborgar-
svæðisins, markaðsgreining og ráð-
gjöf við leiðaval, og undirbúningur 
mats á umhverfisáhrifum.

Þróunarfélag stofnað vegna 
lestar frá Keflavíkurflugvelli

✿ möguleg útfærsla Borgarlínu

Ferðamenn gætu komist beint frá Keflavíkurflugvelli að BSÍ með fluglestinni. 
FréttaBlaðið/Vilhelm

Kostnaðurinn af 
samnýtingu væri 

óviss, en skýr 
samlegðaráhrif. 
Runólfur Ágústsson, 
verkefnastjóri

Reykjavíkurborg mun 
koma til með að eiga tvö 
prósent í þróunarfélaginu í 
kringum fluglestina.

102
milljarðar króna væri 
kostnaðurinn við gerð flug-
lestarinnar.
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Gunnar

Mín skoðun Logi Bergmann

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Aths. Ég er ekki með forsetakosningar á heilanum 
og til að gæta hlutleysis verða frambjóðendur 
ekki nafngreindir.

Ég fór í sund um daginn og hitti þar kunningja 
minn. Við þekkjumst alveg ágætlega en eigum kannski 
frekar fátt sameiginlegt. En hann er mjög skemmti-
legur og ég er eiginlega alveg viss um að honum finnist 
ég mjög fínn gaur. Þannig að við fórum að ræða um 
hluti sem skipta engu máli. Eins og forsetakjörið. Og 
þá fór minn maður í gang.

Hann sagði að hann væri eins og rasisti. Hann 
liti í raun ekki á fólkið sem ætlaði að kjósa D sem 
hluta af sinni þjóð. Það væri svo fáránleg hugmynd 
að það tæki ekki tali. Ég leyfði honum að tala (hann 
er mælskur og með frekar fallega rödd) og hann gat 
bara ekki hætt. Miðað við mann sem átti ekki orð yfir 
þennan frambjóðanda, þá notaði hann rosalega mörg 
orð. Og flest ekkert sérstaklega falleg.

Frambjóðandi A var hins vegar (að hans mati) 
algjörlega sjúklega meiriháttar. Hann væri allra 
manna líklegastur til að koma öllu hér á réttan kjöl og 
gera alla glaða og hamingjusama.

Svo hitti ég annan, sem ég þekki ágætlega og veit að 
er alveg í lagi, sem sagði að frambjóðandi D væri eini 
maðurinn með viti og sá eini sem kynni þetta, svona 
eins og við værum að ræða um að fá múrara til að 
skella upp tröppum. Og hann bætti við að frambjóð-
andi G væri stórhættulegur. Hann vildi jafnvel ganga í 
Evrópusambandið. Og það væri svakalegt.

Nú á ég ennþá eftir að skila BA-ritgerðinni minni í 
stjórnmálafræði. En hvernig ætli þetta gangi fyrir sig:

G: Já, hæ! Er þetta hjá Evrópusambandinu?
E: Já.
G: Ég var að hugsa um að ganga í sambandið?
E: Einmitt. Og einhverjir fleiri með þér?
G: Já. Allir á Íslandi.
E: Ok … Geturðu hinkrað smástund? Ég ætla að athuga 
hvort það er laust ...

Eigum við að vera öll á sömu blaðsíðu? Við erum 
að velja forseta. Jújú. Hann gerir alveg helling en mest 
er hann í svona einhverju skaðlausu dundi. Hann er á 
einhverjum frumsýningum og í boðum og ferðalögum 
og heimsóknum.

að sameina þjóðina
Við erum ekki að velja mann með ofurkrafta. 
(Reyndar er ég nokkuð viss um að einn frambjóðandi 
(Á) getur fært hluti með þessu augnaráði.) Og höfum 
það alveg í huga að við erum ekki að fara að velja 
sameiningartákn. Veit einhver hvaðan sá brandari er 
kominn?

Forsetar eru ekki sameiningartákn. Nema kannski 
vinur minn í Túrkmenistan, Gurbanguly Mälikgul-
y ýewiç Berdimuhamedow. Við erum ekki að kjósa 
forseta til að lesa okkur í svefn eða sjá til þess að allir 
séu vinir. Þetta eru kosningar. Það mun einn vinna 
og hann verður forseti. Og við þurfum bara að sætta 
okkur við það. Þeir sem segjast ætla að flýja land ef 
einhver verður forseti eru eins og fýlugjarnir unglingar 
sem hóta að flytja að heiman ef foreldrar slökkva á 
routernum. Þeir þurfa bara knús.

Veljum okkur vin
Sjálfur ætla ég að mæta á kjörstað. Það er alltaf ákveð-
in stemning sem fylgir því. Og mér er alveg sama hvað 
aðrir kjósa. Mér kemur það bara ekki við. En ég held 
að það sé ágætis pæling að kjósa þann sem þú gætir 
helst hugsað þér að fara í bíó með. Eða á djammið, 
eða húsdýragarðinn eða IKEA. Eða bara hvað sem 
þér finnst skemmtilegt að gera. Ef við erum ekki með 
ákveðnar skoðanir á þessu, þá held ég að við ættum að 
hugsa þannig um forsetann; sem félaga sem gæti verið 
gaman að hanga með.

Það hvarflar hins vegar ekki að mér að gefa öðru 
fólki ráð um hvað það eigi að kjósa. Hver myndi svo 
sem taka mark á ráðum frá manni sem ákvað að fá sér 
hvítar flísar á eldhúsgólfið hjá sér?

Aðeins um sameiningartákn

OPIÐ Í DAG 
LAUGARDAG, KL. 11-15  
ÁFRAM SAMA LÁGA VERÐIÐ Í SÓLINA 
FLUG, GISTING, ÍSL.FARARSTJÓRN OG TASKA
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SUMARFRÍ VERÐ FRÁ 49.900 KR.  

Fyrstu kappræður forsetaframbjóðendanna 
fóru fram á Stöð 2 á fimmtudagskvöld. 
Kannanir hafa sýnt yfirburðastöðu Guðna 
Th. Jóhannessonar, sem nýtur fylgis allt 
að 2/3 kjósenda. Markmið hinna frambjóð-
endanna í sjónvarpssal hlýtur því að hafa 

verið að reka Guðna á gat og snúa taflinu sér í hag.
Keppinautarnir eru varla ánægðir með niður-

stöðuna. Guðni sigldi  lygnan sjó, tók litla áhættu og 
komst vel frá sínu, þótt honum hafi vafist tunga um 
tönn þegar talið barst að Evrópusambandinu.

Davíð Oddsson, skæðasti keppinauturinn hingað 
til, reyndi að klóra í Guðna. Meðölin voru gamal-
kunn úr smiðju Davíðs. Hann bendlaði Guðna við 
Samfylkinguna, nokkuð sem Davíð telur ekki líklegt 
til pólitískra vinsælda miðað við stöðu þess ágæta 
flokks. Guðni hristi ávirðingar Davíðs léttilega af sér.

Davíð virtist kominn í annan ham en áður í 
kosningabaráttunni. Landsföðurlegi og auðmjúki 
grínistinn var á bak og burt. Í hans stað var kominn 
gamli pólitíski vígamaðurinn sem stærði sig af eigin 
afrekum og snupraði fréttamann sem honum þótti 
andsnúinn sér. Sjáum hvernig hamskiptin ganga í 
kjósendur.

Andri Snær Magnason fjallaði af eldmóði um sínar 
hugsjónir. Andri var með sviðsskrekk. Hann sveiflaði 
höndunum ótt og títt til að leggja áherslu á mál sitt, 
en tókst samt ágætlega upp. Andri Snær er sá fram-
bjóðendanna sem er með skýrasta sýn. Hann hefur í 
mörg ár barist fyrir náttúruvernd. Í þættinum bætti 
hann launajafnrétti kynjanna og læsi skólabarna á 
listann.

Halla Tómasdóttir var mögulega sá frambjóðenda 
sem best komst frá sínu. Hún virtist full sjálfstrausts, 
var ákveðin og talaði af röggsemi. Kannski á hún 
mest inni. Spennandi verður að sjá hvort hún tekur 
kipp í könnunum.

Áherslur frambjóðendanna eru kannski ekki 
svo ólíkar. Enginn þeirra virtist fylgjandi inngöngu 
Íslands í Evrópusambandið, þótt Andri Snær kæmist 
þar næst. Allir nema Davíð lýstu þó þeirri skoðun að 
eðlilegast væri að þjóðin kysi um málið.

Ekki var mikill áherslumunur þegar talið barst að 
stjórnarmyndun. Öll virtust á því að forseta bæri við 
eðlilegar aðstæður að halda sig að mestu til hlés en 
stuðla að því að í landinu sæti traust stjórn. 

Um málskotsrétt forseta voru tvö sjónarmið. Guðni 
og Davíð telja að undirskriftir einar eigi ekki að duga 
til að knýja fram þjóðaratkvæði. Sannfæring forseta 
eigi að spila stóra rullu. Halla og Andri aðhyllast 
frekar hugmyndir um beint lýðræði. Þau myndu 
vilja setja sér vinnureglur um slíkt þótt ekki kæmi til 
stjórnarskrárbreytinga. Andri skipar sér með skýrum 
hætti í sveit þeirra, er vilja staðfesta stjórnarskrár-
drögin, sem vefst fyrir Alþingi, en þjóðin hefur þegar 
samþykkt í kosningum.

Hvað sem þessum vangaveltum líður getur niður-
staðan varla verið önnur en sú að Guðni hafi komið 
standandi frá sínu fyrsta stóra prófi. Nú reynir á hina 
frambjóðendurna að saxa á forskotið sem eins og 
sakir standa virðist allt að því óyfirstíganlegt. 

Guðni í höfn?

Davíð virtist 
kominn í 
annan ham 
en áður í 
kosninga
baráttunni. 
Landsföður
legi og 
auðmjúki 
grínistinn var 
á bak og burt. 
Í hans stað 
var kominn 
gamli póli
tíski víga
maðurinn.
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Misstu ekki af reynsluakstursleik 
Hyundai í dag frá 12-16

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is    OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

EM HÁTÍÐ HYUNDAI

Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hyundai er einn af aðalstyrktaraðilum UEFA EURO 2016

VEGLEGIR EM VINNINGAR OG GLÆSILEG TILBOÐ!

Grillaðar pylsur
og gos handa
gestum
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EM AFSLÁTT
AF NÝJUM HYUNDAI

BÖRNIN FÁ

EM GLAÐNING

Í TILEFNI DAGSINS

KYNNIÐ YKKUR

Nú er þátttaka í reynsluakstursleik Hyundai á lokasprettinum. Allir sem reynsluaka eiga 
möguleika á að vinna VIP ferð fyrir tvo til Marseille, hátíðarkvöldverð þann 17. júní og miða 
á Ísland-Ungverjaland 18. júní. 

Veglegur EM afsláttur fylgir öllum nýjum Hyundai bílum og sérstakur EM aukahlutapakki 
er í boði með öllum nýjum Hyundai Tucson og Santa Fe að verðmæti allt að 600.000 kr.



Öflug þjónusta
við leigjendur
Leigjendur okkar vita nákvæmlega hvert þeir eiga að leita ef íbúðin þeirra þarfnast 
viðhalds og þökk sé góðu samstarfi við Securitas getum við sinnt neyðartilfellum allan 
sólarhringinn. Almenna leigufélagið hefur gert leigu að raunhæfum valkosti  
á húsnæðismarkaði með því að tryggja leigjendum örugga búsetu. 

almennaleigufelagid.is Samstarf Almenna leigufélagsins og 
Securitas tekur til allra íbúða félagsins.
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Almenna leigufélagið býður leigjendum sínum sólarhringsþjónustu

Langtíma 
leigusamningur

Sveigjanleiki

24/7  þjónusta

„Öll umsjón er til fyrirmyndar og vel hugsað um sameign og lóð. Okkur 
fjölskyldunni líður rosalega vel hérna.“ 
– Selma, íbúi í Brautarholti

„Ég hef alltaf búið í eigin húsnæði en er nú að leigja í fyrsta sinn. Ég hafði 
heyrt margar hryllingssögur af leigusölum en þjónustan hefur verið góð  
og ábendingum vegna viðhalds alltaf sinnt fljótt og vel.“  
– Gylfi, íbúi við Skyggnisbraut   

„Við erum mjög ánægð með að hafa komist beint í langtímaleiguíbúð  
eftir langa dvöl erlendis.“  
– Elías og Birna, íbúar í Hátúni

Þegar þrír af fjórum kjósendum 
flokks hætta að styðja hann 
snýst það ekki um umbúðir 

heldur innihald, um stefnu og trú-
verðugleika. Til að snúa vörn í sókn 
dugar ekki að tala. Samfylkingin 
þarf að gera.

Við þurfum að skapa traust með 
því að segja afdráttarlaust að við 
munum ekki mynda stjórn með 
Sjálfstæðisflokknum bak kosning-
um. Hann er ósamstarfshæfur vegna 
spillingarmála og hefur heitið því 
að standa gegn öllum kerfisbreyt-
ingum. Það er þess vegna sjálfsagt 
að eyða efasemdunum sem urðu 
til 2007 með því að ákveða strax að 
kjósi fólk okkur fær það ekki Sjálf-
stæðisflokkinn.

Stjórnarskrármálið er líka stórt 
trúverðugleikamál. Við eigum strax 
að semja við aðra stjórnarandstöðu-
flokka um hvernig það verði klárað 
að kosningum loknum. Svo við 
getum með sanni sagt að við höfum 
fylgt þessu lykilmáli í baráttunni 
gegn spillingu og fyrir lýðræði alla 
leið. Það sé þegar umsamið og lýst 
því með hvaða hætti því verði lokið.

Þá eigum við að ná stjórnarand-
stöðunni saman um fá en skýr sam-
eiginleg loforð sem verði að veru-
leika fáum við til þess meirihluta. 

Fá en skýr – til að skapa traust á því 
að þeim megi ná.

Við þurfum líka að henda ýmsum 
áherslum sem urðu til í bólunni. 
Sækja nýjan kraft í grunngildi jafn-
aðarstefnunnar. Almennt opin-
bert heilsugæslukerfi og opinber 
spítali sem ekki sligar fólk með 
gjöldum. Félagslegar lausnir í hús-
næðismálum eins og við byggðum 
upp á síðustu öld, svo sem verka-
mannabústaðir, kaupleiga og hús-
næðissamvinnufélög. Evran er besta 
langtímalausnin en við verðum að 
horfast í augu við að hún er ekki 
jafn nærtæk og áður var. Þess vegna 
þurfum við að kynna miklu ein-
dregnari stefnu gegn óhóflegum 
bankakostnaði og okurvöxtum 
þangað til evran fæst.

Við eigum að sæta lagi og ná 
árangri þegar á þessu kjörtímabili. 
Nýta þá samstöðu sem fyrir hendi 
er í landinu og lögfesta rétt fólks til 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Jafnhliða 
getum við bannað hið endalausa 
málþóf, aukið með því traust á 
stjórnmálum og gert Alþingi starf-
hæft á ný.

Með reynslu mína af myndun 
Reykjavíkurlistans hef ég boðið 
mig fram til formanns Samfylk-
ingarinnar til að freista þess að ná 
svipuðum árangri á landsvísu og við 
náðum þá í borginni. Nái ég kjöri 
hyggst ég ekki sækjast eftir efsta 
sæti í Reykjavík í komandi kosn-
ingum. Með því vil ég sýna í verki 
að þó mikilvægt sé að formaður sé 
reyndur er líka mikilvægt að hann 
skapi með fordæmi sínu tækifæri 
til endurnýjunar í forystusveitinni. 
Látum verkin tala.

Sýnum í verki
Helgi Hjörvar 
alþingismaður 
Samfylkingar og 
formaður um-
hverfisnefndar 
Alþingis

Í velflestum þróuðum, vestrænum 
ríkjum er sameiginleg forsjá 
barna nánast heilög regla sam-

kvæmt alþjóðlegum samþykktum 
er varða réttindi barna. Þessar sam-
þykktir sjá til þess að grundvallar-
réttindi barns til þess að þekkja og 
umgangast báða foreldra og fjöl-
skyldur þeirra séu virt þó svo að 
leiðir foreldra hafi skilið. Þannig 
hafa foreldrar jafnan rétt til þess 
að hlutast til um vöxt og viðgang 
barns síns til fullorðinsára þó svo 
að barnið hafi lögheimili hjá öðru 
hvoru foreldrinu.

Sameiginlegur og jafn  
íhlutunarréttur foreldra
Að sjálfsögðu er því foreldri sem 
barn býr hjá heimilt að taka ákvarð-
anir um daglegar nauðþurftir 
barnsins, til dæmis fatakaup, tann-
læknisþjónustu o.s.frv.; en þegar að 
meiriháttar ákvörðunum kemur, þá 
þurfa báðir foreldrar að koma þar 
að, svo sem eins og þegar að vali á 
trúarbrögðum kemur, vali á skólum, 

tómstundaiðju og sumarfríum svo 
nokkuð sé nefnt; þá skulu foreldrar 
standa sameiginlega að ákvörð-
unum um meiriháttar læknisað-
gerðir á barni, brottförum úr landi 
o.s.frv. Þannig þurfa foreldrar, þótt 
fráskildir séu, sífellt að standa sam-
eiginlega vörð um rétt og velferð 
barns síns, án allrar íhlutunar um 
einkalíf hvor annars.

Á Íslandi búa börn fráskilinna 
foreldra í meira en 90% tilfella hjá 
móður og þegar íslensk barnalög 
eru skoðuð kemur í ljós hve úrelt 
þau eru í allri framkvæmd, hvernig 
þau stuðla að mismunun varðandi 
jafnan íhlutunarrétt foreldra, stuðla 
beinlínis að því að skapa skilyrði 
fyrir „aðalforeldri“ og „aukafor-
eldri“, það er forsjár- og umgengnis-
foreldri. Á Íslandi viðgengst það 
sem sé að svokallað forsjárforeldri, 
það er það foreldri sem barn býr hjá, 
oftast móðirin, taki einhliða allar 
ákvarðanir um barnið eða börnin 
og útiloki þau jafnvel frá öllum 
samskiptum við föður og föðurfjöl-
skyldu, allt í skjóli barnalaga.

Það sem fylgir svo í kjölfar 
sífelldra hindrana og jafnvel algerrar 
útilokunar umgengnisforeldris, 
oftar en ekki fylgt eftir með illmælgi 
og tilhæfulausum rógi, er svokölluð 
foreldrafirring. Barn sem heyrir ekki 
annað en neikvæðar athugasemdir 
um umgengnisforeldri forðast smátt 
og smátt öll samskipti við það. 

Umgengnisforeldri, sem borgar fullt 
meðlag og er oftar en ekki fullfært 
til íhlutunar um uppeldi barns síns, 
án nokkurs saknæms í fari sínu né 
umhverfi, fær hvergi rönd við reist.

Íslenskt samfélag  
þarf að athuga sinn gang
Hér er nú komið að því að Íslend-
ingar, sem vilja telja sig til siðaðra 
þjóða, taki á þessu ófremdarástandi 
og virði grundvallarréttindi barns til 
að þekkja og umgangast báða for-
eldra jafnt. Það að svipta barn þess-
um rétti telst nú orðið grafalvarlegt 
og saknæmt athæfi. Spurning er hve 
lengi duttlungum forsjárforeldra á 
að líðast að fótum troða grund-
vallarréttindi barna sinna viður-
lagalaust. Athuga ber að nú munu 
vera vel á annað þúsund börn hér á 
landi er búa við sífelldar hindranir 
og eða algera höfnun á samskiptum 
við umgengnisforeldri og þar með 
allan þann frændgarð sinn.

Við megum ekki gleyma bréfinu 
frá Félaginu um foreldrajafnrétti 
sem heitir „Óhreinu börnin hennar 
Evu“, sem sent var í maí 2013 til Sig-
mundar og Bjarna: „Á Íslandi eru um 
33.000 börn og um 14.000 foreldrar 
sem kerfisbundið er horft framhjá.“

Er þetta framtíðin á Íslandi, án 
foreldrajafnréttis, án sameiginlegs 
og jafns íhlutunarréttar foreldra 
þúsunda föðurlausra barna eða 
stundum móðurlausra?

Illa staðið að rétti barns 
til sameiginlegrar forsjár 
foreldra á Íslandi

François  
Scheefer, 
fv. formaður  
félags um vináttu 
og nemenda-
skipti Frakklands 
og Íslands
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25 stk. 110 lítra ruslapokar    
Einnig 200lítra 10 stk. kr. 795 (65my)

995

DOMAX 
byggingarvinklar. 
Mikið úrval

LLA-308 
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m 

18.990

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

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

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8-18

Grill, vorþrif og       
    gaman saman!

Deka Hrað 5 kg   

  1.890

Gróðurmold 20 l

490

2.390

ODEN EÐAL OLÍA á palla.  
Hágæða Silikonalkyd efni. 3 l.  

4.390Landora tréolía, 3 lítrar 

       
2.690

 1.790

Lavor One Plus 130
háþrýstidæla 

14.990
130 Max bar
420min Litrar
Fylgihlutir: Burstar,  
sápubrúsi 
& Turbóstútur.

Lavor Space 180 
háþrýstidæla

29.990 
180 Max bar 
510min Litrar
Pallahreinsir, bursti 
og aukaspíssar.

Öflugar hjólbörur, 90 lítra 

8.590

Truper 10574

1.895

Hlúaajárn Buf PGH316

1.890

 Blákorn 5 kg

1.290 

Truper 24”
greinaklippur

2.295  
Trup hekkklippur 23060 

         1.245  
Pretul greinaklippur

875  
Proflex Nitril 
vinnuhanskar

395

2.190
Verð frá

MIKIÐ ÚRVAL

Meister jarðvegsdúkur 
9961360 5x1,5 meter 

        795

Kaliber KG-1301 gasgrill  
3+1 brennarar/hliðarhella 
grillflötur 2520 cm2, 11,5KW 

47.900

Kailber KG-1503 Gasgrill  
3 x 3KW brennarar, 
grillflötur 2520 cm2, 9KW

43.900

M
IKIÐ

 ÚRVAL AF STIG
UM

 O
G

 TRÖ
PPUM

Bio Kleen  
pallahreinsir 1 líter 

895
5 lítrar kr. 3.295

Bíla & gluggaþvotta-
kústur, gegn um 
rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

2.790

Strákústur 30cm 
breiður

795

15 metra rafmagnssnúra

3.190 

Furukrossviður 
9-12-15-18mm þykkur 
Gæðavara. Gott verð

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Weber Milligróf 
múrblanda 25 kg

1.890

Weber Rep 980 5kg

1.650

DEKA SÍLAN vatnsfæla 5 lítrar 

         6.590                             

  

Gróðurmold 40 l

890

             

1 líter kr.  
1.790

Made by Lavor



      

 8.990 kr.   14.990 kr.

DIMA
Borðstofustóll. Hvítur og svartur. 
Með viðarlitum og svörtum löppum.

MARCUS
Borðstofustóll.  
Svartur, hvítur eða grár.

 4.990 kr.   7.990 kr.

CLEVELAND
Hornsófi með tungu. Hæri eða vinstri
tunga. Dökk- eða ljósgrátt áklæði.
Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm  149.990 kr.   189.990 kr. HELGAR 

SPRENGJA

BELINA 
Borðstofustóll.  
Hvítur eða svartur.

 9.995 kr.   19.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
20%

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri 
tunga. Svart bonded leður. 
Hnakkapúði seldur sér.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm

 129.990 kr.   169.990 kr.

AFSLÁTTUR
23%

VESTA
Tungusófi. Hægri og vinsti 
tunga. Miriam grátt og brúnt 
slitsterkt áklæði.
Stærð: 295 × 94/160 × 74 cm

 199.990 kr.  
 299.990 kr. AFSLÁTTUR

33%

AFSLÁTTUR
37%

AFSLÁTTUR
40%

 14.990 kr.  
 24.990 kr.

MARCUS 
Eldhúsborð. 90 x 90 cm H: 75 cm 

AFSLÁTTUR
40%

LEVANTO
Danskir hægindastólar. Til í leðri
og áklæði. Hallanlegir með snúningi.
Fáanlegir í mörgun litum í leðri.
Stærð: 77 × 75 × 109 cm

AFSLÁTTUR
20%

Leðurstóll með skemli

 119.800 kr.   149.980 kr.

KENYA
Hægindastóll.
Grábrúnt slit-
sterkt áklæði.

 39.990 kr.   
 59.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%

PASADENA
Borðstofuborð 6-12 manna. Spónlagt með villtri eik.
Stærð: 100 × 200 × 74 cm

Stækkanlegt 
í 300 cm. 
með stækk-
unum sem 
fylgja.

AFSLÁTTUR
20%

 269.990 kr.   339.990 kr.

BELINA 
Stækkanlegt eldhúsborð, viður/hvítt.
Stærð: 110 x 110/160 H: 74 cm 

 69.990 kr.   
 99.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%AVELINO 

Svefnsófi. Slitsterkt áklæði. Ljós- og dökkgrár og blár. 
Góð rúmfataskúffa. Stærð: 214 x 89 x 90 cm

 59.990 kr.  
 89.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%

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

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Fáanlegir í mörgun litum í leðri.
Stærð: 77 × 75 × 109 cm

AFSLÁTTUR
20%

Leðurstóll með skemli

 119.800 kr.   149.980 kr.

KENYA
Hægindastóll.
Grábrúnt slit-
sterkt áklæði.

 39.990 kr.   
 59.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%

PASADENA
Borðstofuborð 6-12 manna. Spónlagt með villtri eik.
Stærð: 100 × 200 × 74 cm

Stækkanlegt 
í 300 cm. 
með stækk-
unum sem 
fylgja.

AFSLÁTTUR
20%

 269.990 kr.   339.990 kr.

BELINA 
Stækkanlegt eldhúsborð, viður/hvítt.
Stærð: 110 x 110/160 H: 74 cm 

 69.990 kr.   
 99.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%AVELINO 

Svefnsófi. Slitsterkt áklæði. Ljós- og dökkgrár og blár. 
Góð rúmfataskúffa. Stærð: 214 x 89 x 90 cm

 59.990 kr.  
 89.990 kr.

AFSLÁTTUR
33%

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

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



Í dag
11.50 F1: Tímataka, Mónakó  Sport
13.00 BMW PGA  Golfstöðin
13.10 Fylkir - ÍA Sport 4
13.50 F4: Kielce - PSG Sport 2
13.50 Leiknir R. - Fjarðarb.  Sport 3 
15.50 F4: Kiel - Veszprém  Sport 
15.50 Hull - Sheff. Wed.  Sport 2
17.00 Dean & Deluca  Golfstöðin
18.15 Real Madrid - Atletico Sport
20.00 Demantamótaröðin   Sport 2

13.00 Þór/KA - KR Þórsvöllur
14.00 Fylkir - ÍA  Fylkisvöllur
14.00 Valur - FH  Valsvöllur
14.00 ÍBV - Stjarnan  Eyjar
14.00 Selfoss - Breiðablik  Selfoss
14.00 Keflavík - Grindavík Keflavík 
14.00 Leiknir R. - Fjarðarb.  Leiknisv. 

dagar í13
EM 2016

http://www.seeklogo.net

Á morgun
11.30 F1: Mónakókappakstur Sport 
13.00 BMW PGA  Golfstöðin
13.05 F4: Þriðja sætið  Sport 2 
15.50 F4: Úrslitaleikur  Sport 2 
16.50 Þróttur R. - ÍBV Sport 
17.00 Dean & Deluca  Golfstöðin
19.00 LPGA Volvik, golf Sport 4
19.50 KR - Valur Sport 

14.00 Þór - Haukar  Þórsvöllur 
14.00 Huginn - Fram Fellavöllur
16.00 HK - Selfoss Kórinn
16.00 Leiknir F. - KA  Fjarðabygg.h.
17.00 Þróttur R. - ÍBV Þróttarav.
19.15 Víkingur R. - ÍA  Víkin
20.00 KR - Valur KR-völlur

Tvær Norðurlandaþjóðir eru nú 
á EM í Frakklandi 2016 (Ísland og 
Svíþjóð) alveg eins og á þremur 
öðrum Evrópumótum (1992, 
2004, 2012) en mest voru þær 
þrjár á EM 2000. Norðurlanda-
þjóð hefur ekki komist upp úr 
riðlakeppninni á undanförnum 
tveimur Evrópumótum og ekki í 
gegnum átta liða úrslitin 
í 24 ár. Besta 
Evrópumót 
Norðurlanda-
þjóða var 
eina mótið 
á Norður-
löndum en 
Danir unnu 
EM í Svíþjóð 
1992 og gest-
gjafarnir, Svíar, 
komust þá í 
undanúrslit.

Ná FH-stelpur að vera með 
HreiNt mark í em-FríiNu? 
Fjórða umferð pepsi-deildar 
kvenna fer fram í dag og verður 
leikur Fylkis og ía sýndur beint 
á stöð 2 sport klukkan 14.00 en 
bæði liðin eru að bíða eftir sínum 
fyrsta sigri. Nýliðar FH eru við hlið 
stjörnunnar á toppi deildarinnar 
og hafa enn ekki fengið á sig mark. 
Þær heimsækja val á Hlíðarenda 
klukkan 14.00 í dag og takist 
Jeannette J. Williams að halda 
marki Hafnarfjarðarliðs- ins 
hreinu fjórða leik-
inn í röð þá verða 
FH-stelpurnar með 
hreint mark allt 
em-fríið. eftir þessa 
fimm leiki í dag 
verður nefni-
lega ekki spilað 
aftur í deildinni 
fyrr en 24. júní 
næstkomandi 
en það er bæði 
vegna leikja 
kvennalandsliðsins 
og em karla í 
Frakklandi.

Fótbolti „Þetta er ekki hefnd, 
þetta er nýtt tækifæri,“ sagði Diego 
simeone, knattspyrnustjóri atlético 
madrid, eftir að það lá fyrir að hans 
menn myndu mæta real madrid í 
úrslitaleik meistaradeildar evrópu 
í annað sinn á síðustu þremur árum.

Þann 24. maí 2014 var atlético 
madrid aðeins 90 sekúndum frá 
því að vinna meistaradeildina í 
fyrsta skipti en skalli sergio ramos 
kramdi hjörtu atlético-manna. eftir 
að hafa gefið allt í leikinn áttu þeir 
ekki meira eftir í framlengingunni 
þar sem real madrid skoraði þrjú 
mörk og tryggði sér sinn tíunda 
meistaradeildartitil. Þeir kalla hann 
„la Decima“.

Nú tveimur árum og þremur 
dögum síðar fá strákarnir hans 
simeone tækifæri til að leiðrétta 
það sem fór úrskeiðis á ljósvangi 
í lissabon. Þetta eru reyndar ekki 
sömu strákar og síðast, nema að 
litlum hluta. lið atlético madrid 
hefur tekið miklum breytingum á 
þessum tveimur árum og líklega 
verða bara fimm leikmenn sem 
byrjuðu leikinn 2014 í byrjunar-
liðinu í kvöld.

en þrátt fyrir mannabreytingar 
eru það sömu þættirnir sem ein-
kenna atlético-liðið; barátta, dugn-
aður, ákefð, gott skipulag, beittar 
skyndisóknir og mikil samstaða. Og 
þessir þættir munu einkenna liðið 
svo lengi sem Diego simeone er við 
stjórnvölinn hjá því. argentínu-
maðurinn er slagæðin í félaginu.

kollegi hans hjá real madrid, 
Zinedine Zidane, á misjafnar minn-
ingar frá úrslitaleikjum meistara-
deildarinnar. Flestir muna eftir 
undramarki hans sem tryggði real 
madrid sigur á Bayer leverkusen í 
úrslitaleiknum 2002 en áður hafði 
hann tapað tvisvar í úrslitaleik sem 
leikmaður Juventus.

Zidane tók við madrídarliðinu af 

rafa Benítez í janúar og hefur gert 
fína hluti á santíago Bernabeu. real 
madrid er með 80,8% sigurhlut-
fall í 26 leikjum undir hans stjórn. 
aðeins tveir leikir hafa tapast, annar 
þeirra gegn atlético madrid sem 
hefur aðeins tapað einum af síðustu 
10 leikjum gegn nágrönnum sínum.

„atlético eru sérstakir mótherjar. 
Þeir hafa unnið hin tvö bestu liðin 
í evrópu svo þetta verður mjög erf-
iður leikur,“ sagði Zidane í aðdrag-
anda úrslitaleiksins. Frakkinn 
benti einnig réttilega á að atlético 
madrid væri meira en bara varnar-
lið. atlético býr yfir gæðum, ekki 
jafn miklum og real madrid, en 
nógu miklum til að gera út um jafna 
leiki gegn sterkum liðum. stórkost-
legt einleiksmark saúls Niguez í 
fyrri leiknum gegn Bayern er besta 
dæmið um það.

aðalhausverkur Zidane verður 
að finna glufur á varnarleik atlético 
sem hefur þegar haldið Barcelona 
og Bayern í skefjum. varnarleikur 
real madrid hefur sömuleiðis verið 
góður í meistaradeildinni þótt mót-
herjarnir hafa ekki verið jafn sterkir 
og þeir sem atlético hefur þurft að 
mæta.

Zidane hefur tekist að finna 
jafnvægi í madrídarliðinu og luka 
modric hefur blómstrað undir hans 
stjórn. Cristiano ronaldo og Gareth 
Bale hafa sömuleiðis verið iðnir við 
kolann en sá fyrrnefndi er kominn 
með 16 mörk í meistaradeildinni 
í ár og vantar aðeins eitt mark til 
að jafna markamet sitt frá því fyrir 
tveimur árum.

ronaldo vill eflaust bæta fleiri 
titlum á ferilskrána en þrátt fyrir að 
hafa skorað 364 mörk í 347 leikjum 
fyrir real hefur liðið „aðeins“ unnið 
spænska titilinn og meistaradeild-
ina einu sinni með honum.

í meistaradeildinni er sagan alltaf 
á bandi real madrid en félagið skil-

greinir sig að stórum hluta út frá 
titlunum tíu. en sagan spilar ekki 
leikina og síðan simeone tók við 
atlético madrid hefur liðið verið í 
fullri vinnu við að fella risa. tveir 
eru þegar fallnir og það kemur svo í 
ljós í kvöld hvort sá þriðji fellur.
ingvithor@365.is

Fellir Atlético enn einn risann?
Madrídarliðin Atlético og Real mætast í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á San Siro í Mílanó í kvöld. Þetta 
er í annað sinn á þremur árum sem liðin mætast í úrslitum Meistaradeildarinnar en Real hafði betur síðast.

© GRAPHIC NEWS

28. maí, San Siro leikvangurinn, Mílanó, Ítalíu

REAL MADRID ATLETICO MADRID
Þjálfari
Zinedine Zidane
Fyrirliði
Sergio Ramos

Árangur í Meistaradeild

Árangur í Evrópukeppnum
Tíu meistaratitlar
Árangur í fyrra
Tap í undanúrslitum
(fyrir Juventus)

Þjálfari 
Diego Simeone

Fyrirliði
Gabi

Árangur í Meistaradeild

Árangur í Evrópukeppnum
Í úrslitaleik 1974 og 2014

Árangur í fyrra
Tap í fjórðungsúrslitum 

(fyrir Real Madrid)

Þetta er síðasta tækifæri spænsku 
risanna til að vinna titil í ár, eftir að 
félagið varð undir í baráttunni um 
spænska meistaratitilinn.

Er að berjast fyrir sínum fyrsta 
Evrópumeistaratitli en hefur verið 

slegið úr leik af Real Madrid 
síðustu tvö ár, þar af í 

úrslitaleiknum árið 2014.

S133 J43 T48 S27 J18 T12

Innbyrðisleikir 
liðanna

(frá upphafi)
Real 136 Atletico 67

Jafntefli 60

Deildarleikir liðanna 2015/16
Okt:
Feb:

Atletico
Real

Real
Atletico

1-1
0-1

Leiðin í úrslitaleikinnVann A-riðil með 
sextán stigum.

Vann C-riðil með 
þrettán stigum.

Roma 2-0 (ú), 2-0 (h)
16-liða úrslit

PSV 0-0 (ú), 0-0 (h)

Wolfsburg 0-2 (ú), 3-0 (h)
8-liða úrslit

Barcelona 1-2 (ú), 2-0 (h)

Man. City 0-0 (ú), 1-0 (h)
Undanúrslit

Bayern 1-0 (ú), 1-2 (a)

Vann 8-7 í vítakeppni

Tölfræði liðanna (12 leikir)
27
5

86
93

6801
81

54%

16
7

72
62

4583
76

46%

Mörk skoruð
Mörk fengin á sig

Skot á mark
Skot framhjá

Heppnaðar sendingar
Hornspyrnur

Með boltann að meðaltali
Cristiano
Ronaldo
16 mörk
4 stoðsendingar
37 skot á mark

Antoine
Griezmann

7 mörk
1 stoðsending

22 skot á mark

Heimild: UEFA, Gracenote.

Myndir: Getty 
Images

*Í Evrópukeppnum.

Oblak

Juanfran

Filipe Luis

Godin

Gimenez

Koke

Saul Niguez

Fernandez

GabiGriezmann

Torres

Navas

Marcelo

Carvajal

Kroos

Modric

Bale

Ronaldo

Casemiro

Benzema

Ramos

Pepe

Líkleg 
byrjunarlið

Dómari: Mark Clattenburg, Englandi 

Real hefur aldrei 
tapað fyrir spænsku 
liði í úrslitaleik 
Meistaradeildar 
Evrópu.

Árangur 
gegn 
spænskum 
liðum* 

Atletico hefur ekki tapað fyrir 
spænskum andstæðingi síðan 
í úrslitaleiknum gegn Real árið 

2014 - unnið fimm 
og gert þrjú 

jafntefli.

Árangur 
gegn 

spænskum 
liðum*

S10
J5

T3
S8

J4

T7

Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu 2016

Meistaradeildarbikarinn er að sjálfsögðu löngu kominn til Mílanó og hér sjást lögreglumenn bera bikarinn á milli sín í miðbæ Mílanóborgar í vikunni. FRéTTABLAðið/EPA

Þeir hafa unnið hin 
tvö bestu liðin í 

Evrópu svo þetta verður 
mjög erfiður leikur.

Zinedine Zidane, þjálfari Real Madrid
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Frá kr.
49.995

SALOU COSTA DE ALMERÍA

Frá kr. 69.995 
Netverð á mann frá kr. 69.995 m.v. 2 í 
herbergi/ íbúð/stúdíó.
6. júní í 10 nætur.

Frá kr. 91.970 m/hálft fæði innif. 
Netverð á mann frá  kr. 91.970 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í tvíbýli. 
Netverð á mann frá  kr. 124.095 m.v. 2 í 
tvíbýli. 
2. júní í 11 nætur.

Frá kr. 97.895 
Netverð á mann frá  kr. 97.895 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð. 
Netverð á mann frá  kr. 114.495 m.v. 2 í 
stúdíó. 
6. júní í 10 nætur.

Frá kr. 91.970 m/hálft fæði innif. 
Netverð á mann frá  kr. 91.970 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í tvíbýli. 
Netverð á mann frá  kr. 124.095 m.v. 2 í 
tvíbýli. 
2. júní í 11 nætur.

Frá kr. 103.845 
Netverð á mann frá  kr. 103.845 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð. 
Netverð á mann frá  kr. 123.295 m.v. 2 í 
stúdíó. 
16. júní í 10 nætur.

Frá kr. 124.095 m/allt innifalið 
Netverð á mann frá  kr. 124.095 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð. 
Netverð á mann frá  kr. 169.995 m.v. 2 í 
stúdíó. 
27. júní í 10 nætur.

Stökktu

Hotel Oasis Park

Omega Platanias

Hotel Zoraida Beach Resort

Helios Apartments Porto Platanias Village

COSTA DEL SOL

Frá kr. 89.895 m/ekkert fæði innif. 
Netverð á mann frá  kr. 89.895 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í íbúð. 
Netverð á mann frá  kr. 119.895 m.v. 2 í 
stúdíó. 
9. júní í 11 nætur.

Aguamarina Aparthotel

MALLORCA

Frá kr. 49.995 
Netverð á mann frá kr. 49.995 m.v. 2 í 
herbergi/ íbúð/stúdíó.
7. júní í 7 nætur.

Stökktu
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SPOTTPRÍS
ALGJÖRUM
SÓL Á

Allt að
54.500 kr.
afsláttur á mann

Bókaðu 
sól

KRÍT

Allt að 30.000 kr. afsláttur á mann Allt að 30.000 kr. afsláttur á mann Allt að 30.000 kr. afsláttur á mann Allt að 50.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 40.000 kr. afsláttur á mannAllt að 30.000 kr. afsláttur á mann Allt að 54.500 kr. afsláttur á mannAllt að 40.000 kr. afsláttur á mann

STÓRTILBOÐ Í SÓLINA! 
EKKI MISSA AF SÓLARFERÐ Á ALGJÖRUM SPOTTPRÍS



Kórinn Múltíkúlti kemur fram í Hörpu í dag.  Fréttablaðið/SteFán 

Fjölmenningu verður 
fagnað í Reykjavík í dag 
þegar Fjöl menningar
dagurinn verður haldinn 
hátíðlegur.

Þetta er í áttunda sinn 
sem dagurinn er haldinn og fjölmarg
ir listamenn taka þátt í honum. „Í 
fyrra var metþátttaka, yfir 15 þúsund 
manns komu og tóku þátt á einn eða 
annan hátt,“ segir Jóna Vigdís Krist
insdóttir, verkefnastjóri hjá Mann
réttindaskrifstofu Reykjavíkur sem 
stendur fyrir Fjölmenningardeginum.

Deginum verður fagnað í fyrsta 
skipti í Hörpu í ár. „Við höfum verið 
í Ráðhúsinu og Iðnó en það var orðið 
of þröngt svo að við fengum Hörpuna 
í ár þannig að allir geta tekið þátt.“

Dagskráin hefst með skrúðgöngu 
frá Hallgrímskirkju sem Dagur B. Egg
ertsson borgarstjóri fer fyrir og setur 
daginn svo formlega klukkan 13.

 Burtséð frá veðri og vindum má 
búast við miklu fjöri í göngunni 

en fjölmargar hljóm
sveitir, danshópar og 
aðrir listahópar taka 
þátt. 

Skrúðgangan endar 
svo í Hörpu þar sem 
markaður hefst klukk
an 14. Þar verður fjöl
þjóðlegur markaður þar 
sem kynnt verður handverk, 
matur, hönnun og menning frá yfir 
60 sýningaraðilum. 

Skemmtidagskrá hefst svo í 

Fjölmenningunni fagnað
Fjölmenningardagurinn er haldinn í áttunda sinn í Reykjavík í dag. 15 þúsund manns létu til sín taka í fyrra og var 
þá talað um metþátttöku. Brotið er blað í sögu dagsins en honum verður fagnað í sjálfri Hörpu í fyrsta skipti. 

Í fyrra var metþátt-
taka, yfir 15 þúsund 
manns komu og tóku 
þátt á einn eða 
annan hátt. 

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Hörpu klukkan 14.30. Þar verður 
meðal annars á boðstólum jap
anskur trommuhópur, HopTrop 
Balkandans, kínversk tónlistarat
riði, taílensk dansatriði. Bollywood
kennsla, taekwondosýningar, dans 
og stórbrotin gleði. Þá munu þjóð
þekktir skemmtikraftar láta til sín 
taka á sviði Kaldalóns, krakkarnir í 
Amabadama, Jóhanna Ruth sigur
vegari Ísland Got Talent og söng
konan Hildur. Gunnar Sigurðsson 
Hraðfréttamaður tekur sér stöðu 
kynnis og má vissulega gera ráð 

fyrir að gestir muni skemmta sér 
konunglega.  

Þar verður líka hægt að 
hlusta á kórinn Múltíkúltí 
sem er skipaður meðlim
um úr mörgum ólíkum 
menningarheimum, svo 
eitthvað sé nefnt.

Jóna segir að búast megi við 
mikilli stemmingu. „Það myndast 
alltaf skemmtileg stemming og 
mikil gleði á þessum degi.“

amabadama
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

Úrval er breytilegt eftir verslunum. Allar vörurnar fást í Iceland, Engihjalla. 

GÓMSÆT

TILBOÐ
Þú færð allt sem þú þarfnast í Iceland, á frábæru verði!

Fy
ri

r

af öllum pizzum
- þú velur

1. FLOKKS SS LAMBALÆRI

 FROSIÐ. 2,1–2,6 KG

1199
VERÐ ÁÐUR: 1498 KR. 

kr. kg

BEN & JERRY´S ÍS - 500 ML

FRÁBÆRT ÚRVAL

899
kr. 
stk.

BEN & JERRY´S Í

FRÁBÆRT Ú

Verð
frá:

ROCKSTAR ORKUDRYKKUR

500 ml.

249
kr. 
stk.



Það eru auðvitað allir 
búnir að fá leið á því 
að heyra mína sjúkra-
sögu. Það er skemmst 
frá því að segja að mér 
líður vel og það eru allir 

góðir við mig. Ég vil koma á fram-
færi þökkum til allra, hvar í sveit 
sem þeir eru settir,“ segir Edda Heið-
rún Backman brosandi er hún tekur 
á móti blaðamanni á heimili sínu á 
Vatnsstíg.

Það er fallegt um að litast á heim-
ili Eddu. Málverk prýða veggina og 
mörg þeirra eftir húsfreyjuna sjálfa 
sem málar svo snilldarlega með 
munni sínum, tækni sem hún lærði 
eftir að hún greindist með hrörn-
unarsjúkdóminn MND. Aðstoðar-
kona Eddu býður upp á kaffi og við 
hefjum spjallið.

Eddu Heiðrúnu þarf ekki að 
kynna, hún á að baki glæstan feril 
sem leik- og söngkona, leikstjóri og 
einnig sem myndlistarkona síðustu 
ár. Hún hefur líka verið öflug í bar-
áttunni fyrir auknum rannsóknum 
á taugakerfinu undanfarin ár enda 
þekkir hún baráttuna vel, hefur 
kynnst henni bæði sem sjúklingur 
og aðstandandi.

Sólarmegin í lífinu
Fyrir tæpum fjórtán árum fékk 
hún þau tíðindi að hún væri með 
ólæknandi hrörnunarsjúkdóm sem 
myndi hægt og rólega valda því að 
hún missti allan mátt í líkamanum. 
Sjúkdóminn þekkti hún vel þar 
sem bróðir hennar lést úr honum. 
Hún segir það auðvitað hafa verið 
töluvert áfall að fá þessa greiningu. 
Meðallíftími þeirra sem greinast 
eru fimm ár. „Manni bregður rosa-
lega fyrst en svo einhvern veginn 
venst þetta. Maður fer að hugsa: 
Hvað get ég gert, hvernig á að ég að 
vera, hvernig sjúklingur verð ég? Ég 
var alveg viss um að ég yrði vond-
ur sjúklingur,“ segir hún kímin en 
aðstoðarkona hennar segir það vera 
langt í frá. „Ég hef aldrei hitt þessa 
konu í vondu skapi,“ segir aðstoðar-
konan og Edda brosir til hennar.

Enda segir Edda jákvæðnina 
koma manni langt í lífinu, hún sé 
sterkt afl. „Ég hef alltaf viljað ganga 
sólarmegin í lífinu. Það er best fyrir 
mann sjálfan og best fyrir fólkið 
manns.“

Hún segir það líklega vera í eðli 
sínu að vera jákvæð og gefast ekki 
upp. „Ég er fædd til lífsins og ljóss-
ins, ég er bara þannig gerð. Ég veit 
ekki hvað hitt er. Ég á rosalega erfitt 
með að skilja það.“

Þrátt fyrir að vera í hjólastól og 
háð öðrum um aðstoð að öllu leyti 
dettur Eddu ekki í hug að sóa lífinu í 
það að láta sér leiðast. „Það geta allir 
látið sér leiðast, það væri mjög auð-
velt fyrir mig en samt hef ég nóg að 
gera. Mér leiðist ekki eitt andartak. 
Þá fer ég að reyna að hugsa, skoða 
náttúruna, blómin, fugla eða íhuga. 
Það er alltaf eitthvað að gera,“ segir 
hún.

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Þegar Edda fær hugmyndir þá 
kemur hún þeim í framkvæmd strax 
og gefst ekki heldur svo auðveldlega 
upp. Aðstoðarkona hennar bendir 
á að í fyrra hafi Edda verið lögð 
inn á spítala eftir að botnlanginn í 
henni sprakk. „Ég fór upp á spítala 
og læknirinn sagði ég færi ekkert 
aftur heim. Þá sagði vinkona mín: Þá 
þekkirðu ekki hana Eddu Heiðrúnu! 
Ég fór heim eftir viku,“ segir hún og 
brosir út í annað.

Vinir Eddu og systir hennar hafa 
staðið þétt við bakið á henni allt frá 
því hún fékk greininguna. „Fyrir mér 
eru vinir eitthvað það dýrmætasta 
sem maður á. Vináttubönd getur 
maður hnýtt alla ævi. Hjónaband 

getur fúnað ef það er ekki vináttu-
band sem fléttast um það. Það að 
eignast vin, það er eitthvað sem 
maður velur sjálfur og ég hvet alla 
til að raða vinum, sem búa yfir 
einhverjum góðum eiginleikum, í 
kringum sig eins og perlufesti.“

Missti áhuga á að leika
Fljótlega eftir að Edda greindist 
hætti hún að leika. „Ég var svo hepp-
in að ég missti áhugann á því að 
leika þegar ég veiktist. Þegar þú ert 
leikari þá finnst þér bara allt snúast 
um leiklist. Svo uppgötvar maður 
að það er líka líf fyrir utan leikhúsið 
og maður er ekki starfið manns og 
heldur ekki nafnið manns, maður 

er bara maður sjálfur. Þegar manni 
er allt í einu kippt út, sér maður að 
það gerist ekkert. Lífið bara heldur 
áfram. Svona hefur þetta alltaf verið. 
Það er svo skrýtið, það eru margar 
góðar og skemmtilegar manneskjur 
sem eru dánar,“ segir hún.

Aðalmálið að standa saman
Það geta líklega allir foreldrar gert 
sér í hugarlund að það sé erfitt að 
segja börnunum sínum frá því að 
þeir séu með ólæknandi sjúkdóm. 
Börn Eddu voru ung að árum þegar 
hún greindist. „Ég valdi góðan tíma 
til þess að segja þeim frá, jólafrí. Það 
komu upp alls konar tilfinningar. 
Það var faðmast og líka hlaupið ↣

Edda Heiðrún  
Backman segir það 
auðvitað hafa verið 
mikið áfall að greinast 
með ólæknandi 
hrörnunarsjúkdóm. 
Hún hafi hins vegar 
alltaf haft jákvæðn-
ina að vopni og 
veik indin hafi kennt 
henni þolinmæði  
og þrautseigju. 

Hef alltaf viljað vera 
sólarmegin  
   í lífinu

Hvað það er gaman 
að Hlæja og syngja. 
og faðma og kyssa. 
það eru Hlutir sem 
ég get ekki gert lengur. 
ég bara þarf að ímynda 
mér þetta.

FréttAblAðið/SteFán
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   Sögurnar í nýju ljósi

Í þessari bók fjallar Óttar Guðmundsson um kynlíf 
Íslendinga á söguöld með augum geðlæknisins. 
Meðal efnis:

•	 Kynlíf í heimi goðanna
•	 Staða kvenna
•	 Staða samkynhneigðra
•	 Framhjáhald
•	 Nauðganir
•	 Galdrar og kynlíf

„Mögnuð bók sem enginn má missa af.“

   Guðni Ágústsson

„Erum að lesa bókina upphátt til skiptis hvort fyrir 
annað – hlæjum, fræðumst og skemmtum okkur 
konunglega.“
       Bjarni Sigurbjörnsson

„Morðgátan er hæfilega dularfull og lausnin 
fremur óvænt. Bókin ætti því ekki að valda 

glæpasagnalesendum vonbrigðum. Þeir væru 
örugglega flestir til í að lesa fleiri bækur eftir 

finnsku glæpasagnadrottninguna.“
                    Kolbrún Bergþórsdóttir, DV

Nýr spennutryllir eftir Þórarin 
Freysson. Þessari bók sleppir enginn 

fyrr en á síðustu blaðsíðu.

Klassískt verk – talin með merkustu 
skáldsögum Frakka á 20. öld. 

Ómissandi bók fyrir áhugafólk um 
bókmenntir.

SuMarbækurnar!



Leikfélag Reykjavíkur stóð fyrir sýningum á Djöflaeyjan rís og hér sjást Edda Heiðrún og Guðmundur Björnsson í hlutverkum sínum í sýningunni í janúar 1987.

pláss og öryggi. Við erum fær um að 
rækta og framleiða fæðuna okkar. 
Þetta eru náttúruauðlindir og lífs-
kostir sem verða æ sjaldgæfari og 
verðmætari í heiminum. Það er 
alveg ljóst að við þurfum að skipta 
um gír. Við erum búin að einka-
væða lofthelgina. Við erum búin 
að einkavæða sjávarauðlindirnar. 
Við erum á fullu að klára að einka-
væða landið. Þetta hefur ekki leitt 
til neins annars en að breikka bilið 
milli ríkra og fátækra, svo ég tali nú 
ekki um gróðurhúsaáhrifin sem eru 
langt umfram spár og þegar farin að 
valda loftslagsbreytingum. Jörðin 
er farin að hósta og nær stundum 
ekki andanum.“

Þarf átak í umhverfismálum
Hún tekur fram að mannfólkið hafi 
margoft breytt um stefnu og lagað 
það sem ekki var í lagi. Nú þurfi slíkt 
átak í umhverfismálum.

„Það er mikilvægt að standa allt-
af með réttindum þeirra sem eiga 
undir högg að sækja. Mannréttindi 
virðast augljós, samanber afnám 
þrælahalds og afnám kynþátta-
stefnu, kvenréttindi og réttindi til 
kynhneigðar. Það hefur aldrei verið 

pólitískur vilji til að réttindi handa 
öllum næðu fram að ganga. Eitthvað 
sem var óhugsandi fyrir 100 árum er 
sjálfsagt í dag. 

Það þarf að skipta um kúrs. Við 
höfum oft gert það og nú þurfum 
við að gera það í umhverfismálum. 
Við stofnuðum Sameinuðu þjóð-
irnar til að koma á friði í heim-
inum – nú höfum við áttað okkur 
á því að til að koma á friði í heim-
inum þurfum við að lækna ýmis 
önnur vandamál. Ólæsi, fá hreint 
drykkjarvatn og að þjóðir heims 
fái notið auðlinda sinna í staðinn 
fyrir að stórfyrirtæki taki þær til að 
græða á þeim í þágu örfárra ríkra 
eigenda sinna. Einn mikilvægur 
þáttur í starfi Sameinuðu þjóðanna 
er umhverfismálin.“

Óréttlætið svíður
Edda segist ekki beint vera póli-
tísk en hafa þó sterkar skoðanir og 
helst sé það óréttlætið í heiminum 
sem svíði. „Ég er félagshyggjumann-
eskja svo fremi sem það lamar ekki 
einstaklingsfrumkvæðið og frjóa 
hugsun einstaklingsins, þess vegna 
er ég listamaður. Ég hef verið þjónn 
listarinnar, nú langar mig að vera 

þjónn náttúrunar. Betra er seint en 
aldrei.“

Hún hefur líka kynnst ýmsum 
hliðum samfélagsins eftir að hún 
veiktist, hliðum sem oft eru ekki 
sýnilegar. „Við verðum alltaf að 
hjálpa minnimáttar. Ef mér finnst 
eitthvað óréttlátt eða brotið á ein-
hverjum þá verð ég aum. Ég get 
alveg reddað mér en sumir geta það 
ekki. Sumir hafa ekki döngun í sér 
og sumir hafa ekki sjálfstraustið í 
það. Það er auðvitað erfitt að horfa 
upp á það.“

Edda hefur vakið athygli á lélegu 
aðgengi fyrir fatlaða víða sem hún 
segir að sé til skammar og beri 
vott um virðingarleysi. „Eftir að ég 
veiktist þá kynntist ég annarri hlið á 
mannlífinu sem hefur verið mér svo 
lærdómsríkt. Öryrkjar eru líka fólk, 
fólk sem þarf hjálp. Það óskar sér 
enginn að vera í þessari stöðu. Þjóð-
félagið er sett saman úr mörgum 
hlutum og þetta er einn fylgifiskur.“

Lífið er dýrmætt
Hún segir veikindin hafa kennt sér 
margt. Hvað lífið sé dýrmætt og 
mikilvægt að njóta þess. „Sem betur 
fer hlúði ég strax vel að sambandinu 
við vini mína og sjálfa mig. Minn 
sjúkdómur hefur kennt mér þolin-
mæði og þrautseigju. Þegar reynir 
á þá kemur fyrst í ljós úr hverju 
maður er gerður.“

Aðspurð hver sé stærsti lærdóm-
urinn af veikindunum þá er hún 
ekki í vafa. „Hvað það er gaman að 
hlæja og syngja. Og faðma og kyssa. 
Það eru hlutir sem ég get ekki gert 
lengur. Ég bara þarf að ímynda mér 
þetta.“

Edda segist þó aldrei vera reið yfir 
því að hafa veikst og hún hafi aldrei 
hugsað af hverju það hafi þurft að 
koma fyrir hana. „Nei, ég hugsaði: 
Af hverju ekki ég? Ég er mjög góður 
kandídat í að vera sjúklingur.“

Edda heldur ótrauð áfram að 
mála og stefnir á að halda sýningar 
í sumar. Hún segir það hafa hjálpað 
sér mikið við að takast á við lífið í 
breyttum aðstæðum að geta málað, 
nokkuð sem hún hafði ekki gert 
áður en hún veiktist. „Þetta byrjaði 
þannig að ég þurfti að hafa eitthvað 
fyrir stafni. Ég ætlaði varla að þora í 
tíma, ég hélt það myndu allir horfa 
á mig,“ segir hún. Sú var ekki raunin. 
Nú hefur hún málað hundruð mál-
verka sem eru eftirsótt.

Sumarið fram undan er ekki bara 
annasamt þegar kemur að listinni 
heldur standa hin nýstofnuðu sam-
tök, Rödd náttúrunnar, fyrir tveim-
ur viðburðum þann 5. og 11. júní 
næstkomandi. Þar verður slegið upp 
heljarinnar veislum. Viðburðurinn 
þann 5. júní er listaverkauppboð og 
þann 11. júní verða rapptónleikar, 
fatamarkaður, tískusýning og upp-
boð. Það er henni ljúft og skylt að 
standa fyrir þessum viðburðum 
enda það sem brennur á henni. „Við 
verðum að láta til okkar taka áður 
en það verður of seint að bjarga 
jörðinni.“

í burtu. Það er mjög misjafnt 
hvernig fólk bregst við. Aðalmálið er 
að standa saman, að þau finni það.“

Edda segir mikilvægt að vera góð 
fyrirmynd. „Foreldrar taka ábyrgð á 
uppeldi barna sinna og það skiptir 
máli að vera góð fyrirmynd. Uppeldi 
er hlaðið gildum. Það þýðir ekki að 
segja „þú skalt aldrei reykja“ með 
kveikt í sígarettunni. Ef þú vilt að 
barnið þitt lesi þá lestu fyrir það. 
Það eru alls konar hugmyndir og 
hugmyndafræði fólgin í því sem 
barnið andar að sér, það nemur 
ósagðar hugsanir. Þess vegna skiptir 
máli að vera jákvæður. Þú ert alltaf 
fyrirmynd. Svo kemur að því vanda-
sama hlutverki þegar barnið fer að 
vera ósammála manni að maður 
hefur ekki alltaf rétt fyrir sér. Þá 
er hægt að notast við fyrirgefning-
una og trúnað. Þetta er svokölluð 
framþróun: sjálfbær framþróun. 

Að sama skapi skiptir félagsleg 
hegðun okkar máli, í því samhengi 
erum við líka fyrirmyndir – hvernig 
getur nokkur tekið út úr þeim sjóði 
sem hann borgar ekki í?“ spyr Edda 
og heldur áfram: 

„Ég vil taka það fram að mér 
finnst ekkert ljótt að græða peninga. 
Sá sem græðir hefur vissan hæfileika 
sem gerir honum kleift að skapa 
verðmæti úr auðlindum jarðar, 
jafnt á láði sem legi. Það sem gerist 
þegar þessi verðmæti verða til er 
að viðkomandi manneskja verður 
rík af peningum eða auðæfum, 
nærfjölskyldan nýtur góðs af því, 
vonandi samfélagið svo og þjóð-
félagið. Það sem hefur hins vegar 
gerst á undanförnum 30 til 40 árum 
er að þessi gróðavon hefur breyst í 
græðgisvon, fólk tímir ekki að borga 
til þjóðfélagsins skatta,“ segir hún 
og þykir miður. „Hugtakið „græða“ 
hefur marga merkingu og ekki að 
ástæðulausu. Til dæmis að græða 
sár, svörð, samfélag og svo fram-
vegis. Græðari er til dæmis maður 
sem notar óhefðbundnar aðferðir 
til þess að lækna, í flestum tilfellum 
manneskjur. Peningar eru einhvers 
konar afl, einhvers konar orka, ef við 
eigum of mikið af þeim og pössum 
okkur ekki að deila þeim réttlát-
lega niður, þá leitar þetta afl eins og 
vatnið í sprungurnar, gallana – svo 
frostspringur allt.“

Rödd náttúrunnar
Náttúruverndarmál eru Eddu hug-
leikin. Á dögunum stofnaði hún 
náttúruverndarsamtökin Rödd nátt-
úrunnar ásamt góðum hópi fólks. 
Formaður félagsins er náttúran sjálf. 
„Höfuðáherslan er verndun hálend-
isins. Við ætlum að veita náttúrunni 
rödd og réttindi,“ segir hún.

„Mér finnst við vanþakklát. Okkar 
brýnasta verkefni er að bjarga jörð-
inni. Allt sem við búum til kemur 
frá þessari jörð. Þess vegna er hún 
kölluð Móðir Jörð. Það er tími til 
kominn að við förum að vernda 
hana og passa. Jörðin er ekki dauður 
hlutur. Hún er lifandi hnöttur með 
æðakerfið utan á sér, það er árnar, 
fljótin og höfin. Lungun eru líka 
úthverf, Amazon-regnskógarnir 
– þeir binda kolefni og framleiða 
súrefni, sem fer út í loftið og aðeins 
örþunnt lag, ósonlagið, heldur þessu 
öllu saman eins og líknarbelgur 
utan um barn,“ segir Edda.

„Ég vil að minn forseti verði rödd 
náttúrunnar og sendiherra hennar. 
Jörðin er full af auðlindum sem 
sumir hafa ókeypis aðgang að og 
njóta góðs af því. Sumir erfa auðæfi 
í formi auðlinda, en fullt af auð-
lindum eigum við sameiginlega. Því 
miður virðast sumir misskilja þetta 
og stunda rányrkju og drepa dýr til 
þess eins að græða. Við stöndum 
frammi fyrir útrýmingu dýrateg-
unda af mannavöldum sem er svo 
víðtæk að önnur eins útrýming 
hefur ekki átt sér stað síðan risaeðl-
urnar dóu út fyrir 65 milljónum ára. 
Þegar tegund deyr út þá á hún aldrei 
afturkvæmt á þessa jörð.“

Edda segir Íslendinga eiga að 
huga betur að náttúruauðlind-
unum og bera virðingu fyrir þeim. 
Þetta séu okkar raunverulegu verð-
mæti. „Við eigum svo margt; vatn, 
fallegt land, víðáttumikla nátt-
úru, heitt vatn, hreina orku og nóg 

Hér má sjá Eddu Heiðrúnu við vinnuborðið sitt þar sem listaverkin verða til. 

Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir og Edda Heiðrún æfa Villiöndina sem sýnd var  
í Þjóðleikhúsinu. 

↣

Sem betur fer hlúði 
ég Strax vel að 
Sambandinu við vini 
mína og Sjálfa mig. 
minn Sjúkdómur hefur 
kennt mér þolinmæði 
og þrautSeigju. þegar 
reynir á þá kemur 
fyrSt í ljóS úr hverju 
maður er gerður.
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HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

VERIÐ VELKOMIN AÐ  
DVERGSHÖFÐA 2

Bíllinn heldur 
ábyrgðinni með  
vottuðum varahlut
frá okkur!

LÆGRA VERÐ

3 ÁRA ÁBYRGÐ

VOTTUÐ GÆÐI

Í SÓL OG 
SUMARYL!
Á kagginn það allra besta skilið

Samkvæmt reglugerð  
frá Evrópuráðinu  
eru vottaðir varahlutir:

 Varahlutir sem eru framleiddir af  
 ökutækjaframleiðendum sjálfum. 

 Varahlutir sem eru framleiddir af  
 sjálfstæðum varahlutaframleiðendum  
 að beiðni ökutækjaframleiðanda.  
 Nú getur varahlutaframleiðandinn merkt  
 þessa varahluti með sínu vörumerki 
 ásamt vörumerki ökutækjaframleiðandans.

 Varahlutir sem eru framleiddir af 
 viðurkenndum varahlutaframleiðendum  
 (óháð því hvort þeir eru birgjar upp-  
 runalegs búnaðar eða ekki) sem eru  
 tæknilega eins og þeir varahlutir sem  
 eru notaðir upphaflega í ökutækinu.







Útgefandi  
Samfylkingin Hallveigarstíg 1 s. 414-2200

Ábyrgðamaður 
Kristján Guy Burgess

Veffang
Samfylking@samfylking.is

FormannsFramBjóðendur  
samFylKinGarinnar

HVer eru þau?

Tónlistarmaðurinn Valdimar Guðmundsson, Inga Björk Bjarnadóttir 
listfræðingur, Anna Svava leikkona og Haukur Hólmsteinsson 
heimspekingur tóku formannsframbjóðendur Samfylkingarinnar tali 
og kynntust þeim betur, hvert með sínum hætti. Þau komust að því 
hver Oddný, Helgi Hjörvar, Magnús Orri og Guðmundur Ari eru og 
hvers vegna þau bjóða sig fram til formennsku í Samfylkingunni.

Samfylkingin stendur í stórræð-
um. Við köllum á fólkið okkar 
sem býr um allt land og höldum 
saman landsfund á Grand Hótel 
um næstu helgi.

Á sama tíma taka allir flokks-
félagar þátt í að velja nýjan for-
mann í kosningu sem hefst í dag. 
Úrslitin liggja fyrir klukkan 18 á 
föstudaginn.

Á landsfundinum kjósum við 
nýja forystusveit til að vinna með 
nýjum formanni að sókn Samfylk-
ingarinnar, stillum saman strengi 
og mótum áherslur flokksins til 
framtíðar.

Allir landsfundarfulltrúar 
taka í sameiningu þátt í að semja 
ályktanir fundarins og leggja 
þannig línurnar fyrir kosning-
ar í haust.

Yfirskriftin á landsfundinum 
var valin í könnun meðal flokks-
fólks: Eitt samfélag fyrir alla.

Það táknar að enginn skuli skil-
inn eftir í samfélaginu en líka að 
enginn eigi að komast undan þátt-
töku í sameiginlegum verkefnum 
okkar allra, með því að koma fjár-
munum sínum í skattaskjól.

Yfirskriftin merkir að allir 
séu velkomnir í okkar samfélag, 
við séum opin fyrir alþjóðlegum 
straumum, tökum sameiginlega 
ábyrgð á stórum viðfangsefnum 

og ætlum að mæta framtíðinni 
saman.

Verkefni þjóðmálanna eru 
ærin og á landsfundinum leitum 
við leiða til að byggja upp fyrsta 
flokks heilbrigðisþjónustu, finn-
um svörin við því hvernig allir 
geti komið sér upp þaki yfir höf-
uðið, hvernig nýrri stjórnarskrá 
verði komið á og hvernig fjár-
málakerfið verði miðað að þörf-
um fólks en ekki fárra útvalinna.

Við leitum svara við því hvern-

ig hægt sé að rétta hag yngri kyn-
slóðarinnar og að gera Ísland að 
góðu landi til að eldast í. Hvern-
ig styðjum við fjölskyldur sem 
þurfa að ná endum saman og lifa 
góðu lífi.

Við verðum svo að vinna saman 
við að minnka ójöfnuðinn í þjóð-
félaginu þannig að á Íslandi verði 
raunverulega til eitt samfélag 
fyrir alla.

Sjáumst glöð á góðum lands-
fundi!

 eitt samfélag fyrir alla!

Kristján guy burgess, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar og Sema erla Serdar, 
formaður framkvæmdastjórnar, vilja eitt samfélag fyrir alla.

rafræn SKilríKi
Allir sem skráðir voru félagar í 
Samfylkingunni 7. maí geta kosið 
í formannskjöri, en til þess að 
kjósa þarf að hafa Íslykil eða raf-
ræn skilríki. Ef þú átt ekki þegar 
Íslykil eða rafræn skilríki 
getur þú sótt um Íslyk-
il á heimasíðunni islyk-
ill.is, en rafræn skil-
ríki sækir þú um í 
viðskiptabankan-
um þínum. Við hvetj-
um þig til að sækja 
um rétt skilríki með 
góðum fyrirvara.

VefSlóð
Þegar kosningin hefst á hádegi, 
laugardaginn 28. maí verður 
hægt að fara inn á kosningavef-
inn í gegnum heimasíðu Samfylk-
ingarinnar, www.xs.is.

KjörSeðillinn
Þegar þú hefur auðkennt þig með 
Íslykli eða rafrænum skilríkjum 
kemur upp kjörseðill þar sem þú 
kýst þá eða þann sem þú vilt sem 
formann Samfylkingarinnar. Þú 
hefur val um að velja aðeins einn 

frambjóðanda eða að raða fram-
bjóðendum, þar sem þú merkir 
fyrst við þá eða þann sem þú kýst 
sem formann, næst við þá eða 
þann sem þú kýst sem næstbesta 
kostinn og svo framvegis.

KjörSeðill í póSti
Aðstoð er veitt á aðal-

skrifstofu Samfylking-
arinnar í síma 414-
2200. Eigir þú engan 
kost á að kjósa raf-

rænt er hægt að óska 
eftir að fá sendan 

kjörseðil sem þú berð 
sjálf/ur ábyrgð á að ber-

ist til skrifstofu flokksins fyrir lok 
kosningar 3. júní kl. 12. 
Beiðnina ber að senda á samfylk-
ing@samfylking.is og vinsamleg-
ast athugaðu að pósturinn getur 
tekið 3 virka daga að berast.

aðStoð
Kjörstaður verður opinn á skrif-
stofu flokksins, Hallveigarstíg 1 í 
Reykjavík, mánudaginn 30. maí 
– fimmtudagsins 2. júní frá kl. 13 
– 19 þar sem verður veitt aðstoð 
við rafræna kosningu.

TaKTu þáTT í FormannsKjöri  
28. maí - 3. júní

SamfylKingin

28. maí 20162
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Laus við hnerrann 
með ofnæmisLjósi
Williams & Halls kynnir Bólgueyðandi ljósameðferð gegn einkennum 
ofnæmiskvefs er nú möguleg með Bionette ofnæmisljósinu.

Óskar K. Guðmundsson er ánægður með Bionette. „Ég tel að þeir sem heyja þá baráttu sem fylgir því að kljást við þessa 
árvissu óværu ættu óhikað að ganga til liðs við þau okkar sem böðum okkur í ljósi Bionette,“ segir Óskar. 

Ótölusettur fjöldi 
ofurhnerra eru 

minningar einar. Ég tel að 
þeir sem heyja þá baráttu 
sem fylgir því að kljást við 
þessa árvissu óværu ættu 
óhikað að ganga til liðs 
við þau okkar sem böðum 
okkur í ljósi Bionette.

Óskar K. Guðmundsson

Bionette ofnæmisljós er byltingar
kennd vara sem notar ljósameð
ferð (phototherapy) til að draga 
úr einkennum ofnæmiskvefs (hey
mæði) af völdum frjókorna, dýra, 
myglu og rykmaura. Meðferðin 
er án þekktra aukaverkana og al
gjörlega lyfjalaus. Bion ette tækið 
er klínískt prófað og styður fjöldi 
rannsókna við árangurinn af notk
un ljóssins. Með því að nota ljós
tækni (narrow band light 630 nm
LED ljós) dregur tækið úr ein
kennum ofnæmis kvefs eins og 
hnerra, kláða, nefrennsli, nef
stíflu, höfuðverk og tárvotum 
augum.

(ofnæmis)Ljósið í Lífi mínu
Óskar K. Guðmundsson, fisk
sali hjá fiskbúðinni Hafbergi, 
hefur þjáðst af frjókorna og 
dýra ofnæmi í langan tíma. Hann 
prófaði Bionette og fann um leið 
hvernig létti á önduninni. „Nokk
ur undanfarin ár hef ég leitast 
við að finna mér hentugan banda
mann í baráttu minni við frjó
kornaofnæmi og önnur óþægindi 
því tengd. Það er óhætt að fullyrða 
að leit minni að þessu ljósi hafi 
lokið þegar ég fann Bionette of
næmisljósið. Óveðursský á himni 
tilheyra nú fortíðinni og ótölu
settur fjöldi ofurhnerra er minn

ingar einar. Ég tel að þeir sem 
heyja þá baráttu sem fylgir því 
að kljást við þessa árvissu óværu 
ættu óhikað að ganga til liðs við 
þau okkar sem böðum okkur í ljósi 
Bionette,“ segir Óskar.

en hvernig virkar tækið?
Eosinophilar, ein gerð af hvít
um blóðkornum, finnst í auknum 
mæli í nefslímhúð hjá þeim sem 
fá ofnæmiskvef. Ljósstyrkurinn 
í Bionette dregur úr ofnæmisvið
bragði í nefinu með því að hafa 
áhrif á myndun þessara hvítu 
blóðkorna og dregur þannig úr 
bólguviðbragði.

Ljósinu er stungið upp í nas
irnar, kveikt á því og haft þang
að til það slokknar. Meðferð
in tekur um fjórar mínútur. 
Tækið á að nota tvisvar til þrisv
ar á dag við upphaf einkenna 
en síðan eftir þörfum. Bionette 
hentar öllum sex ára og eldri. 
 

Nánari upplýsingar má finna á 
Face book-síðu Bionette Ísland en 
þar er hægt að sjá hvaða apótek 
eru með tækið til sölu. Umboðs-
aðili Bionette á Íslandi er Williams 
& Halls.

NÝTT

LÍFRÆNT OFURFÆÐI

Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana

Lífrænt 
rauðrófuduft 

í hylkjum

„Í kjölfar hjartaáfalls 
rauk kólester ólið  
upp úr öllu valdi.  
Rauðrófu hylkin 
hjálp uðu mér að ná 

Jóhannes S. Ólafsson, útgerðarmaður 
og skipstjóri

því niður í eðlilegt horf á örfáum 
mánuðum. Auk þess hef ég 
minnkað lyfin við sykursýki II um 
helming eftir að ég byrjaði að 
taka þau inn.“

„Beetroot 
hefur gefið 
mér aukna 
orku í 
íþróttum 

Kristbjörg Jónsdóttir,  
zumbakennari og hlaupari

og losað mig bæði við 
hand- og fótkuldann.“



Tara Ösp hefur sjálf barist við 
þunglyndi frá 15 ára aldri. Hún 
segir að eigin fordómar hafi verið 
verstir. Tara Ösp vakti mikla at-
hygli fyrir andlitsmyndir sínar 
af fólki sem glímt hefur við þung-
lyndi. Á síðasta ári var hún valin 
Austfirðingur ársins en Tara Ösp 
ólst upp fyrir austan þar sem ekki 
voru í boði mörg úrræði fyrir and-
lega veikt fólk. Það er JCI Ísland 
sem heiðrar framúrskarandi Ís-
lendinga. Um 200 ábendingar bár-
ust JCI og voru tíu einstaklingar 
valdir úr þeim hópi. Tara Ösp var 
síðan valin úr þeim hópi. Þetta er í 
fimmtánda skiptið sem verðlaunin 
eru veitt og það er forseti Íslands, 
Ólafur Ragnar Grímsson, sem af-
hendir þau.

„Það voru margir frábærir ein-
staklingar sem voru tilnefndir og 
það kom mér virkilega á óvart að 
ég skyldi hljóta verðlaunin. Mjög 
skemmtilegt,“ segir Tara Ösp sem 
stofnaði auk annars Facebook-
hópinn Geðsjúk sem hefur feng-
ið frábærar viðtökur. Hún hefur 
sannar lega opnað umræðuna um 
andleg veikindi. „Ég er að vinna 
að fræðslu- og heimildarmynd um 
fordóma og andleg veikindi sem 
verður tilbúin fljótlega á næsta ári. 
Myndin mun segja frá hvaða áhrif 
fordómar hafa á andlegu heilsu. 
Eigin fordómar vega oft þyngst. Ég 
vil hjálpa fólki að takast á við þessa 
eigin fordóma. Ljósmyndaverkefn-
ið mitt var liður í því,“ segir Tara 
Ösp. „Myndirnar voru á heimasíðu 
minni en hún var því miður hökkuð 
nýlega og ég er ekki búin að koma 
henni upp aftur. Myndirnar má 
líka sjá á Facebook.“

Bara aumingi
Tara hefur glímt við þunglyndi 
í tólf ár. „Ég greindist fimmtán 
ára og fann þá strax fyrir fordóm-
um og skorti á stuðningi frá sam-
félaginu. Það gerði að verkum að 
ég fór að fela veikindin í stað þess 
að takast á við þau. Mikið þekking-
arleysi var á þessum sjúkdómi hjá 
fólki sem stóð mér næst. Ég heyrði 
gjarnan sagt: „Það er ekkert að þér 
nema leti.“ Fólk sá þetta ekki sem 
sjúkdóm heldur var ég bara ein-
hver aumingi. Það hafði þau áhrif 
að mér fór að finnast það sjálfri. 
Batinn var því enginn,“ segir hún. 
„Þegar ég var greind flæktist ég á 
milli sérfræðinga. Fór til sálfræð-

ings sem sagðist ekkert geta gert 
fyrir mig þar sem ég væri of veik. 
Það hafði ekki hvetjandi áhrif til að 
leita frekari aðstoðar.“

Opnaði mig með Bréfi
Tara Ösp stundaði nám í margmiðl-
unarhönnun í Kaupmannahöfn en 
er nýflutt heim. „Það var ekki fyrr 

en árið 2014 sem ég horfðist í augu 
við sjúkdóminn og byrjaði að taka 
lyf við honum. Þá fyrst áttaði ég 
mig á hversu veik ég hafði verið 
og gat farið að lifa eðlilegu lífi. Á 
þessum tíma hætti ég með barns-
föður mínum og fór úr ákveðnu ör-
yggi í það að standa á eigin fótum 
með dóttur mína. Líf mitt breytt-
ist mjög mikið eftir að ég fór að 
taka lyfin. Það varð allt í einu auð-
velt að takast á við dagleg verkefni. 
Neikvæðar raddir í höfðinu á mér 
hurfu. Áður fór gríðarleg orka í að 
bægja þessum röddum frá og reyna 
að hugsa jákvætt,“ segir hún.

„Um svipað leyti sýndi náinn 
ættingi minn öll merki um þung-
lyndi. Mér fannst mjög erfitt að 
horfa upp á hann þjást. Hann viður-
kenndi ekki fyrir sjálfum sér að 
hann væri veikur. Ég tók mig því til 

um miðnætti einn daginn og skrif-
aði veikindasögu mína. Ég opnaði 
mig í fyrsta skipti og sendi honum 
bréfið. Daginn eftir fékk ég símtal. 
Hann viðurkenndi að bréfið hefði 
opnað augu sín og hann væri búinn 
að panta tíma hjá lækni. Í fram-
haldinu velti ég því fyrir mér að 
ef bréfið hjálpaði honum gæti það 
kannski haft áhrif á fleiri. Ég birti 
þess vegna bréfið á netinu og fékk 
ótrúleg viðbrögð. Tölvupósti rigndi 
yfir mig frá alls konar fólki sem 
var í þessari sömu stöðu. Þá áttaði 
ég mig á að þarna væri gríðarlegt 
samfélagslegt vandamál sem þyrfti 
að vinna með,“ segir Tara Ösp.

nakin á sviði
Tara Ösp segir að það hafi verið 
gríðarlegur léttir að fá öll þessi 
viðbrögð. „Eftir að ég setti bréf-

ið á netið leið mér eins og ég stæði 
nakin á sviði. Ég er mjög lokuð per-
sóna svo það var undarlegt að opna 
sig fyrir alþjóð með þennan sjúk-
dóm sem ég hafði aldrei rætt um. 
Það var því ótrúlega gott að fá öll 
þessu jákvæðu viðbrögð. Virkileg 
hvatning til að halda áfram á sömu 
braut. Í dag verð ég með fyrir lestur 
á ráðstefnu TedxReykjavík í Aust-
urbæ um hvernig samfélagsmiðl-
ar geta bætt andlega heilsu okkar. 
Þangað eru allir velkomnir,“ segir 
Tara Ösp sem segist hafa lært að 
lifa með sjúkdómnum. „Vonandi á 
ég eftir að vera með fleiri fyrir-
lestra. Ég vil gera allt sem ég get 
til að leggja þessu málefni lið. Að 
vera valin framúrskarandi ungur 
Íslendingur er mikil viðurkenn-
ing og hvatning til að halda áfram 
á sömu braut.“ elin@365.is

eigin fOrdómar eru verstir
Tara Ösp Tjörvadóttir hlaut hvatningarverðlaunin Framúrskarandi ungir Íslendingar á þriðjudag. Tara hlaut verðlaunin 
fyrir samfélagsbyltinguna #égerekkitabú og baráttu á móti fordómum gegn andlegum sjúkdómum.

Tara Ösp Tjörvadóttir er framúrskarandi ungur Íslendingur. MYND/ANTON BRINK

 Tölvupósti rigndi 
yfir mig frá fólki. 

Þá áttaði ég mig á að 
þarna væri gríðarlegt 
samfélagslegt vandamál 
sem þyrfti að vinna með.

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

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

MATSVEINN – MATARTÆKNIR 
 
 

Stutt, hagnýtt starfsnám 
 
 

HEILSA OG MATUR 
Matsveina-og matartæknanám er fyrir þá sem starfa eða vilja starfa við 
matreiðslu og stjórnun í eldhúsum leik-, grunn- og framhaldsskóla, 
vinnustaða og heilbrigðisstofnana. Námið er einnig heppilegt  fyrir þá sem 
starfa á fiski- og flutningaskipum og í ferðaþjónustu. 

Innritun stendur yfir á menntagatt.is 
Uppsýsingar í síma 
594-4000   
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„Fluconazol ratiopharm 
er nú fáanlegt án lyfseð-
ils í apótekum en lyfið 
hafði áður fyrr einungis 
verið fáanlegt út á lyfseð-
il,“ segir Hákon Steinsson, 
lyfjafræðingur hjá LYFIS, 
og bendir á að þar sem 
Fluconazol ratiopharm sé 
nú selt án lyfseðils geti 
konur nálgast það strax 
og á þarf að halda en áður 
þurfti að fara til læknis og 
fá lyfseðil.

Lyfið er notað við 
sveppasýkingu í leggöngum 
af völdum gersveppsins Candida  
hjá konum sem áður hafa verið 
greindar hjá lækni með slíka 
sveppasýkingu og þekkja því ein-
kennin. Eflaust þekkja margar 
konur það að fá reglulega sveppa-
sýkingu, t.d. í tengslum við sýkla-
lyfjatöku. Það er því mikill kost-
ur fyrir þær að geta farið strax í 
apótek og keypt lyfið og hafið með-
ferðina. Einkenni sveppasýkingar 
eru mikill kláði á ytri kynfærum, 
eymsli, pirringur og sársauki við 
kynmök en einnig roði og tiltölu-
lega lyktarlítil hvít útferð.

Meðferðin felst í því að konur 
sem hafa verið greindar með 
sveppasýkingu og þekkja einkenn-
in taka einungis eitt hylki inn um 
munn. Hér er því um að ræða ein-
falda meðferð við algengum kvilla.

Mikilvægt er að lesa fylgiseð-
il lyfsins fyrir notkun og kynna 
sér helstu varúðarreglur. Stutta 
saman tekt um lyfið má sjá hér 
meðfylgjandi.

Fluconazol ratiopharm fæst án lyf-
seðils í apótekum.

SVEPPASÝKING  
Í LEGGÖNGUM
LYFIS KYNNIR Fluconazol ratiopharm 150 mg hylki fást án lyfseðils í 
næsta apóteki. Eitt hylki er tekið inn um munn við sveppasýkingu í 
leggöngum. Einföld meðferð við algengum kvilla.

Fluconazol ratiopharm fæst án lyfseðils í apótekum. Eitt hylki er tekið inn um munn við sveppasýkingu í leggöngum.

„Glinor-nefúði inniheldur virka 
efnið natriumcromoglicat, efni 
sem hindrar losun bólguvald-
andi boðefna eins og histamíns,“ 
segir Hákon Steinsson, lyfjafræð-
ingur hjá LYFIS. „Vegna verk-
unarmátans er meðferðin fyrir-
byggjandi í eðli sínu og því hægt 
að hefja notkun áður en ofnæmis-
tímabilið byrjar.“ Glinor er eini 
nefúðinn með þessu innihalds-
efni sem fæst án lyfseðils á Ís-
landi en LYFIS hefur unnið mark-
visst að því að auðvelda aðgengi 
landsmanna að lyfjum sem áður 
hafa einungis fengist gegn lyfseðli. 
Glinor er notað við ofnæmisbólgu í 
nefi en algeng einkenni hennar eru 
hnerri, nefrennsli, kláði og nef-
stífla. Lyfið er ætlað fyrir fullorðna 
og börn, allt niður í fjögurra ára 
aldur. Skammtur fyrir fullorðna og 
börn er einn úðaskammtur í hvora 
nös tvisvar til fjórum sinnum á dag. 
Glinor-nefúðinn veldur ekki syfju. 
Mikilvægt er að lesa fylgiseðil lyfs-
ins fyrir notkun og kynna sér helstu 
varúðarreglur. Stutta samantekt 
um lyfið má sjá hér meðfylgjandi. 
Glinor nefúði fæst án lyfseðils í 
apótekum.

GLINor 
NEfúðI VIð 
ofNæMI
LYFIS kynnir Glinor-nefúði við ofnæmisbólgu 
í nefi. Hefur fyrirbyggjandi verkun. Fæst  
á góðu verði án lyfseðils í næsta apóteki.

Glinor-nefúði við ofnæmi er ætlaður 
fyrir fullorðna og börn allt niður í 4 ára 
aldur.

Vegna verkunar-
mátans er með-

ferðin fyrirbyggjandi í 
eðli sínu og því hægt að 
hefja notkun áður en 
ofnæmistímabilið byrjar.

Hákon Steinsson

Einkenni  
ofnæmisbólgu í nefi
l Hnerri
l Nefrennsli
l Kláði í nefi
l Nefstífla

Notkunarsvið: Fluconazol ratiopharm inniheldur fluconazol. Án ávísunar frá lækni er Fluconazol ratiopharm notað við sveppasýkingu í leggöngum af völdum gersveppsins Candida 
hjá konum sem áður hafa verið greindar með sveppasýkingu. Frábendingar:  Ofnæmi fyrir fluconazoli eða skyldum azól-lyfjum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins. Samhliða 
meðferð með cisapridi, astemizoli, terfenadini, pimozidi eða quinidini. Gæta skal sérstakrar varúðar ef eftirfarandi á við:  Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur Fluconazol ratiopharm 
valdið alvarlegum húðviðbrögðum með blöðrumyndun og húðlosi (Stevens-Johnson heilkenni). Ef húðútbrot koma fram á meðan á meðferð með Fluconazol ratiopharm stendur skal 
strax hafa samband við lækni, sem ákveður hvort nauðsynlegt sé að grípa til frekari aðgerða. Samhliða meðferð með halofantrini eða terfenadini. Meðfædd eða áunnin breyting 
á starfsemi hjartans (lenging QT-bils). Samhliða notkun lyfja sem einnig geta lengt QT-bilið á hjartalínuritinu, t.d. lyf við hjartsláttartruflunum í flokki IA eða III. Truflun í jafnvægi 
blóðsalta, einkum minnkuð þéttni kalíums og magnesíums. Hægur hjartsláttur sem þarfnast meðferðar, hjartsláttartruflanir eða alvarleg hjartabilun.  Meðganga og brjóstagjöf: Ekki 
skal nota Fluconazol ratiopharm á meðgöngu eða meðan barn er á brjósti.  Skömmtun: Við Candidasýkingu í leggöngum: Eitt Fluconazol ratiopharm 150 mg hylki í stökum skammti. 
Algengar aukaverkanir: Höfuðverkur, húðútbrot, kviðverkur, uppköst, niðurgangur og ógleði, breyting á lifrargildum. Lesið vandlega fylgiseðil sem fylgir lyfinu. SmPC: Febrúar 2015.

Eflaust þekkja margar konur það að fá reglu-
lega sveppasýkingu, t.d. í tengslum við sýkla-

lyfjatöku. Það er því mikill kostur fyrir þær að geta 
farið strax í apótek og keypt lyfið og hafið meðferðina.

Notkunarsvið: Glinor nefúði inniheldur natríumcromoglicat og er ætlaður við ofnæmisbólgu í nefi. Frábendingar: Ofnæmi fyrir 
natríumcromoglicati, benzalkonklóríði eða einhverju hjálparefnanna. Varúð: Innihaldsefnið benzalkonklóríð getur valdið ertingu 
í húð. Meðganga og brjóstagjöf: Engin skaðleg áhrif á fóstur hafa komið fram við notkun natríumcromoglicats. Engu að síður 
skal forðast notkun á fyrsta þriðjungi meðgöngu og einungis skal nota lyfið á seinni stigum meðgöngu ef þörf er á. Natríum
cromoglicat skilst í litlu magni út í brjóstamjólk. Þessi útskilnaður er sennilega skaðlaus en einungis skal nota lyfið hjá mæðrum 
með barn á brjósti ef þörf er á. Skömmtun: Fullorðnir og börn, 4 ára og eldri: Einn úðaskammtur í hvora nös tvisvar til fjórum 
sinnum á dag. Algengustu aukaverkanir: Erting í nefslímhúð getur komið fram í upphafi meðferðar en þessi áhrif eru skað
laus og tímabundin. Lesið vandlega fylgiseðilinn sem fylgir lyfinu. SmPC: Desember 2015

Við kvefi og særindum í hálsi

Coldfri munnúði

• Vörn gegn sýklum
• Linar særindi í 

hálsi
• Flýtir bata á kvefi 

og endurnýjun 
slímhimnu í hálsi

fæst í apótekum
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„Möguleikarnir eru endalausir svo 
lengi sem maður er með egg, sykur 
og rjóma við hönd,“ segir Thelma 
Þórbergsdóttir kökubloggari en 
hún gefur uppskrift að magnaðri 
marengsköku, með piparkúlum.

„Þessi kaka kemur skemmtilega 
á óvart. Hún er stökk, með súkku
laðipiparkúlum ofan á sem koma 
bragðlaukunum á óvart. Hún er til
valin á veisluborðið ef við viljum 
bjóða upp á eitthvað nýtt og spenn
andi,“ segir Thelma.

Marengsterta Með 
nutella og nóa kroppi 
Með pipardufti

3 eggjahvítur
200 g púðursykur
½ tsk. lyftiduft
Toppur
4 msk. Nutella, kúfaðar, eða 
meira ef þið viljið
½ lítri rjómi
2 msk. flórsykur
1 poki Nóa kropp með 
pipardufti (180 g)
Súkkulaðisíróp

Hitið ofninn í 150 gráðu hita og 
setjið smjörpappír á bökunarplötu. 
Hrærið eggjahvíturnar þar til þær 
verða að hálfgerðri froðu. Bætið 
púðursykrinum saman við, einni 
msk. í einu og hrærið vel á milli. 
Hrærið þar til marengsinn er orð-
inn stífur og stendur. Bætið lyfti-
duftinu saman við og hrærið vel. 
Setjið marengsinn á bökunarplöt-
una og myndið jafnan hring, gott 
er að móta hring með t.d. hring-
laga kökuformi. Bakið í ca. 50 mín. 

eða þar til marengsinn er þurr við-
komu. Kælið marengsinn alveg og 
leyfið honum að jafna sig áður en 
þið takið hann af plötunni.

Setjið marengsinn á kökudisk og 
smyrjið Nutella yfir botninn. Þeyt-
ið rjóma þar til hann verður stíf-
ur, hrærið flórsykri saman við með 

sleif. Setjið rjómann á marengs-
inn, setjið Nóa kropp ofan á rjóm-
ann og sprautið súkkulaðisírópi 
yfir. Þeir sem vilja ekta súkkulaði 
geta brætt 100 g af dökku súkku-
laði yfir vatnsbaði og slett yfir kök-
una. Geymið í kæli þar til kakan er 
borin fram. Gott er að setja á mar-
engsinn deginum áður.

piparkúluMarengs 
tryllir gestina
Thelma Þórbergsdóttir heldur úti hinu girnilega kökubloggi  
freistingarthelmu.blogspot.com. Hún segir marengstertur aldrei klikka 
þegar bjóða á gestum til veislu og lítið mál að búa þær til.

Ómótstæðileg marengskaka sem kemur á óvart. Mynd/ThelMa ÞÓrbergsdÓTTir

bakið marengsinn í ca. 50 mín. og látið alveg kólna. smyrjið nutella yfir marengs-
inn og svo þeyttum rjóma, stráið síðan piparkúlunum ofan á rjómann og sprautið 
að endingu súkkulaðisírópi yfir. Mynd/ThelMa ÞÓrbergsdÓTTir
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Tímalaus hönnun | Lífsstílsvörur | winstonliving.is

Boule vasi frá Skultuna úr fægðu messing.
Hönnuður: Olivia Herms. 

Verð: 30.800 kr.

365.is    Sími 1817
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20%
afsláttur af skóm frá

Framúrskarandi vörumerki 6

Útgáfur
Fyrirtæki mega nota þá útgáfu 
sem þeir kjósa eða passar betur 
við þeirra eigið markaðsefni. 

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is



Póstkortið hefur fylgt manninum 
alla 20. öldina og verið vettvangur 
alls kyns sköpunar og skilaboða. Í 
dag verður opnuð í Þjóðminjasafn-
inu sýningin Með kveðju, en henni 
er ætlað að veita innsýn í mynd-
heim íslenska póstkortsins með 
völdum dæmum eða syrpum frá 
tilteknum útgefendum, ljósmynd-
urum og teiknurum en líka af ein-
stökum efnisflokkum.

Að sögn Ingu Láru Baldvinsdótt-
ur, sviðsstjóra Ljósmyndasafns Ís-
lands í Þjóðminjasafni Íslands, er 
áætlað að rúmlega 20.000 póstkort 
hafi verið gefin út hér á landi en 
söfnun póstkorta hófst í Þjóðminja-
safninu fljótlega eftir aldamót-
in 1900. „Á sýningunni verða um 
1.000 póstkort sem spanna tímabil-
ið frá 1898 til 2015. Þetta eru inn-
rammaðar heildir sem raðað er í 
tímaröð. Við skynjum því framþró-
un á mörgum sviðum samfélagsins 
með því að skoða sýninguna, t.d. 
þegar kemur að tísku, prenttækni, 
ljósmyndun og fjölbreyttum mynd-
skreytingum á póstkortum. Fyrir 
utan landafræðina, byggingarsög-
una og hvernig menningarlandslag-
ið hefur breyst. Póstkort eru alveg 
merkileg náma til að grafa í.“

Spanna langt tímabil
Aðdragandi sýningarinnar var 
fremur skammur miðað við aðrar 
sýningar á safninu að sögn Ingu 
Láru. „Póstkortin urðu fyrir valinu 
vegna þess að í Ljósmyndasafni Ís-

lands eru varðveitt þrjú póstkorta-
söfn með um 17.000 póstkortum. 
Tvö þeirra innihalda aðal lega kort 
frá því fyrir 1950 en eitt eftir þann 
tíma þannig að þau mynda sterka 
heild og spanna alla 20. öldina. Á 
síðustu tveimur áratugum hefur 
líka verið safnað nokkru af kort-
um úr samtímanum og svo gerðum 
við átak í söfnun nýrri korta fyrir 
þessa sýningu. Þetta er safnkostur 
sem ekki hefur verið sýndur áður.“

Sýningin er þannig uppbyggð 
að sýnd eru saman póstkort frá 
einstökum útgefendum, teiknur-
um og ljósmyndurum. „Söfnin eru 
ekki skipulögð þannig að kort hvers 

framleiðanda séu saman í möppu. 
Frekar reynum við að setja þau upp 
eftir stöðum og myndefni og því 
söfnuðum við þeim saman héðan 
og þaðan úr póstkortasafninu. Í fá-
einum tilvikum urðum við að leita 
til annarra með kort, eins og Lands-
bókasafns-Háskólabókasafns og 
einkasafnaranna Þórs Þorsteins 
og Guðrúnar Þ. Guðmundsdóttur.“

Einnig þurfti að leggjast í rann-
sóknir segir Inga Lára. „Við búum 
svo vel að Ragnheiður Viggósdóttir 
póstkortasafnari hafði tekið saman 
lista yfir útgefin póstkort á Íslandi 
fram undir 1950 sem létti mikið 
vinnuna. Einkasafnararnir búa yfir 

mikilli þekkingu á þessum efnivið 
og voru þau Þór og Guðrún tilbúin 
að miðla af visku sinni. Við erum 
sjálf margs fróðari um sögu póst-
kortsins og ég vona að það skili sér 
til gesta sýningarinnar.“

ÝmSar gerSemar
Inga Lára segir sum póstkortanna 
á sýningunni hluta af þeim mynd-
heimi sem allir Íslendingar þekki. 
„Margir kannast við mynd Ingi-
mundar Sveinssonar, bróður Kjar-
vals, af barni á hnísubaki, fjallkon-

an hefur birst á kortum og síðan 
eru merkileg sérstæð kort eins og 
kort Samúels Eggertssonar með 
íslandssögunni í sjónrænu formi.“

Ekki má gleyma því að póst-
kort voru gefin út til að á þau 
væri skrifað og þó að meiri-
hluti kortanna í safninu sé nýr 
og ónotaður er þar fjöldi af kort-
um með alls kyns áritunum. 
„Þar má nefna kort frá Hannesi 
Hafstein frá 1902, frá Sigurði Nor-
dal síðan 1921 og frá Braga Krist-
jónssyni í Bókinni frá 1980.“

En fyrst og fremst eru þetta kort 
með textum frá venjulegu fólki 
segir Inga Lára. „Þar má nefna 
kort frá krakka í Vindáshlíð til 
frænku sinnar, kort til móður sem 
var skrifað í Leifsstöð, svo að ör-
uggt væri að eitthvert kort kæmi 
úr ferðinni, kort með kveðskap á 
tímamótum, lýsingu á fylleríi, boð 
um að mæta í vinnu að ógleymdum 
frásögnum af ferðalögum. Póst-
kortin gegndu því gríðarlega fjöl-
breyttu hlutverki og komu í stað 
alls þess sem við höfum við hönd-
ina í dag, t.d. símans, sms-skila-
boða, tölvupóstsins og auðvitað 
allra samfélagsmiðlanna.“

Sýningin verður opnuð kl. 15 í 
dag, laugardag, og verður opin í 
allt sumar.

Nánari upplýsingar má finna 
á www.thjodminjasafn.is og á  
Facebook.

Sagan Sögð með póStkortum
Skynja má framþróun og breytingar íslensks samfélags á ýmsum sviðum gegnum gömul póstkort. Á sýningunni Með 
kveðju sem hefst í dag í Þjóðminjasafni Íslands má skoða rúmlega 1.000 íslensk póstkort frá árunum 1898-2015.

Póstkort frá Sigurði Guðmundssyni frá um 1940.

Þekkt mynd Ingimundar Sveinssonar prýðir þetta gamla póstkort.

Póstkort frá Hannesi Hafstein 
sem hann sendi árið 1902 er til sýnis.

Um 1.000 póstkort verða til sýnis í Þjóðminjasafninu í sumar.

Inga Lára Baldvinsdóttir, sviðsstjóri Ljósmyndasafns Íslands (t.v.) og Kristín Halla 
Baldvinsdóttir, sérfræðingur í myndasafni. MyNd/HaNNa aNdréSdóttIr

Nýjar gallabuxur
Margir litir og 
margar gerðir 

Verð frá 8.990 kr.-

Nýjar peysur 
frá Júníform
Mikið úrval

Kringlunni | sími 534 0066

Nýjar gallabuxur
Margir litir og 
margar gerðir 

Verð frá 8.990 kr.-

Nýjar peysur 
frá Júníform
Mikið úrval

Kringlunni | sími 534 0066
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UMSJÓNARMAÐUR  
GÁMASTÖÐVAR

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar óskar eftir að ráða 
umsjónarmann gámastöðvar. Starfsmaðurinn mun sinna 
umsjón gámastöðvar sveitarfélagsins við Víkurheiði 
4 ásamt öðrum verkefnum sem verkstjóri þjónustu-
miðstöðvar felur honum. 

Ábyrgðar- og starfssvið
Umsjónarmaður gámastöðvar hefur umsjón með faglegri 
starfsemi er fellur undir starfssvið gámastöðvar, sér um að 
farið sé eftir þeim reglugerðum sem gilda um meðferð og 
flokkun á þeim efnum sem berast. Umsjónarmaður sinnir 
verkstjórn með losun á gámasvæði og leiðbeinir íbúum 
við flokkun úrgangs og spilliefna. Hann sér um skráningu 
á magntölum og hefur umsjón með ýmsum tölfræðilegum 
upplýsingum er varða starfssemi gámastöðvar. Umsjónar-
maður annast móttöku greiðslna og meðferð fjármuna 
og sér um daglegt uppgjör. Starfið heyrir undir verkstjóra 
þjónustumiðstöðvar og mun starfsmaðurinn að auki sinna 
tilfallandi verkefnum í þjónustumiðstöð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum	er	kostur	
•	Reynsla	af	sambærilegum	störfum	er	kostur
•	Vinnuvélaréttindi	er	kostur
•	Skipulagsfærni,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	Þjónustulund	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Almenn	tölvukunnátta

Um er að ræða fullt starf. Um kaup og kjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og við-
komandi stéttarfélags. 

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum.

Frekari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Auður	Guðmunds-
dóttir, deildarstjóri framkvæmda og þjónustu, í síma 480 
1500 á skrifstofutíma. Umsókn þarf að berast í síðasta lagi 
föstudaginn 3.júní nk. á netfangið audurg@arborg.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða sumarstarfsmenn 
ásamt almennum starfsmönnum, bæði tímabundið og til 
framtíðar.

Allt nýtt starfsfólk:
» Þarf að vera orðið 18 ára eða verða það  

á árinu
» Gengst undir læknisskoðun við ráðningu

Áhugasamir fylli út atvinnuumsókn  
á vef fyrirtækisins, riotinto.is.

Rio Tinto á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir 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.

Óskum eftir sumar- og 
framtíðar starfsmönnum
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Leitað er að almennum starfs-
mönnum í þvottahús, mötuneyti, 
kerskála, steypuskála og 
skautsmiðju.

» Störfin eru ýmist unnin í dagvinnu,  
á tvískiptum eða þrískiptum vöktum

» Starfsmenn í framleiðslu fara á lyftara-
námskeið hafi þeir ekki þegar réttindi

Fjármálastjóri

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Samhentir Kassagerð ehf og Vörumerking ehf óska eftir að ráða til sín öflugan 
fjármálastjóra til að starfa í hröðu og krefjandi umhverfi hjá ört vaxandi fyrirtækjum.

Samhentir Kassagerð ehf er 20 ára á þessu ári. Starfsemin felst í innflutningi og sölu á umbúðum, rekstrarvörum 
og vélbúnaði til pökkunar. Viðskiptavinir eru í sjávarútvegi, iðnaði, kjötvinnslu og verslun tengdri matvöru. Fjöldi 
starfsmanna í dag er um 37.

Vörumerking ehf er að fullu í eigu Samhentra Kassagerð ehf. Starfsemin felst í framleiðslu á límmiðum, állokum, 
lyfjaáli, dósa- og flöskumiðum, plastkortum og ýmsu fleiru. Félagið er stofnað 1962, en Samhentir Kassagerð ehf 
kaupa félagið 2012. Fjöldi starfsmanna er um 38. 

Starfsemi beggja félaga er í Suðurhrauni 4 Garðabæ og söluskrifstofa að Furuvöllum 3 Akureyri.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með uppgjörum félaganna
• Umsjón með bókhaldi, innheimtu og greiðslu reikninga
• Áætlanagerð og greiningar
• Samskipti við viðskiptabanka og endurskoðendur
• Umsjón með gerð ársreiknings
• Samskipti við birgja og viðskiptavini 
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræðum
• Haldbær reynsla af sambærilegu starfi 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, framsýni og 

mikill metnaður
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Góð enskukunnátta

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Glamour er íslenskt tímarit gefið út af Condé Nast og 365 
en tímaritið heldur einnig úti vefsíðunni Glamour.is.

Viltu Vera með í Glamour teyminu?
Glamour leitar að öflugum einstaklingi í stöðu 
auglýsinga- og markaðsstjóra hjá tímaritinu.  
um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst. reynsla í 
auglýsinga sölu og markaðsmálum er æskileg. 

Viðkomandi þarf að hafa
•	 Menntun og reynslu á sviði markaðssmála  

og í sölustörfum
•	 Frumkvæði og metnað
•	 Vinna vel í teymi
•	 Vera ábyrgðarfullur
•	 Góða tölvukunnáttu

Starfið felur í sér að halda utan um auglýsingasölu í blaðið 
og á vefinn, hafa yfirumsjón með markaðsetningu Glamour 
og sjá um dreifingarmál og áskriftir ásamt ritstjóra.

Frekari upplýsingar veitir ritstjóri Glamour  
Álfrún Pálsdóttir: alfrun@glamour.is
Áhugasömum er bent á að senda umsóknir  
á glamour@glamour.is. 

Vilt þú vera?

 Verkefnastjóri
Staðlaráð Íslands er vettvangur 
hagsmunaaðila til að vinna að 
stöðlun og notkun staðla á Íslandi. 
Ráðið starfar á grundvelli laga 
um staðla og Staðlaráð Íslands nr. 
36/2003. Staðlaráð stendur fyrir 
námskeiðum og veitir ráðgjöf, 
upplýsingar og þjónustu um 
hvaðeina er lýtur að stöðlum og 
stöðlun. Jafnframt sér Staðlaráð 
um sölu staðla frá fjölmörgum 
staðlastofnunum. 
 
Nánar um fyrirtækið 
www.stadlar.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í rafmagnsverkfræði, tæknifræði,
eða sambærileg menntun.
Reynsla af verkefnastjórnun.
Þekking og áhugi á stöðlum.
Þekking á upplýsingatækni og rekstri
tölvukerfa er æskileg.
Góðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

�

�
�
�

�
�
�

�

�

�

�
�
�

Staðlaráð óskar eftir því að ráða verkefnastjóra í fjölbreytt og áhugavert starf á sviði raftækni og upplýsingatækni. 
Viðkomandi gefst tækifæri til að taka þátt í og fylgjast með helstu nýjungum á þessu sviði í gegnum erlent samstarf.

 Capacent — leiðir til árangurs

Starfssvið
Umsjón með faglegri vinnu varðandi stöðlun á sviði raf-
tækni, upplýsingatækni og véltækni og kynningu á því starfi.
Umsjón með þátttöku í tæknilegu staðlastarfi
á vegum CENELEC og IEC.
Ritari Rafstaðlaráðs, Fagstaðlaráðs í upplýsingatækni
og Fagstjórnar í véltækni.
Þátttaka í erlendu samstarfi er tengist stöðlum.
Umsjón með tölvukerfi Staðlaráðs.
Þátttaka í öðrum stöðlunarverkefnum.

Umsóknarfrestur

5. júní
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2963

Vilt þú vera?

 Framkvæmdastjóri
Félagið Búmenn var stofnað 
með það að mark miði að byggja 
og reka búsetu réttar íbúðir fyrir 
félagsmenn sína. Félags svæðið 
nær til landsins alls og hefur fé
lagið lokið bygging um íbúða í 13 
sveitar félögum víðs vegar um land. 
Félagið er opið öllum, bæði ein
stak lingum og sam tökum. Sérstakt 
félagsnúmer veitir félags manni, 
sem náð hefur 50 ára aldri, rétt til 
kaupa á búmannaíbúð án tillits til 
núverandi búsetu. Bú menn leggja 
áherslu á vandaðar full búnar íbúðir 
á hag kvæmu verði. Lögð er áhersla 
á gott aðgengi þannig að fólk geti 
búið í íbúðunum eins lengi og 
kostur er og á hentugt skipulag í 
nálægð við þjónustu. 

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfinu, menntun á sviði 
viðskipafræði kostur.
Reynsla af rekstri, fjármálum og stjórnun.
Reynsla af stefnumótunarvinnu og breytingastjórnun.
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku, 
kunnátta í einu Norðurlandamáli kostur.
Góð tölvukunnátta.
Drifkraftur, frumkvæði, útsjónarsemi og hugmyndaauðgi.
Leiðtogahæfileikar, jákvætt viðmót og færni í samskiptum.
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Umsóknarfrestur

5. júní

Búmenn óska eftir að ráða framkvæmdastjóra til starfa. Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.

 Capacent — leiðir til árangurs

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2962

Starfssvið:
Daglegur rekstur og stjórnun.
Gerð og eftirfylgni áætlana sem og ábyrgð og umsjón 
með bókhaldi og uppgjörum.
Stefnumótunarvinna og markmiðasetning.
Ábyrgð og umsjón með markaðsmálum.
Samskipti við félagsmenn og búseturétthafa.
Undirbúningur stjórnarfunda.
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Hagfræðingur 
á skrifstofu efnahagsmála

Á skrifstofu efnahagsmála og 
fjármálamarkaðar starfa 12 
starfsmenn en í ráðuneytinu eru 
alls um 85 starfsmenn. 
 
Innleiðing nýrra laga um opinber 
fjármál stendur yfir, sem felur í 
sér mörg tækifæri fyrir verðandi 
starfsmann. 
 
Ráðuneytið hefur frumkvæði, 
fagmennsku og árangur að 
leiðarljósi í starfsemi sinni. 
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur 
út, sbr. 2. gr. reglna nr. 464/1996, 
um auglýsingar á lausum störfum 
með síðari breytingum. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án tillits 
til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2967 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistaranám í hagfræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfinu.
Marktæk þekking á efnahagsmálum í þjóðhagslegu 
samhengi og opinberri hagstjórn.
Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi.
Greinandi, gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er skilyrði og góð 
enskukunnátta er nauðsynleg.
Góð samskiptahæfni, skipulagshæfni, frumkvæði og sjálf-
stæði í vinnubrögðum auk hæfileika til að leiða teymisvinnu.
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Umsóknarfrestur

13. júní 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Stefnumörkun í efnahagsmálum og opinberri hagstjórn.
Samþætting stefnu í efnahagsmálum við 
ríkisfjármálastefnu.
Upplýsingaöflun og greiningarvinna á sviði efnahagsmála.
Miðlun í ræðu og riti um stöðu efnahagsmála.
Ráðgjöf og stuðningur innan ráðuneytis vegna 
efnahagsmála almennt.
Þátttaka í alþjóðastarfi og samskipti við erlendar stofnanir 
og aðila á fjármálamarkaði.

Capacent — leiðir til árangurs

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir hagfræðingi á skrifstofu efnahagsmála og fjármálamarkaðar. 

Skrifstofa efnahagsmála hefur umsjón með undirbúningi og eftirfylgni efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, samhæfingu 
opinberrar hagstjórnar og kynningu á efnahags- og fjármálamarkaðsmálum innanlands og utan. 
Skrifstofan annast mat á þróun og horfum í efnahagsmálum, gerð hagfræðilegra athugana, vöktun hagstærða og á í 
samskiptum við erlend mats fyrirtæki og ýmsar alþjóðlegar stofnanir á sviði efnahagsmála. Önnur verkefni skrifstofunnar 
varða peningamál, gjaldeyrismál og mál er lúta að fjármálastöðugleika, fjármálamörkuðum og vátryggingastarfsemi. 

Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. 

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Vilt þú vera?

 Viðskiptastjóri
Endurmenntun Háskóla Íslands er 
í afgerandi forystuhlutverki á sviði 
sí- og endurmenntunar á Íslandi. 
Þar starfar samhentur hópur 
fólks að því að efla hæfni og getu 
viðskiptavina í starfi og einkalífi. 
Endurmenntun er skilvirkur 
farvegur fyrir miðlun þekkingar 
Háskóla Íslands til samfélagsins.

Hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu nauðsynleg.
Drifkraftur, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt og í teymi.
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
Góð íslenskukunnátta.
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Umsóknarfrestur

13. júní

Endurmenntun Háskóla Íslands óskar eftir að ráða viðskiptastjóra til starfa. 
 
Viðskiptastjóri vinnur í teymi með öðrum starfsmönnum Endurmenntunar og heyrir undir markaðs- og kynningarstjóra. 
Leitað er að samstarfsaðila sem býr yfir mikilli samstarfshæfni, sýnir frumkvæði og sjálfstæði í síbreytilegu og spennandi 
umhverfi og er tilbúinn að takast á við krefjandi starf.

 Capacent — leiðir til árangurs

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2965

Starfssvið
Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila.
Sala og þarfagreining.
Viðhalda viðskiptatengslum.
Öflun nýrra viðskiptavina.
Ýmis sérverkefni.
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COMMERCIAL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu 

Commercial Assistant lausa til umsóknar. 

Umsóknarfrestur er til 3 júní, 2016.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the full time position of Commercial Assistant.  The closing 
date for this postion is June 3, 2016. Application forms and 
further information can be found on the Embassy’s home 

page:http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to : 
reykjavikvacancy@state.gov

VIÐHALD
fasteignaviðgerðir

Verkefnastjóri
Viðhald óskar eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf. 
Hlutverk verkefnastjóra er að halda utan um heildar verk-
efnaáætlun fyrirtækisins og verkáætlanir stærri verkefna.  
Í því felst meðal annars að skilgreina einstök atriði verkefna, 
gera áætlanir um mannafla og aðföng auk þess að fylgjast 
með framvindu verka. Viðkomandi þarf að vera skipulagður 
og sýna frumkvæði í starfi. 

Hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun	á	sviði	verk-	eða	tæknifræði	eða	önnur		
 menntun sem nýtist í starfi.
•	 Menntun	á	sviði	verkefnastjórnunar	(MPM)	er	kostur.
•	 Kunnátta	í	MS	Project	eða	sambærilegum	hugbúnaði.
•	 Reynsla	af	störfum	í	byggingariðnaði.
•	 Stjórnunarhæfileikar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hermann Guðmundsson 
í síma 567 6699.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist með tölvupósti á  
hermann@vidhald.is. Umsóknarfrestur er til og með 6. júní.

Hjá Viðhaldi starfa um 50 manns. Fyrirtækið sérhæfir sig í 
viðhaldi fasteigna, ýmist sem aðal- eða undirverktaki. 
Meðal viðskiptavina eru stærstu fasteignafélög landsins 
ásamt húsfélögum, fyrirtækjum og einstaklingum.Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  

borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Velferðarsvið

StuðningSfjölSkyldur óSkaSt

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir traustum og jákvæðum einstaklingum og fjölskyldum 
sem hafa áhuga á að taka að sér að vera stuðningsfjölskyldur fyrir börn í 2 til 5 sólarhringa í mánuði. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvatning, ráðgjöf og stuðningur við einstaklinga  
 og fjölskyldur
• Aðstoð við athafnir daglegs lífs 
• Stuðningur til sjálfshjálpar og félagslegrar virkni
• Eftirfylgd einstaklings- og þjónustuáætlana
• Virkt notendasamráð og samvinna við aðstandendur
• Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og  
 faglegri uppbyggingu

Menntunar og hæfniskröfur
• Góð almenn menntun 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og  
 reglur Reykjavíkurborgar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411-1500 eða með því að senda fyrirspurnir  
á katrin.harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 11. júní nk.

Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að taka fatlað barn eða barn sem býr við félagslega erfiðleika í umsjá sína í skamman tíma í 
þeim tilgangi að veita barni tilbreytingu, létta álagi af fjölskyldu þess og styrkja félagslegt tengslanet. 
Gerð er krafa um sveigjanleika, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði, jákvæðni, sjálfstæð vinnubrögð, samviskusemi 
og heiðarleika.  

Greiðslur til stuðningsfjölskyldna eru samkvæmt verktakasamningi. Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynja Bergmann 
Halldórsdóttir í síma 411-1500 eða með því að senda fyrirspurn á brynja.bergmann.halldorsdottir@reykjavik.is

Spennandi Störf í StuðningSþjónuStu
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir til umsóknar störf í stuðningsþjónustu. Um er að ræða, 35-80%  störf 
innan teyma sem veitir einstaklingum, börnum og fullorðnum þjónustu sem  þurfa stuðning vegna fötlunar, félagslegra 
aðstæðna, uppeldis barna, aðstæðna í daglegu lífi ofl.  Vinnutími er dag, kvöld og/eða helgar. 

Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann
í dekkjavinnslu

Starfslýsing:
• Taka á móti viðskiptavinum
• Flokka dekk
• Aðstoða við að halda dekkjaverksmiðju í fullum afköstum
• Lyftarapróf er nauðsyn
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Dekkjavinnsla  –  Tímabundið Starf

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á 
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100 
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í 
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig 
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum
Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 25. nóvember næstkomandi.

Hringrás óskar eftir starfsfólki:

Hæfniskröfur:
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Þekking á Navision
• Viðurkenndur bókari/viðskiptafræðingur

Helstu verkefni:
• Bókun reikninga og eftirfylgni með samþykktarkerfi
• Afstemmingar  á lánardrottnum
• Bókun og afstemmingar á bankareikningum

Bókari
Hringrás óskar eftir að ráða bókara til starfa. 

Umsóknum skal skilað á starf@hringras.is fyrir 1.júní nk.  

Nánari upplýsingar veitir Rut Hreinsdóttir fjármálastjóri á rut@hringras.is

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

Við leitum að áreiðanlegum og metnaðarfullum einstaklingum 
með ríka þjónustulund.
Um fullt starf er að ræða og þurfa viðkomandi helst að 
geta hafið störf í lok sumars.
Starfsreynsla úr apóteki æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Birgisdóttir, lyfsali.

Umsóknir óskast sendar á margret@reyap.is eða 

Reykjavíkur Apóteki, Seljavegi 2, 101 Reykjavík.  

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Reykjavíkur Apótek 

er sjálfstætt og óháð apótek, 

sem leggur mikla áherslu á 

góða og persónulega þjónustu.

Lyfjafræðingur og lyfjatæknir
Reykjavíkur Apótek óskar eftir að ráða lyfjafræðing og lyfjatækni.



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  28. maí 2016 5

Sálfræðingur
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir eftir sálfræðingi til starfa 
á heilsugæslustöðinni. Um er að ræða hálfa stöðu til að byrja 
með og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. októ ber 
n.k. Gert er ráð fyrir að sálfræðingurinn sinni fyrst og fremst 
börnum og unglingum. Einnig foreldrum á með göngu og í 
kjölfar fæðinga. Laun samkvæmt samkomulagi. 

Umsóknir sendist Böðvari Erni Sigurjónssyni yfirlækni 
Heilsu gæslunnar í Salahverfi, Salavegi 2, 201 Kópavogi,  
fyrir 10. júní n.k. Hann veitir nánari upplýsingar um stöðuna
í síma 590-3900 eða í gegnum netfangið, salus@salus.is.

Óskum eftir 3-4 
herbergja íbúðum 
í miðbæ Reykjavíkur 
í langtímaleigu (3-5 ár).

Fyrirtækið býður: Öruggar leigutekjur, smærra  
tilfallandi viðhald, minna slit á íbúð, meðmæli.
Hafið samband: leiga@icelandsummer.com

...

ICELANDSUMMER.IS

ICELAND

Smiðir óskast

Smiðsbúð 10 • 210 Garðabær • Sími 554 4300 • www.solskalar.is

Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að ráða 
vana smiði í fullt starf sem fyrst 

við smíðar og uppsetningar. 
Vinsamlega sendið inn umsókn 

á gluggar@solskalar.is

Sölu- og markaðsstjóri

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

EinarÁ, Dalvegi 16d, óskar eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra.

Einar Ágústsson & Co ehf er fyrirtæki með langa og farsæla sögu. Í dag sérhæfir fyrirtækið sig 
fyrst og fremst í vörum tengdum byggariðnaðinum og selur til endursöluaðila og verktaka.

Starfssvið
• Sala á fyrirtækjamarkaði
• Tilboðs- og samningagerð
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Samskipti við birgja
• Umsjón með markaðsefni og 

heimasíðu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- og/eða iðnmenntun
• Þekking á byggingariðnaði
• Reynsla af sölumennsku 
• Reynsla af markaðsmálum og vefumsjón
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Metnaður og jákvæðni

Framkvæmdastjóri  

 Starfssvið hans er að stjórna daglegum rekstri, 
tryggja og viðhalda öflugum samskiptum við birgja 
og viðskiptavini og leiða sóknina með metnaðarfullu 
starfsfólki.   

Krafist er háskólamenntunar, reynslu af stjórnun 
og rekstri, stefnumótun, áætlanagerð, erlendum 
samskiptum og forystuhugsun.   

Eigendur og starfsfólk leggja áherslu á að 
fyrirtækið sé góður þegn í samfélaginu og 
leitist við að bjóða úrvals vörur og veita 
afburða þjónustu.

Ef þú vilt kynna þér þetta nánar erum við 
fús að ræða við þig.

Upplýsingar veita:

Katrín. S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is 

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní nk.

Umsókn er trúnaðarmál 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fastus leitar að framkvæmdastjóra til uppbyggingar á lifandi forystufyrirtæki sem skarar fram úr á 
síkvikum og krefjandi markaði. Horft verður á mælanlegan árangur í fyrra starfi, samskiptafærni og 
breiða rekstrarþekkingu.  

Fastus er framsækið þjónustufyrirtæki sem sér fyrirtækjum og stofnunum á heilbrigðissviði og í rekstri tengdum 
matvælum, ferðaþjónustu og iðnaði fyrir tækjum, búnaði og rekstrarvörum. 

Hlutverk Fastus er að láta viðskiptavinum í té lausnir sem auka á gæði og hagkvæmni í þeirra rekstri og stuðla að 
heilbrigði og vellíðan í samfélaginu. Gildi Fastus eru: Árvekni – Kunnátta – Virðing – Gleði – Metnaður
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Hæfniskröfur:

• Leiðtogahæfileikar og færni í mannauðsmálum.

• Háskólamenntun, sem nýtist í starfi, kostur.

• Haldbær reynsla af sambærilegu starfi.

• Reynsla af gerð áætlana og eftirfylgni.

• Stjórnunarreynsla og lipurð í mannlegum samskiptum.

• Sjálfstæði og skipulagning  í vinnubrögðum.

Upplýsingar veitir:

Björn Ragnarsson í netfangið bjorn@benni.is

Umsóknin sendist á netfangið atvinna@benni.is fyrir

mánudaginn 06. júní.

FRAMKVÆMDASTJÓRI
ÞJÓNUSTUSVIÐS
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra Þjónustusviðs. Leitað er að einstaklingi sem hefur menntun og 

reynslu af sambærilegu starfi og á auðvelt með að leiða sitt fólk í margs konar verkefnum. Undir framkvæmdastjóra 

heyrir daglegur rekstur þjónustuverkstæðis og varahlutaverslunar. Framkvæmdastjóri Þjónustusviðs situr í 

framkvæmdastjórn fyrirtækisins og heyrir undir forstjóra Bílabúðar Benna. 

Bílabúð Benna var stofnað 1975 og er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins. Bílabúð Benna 
er umboðsaðili bílaframleiðendanna Porsche, Opel, Chevrolet og SsangYong ásamt dekkja vöru-
merkjanna Toyo Tires, BFGoodrich og Pirelli. Fyrirtækið flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar 
tegundir bifreiða og rekur bílaleiguna Sixt og Nesdekk. Fyrirtækið er starfrækt í Reykjavík og í 
Reykjanesbæ og er með þjónustusamninga við verkstæði um allt land.

OPEL

Helstu verkefni og ábyrgðasvið:

• Ábyrgð á afkomu og rekstri, ásamt áætlanagerð
   fyrir Þjónustusvið.

• Ábyrgð á starfsmannamálum Þjónustusviðs.

• Ábyrgð á þjónustustefnu, þjónustustigi, nýtingu
  mannauðs og reglubundnum þjónustumælingum.

• Samskipti  sem snúa að tækni- og þjónustumálum
  gagnvart erlendum framleiðendum.

• Ábyrgð á tækni- , innköllunar- og ábyrgðarferlum 
  í samræmi við kröfur erlendra framleiðenda.

• Vinna að markaðsmálum Þjónustusviðs
  í samvinnu við markaðsstjóra.

 

www.landsvirkjun.is

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

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

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is. Nánari upplýsingar veita Sturla Jóhann 
Hreinsson (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is) og Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is). Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2016.

Landsvirkjun leitar að einstaklingi með mikla skipulags- og samskiptahæfni
til að starfa með teymi verkefnisstjóra sem ber ábyrgð á þróun virkjunar-
kosta. Í starfinu felst aðstoð við gerð og eftirfylgni, verkefnis- og viðskipta-
áætlana. Viðkomandi mun einnig vera í samstarfi við verkefnastofu og hafa 
umsjón með rekstri og þróun verkefnaskrár. Við leitum að faglegum einstak-
lingi sem býr yfir frumkvæði í starfi og er sjálfstæður í vinnubrögðum.

· Háskólamenntun og menntun í verkefnastjórnun, t.d. MPM nám
· Reynsla af verkefnisstjórnun, IPMA vottun er æskileg
· Þekking og reynsla við gerð, framkvæmd og eftirfylgni samskiptaáætlana
· Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi með áhuga á  
krefjandi verkefnisstjórnun



Helstu verkefni:
•  Móttaka viðskiptavina og símsvörun
•  Fundaumsjón
•  Aðstoð við forstjóra
•  Almenn skrifstofustörf, s.s. skjölun og bréfaskriftir
•  Ferðabókanir og innkaup
•  Ýmis tilfallandi verkefni og stuðningur 
    við önnur svið bankans

Hæfni og þekking:
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku 
    bæði í rituðu og töluðu máli 
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Lipurð í mannlegum samskiptum
•  Fagleg og fáguð framkoma
•  Framúrskarandi skipulagshæfni  
•  Þjónustulund og sveigjanleiki

Móttökuritari hjá Kviku

Kvika banki hf.                 Borgartúni 25                 105 Reykjavík                 kvika@kvika.is                 kvika.is

Kvika er sérhæfður fjárfestingabanki sem sinnir þörfum 
viðskiptavina á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og 
sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er öflug eignastýring 
og bankinn veitir sparifjár- og innlánseigendum alhliða 
þjónustu. Hjá Kviku starfar samhentur hópur 85 sérfræðinga 
sem nær árangri í krafti menntunar, markaðsþekkingar og 
víðtækrar reynslu. Eignarhald Kviku er gagnsætt og er hann 
eini bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, 
fyrirtækja og einstaklinga. Nánar á: www.kvika.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2016.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið
á heimasíðu Kviku www.kvika.is/starfsumsokn eða senda 
umsóknir á netfangið starf@kvika.is. 

Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. 
Nánari upplýsingar veitir Hildur Þórisdóttir markaðs- og 
mannauðsstjóri Kviku, hildur.thorisdottir@kvika.is. 

Kvika leitar eftir öflugum og skipulögðum einstaklingi til starfa í móttöku bankans. 
Um er að ræða fjölbreytt og lifandi starf þar sem viðkomandi mun sinna móttöku viðskiptavina, 
umsjón með símsvörun, fundaumsjón og aðstoð við forstjóra bankans. 
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Tónmenntakennari við 
Naustaskóla Akureyri

Við Naustaskóla er laust til umsóknar starf tónmenntakennara  
frá 1. ágúst 2016. 
 
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur 
í störfum sínum og leggur áherslu á vellíðan og árangur nemenda í 
samstarfi við aðra starfsmenn og stjórnendur skólans. 

Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla.
• Sérhæfing í tónlist / tónmenntakennslu. 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrar-
bæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2016

Fjármálastjóri í Þjóðskjalasafni
Laust er til umsóknar starf fjármálastjóra Þjóðskjalasafns Íslands. 

Ábyrgð og verksvið
Starfið felst í fjármálastjórn, launavinnslu og starfsmanna
stjórn. Þá eru á hendi fjármálastjóra yfirumsjón með rekstri 
tölvu og upplýsingakerfa, yfirumsjón með skjalavörslu 
stofnunarinnar og umsjón með verkbókhaldi. Jafnframt er 
umsjón með rekstri skrifstofu, afgreiðslu og símsvörun hluti 
verkefnanna. Viðkomandi tekur þátt í ýmsum öðrum verkum. 
Fjármálastjóri situr í framkvæmdastjórn safnsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Gerð	er	krafa	um	háskólapróf	í	viðskipta-	 
 eða rekstrarfræðum. 
•	 Reynsla	af	fjármálastjórn,	bókhaldi	og	 
 áætlanagerð er nauðsynleg.
•	 Reynsla	af	starfsmannahaldi	og	þekking	á	 
 starfsmannamálum ríkisins er æskileg. 
•	 Krafist	er	þekkingar	og	reynslu	af	Oracle	 
 kerfi ríkisins.
•	 Þá	er	krafist	þekkingar	í	upplýsingatækni	 
 og skjalastjórn. 
•	 Mjög	gott	vald	á	íslensku	er	áskilið.
•	 Góð	kunnáttu	í	ensku	og	einu	Norðurlandamáli	 
 er æskileg.
•	 Leitað	er	að	fjölhæfum	og	áhugasömum	starfsmanni,	 
 með góða samskiptahæfni og frumkvæði í starfi. 

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2016. 

Sótt er um starfið rafrænt á; www.skjalasafn.is  
undir „laus störf“. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynnin
garbréf þar sem greinir frá ástæðu umsóknar og hæfni viðko
mandi til að gegna starfinu. Afrit prófskírteina fylgi. Umsóknir 
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar veitir 
Eiríkur	G.	Guðmundsson	þjóðskjalavörður	–	
eirikur@skjalasafn.is  8203330.

Þjóðskjalasafn Íslands starfar skv. lögum nr. 77/2014 um opinber 
skjalasöfn. Hlutverk safnsins er að varðveita og veita aðgang 
að opinberum skjölum, einkum íslenska ríkisins, og einka
skjalasöfnum með réttindi borgaranna, hag stjórn sýslunnar  
og varðveislu sögu íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi.

FORSTÖÐUMAÐUR 
SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐS
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN LEIÐTOGA Í STARF  
FORSTÖÐUMANNS SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐS.  
Forstöðumaður ber ábyrgð á öllum rekstri sviðsins og heyrir beint undir framkvæmdastjóra.
Undir sölu- og markaðssvið falla öll sölu- og markaðsmál innanlands sem utan, stöðvarekstur á fjórum 
stöðum innanlands, vefmál, fríhöfn, þjónustuver og markaðsdeild ásamt áætlunar- og tekjustýringardeild.  
Samtals eru starfsmenn sviðsins um 80 talsins.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
1. JÚNÍ 2016

• Umsókn, ásamt ferilskrá, óskast fyllt út á vef 
félagsins www.flugfelag.is/upplysingar/mannauður, 
fyrir 1. júní 2016.
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður Þórðardóttir 
mannauðsstjóri, ingig@flugfelag.is

STARFIÐ

HÆFNISKRÖFUR

FLUGFELAG.IS

ÍS
LE

N
SK

A
 S

ÍA
 / 

FL
U

 7
99

02
 0

5/
16

• Daglegur rekstur sölu- og markaðssviðs
• Yfirumsjón með starfsmannamálum sviðsins og upplýsingamiðlun
• Yfirumsjón með auglýsingamálum og kynningarstarfsemi
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila
• Vöruþróun
• Samningagerð
• Fargjaldaútreikningar og verðlagning
• Stefnumótun og áætlunargerð

• Háskólamenntun á sviði viðskipta- og/eða markaðsfræða
• Marktæk reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking á sölu- og markaðsmálum
• Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar
• Jákvætt hugarfar og leikni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, norðurlandamál er kostur



Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef 
stofnunarinnar www.samgongustofa.is

Spennandi störf
hjá Samgöngustofu

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Hjá Samgöngustofu hlakka um 140 öflugir starfsmenn til 
þess að þú bætist í hópinn. Lagt er upp með jákvæðan og 
skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku, auk þess 
sem mötuneytið er frægt fyrir frábæran mat. Samgöngustofa 
er stjórnsýslustofnun samgöngumála sem annast eftirlit með 
flugi, siglingum og umferð. Á hverjum degi erum við að læra 
hvert af öðru og sinna viðskiptavinum af kostgæfni með það 
að markmiði að verða betri og betri. 

EFTIRLITSMAÐUR FLUGVALLA
Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann flugvalla á 
mannvirkja- og leiðsögusviði stofnunarinnar. Star�ð felst í vottun, 
úttektum og eftirliti með fyrirtækjum með starfsley� til reksturs �ugvalla 
ásamt öðrum verkefnum tengdum öryggi í �ugi og önnur sérfræðivinna í 
mála�okknum. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veitir Reynir Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
mannvirkja- og leiðsögusviðs, í síma 480 6000.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun á tæknisviði sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða   
  tæknifræði eða reynsla af tæknimálum tengdum flugvallarrekstri 
  eða reynsla af flugi
 • Þekking á gæðakerfum og reynsla á því sviði er kostur
 • Þekking á öryggisstjórnarkerfum (SMS) er kostur
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til flugvalla er kostur
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald á úrvinnslu  
  og framsetningu upplýsinga
 • Góð Word og Excel kunnátta
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

FAGSTJÓRI Í FJÁRMÁLADEILD
Samgöngustofa óskar eftir að ráða fagstjóra í fjármáladeild 
stofnunarinnar. Starfið hentar öflugum einstaklingi sem hefur áhuga 
á fjölbreyttum og krefjandi bókhaldsverkefnum, s.s. uppgjörsvinnu, 
greiningum og úrvinnslu tölulegra upplýsinga o.fl. verkefnum innan 
fjármáladeildar. Nýr starfsmaður mun taka þátt í stefnumótun og 
innleiðingu nýrra verkefna og verklags og vinna náið með stjórnendum 
rekstrarsviðs. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veita Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs og Ingibjörg Þorsteinsdóttir, deildarstjóri 
fjármáladeildar, í síma 480 6000. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • BS í viðskiptafræði eða sambærileg háskólamenntun
 • Mikil reynsla og þekking af bókhaldsstörfum er skilyrði
 • Mjög góð Excel kunnátta er skilyrði
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

SKIPAEFTIRLITSMAÐUR
Samgöngustofa óskar eftir að ráða til starfa skipaeftirlitsmann á 
farsvið stofnunarinnar. Star�ð gæti t.a.m. hentað vel einstaklingi sem 
hefur starfað við sjómennsku eða hefur reynslu af störfum tengdum 
sjávarútvegi en langar til þess að breyta um starfsvettvang og starfa í 
landi án þess þó að missa öll tengsl við ha�ð. Starf skipaeftirlitsmanns 
felst í að sinna eftirliti með stærri skipum, gerð skoðunarhandbóka og 
verklagsreglna, útgáfu alþjóðlegra skipsskírteina og önnur verkefni sem 
til falla. Starfshlutfall er 100%. 

Nánari upplýsingar veitir Geir Þór Geirsson, deildarstjóri 
skipaeftirlits og leyfisveitinga, í síma 480 6000. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Nám í skipa- eða véltæknifræði, skipa- eða vélaverkfræði 
  eða vera handhafi skírteinis til fyllstu réttinda til vélstjórnar
 • Reynsla af eftirliti með skipum er kostur
 • Þekking á þeim reglum og lögum sem gilda um öryggi skipa 
  og þeim öryggisbúnaði sem skip skulu búin er kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
 • Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 13. júní 2016 
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt 
til að hafna öllum umsóknum. Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að 
sækja um þessa stöður.

Í boði eru fjölbreytt og spennandi störf í alþjóðlegu
umhverfi þar sem frumkvæði fær notið sín
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Vilt þú vera á meðal stjarnanna?
 
Heildverslunin Satúrnus ehf. hefur frá áriðnu 1958 flutt inn hannyrðavörur frá þekktum fram-
leiðendum. Við leitum að harðduglegum sölumanni frá og með 15. ágúst nk. Starfshlutfall er 50%

 
Áhugasamir sendi inn ferilsskrá á netfangið sala@saturnus.is fyrir 3. júní nk.
Fyrirspurnum verður ekki svarað í síma.

Starfssvið
•	 Sala og afgreiðsla til viðskiptavina
•	 Símasala og heimsóknir til viðskiptavina
•	 Öflun nýrra viðskiptavina
•	 Kynningar og annað tilfallandi 

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sölustörfum í amk 2 ár
•	 Þjónustulipurð 
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Almenn tölvuþekking
•	 Samviskusemi
•	 Vönduð vinnubrögð
•	 Stundvísi og jákvæðni

KENNARI
Laus er til umsóknar 100% kennarastaða í Reykhólaskóla, 

Reykhólahreppi skólaárið 2016 - 2017.

Um er að ræða umsjónarkennslu á miðstigi eða unglingastigi, 
meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði.
Leitað er eftir fólki með góða skipulagshæfileika og hæfni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af teymisvinnu og samkennslu 
og áhugi á þróunarstarfi er mikilvæg. Umsækjendur skulu hafa 
hreint sakavottorð.

Reykhólaskóli á Reykhólum við Breiðafjörð er sameinaður 
grunnskóli og leikskóli með 72 nemendur á aldrinum 1 árs til 16 
ára. Einkunnarorð skólans eru Vilji er vegur. Lögð er áhersla á 
skapandi starf og nám í gegnum leik. 
Í Reykhólahreppi búa tæplega 280 manns, þar af 120 manns 
í þéttbýliskjarnanum á Reykhólum. Á staðnum er öll almenn 
þjónusta, verslun, glæsilegt íþróttahús og sundlaug með aðstöðu 
fyrir alla aldurshópa. Fjölbreyttir útivistarmöguleikar og mikil 
náttúrufegurð.

Frekari upplýsingar gefur Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir skólastjóri í 
síma 849 8531 og 434 7731 eða í netfanginuskolastjori@reykholar.
is. Umsóknum með ferilskrá og afriti prófskírteina ásamt  
upplýsingum um meðmælendur skal skila í netfangið  
skolastjori@reykholar.is. Öllum umsóknum verður svarað.  

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2016.

Starfið felst í almennri skrifstofuvinnu, gagnavinnslu og stuðningi 
við forstöðumann og verkefnisstjóra í vinnu með jaðarsettum 
hópum, innflytjendum og fólki sem býr við þrengingar. 

Starfsmaðurinn undirbýr fundi og margvíslega viðburði, annast 
gagnavinnslu í tengslum við umsýslu sjálfboðaliða og rekstur 
verkefna og tekur á annan hátt þátt í að veita bæði skjólstæðing-
um og sjálfboðaliðum úrvalsþjónustu. 

Við leitum að reglusömum, drífandi og duglegum einstaklingi með 
ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf til starfs og hugsjóna Rauða 
krossins. Starfsmaðurinn þarf að hafa gott vald á íslensku og 
ensku og hafa bílpróf. Vinnutími getur verið sveigjanlegur. 

Vinsamlegast sendið umsókn á 
netfangið thorir@redcross.is og 
merkið með orðinu starf2016 í 
heiti póstsins. 

Umsóknarfrestur er til 12. júní. 

Rauði krossinn í Reykjavík óskar eftir að 
ráða starfsmann í hálft starf á  

skrifstofu deildarinnar

Reykjavík 

ÓSKUM EFTIR
LAGER- 

STARFSMANNI
sem getur einnig 

tekið að sér sölustörf 
í verslunum

Hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta,  
bílpróf, skipulagshæfni og nákvæm vinnubrögð.

Vinsamlegast sendið umsóknina á 
atvinna@forlagid.is fyrir 9. júní nk.
Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Hagsvið er nýtt svið innan embættis ríkisskattstjóra. Verkefni þess eru að annast söfnun, greiningu 
og miðlun upplýsinga um efnahagsmál, greiningu á niðurstöðum álagningar opinberra gjalda, 
hagrannsóknir, annast gerð úrtaks við ákvörðun skatteftirlits og hafa umsjón með opinberri birt-
ingu skattatölfræði ríkisskattstjóra, ásamt viðeigandi greiningu.

Starf sérfræðings á hagsviði er laust til umsóknar og mun hann koma að fjölbreyttum verkefnum 
er þar eru unnin fyrir innri og ytri viðskiptavini. 

Ríkisskattstjóri - hagsvið

Menntunar- og hæfnikröfur
● Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða sambærilegt.
● Mikil hæfni til að taka þátt í hópastarfi.
● Frumkvæði, metnaður, atorka, hugmyndaauðgi og lausnamiðuð nálgun.
● Lipurð í mannlegum samskiptum, rík þjónustulund, jákvæðni og góð framkoma.
●  Þekking og reynsla af nýtingu upplýsingakerfa og gagnagrunna  

við úrvinnslu upplýsinga.
● Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi.
● Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, góð íslenskuþekking og vandað málfar.
●  Nákvæmni, hlutlægni, talnagleggni og hæfni til að greina aðalatriði  

við úrvinnslu upplýsinga.

Þekking á reikningshaldi er kostur, en ekki skilyrði. 

Umsókn skal fylla út á vefslóðinni rsk.is/starf. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar um 
menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með í viðhengi.  
Frekari upplýsingar veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri RSK í síma 442-1151 
eða á ingahanna@rsk.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2016. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
hefur verið tekin um ráðningu. Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og annarra skatta, skatteftirlit og heldur 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.

Starfsmenn ríkisskattstjóra eru um þessar mundir 250 á níu starfsstöðvum, þar af um 160 í aðalstöðvum í Reykjavík. 
Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna 
og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum fagmennska, jákvæðni og samvinna.

Nánari upplýsingar á  rsk.is



óskar eftir að ráða:

Tæknifræðing,
viðskiptafræðing, 

eða rekstrarfræðing
sem fyrst.

Upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.blikkras.is,  
eða hjá Oddi Helga í síma 462-7770,  893-7241.

Starfið hentar báðum kynjum og hvetjum við konur,  
jafnt sem karla, að sækja um.

Umsóknum sé skilað í tölvupósti á  
oddurhelgi@blikkras.is fyrir 15. júní 2016.

Öllum umsóknum verður svarað.

Pantone red 032
Svart

ÓSEYRI 16 ● 603 AKUREYRI

 óskar eftir að ráða:

Tæknifræðing,
viðskiptafræðing, 

eða rekstrarfræðing
sem fyrst.

Upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.blikkras.is,  
eða hjá Oddi Helga í síma 462-7770,  893-7241.

Starfið hentar báðum kynjum og hvetjum við konur, 
jafnt sem karla, að sækja um.

Umsóknum sé skilað í tölvupósti á 
 oddurhelgi@blikkras.is fyrir 15. júní 2016.

Öllum umsóknum verður svarað.

 Rafvirki óskast 
Rafvirkni ehf. Óskar eftir að ráða rafvirkja í fullt starf. 
Hæfniskröfur 

 Sveinspróf í rafvirkjun 
 Reynsla við nýlagnir og viðhald 
 Tölvukunnátta 
 Þjónustulund og snyrtimennska 
 Reynsla við uppsteypu kostur 
 Íslensku kunnátta skilyrði 
 Hreint sakavottorð skilyrði 
 Gilt ökuskírteini 
 Umsóknafrestur er til 6.maí 2016 

Umsókn og ferilskrá sendist á rafvirkni@rafvirkni.is 

Frekari upplýsingar í síma 564-0700 og á www.rafvirkni.is 

Samstæðuuppgjör  
Íslandsbanka

Nánari  upplýsingar: 

Ása K. Karlsdóttir, forstöðumaður sími 440 2776,  
asa.kristbjorg.karlsdottir@islandsbanki.is 
 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri sími 440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í uppgjörsteymi Fjárhagsdeildar. Viðkomandi gegnir 
lykilhlutverki í uppgjörum samstæðu Íslandsbanka. Næsti yfirmaður er forstöðumaður Fjárhagsdeildar. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní

Hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun

•  Löggilding sem endurskoðandi er kostur

•  Reynsla af samstæðureikningsskilum

•  Góð enskukunnátta

•  Samskipta- og greiningarhæfni

Helstu verkefni:

• Ábyrgð á samstæðureikningsskilum  
Íslandsbanka

• Skil á mánaðarlegum rekstraryfirlitum  
og uppgjörum

• Samskipti og þjónusta við deildir og dóttur-
félög bankans sem og endurskoðanda

• Greiningar, samantekt upplýsinga og 
skýrslugerð

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er 
jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka 
er að vera númer eitt í þjónustu. Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: 
islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Grafískur hönnuður
Við óskum eftir öflugum liðsmanni í fullt starf.
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu og reynslu 
á helstu forritum til grafískrar vinnslu.

Um er að ræða spennandi og �ölbreytt starf
hjá traustu fyrirtæki.

Starfssvið:
  ∞ Umbrot / hönnun fyrir prent og vefmiðla.
  ∞ Hugmyndavinna.

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til 3. júní 2016.
Umsókn ásamt ferilskrá og sýnishornum af fyrri verkum sendist á
bjarkig@myndform.is merkt ,,Atvinna”.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

∞ Menntun og starfsreynsla í grafískri
   hönnun.
∞ Mjög góð kunnátta í InDesign, Illustrator, Photoshop,
   Flash og HTML5.
∞ Frumkvæði og skapandi hugsun.
∞ Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
∞ Fagleg vinnubrögð.

Trönuhrauni 1
220 Hafnarfirði
Sími 534 0400
myndform.is

MYNDFORM
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ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Félag framhaldsskólakennara auglýsir eftir þjónustufulltrúa 

í fullt starf á skrifstofu félagsins.

Menntunarkröfur:  Háskólamenntun sem nýtist í starfi og er 
æskilegt að viðkomandi hafi leyfisbréf sem  
framhaldsskólakennari.

Reynsla: Kennslureynsla í framhaldsskóla kostur og  
þekking á opinberri stjórnsýslu.

Verkefni: Aðstoð við félagsmenn er varðar réttindamál 
og túlkun kjarasamninga félagsins. Undirbúningur funda, 
samskipti við félagsdeildir og aðstoð við kjarasamninga- 
gerð sem og annað sem til fellur á hverjum tíma.

Hæfniskröfur: Færni í mannlegum samskiptum, þjónustu-
lipurð og létt lund. Vinnutími getur verið óreglulegur en að 
meðaltali er miðað við 40 klst vinnuviku.

Félag framhaldsskólakennara er eitt aðildarfélaga  
Kennarasambands Íslands sem er til húsa í Kennarahúsinu 
að Laufásvegi 81. 
Til að byrja með er ráðið í stöðuna til árs með möguleika á 
framhaldsráðningu. Umsóknarfrestur er til 8. júní 2016 og 
skal senda ferilskrá á netfangið gudridur@ki.is þar sem 
koma fram upplýsingar um menntun, reynslu og önnur 
félagsstörf sem og umsagnaraðila.

Viðkomandi þarf helst að hefja störf 1. ágúst nk.

Sölumaður 
Óskum eftir öflugum liðsmanni í sölu á vörum okkar með 

aðsetur á söluskrifstofu félagsins í Hafnarfirði. 

Um framtíðarstarf er að ræða, 
umsóknarfrestur er til 5. júní n.k. 

Tekið er á móti umsóknum og nánari upplýsingar 
veittar á netfangið kjartan@steypustöðin.is

Aðstoðarmaður á gæða- 
og rannsóknardeild

Starfið felst í sýnatökum, prófunum á rannsóknarstofu 
félagsins, skráningum o. fl. 

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera samviskusamur og 
nákvæmur og hafa áhuga á að vinna með tölur. 

Möguleiki er á bæði tímabundnu starfi sem 
og framtíðarstarfi.

Umsóknarfrestur er til 5. júní n.k. 

Tekið er á móti umsóknum og nánari upplýsingar 
veittar á netfangið kai@steypustodin.is

Steypustöðin óskar eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf

Ísmar - Framtíðarstarf
Við leitum að söluráðgjafa til starfa á  
sviði loftræsinga og rafstýringa.

Starfssvið: 
•	 Ráðgjöf	til	viðskiptavina	og	hönnuða	um	val	á	búnaði	
•	 Tilboðsgerð	og	sala	á	búnaði
•	 Ráðgjöf	við	uppsetningu	á	búnaði	
•	 Gangsetningar	á	kerfum	
•	 Samskipti	við	erlenda	birgja	og	viðskiptavini

Menntunar og hæfniskröfur: 
•	 Menntun	í	loftræsingum	og/eða	rafstýringum	
•	 Reynsla	af	vinnu	með	slík	kerfi
•	 Góð	tölvukunnátta
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæð	vinnubrögð	
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Umsókn	um	starfið	ásamt	ferilskrá	með	upplýsingum	um		
menntun,	hæfni	og	starfsreynslu	sendist	á	jon@ismar.is 	
fyrir	10. Júní 2016. Fyllsta	trúnaðar	verður	gætt.

Ísmar var stofnað 1982 og sérhæfir sig í sölu og þjónustu á margvís
legum hátæknibúnaði frá þekktum og viðurkenndum framleiðendum. 
Ísmar hefur lengi verið þekkt fyrir mælitæki til landmælinga og 
mannvirkjagerðar. Fyrirtækið býður hitamyndavélar til notkunar  
á sjó og landi auk fjarskiptabúnaðar. Þá eru hita og loftræsikerfi  
ásamt stýringum fyrir slíkan búnað snar þáttur í starfseminni.  
Hjá Ísmar starfa 12 starfsmenn og þar á meðal rafeindavirkjar,  
raf virkjar, rafeindavirkjameistarar og verkfræðingar. 

Síðumúla	28,108	Reykjavík	
sími	5105100	-	www.ismar.is

Sálfræðingur
Okkur vantar liðsauka!

Líf og sál sálfræðistofa hefur starfað í 16 ár og vinna þar nú 5 
sálfræðingar auk bókara. Það segir þó ekki alla söguna því við 
erum í rekstrarlegu og faglegu samstarfi við hóp sálfræðinga og 
annars fagfólks innan vébanda Sálfræðinga Höfðabakka.  
Helstu  verkefni okkar eru annars vegar á sviði vinnustaða
sálfræði (höfum notið viðurkenningar Vinnueftirlitsins sem 
þjónustuaðili í vinnuvernd frá 2004) og hins vegar klínískrar  
vinnu  með fullorðnum (innanborðs er áratuga reynsla á því sviði). 

Við leitum að einstaklingi sem er með réttindi til að starfa sem 
sálfræðingur á Íslandi, hefur áhuga á vinnustaðasálfræði og 
klínísk reynsla er æskileg.

Umsóknarfrestur er til 13. júní n.k. Fyrirspurnir og umsóknir 
berist til Áslaugar Kristinsdóttur, aslaug@lifogsal.is 

 Gámaþjónusta Vestfjarða
Bætt umhverfi – Betri framtíð

                                                                           

Bílstjóri
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf óskar eftir meiraprófsbílstjóra 
til starfa hjá fyrirtækinu á Patreksfirði við akstur gámabíla og 
annarra bíla fyrirtækisins auk annarra verkefna sem til falla.

Hæfniskröfur:  
• Meirapróf  
• Vagnréttindi kostur   
• Gott vald á íslenskri tungu. 

Vinnutími er virka daga 08:00 – 19:00 
Leitað er að heilsuhraustum einstaklingum sem eru ekki 
yngri en 20 ára. Um framtíðarstörf er að ræða.  

Nánari upplýsingar veitir gunnar@gamarvest.is

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the
European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling
those States to participate in the Internal Market of the European Union. ESA is independent
of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings under the EEA
Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid. ESA's work
helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. The
Authority is based in Brussels. It currently employs 70 staff members of 15 nationalities.

The legislative framework setting up the European
Supervisory Authorities EBA, ESMA and EIOPA, will
soon be incorporated into the EEA Agreement. The
Authority will be given decision making powers
under this legislation and the successful
candidate will play a key role in developing an
effective working relationship between the EFTA
Surveillance Authority and the Financial
Supervisory Authorities.

The Authority is recruiting an Internal Market
Affairs Officer who will be assigned res pon -
sibility for general surveillance work and case
handling regarding the implementation and

application of EEA law relating to Financial Ser vi -
ces in the participating EFTA States (Iceland,
Liechtenstein, and Norway).

Other tasks include examination of complaints,
legal conformity assessments, and drafting of
decisions, opinions and reports. Depending on
workload and other developments, the respon sibi -
lities may be changed to cover other general or
specific issues relating to EEA law.

Deadline for applications: 19 June 2016
Start date: Autumn 2016

JOB REFERENCE 07/2016

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

Internal Market Affairs Officer 
(Financial Services)

Vélamenn - Verkamenn
Óskum eftir að ráða nú þegar vana vélamenn með 

vinnuvélaréttindi á beltagröfur og/eða jarðýtur.  
Aðeins vanir menn koma til greina.  
Meirapróf æskilegt en ekki skilyrði.

Einnig vantar okkur tvo röska menn í vinnu við 
 lagningu jarðstrengja.

Vinsamlegast sendið inn helstu upplýsingar á  
tölvupóstfangið grafan@grafan.is

Starfsmaður í afgreiðslu á  
saumastofu og saumakona óskast! 

Við leitum að reynslumikilli saumakonu  í starf á  
rótgrónni saumastofu í Reykjavík.

Starfsmaður í afgreiðslu óskast einnig á sama stað. 
Við leitum að  hressum og kraftmiklum starfskrafti sem sýnir 

frumkvæði í starfi og hefur ríka þjónustulund.

Áhugasamir sendi umsókn með tölvupósti á  
listasaumur@gmail.com
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Starfsmaður óskast á lager.
Um er að ræða 100 % starfshlutfall.

Starfið felur í sér almenn lagerstörf, móttöku og 
afgreiðslu á vörum ofl.

Við leitum að einstaklingi sem er stundvís,  
duglegur,vandvirkur, samviskusamur, góður í  

mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Umsóknum skal skila á hj@hj.is fyrir 3.júní.  
merkt: Lagerstarf

ára
61955-2015




















---








Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Umsóknir berist fyrir 5. júní 
og sendast til  atvinna@husa.is   

Leitum að metnaðarfullum söluráðgjafa í krefjandi og 
spennandi  starf á fagsölusviði í sölu glugga og hurða

Ábyrgðarsvið 
• Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta og sala til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda birgja

Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta 
• Reynsla af sölu byggingarvöru æskileg

Húsasmiðjan býður upp á mikið úrval og sérlausnir í gluggum og hurðum frá þekktum 
framleiðendum eins og JeldWen, Rationel, Idealcombi, Arlanga, Velux o.fl.

FAGSÖLUSVIÐ HÚSASMIÐJUNNAR
LEITAR AÐ ÖFLUGUM LIÐSMANNI

HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði

Join an international award-winning team which has been 
developing market-leading software solutions for over two 
decades. Our systems are currently used by more than 55,000 
stores and restaurants in over 120 countries.

Product Owner
We have an exciting opportunity for an experienced 
Product Owner. The Product Owner is responsible for 
managing one of LS Retail´s products, guaranteeing its 
success and making sure that the product creates value 
for its customers and users.

We have opportunities for enthusiastic Senior .NET Developers 
in our teams. The main responsibility will be to maintain and 
develop new functionalities for LS Retail´s solutions. Senior 
team members have the responsibility of leading 
development, maintaining and improving the architecture of 
the system and participating in the design of new features.

Do you live and breathe digital marketing? We are looking for 
a marketing specialist to develop, implement, track and 
optimize digital marketing campaigns and drive the creation 
and optimization of lead nurturing, lead scoring and 
automated marketing programs across all channels.

Senior .Net Developers

Digital Marketing and SEO Specialist

Amazing
Opportunities!

Apply by June 12
Information & submissions at 

jobs.LSRetail.com



| AtvinnA | 28. maí 2016  LAUGARDAGUR14



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  28. maí 2016 15

Leikskólinn Skerjagarður 
Bauganesi 13 101 Reykjavík.

Við erum að leita að metnaðarfullum og jákvæðum matráð sem  
hefur brennandi áhuga að elda góðan og nærinaríkan mat. 

Framtíðarstarf í boði frá og með 1.ágúst. Skerjagarður er  
einkarekinn leikskóli þar sem gleði og frumkvæði eru í fyrirrúmi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  
skerjagardur@skerjagardur.is eða í síma 848-5213 Sóldís 

Traust og öflugt fyrirtæki með fjölbreytt og krefjandi 
verkefni óskar eftir að ráða rafvirkja. Í boði er bæði 
fullt starf og sumarstarf.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun eða sambærileg menntun
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Stundvísi

Umsókn og ferilsskrá skal senda á netfangið larusee@simnet.is

Rafvirkjar óskast

SMIÐIR OG RAFVIRKJAR
Marel leitar að reyndum og laghentum konum og körlum til starfa í framleiðslu. Um er að ræða fjölbreytt 
rafvirkjastörf og verkefni við smíði og samsetningu í snyrtilegu fyrsta flokks vinnuumhverfi. Unnið er í 
sjálfstæðum teymum sem samanstanda af 10-18 einstaklingum á öllum aldri. Teymin bera sameiginlega 
ábyrgð á að ljúka framleiðslu hverrar vöru. Lögð er áhersla á stöðugar umbætur og góðan liðsanda.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með 4700 starfsmenn, þar af 500 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í 
þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu 
okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi 
áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er 
áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi íþróttaaðstöðu. Við hvetjum bæði konur 
og karla til að sækja um.

Smíði og samsetning
Helstu verkþættir:
• Smíði úr ryðfríu stáli
• Samsetning tækja og búnaðar
• Stilling og prófun
• Frágangur og undirbúningur fyrir flutning
• Þátttaka í umbótastarfi

Hæfniskröfur: 
• Iðnmenntun 
• Reynsla í suðu (t.d. TIG rafsuðu) er kostur
• Tölvuþekking og áhugi á tækniþróun er kostur (t.d. notkun róbóta)
• Færni í samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2016. Nánari upplýsingar um starfið veita 
Dagur Hilmarsson framleiðslustjóri, dagur.hilmarsson@marel.com og Björn Pálsson 
framleiðslustjóri, bjorn.palsson@marel.com í síma 563 8000.
Umsóknir má senda í gegnum marel.is/störf eða í tölvupósti til framleiðslustjóra.

Rafvirkjar
Helstu verkþættir:
•  Almenn rafvirkjastörf með áherslu á stýringar eða   
   samsetningu á rafeindavörum.
•  Stillingar og prófanir á tækjum
•  Þátttaka í umbótastarfi

Hæfniskröfur:
•  Sveins- eða meistarapróf í rafvirkjun
•  Samviskusemi og nákvæmni
•  Fagleg vinnubrögð
•  Færni í samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2016. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sara Valný Sigurjónsdóttir í síma 563 8000 eða sara.sigurjonsdottir@marel.com.
Umsóknir má senda í gegnum marel.is/störf eða í tölvupósti til Söru.

„Það skemmtilegasta við 
starfið mitt er að sjá tækin 
verða til. Ferlið frá því að 
hráefnið kemur inn til okkar 
og þangað til tækin
eru komin inn á gólf hjá 
viðskiptavinum.“

Ríkharður Þór Brandsson, vélstjóri, 
smiður og áhugamaður um útivist.

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Deildarstjórar - íþróttakennari
Vegna skipulagsbreytinga auglýsir Grunnskóli Grindavíkur 
eftir tveimur deildarstjórum til starfa. Um er að ræða verkef-
nastjórnun á mið- og yngsta stigi skólans. 

Umsóknarfrestur framlengist til 6. júní en ráðið er í stöður-
nar frá 1. ágúst.   

Starfssvið  deildarstjóra
• Deildarstjóri er millistjórnandi með mannaforráð og ber   
 ábyrgð á skólahaldi á skólastigi.
• Fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í   
 faglegri umræðu.
• Samskipti við nemendur og foreldra.
• Umsjón með sérúrræðum nemenda í samráði við kennara   
 og aðra stjórnendur.

Menntunar og hæfniskröfur deildarstjóra
• Við leitum að einstaklingi með réttindi til kennslu í   
 grunnskóla sem er metnaðarfullur, víðsýnn og góður í   
 mannlegum samskiptum, hefur skipulagshæfileika, er   
 sveigjanlegur og  tilbúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum er æskileg.
• Framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.

Einnig er laus staða íþróttakennara við skólann.  
Umsóknarfrestur um stöðu íþróttakennara er til 10. júní, en 
ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst. 

 Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með tæplega  
 500 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla  
 Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni   
 og lögð áhersla á að skapa námsumhverfi  í samráði við  
 foreldra  þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir   
 læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og 
 umhverfi sínu. Í framtíðarsýn skólans kemur fram að   
 skólinn er lærdómssamfélag þar sem áhersla er á að allir   
 nemendur hljóti góða menntun og fái hvatningu til náms   
 í samræmi við þroska sinn og áhuga í öruggu og  
 uppbyggilegu umhverfi.  Nemendur, starfsfólk og foreldrar  
 eru virkir þátttakendur í lærdómssamfélaginu.   
 Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.   
 Sjá nánar á heimasíðu skólans http://www.grindavik.is/  
 grunnskolinn.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Umsóknir skulu 
berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík 
eða sendist á netfangið halldorakm@grindavik.is 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir  
skólastjóri í síma 420-1150.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. 
Kynningar, lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum 
störfum.  
Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg 
samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  
Vinsamlegast sendið umsóknir á sgunnbj@simnet.is merktar 
,,Sölumaður/bílstjóri-2805“

Snyrtivöruheildssala  
leitar eftir samviskusömu 
og áreiðanlegu starfsfólki

Laust starf til umsóknar !
Leitum að hæfileikaríkum starfskrafti 

á þjónustuverkstæði okkar.

BÍLASMIÐURINN HF 
Bíldshöfði 16.    Sími : 5672330,  

bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

BÍLSTJÓRI

Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. 
Helst koma þeir til greina sem búa yfir 
öguðum vinnubrögðum, nákvæmni og 

skipulagshæfileikum í bland við jákvætt 
hugarfar. Viðkomandi þarf að vera 

líkamlega hraustur og eiga gott með að 
vinna í samvinnu við hóp samstarfsmanna 

á lager. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
meirapróf eða áhuga á að taka slíkt próf.

Áhugasamir vinsamlega fyllið 
út umsóknareyðublað 

á www.sm.is/job

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

RAFEINDAVIRKI
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 

RAFEINDAVIRKJA / RAFVIRKJA

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi 
áhuga á rafeindatækni og viðgerðum, vinna 

vel bæði í hóp og sjálfstætt og hafa ríka 
þjónustulund. Í starfinu felst að taka á 

móti, bilanagreina og gera við margvísleg 
raftæki ásamt samskiptum 

við viðskiptavini.

Raftækjaverkstæðið annast 
þjónustu á mörgum heimþekktum 
vörumerkjum á borð við Philips, 

Panasonic, Saeco, iRobot, 
Delonghi og Kenwood.

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
STARFSMANN Á LAGER

Reykjavík Chips auglýsir eftir rekstrarstjóra í fullt starf. 

HELSTU VIÐFANGSEFNI:
- Daglegur rekstur Reykjavík Chips
- Starfsmannahald
- Umsjón með útborgun launa og reikninga
- Birgðastjórnun (innkaup og birgðabókhald)
- Gæðaeftirlit
- Yfirmaður í �arveru framkvæmdarstjóra
- Afgreiðslustörf á álagstímum

HÆFNISKRÖFUR:
- Reynsla af eldhúsi eða veitingarekstri
- Metnaður fyrir vöruþróun og stækkunarmöguleikum
- Færni í mannlegum samskiptum 
- Frumkvæði
- Snyrtimennska
- Menntun sem nýtist í starfi æskileg
Tökum við umsóknum á netfangið 
reykjavikchips@gmail.com
Berist fyrir 6. júní.

METNAÐARFULLUR 
REKSTRARSTJÓRI

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Rjúpnahæð

Grunnskólar

· Kennari í alþjóðaveri í Álfhólsskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Kársnesskóla

· Íþrótta- eða sundkennari í Kársnesskóla

· Sérkennari á yngsta stig í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Salaskóla

· Umsjónarkennarar í Vatnsendaskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Vatnsendaskóla

Umhverfissvið

· Arkitekt eða skipulagsfræðingur

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

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Starfsmaður í afgreiðslu á  
saumastofu og saumakona óskast! 

Við leitum að reynslumikilli saumakonu  í starf á  
rótgrónni saumastofu í Reykjavík.

Starfsmaður í afgreiðslu óskast einnig á sama stað. 
Við leitum að  hressum og kraftmiklum starfskrafti sem sýnir 

frumkvæði í starfi og hefur ríka þjónustulund.

Áhugasamir sendi umsókn með tölvupósti á  
listasaumur@gmail.com

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Viðskiptastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201605/770
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201605/769
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201605/768
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201605/767
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Laugarás 201605/766
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201605/765
Hagfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201605/764
Sjúkraliðar/starfsfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201605/763
Lífeindafræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201605/762
Skipaeftirlitsmaður Samgöngustofa Reykjavík 201605/761
Eftirlitsmaður flugvalla Samgöngustofa Reykjavík 201605/760
Fagstjóri í fjármáladeild Samgöngustofa Reykjavík 201605/759
Framhaldsskólakennarar Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201605/758
Varaform. kærunefndar útl.mála Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201605/757
Þjónustufulltrúi Tryggingastofnun Reykjavík 201605/756
Bókari á rekstrarsviði Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201605/755
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201605/754
Verkstjóri LSH, flutningar Reykjavík 201605/753
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201605/752
Sjúkraliði LSH, skilunardeild Reykjavík 201605/751
Hjúkrunarfræðingar LSH, göngudeild taugasjúkdóma Reykjavík 201605/750
Starfsmaður í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201605/749
Verkefnastjóri HA, Rannsóknamiðstöð Akureyri 201605/748
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201605/747
Verkefnisstjóri HÍ, Félagsvísindasvið Reykjavík 201605/746
Framhaldsskólakennari, íþróttir Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201605/745
Aðjúnkt við Lífeðlisfræðistofnun HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201605/744
Skrifstofumaður í hlutastarf Fangelsismálastofnun Kvíabryggja 201605/743
Aðst.maður við endurhæfingu Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201605/742
Fjármálastjóri Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201605/741
Verkefnastjóri margmiðlunar HA, Kennslumiðstöð Akureyri 201605/740
Vélamaður Vegagerðin Hvammstangi 201605/739
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201605/738
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201605/737
Unglæknar/deildarlæknar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201605/736

Verkstjóri óskast til að leiða starfsfólk Múlalundar 
við fjölbreytt viðfangsefni
Á döfinni er uppbygging faglegs mannauðsstarfs á 
Múlalundi með áherslu á starfsþróun/einstaklingsáætl.
Laghentir iðjuþjálfar, þroskaþjálfar og annað fagfólk
Konur eru hvattar til að sækja um starfið

Starfssvið
- Verkstjórn við fjölbreytt viðfangsefni
- Stuðningur við starfsfólk
- Uppbygging mannauðsstarfs og einstaklingsáætlana
- Þátttaka í verkstjórateymi Múlalundar
- Önnur verkefni sem koma upp

Hæfniskröfur
-  Menntun sem nýtist í starfi t.d. iðjuþjálfa- eða 
 þroskaþjálfamenntun
-  Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
-  Leiðtogahæfni og skipulagshæfileikar
-  Vandvirkni og hæfileiki til að skila vandaðri vöru
- Stundvísi, heiðarleiki, snyrtimennska - Reyklaus

Umsóknir og ferilskrá sendist á sigurdur@mulalundur.is
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Viktor Úlfarsson 
framkvæmdastjóri s: 854 0074
Umsóknarfrestur er til og með mánud. 6. júní

Verkstjóri
Viltu gera heiminn betri?

Múlalundur vinnustofa SÍBS 
v/ Reykjalund Mosfellsbæ - www.mulalundur.is - s: 562-8500

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Kraftvélar óska eftir að ráða öfluga starfsmenn

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 3. júní á netfangið dora@kraftvelar.is, merkt því starfi sem sótt er um.
Öllum umsóknum verður svarað.

Sölufulltrúi vinnuvéla og byggingakrana
Um er að ræða krefjandi starf sem felur í sér sölu á vinnuvélum og 
byggingakrönum, heimsóknir til viðskiptavina um land allt ásamt samninga- og 
tilboðsgerð. Umsækjandi þarf að hafa reynslu af sölustörfum og væri æskilegt ef 
grunnþekking á vinnuvélum væri til staðar. Umsækjandi þarf að vera framsækinn, 
áreiðanlegur, ósérhlífinn og hafa getu til að skipuleggja starf sitt og vinna sjálfstætt. 
Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.

Innkaupastjóri í varahlutaverslun
Óskum eftir innkaupastjóra í varahlutaverslun. Umsækjandi þarf að hafa ríka 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum, vera jákvæður, áhugasamur 
og hafa metnað fyrir starfinu. Æskilegt er að umsækjandi hafi starfsreynslu af 
sambærilegu starfi og sé einnig með gott vald á íslensku og ensku í rituðu og 
töluðu máli.

Viðgerðarmenn á verkstæði
Óskum eftir vönum viðgerðarmönnum í viðgerðir og þjónustu tækja. 
Umsækjandi þarf að hafa ríka þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum 
og vera vanur almennum viðgerðum. Kraftvélar þjónusta fjölbreytt úrval 
tækja og leitumst eftir fleiri en einum umsækjanda á þjónustuverkstæði 
okkar. Óskum eftir vélvirkjum, bifvélavirkjum, rafvirkjum eða annari 
sambærilegri menntun.

Ábyrgðarfulltrúi (Claim)
Óskum eftir ábyrgðarfulltrúa til þess að halda utan um ábyrgðarmál 
vörumerkjanna okkar. Umsækjandi þarf að hafa grunnþekkingu á viðgerðum 
og vera vel að sér í notkun tölvukerfa. Umsækjandi þarf að hafa gott vald á 
íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.

Bókari
Óskum eftir löggildum bókara í almenn bókunarstörf og afstemmingar. 
Í boði er bæði hlutastarf eða fullt starf.

Markaðsfulltrúi í hlutastarf
Óskum eftir markaðsfulltrúa í hlutastarf – áhugarvert starf fyrir námsmenn. 
Um er að ræða hlutastarf með sveigjanlegum vinnutímum. Markaðsfulltrúi 
heyrir beint undir markaðsstjóra og aðstoðar við hönnun auglýsinga, efni á 
heimasíðu fyrirtækisins og efni á samfélagsmiðla.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

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.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- 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 sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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FJÁRMÁLASTJÓRI 

Fjármálastjóri hefur y�rumsjón með gerð og eftirfylgni 	árhagsáætlana Listaháskólans

í nánu samstar� við stjórnendur skólans.

Hann hefur y�rumsjón með 	árhagsbókhaldi og tryggir að verklag sé í samræmi við 

reglur og viðurkenndar bókhaldsvenjur. Hann sér um skýrslugerð og milliuppgjör 

í samráði við framkvæmdastjóra og gefur honum, deildarforsetum og forstöðumönnum 

stoðsviða upplýsingar úr bókhaldi eftir því sem óskað er. 

Fjármálastjóri heldur utan um styrki og sjóði sem eru í umsjá skólans og vinnur með    

endurskoðendum að gerð ársreikninga.  

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða ármálastjóra 

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2016
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en 
mánudaginn 6. júní í netfangið gunnhildurarnar@ceohuxun.is 
merkt Fjármálastjóri–Listaháskóli Íslands

Frekari upplýsingar um star�ð veitir Magnús Loftsson 
framkvæmdastjóri, í síma 552 4000 á skrifstofutíma (9-15), 
eða í tölvupósti magnusloftsson@lhi.is

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Menntun, hæfni, reynsla
Háskólapróf í viðskiptafræði
Haldgóð reynsla af rekstri, reikningshaldi og �ármálum
Góð þekking á Navision bókhaldsker�
Góðir samskiptahæ�leikar

•
•

•
•

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is

GETUR ÞÚ SELT 
GÓLFEFNI ?

Harðviðarval, óskar eftir sölufulltrúa 
til að þjónusta viðskiptavini í verslun 
og á lager.

Umsóknir má einnig senda á Harðviðarval 
ehf, Krókháls 4, 110 Reykjavík.

Harðviðarval er fjölskyldufyrirtæki með 
sömu kennitölu síðan 1978 og byggir 
á áratuga reynslu og þekkingu 
á sínum markaði. Hjá fyrirtækinu 
starfar einvala lið sérfræðinga á sínu 
sviði sem hafa það að markmiði 
að veita framúrskarandi þjónustu 
við sölu á hágæða vörum.

Um er að ræða starf þar sem lögð er 
áhersla á þjónustulund. Vinnutími er 
frá 9–18 virka daga og annan hvern 
laugardag frá 11–15.

Vinsamlega sendið ferilskrá á 
umsokn@parket.is

Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál

Hæfniskröfur
- Yfirburðar þjónstulund.
- Vilji til að fara fram úr 
væntingum viðskiptavina.
- Skipulagshæfileikar og 
stundvísi.
- Almenn tölvukunnátta.

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Samband Íslenskra Sparisjóða leitar að 
verkefnastjóra með aðsetur á Akureyri. 

• Umsjón sameiginlegra verkefna   
 sparisjóðanna s.s. skipulagning á   
 þjónustuþáttum og markaðsstarfi.

• Stjórnun og áætlanagerð sambandsins   
 og tengdra félaga.

• Greining á ytra og innra umhverfi,   
 kostnaðarmat og samningagerð.

• Umsjón með upplýsingatækniverk-
 efnum, innleiðingu, þróun og öryggi.

• Önnur tilfallandi verkefni. 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

• Þekking og reynsla af upplýsingatækni   
 og hagnýtingu hennar.

• Þekking á bókhaldi og reikningshaldi er  
 kostur.

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og undir   
 álagi.

• Frumkvæði og frjótt ímyndunarafl.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Menntunar- og hæfniskröfurHelstu verkefni

Umsóknarfrestur er til 8. júní 2016.

Nánari upplýsingar veita:

Jón Ingvi Árnason s. 4609414, joningvi@spsh.is 
Jón Sigtryggsson S. 4646231, jons@spthin.is

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá óskast send til jonst@sisp.is

Að Sambandi Íslenskra Sparisjóða koma starfandi 
sparisjóðir á hverjum tíma og sér sambandið um 
sameiginleg mál og hagsmunagæslu þeirra.

Við finnum rétta  
einstaklinginn  
í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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ÚTBOÐ
Norðurá bs. óskar tilboða í verkið -  

Urðunarstaður Stekkjarvík Blönduósbæ – 
Stækkun II 

Helstu magntölur eru:
Gröftur og tilfærsla jarðvegs 285.000 rúmmetrar.
Lagnir 1.100 metrar.
Dúkar 6.000 fermetrar.

Verklok eru 30. nóvember 2016.

Útboðsgögn fást á skrifstofu Eflu hf. verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9 frá og með mánudeginum 30. maí 2016,  
kl. 13, gegn skráningu á samskiptaaðila bjóðanda í útboði.

Opnun tilboða verður 14. júní 2016, kl. 14:00 í þjónustuhús i 
urðunarstaðarins Stekkjarvík Blönduósbæ. 

kopavogur.is

ÚTBOÐ
KAUP Á IÐNAÐARHÚSNÆÐI

Kópavosbær óska eftir að kaupa iðnaðarhúsnæði 
í Kópavogi sem hentað getur undir starfsemi 
þjónustumiðstöðvar Kópavogs.

Stærð húsnæðis sem kemur til álita er 1200 til 1600 m².

Hentugt útisvæði á lóð þarf að fylgja húsnæðinu og 
bílastæði fyrir allt að 40 bíla.

Æskilegt er að í hluta húsnæðis sé aðstaða fyrir 
mötuneyti og skrifstofur (ca. 300 m² )

Hluti húsnæðis þarf að vera á jarðhæð og 2-3 
stórar innkeyrsluhurðir en mötuneyti og skrifstofur 
geta verið á efri hæð. 

Frekari upplýsingar veitir Steingrímur Hauksson 
sviðstjóri umhverfissviðs.

Áhugasamir skulu leggja inn tillögur að húsnæði og 
verðhugmyndum í þjónustuver Kópavogs, Fannborg 
2, fyrstu hæð, fyrir kl. 11:00 mánudaginn 13. júní 2016.

 

ÚTBOÐ MJO-01 TENGIVIRKI 
MJÓLKÁ BYGGINGARVIRKI 

Landsnet óskar eftir tilboðum í smíði og uppsetningu á 
undirstöðum fyrir spenni 4 í tengivirkinu við Mjólkárvirkjun 
Arnarfirði í samræmi við útboðsgögn MJO-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu, smíði og uppsetningu á for
steyptum undirstöðum, staðsteypu á spennaþró, smíði og 
upp setningu á stálundirstöðum, lagningu jarðskauta og 
lagnaleiða ásamt lagningu á 66 kV háspennustreng. 

Helstu verkliðir eru:
• Jarðvinna 500 m³
• Forsteyptar undirstöður 37 stk
• Stálundirstöður 3500 kg
• Spennaþró 23 m³
• Lagning 66 kV háspennustrengs 450 m

Verkinu skal að fullu lokið 30. september 2016.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með mánudeginum 
30. maí 2016.  Sjá nánar www.utbodsvefur.is.

Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 10:00 mánudaginn 20. júní 
2016. Tilboð verða opnuð 20. júní 2016 kl. 10:15 að Gylfaflöt 9, 
112 Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Úrbætur	í	umferðaröryggismálum	-	Vástaðir	2016,   
 útboð nr. 13745.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur.

Sjóðnum er ætlað að styrkja tekjulitlar konur til náms.*

Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu 
2016-2017. 
Fyrir nám sem hefst á vorönn 2017 skal sótt um núna. Gengið 
verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn hafa borist og 
staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleift að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 20. júni 2016.

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2ja ára
- tekjuáætlun 2016
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is -  
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja  
tekjulitlar konur til náms.

MENNTUNARSJÓÐUR 
Mæðrastyrksnefndar  

Reykjavíkur
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr  

Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur.

Sjóðnum er ætlað að styrkja tekjulitlar konur til náms.*

Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu 
2015-2016. 
Fyrir nám sem hefst á vorönn 2016 skal sótt um núna. Gengið 
verður frá styrkbeiðni þegar öll umbeðin gögn hafa borist og 
staðfesting hefur fengist á skólavist.

Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu 
hámarki), bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda 
kleyft að stunda og ljúka námi.

Umsóknarfrestur rennur út 15. júni 2015.

Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2 ára
- tekjuáætlun 2015
- staðfesting á námsvist

Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari  
upplýsingar eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef  
Mæðrastyrksnefndar - www.maedur.is - 
og Facebook síðu Menntunarsjóðsins.

*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja  
tekjulitlar konur til náms.

Opið hús í dag, laugardaginn 28. maí, milli kl. 17 -17.30  
Hús að utan í góðu ástandi enda hefur viðhaldi verið vel sinnt á s.l. 
árum. Stórviðgerð 2009. Eignin er mjög vel staðsett, leik- og barna- 
skóli í göngufæri og stutt í alla helstu þjónustu. 

Allar frekari uppl. veitir Hilmar Þór Bryde sölumaður hjá Hraunhamri 
fasteignasölu í síma 520-7500, gsm 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Breiðvangur 24, 
220 Hafnarfjörður

Sérlega skemmtileg vel hönnuð 117,2 fm 4-5 herbergja 
íbúð á þriðju hæð í góðu vel staðsettu og viðhöldnu 
fjölbýli í norðurbæ Hafnarfjarðar. Verð 32,8 milljónir.

OPIÐ 

HÚS

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

Borgarholtsbraut 45

OPIÐ HÚS

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi
S: 894-1976

Opið hús mánud. 30. maí milli kl. 17:30-18:00
Efri sérhæð í tvíbýli með bílskúr í vesturbæ Kópavogs. Fjögur svefn- 
herbergi. Eignin er skráð 162,9 fm. þar af er 28 fm. bílskúr og 11,1 
fm. geymsluskúr á lóð. Falleg eign á þessum gróna stað í Kópavogi.
Verð: 45,9 millj.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
 
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

 83,0 millj.Verð:

Heil húseign byggða 1905  
á áberandi stað á horni  
Hverfisgötu og Vitastígs

Heilarstærð hússins er 170,1 fm og 
eru skráð þrjú fastanúmer í húsinu

Tvær íbúðir og atvinnuhúsnæði

Húsið er að mestu laust strax

101 Reykjavík

Hverfisgata 84

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

GRANASKJÓL 14 – 107 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.MAÍ KL.15:30-16:00
- Snyrtileg 3ja herb., 86.5 fm neðri hæð
- Tvíbýlishús / sérinngangur
- Tvö svefnherb., rúmgóð stofa
- Baðherb., m/sturtu & baðkari
FRÁBÆR STAÐSETTNING
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 39,9 millj.

SKIPHOLT - 105 RVK
- Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð.
- Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.
- Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með íbúðum.
- Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði.
- Vandaðar innréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.
LAUSAR TIL AFHENDINGAR.
Verð: 67,9 – 69,9 millj. 

LAUFENGI 16 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. MAÍ KL. 14:00 – 14:30
Einstaklega fallega 84,6 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang.  
Stæði í opinni bílageymslu við hliðina á íbúðinni.  
Stór afgirt suðurverönd.  Eldhús nýlega standsett, 
sérsmíðuð innrétting með granít borðplötum.
V. 32,9 millj.

TORFUFELL – 111 RVK
GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
- 3ja herbergja 78.1 fm 
- Rúmgóð rými í íbúð / þarfnast standsettn.
- Húseign er öll klædd að utan
- Snyrtileg sameign
V. 25 millj. 

MÁNAGATA – 105 RVK
- Góð fyrstu kaup eða leigueign
- Góð 2ja herb., 48 fm. íbúð á vinsælum stað
- Rúmgóð rými, snyrtilegt baðherbergi
- Geymsla í kjallara sem eru auka FM.
- Samiginl., inngangur með íbúð á efri hæð
LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 24,9 millj. 

SEINAKUR – 210 GBÆ
BÓKIÐ SKOÐUN
Einstaklega fallega 107 fm. 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. 
Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús, borðstofu, stofu 
Stórar suðursvalir með frábæru útsýni.
V. 46,9 millj.
 

LAUGALIND 1 – 201 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
- Björt og falleg 4ra herbergja, 109 fm íbúð á 3.hæð í litlu fjölbýli.
- Mjög vel skipulögð íbúð í frábæru fjölskylduhverfi.
- Glæsilegt útsýni.  Göngufæri í Lindaskóla og leikskólann Núp.

V. 39,5 millj

BERJARIMI 2 – 221 HFJ
BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg og vel um gengin 3ja herbergja, 78,6 fm íbúð á 3. Hæð í lyftuhúsi.
- Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.  Sérinngangur af svölum.
- Suðvestursvalir.  Sannkallað fjölskylduhverfi.  Öll helsta þjónusta við hendina.

V. 29,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



Skeiðarvogur 71
104 REYKJAVÍK

Vel staðsett endaraðhús í Vogahverfi.  Fimm 
svefnherbergi. Flottur garður og svalir mót 
suðri. Möguleiki á aukaíbúð í kjallara.

STÆRÐ: 166 fm RAÐHÚS      HERB: 7

59.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Njálsgata 19
101 REYKJAVÍK

Tveggja herbergja íbúð byggð 2005 á 1. hæð 
í nýlegu lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur, frábær 
staðsetning og fallegur bakgarður. Stæði í 
bílageymslu fylgir.

STÆRÐ: 71,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

36.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl/Löggiltur fasteignasali

Kristnibraut 2
113 REYKJAVÍK

Glæsileg þriggja herbergja útsýnisíbúð á 2. hæð 
í lyftuhúsi við Kristnibraut 2 í Grafarholti

STÆRÐ: 101 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    1. júní 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    29. maí 14:00 – 14:30

Háaleitisbraut 42
108 REYKJAVÍK

Virkilega góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
auk bílskúrs. Þrjú góð herbergi, endurnýjað 
eldhús, stór stofa. Húsið er í mjög góðu ástandi. 
Góður bílskúr.

STÆRÐ: 132,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Álftamýri 44
108 REYKJAVÍK

Vel skipulögð íbúð á 4.hæð. Mjög rúmgott 
hjónaherbergi. Eldhús með Borðkrók.  Parket 
og flísar á gólfum. Botnlangagata, stutt í skóla 
og íþróttasvæði.

STÆRÐ: 73,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    29. maí 17:00 – 17:30 

Strandvegur 13
210 GARÐABÆR

Einstakt, óhindrað sjávarútsýni. Björt og falleg  
íbúð á jarðhæð með sólpalli í vestur. Stæði í 
bílakjallara, snyrtileg sameign og lyfta. Stutt í 
fallegar gönguleiðir og alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 125,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

54.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
B.A. í lögfræði/Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

Birkihæð 6
210 GARÐABÆR

Sérstaklega vandað og vel staðsett raðhús á 
einni hæð með tvöföldum bílskúr við Birkihæð 
6 í Garðabæ. Marmari og blágrýti á gólfum. 
Fallegur sælureitur í bakgarði.

STÆRÐ: 185,5 fm RAÐHÚS      HERB: 4

67.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Hefur lokið námi til lögg.fasteignasala

Skipholt 32
105 REYKJAVÍK

Fimm herbergja íbúð auk bílskúrs við Skipholt 
32. Eignin skiptist í íbúð 111,9 fm og bílskúr 22,8 
fm.

STÆRÐ: 134,7 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

46.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

Hvassaleiti 44
103 REYKJAVÍK

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

STÆRÐ: 208,7 fm SÉRHÆÐ      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    1. júní 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    29. maí 16:30 – 17:00 OPIÐ HÚS    29. maí 15:30 – 16:00

OPIÐ HÚS    30. maí 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    30. maí 17:30 – 18:00



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson
Aðstoðarmaður fasteignasala.Aðstoðarmaður fasteignasala.

699 3702
gunnar@fastlind.is

Einstök útsýnishús, aukin lofthæð í öllum íbúðum, allt að 3,30m. Húsin eru álklædd að utan, 
vandaðar innréttingar og granít. Tvö baðherbergi eru í íbúðum Garðatorgs 2B. 

2ja, 3ja og 4ja herbergja íbúðir.
Verð frá 39,5 millj. kr.

Byggingaraðili:Allar nánari upplýsingar veita:

Einstök útsýnishús

Opið hús mánudaginn 30. maí frá kl. 17:00-18:00

Garðatorg 2
Fasteignasala kynnir:LIND 

Íbúar Garðatorgs njóta þeirra 
forréttinda að í nærumhver�nu er öll 
verslun og þjónusta innan seilingar. 
Því þarf ekki að grípa til fölskyldubílsins, 
hvort sem um er að ræða þörf á 
matvörubúð, apóteki, banka,blómabúð, 
fatahreinsun eða bókasafni.

Fjölmörg önnur fyrirtæki bjóða einnig 
bæjarbúum þjónustu sína.

Í fyrirhuguðu verslunarrými við 
Garðatorg er einnig von á �ölmörgum 
spennandi fyrirtækjum sem auka 
mannlí�ð og lífsgæðin!

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur



fasteignir

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Fasteignasalan Gimli
Grensásvegi 13, 108 RVK

Árni Stefánsson Viðskiptafræðingur, Löggiltur fasteignasali

sími 570 4800

BREKKNAÁS VÍÐIDAL
TIL SÖLU EÐA LEIGU

Um er að ræða 130 fm atvinnuhúsnæði á einni hæð með 
hellulagðri verönd. Húsið stendur á stórri lóð ( 2167 fm) og er 
aðkoma góð. Húsið var byggt sem dýraspítali en hefur verið 
innréttað á smekklegan hátt fyrir veitingaaðstöðu, verslun og 
hestaleigu. Gott gerði og hnakkageymsla er við húsið. Húsið 
er staðsett fyrir neðan reiðhöll Fáks og við aðal keppnisvöll 
Fáks. Eignin bíður upp á mikla möguleika. Verð kr. 42 millj.

Sveinn Eyland Löggiltur fasteignasali

Til sölu er veitingastaðurinn Gallery Pizza á Hvolsvelli.  Fyrirtækið 

hefur verið rekið í 25 ár og nýtur vinsælda í héraði og meðal 

ferðamanna.  Vetingastaðurinn sem er vel búinn tækjum, er 

rekinn í 214 fm húsnæði á góðum stað á Hvolsvelli, auk þess fylgir 

með einbýlishús, sem staðsett er við hliðina á veitingastaðnum.  

Mögulegt er að kaupa rekstur, tæki og húsnæði, eða að kaupa 

einungis rekstur og tæki og leigja húsnæðið.  

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028    gudmundur@fannberg.is
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Veitingahús á Hvolsvelli

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI KL. 15.00 OG 15.30 
SUNNUDAGINN 29. MAÍ. 

HOLTSGATA 9
101 REYKJAVÍK
Stakfell s. 535 1000 
kynnir í einkasölu: 
Gullfallegt, vel skipulagt 
217,2 fm einbýlishús á 
þessum vinsæla stað 
í 101. Aukaíbúð með 
sérinngangi í kjallara. 
Lokaður garður. 
Einstakt tækifæri til að 

eignast heila húseign á 
frábærum stað. Eignin 
hefur tvö fastanúmer.
200-1264, efri hæð og 
ris, samtals 133,1 fm
226-5637, kjallari 
samtals 84,1 fm.

Verð: 95M.

Upplýsingar gefur 
GUÐMUNDUR H. 
VALTÝSSON
löggiltur fasteignasali.
GSM 865 3022
gudmundur@stakfell.is

Auðbrekka
-kynning 04.feb. 2016

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali
sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Nýbýlavegur 10
Auðbrekka 29

Vorum að fá til sölumeðferðar húsnæði  
á Nýbýlaveg 10 og Auðbrekku 29.

Leigutekjur af eignunum eru um 

kr. 1,5 millj. pr. mánuð.

Heimilt er að rífa núverandi byggingar 
og reisa 5.500 fermetra nýbyggingu með 
íbúðum og atvinnuhúsnæði auk bílakjallara. 
Búið er að hanna nýbygginguna og geta 
teikningar fylgt.

Byggingarréttur til sölu





Geena Davis
l	 Bandarísk.
l	 Fædd 21. janúar 1956 og 
því sextug.
l	 Upphaflegt nafn: Virg-
inia Elizabeth Davis.
l	 Er gift Reza Jarrahy 
lýtalækni.
l	Á þrjú börn.
l	Með BA-próf í leiklist frá 
Boston-háskólanum 1979.
l	Er félagi í Mensa en þar fá 
eingöngu þeir inngöngu sem 
eru með afar háa greindar-
vísitölu.
l	 Ötul baráttukona fyrir 
jafnrétti kynjanna í kvik-
myndum og fjölmiðlum, 
sér í lagi sem beint er að 
börnum.
l	Stundar bogfimi og var 
nærri því að komast á Ól-
ympíuleikana í Sydney 

árið 2000.
l	 Þekktustu myndir: Toot-

sie ( 1982), The Fly (1986), 
Beetlejuice (1988), The 
Accidental Tourist (1988) 
en fyrir þá mynd hlaut 
hún Óskarsverðlaun 
fyrir besta leik í auka-
hlutverki, Thelma & 
Louise (1991) en hún 
var tilnefnd til Óskars-
verðlauna sem besta leik-
konan fyrir frammistöðu 
sína, A League of Their 
Own (1992), The Long 

Kiss Goodnight (1996), Stuart 
Little (1999).

l	 Þekkustu sjónvarpsþættir: 
Commander in Chief en fyrir þá 
þætti hlaut hún Golden Globe 
verðlaun sem besta leikkonan 

árið 2006. Grey's Ana-
tomy, Will & Grace 

og The Exorcist 
eru nýjustu þætt-
ir hennar þar sem 
hún leikur aðal-
hlutverkið.

söGuleG bílferð vinkvenna
Aldarfjórðungur er síðan stórmyndin Thelma & Louise í leikstjórn Ridley Scott kom út árið 1991. Myndin var umdeild á 
sínum tíma en þykir klassík í dag. Í tilefni tímamótanna er ekki úr vegi að líta yfir feril stórleikkvennanna tveggja.

Thelma & 
Louise

susan  
saranDon

l	 Bandarísk.
l	 Elst níu barna.
l	 Fædd 4. októ-

ber 1946 og er 
því 69 ára.

l	 Upphaflegt 
nafn: Susan 
Abigail Tom-
alin.

l	 Á þrjú börn
l	 Með BA-bróf 

í leiklist.
l	 E r  v i rk-

ur aðgerða-
s i n n i  í 
ýmsum pól-
itískum og 
félagsleg-
um málum. 
Hún er til dæmis einarður and-
stæðingur dauðarefsinga eftir 
hlutverk sitt í Dead man Walk-
ing.

l	 Var sendiherra UNICEF í góð-
gerðarmálum árið 1999.

l	 Hlaut Action Against Hunger 
mannúðarverðlaunin 2006.

l	 Þekktustu myndirnar: Hefur 
verið tilnefnd til Óskarsverð-
launa fyrir The Rocky Horr-
or Picture Show (1975), Atlan-
tic City (1980) Thelma & Louise 
(1991), Lorenzo’s Oil (1992) og 
The Client (1994). Verðlaunin 
hlaut hún loks fyrir Dead Man 
Walking (1995). Aðrar þekktar 

myndir hennar eru Pretty Baby 
(1978), The Hunger (1983), The 
Witches of Eastwick (1987), 
Bull Durham (1988), White Pal-
ace (1990), Little Women (1994), 
Stepmom (1998), Igby Goes 
Down (2002), Enchanted (2007), 
The Lovely Bones (2009), Arbit-
rage (2012) og Tammy (2014).

l	 Þekktustu sjónvarpsþættirnir: 
Hefur fimm sinnum verið til-
nefnd til Emmy-verðlauna fyrir 
hlutverk í sjónvarpsþáttum, til 
dæmis fyrir gestahlutverk í Fri-
ends (2001) og Malcom in the 
Middle (2002).

K-BRÚN
Íslensk hönnun   Sundlaugarvegi    Sími: 517 3640

Opið 11:30 - 18:00

365.is      Sími 1817
 

VIÐ FLYTJUM ÞÉR

Fréttir Stöðvar 2, í opinni dagskrá alla daga vikunnar, alla daga ársins, kl. 18.30. FRÉTTASTOFA

FRÉTTIRNAR

ALLA DAGA VIKUNNAR Í OPINNI DAGSKRÁ KL. 18.30
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Erluás 84
221 Hafnarfjörður
Opið hús þriðjudaginn 
31. maí frá kl 17:00 til 
17:30  
Glæsilegt 238,9 fm einbýlis-
hús á tveimur hæðum ásamt 
innbyggðum bílskúr á út-
sýnistað í Hafnarfirði. Forstofa, 
steinskífa á gólfi. Gestasnyrting steinskífulögð. Úr forstofu er gengið inn í 
hol og stóra stofu með stórum gluggum og útgengi á svalir, glæsilegt út-
sýni, mikil lofthæð, parket á gólfi. Útgengt á stórar svalir. Eldhús, innrétting 
úr kirsuberjaviði. Neðri hæð: Flísalagt hol. Baðherbergi, flísalagt í hólf og 
gólf, baðkar, sér sturtuklefi. Stórt svefnherbergi með miklum fataskápum. 
Barnaherbergi með plastparketi. Svefnherbergi, plastparket og fataskápur. 
Útgrafið rými ca. 30 fm. með fullri lofthæð, væri hægt að setja glugga í 
báða enda. Bílskúr með þvottaaðstöðu. Inn af honum er stórt herbergi 
með mikilli lofthæð og útgengi á stórar svalir. Hiti í stétt á bílaplani, heitur 
potti í garði. Allar hurðir og innréttingar úr kirsuberjaviði og gluggakistur úr 
granít
Borgarleynir 3
801 Selfoss
Opið hús sunnudaginn 
29. maí frá kl 14:00 til 
16:00 
75,7 fm sumarbústaður á afar 
fallegum og eftirsóttum stað 
í landi Miðengis í Grímsnesi. 
Bústaðurinn skiptist í í þrjú svefnherbergi, eldhús með góðum innrétting-
um og tækjum sem er opið við stóra stofu, baðherbergi með sturtuklefa 
og tengt fyrir þvottavél. Pergo parket á stofu og herbergjum, flísar á eldhúsi 
og baðherbergi. Stór timburverönd með miklu útsýni. Geymsluskúr. 5.500 
fm eignarland. 
Leifsgata 15
101 Reykjavík 
Opið hús mánudaginn 
30. maí frá kl 17:00 til 
17:30
Falleg 4ja herbergja sérhæð 
ásamt bílskúr á góðum stað 
við Leifsgötu í Reykjavík. 
Eignin er samtals 124,4 fm, 
þar af bílskúr 31,2 fm. Hæðin 
skiptist í hol sem tengir saman rými íbúðarinnar. Rúmgóð og björt stofa. 
Eldhús með hvítri innréttingu og útgengi á svalir. Borðstofa/aukaherbergi, 
opin við eldhús, væri hægt að nýta sem auka svefnherbergi. Harðparket á 
gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Stór 
bílskúr með tveimur inngöngum. Sameiginlegt þvottahús og sér geymsla 
sem fylgir íbúðinni eru í kjallara. Laus strax. 
Verð 41,5 millj.

Hraunteigur 15 – 105 Reykjavík
Opið hús þriðjudaginn 31. maí frá kl 17:00 til 17:30  
Mjög falleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2.hæð í góðu steinhúsi við 
Hraunteig. Hol, opið við eldhús. Setustofa með björtum gluggum. Eld-
hús, viðarinnrétting, borðkrókur, gluggi. Rúmgott svefnherbergi, útgengi 
á suðvestur svalir. Parket á gólfum. Baðherbergi, flísar á veggjum og 
gólfi, viðarinnrétting, baðkar, tengi fyrir þvottavél, gluggi. Fallegir listar 
eru í loftum íbúðarinnar og panelklæðning upp á hálfan vegg sem setur 
mikinn svip á íbúðina. Frárennslislagnir hússins hafa verið endurnýjaðar, 
hús var steinað að utan fyrir 10 árum. Verð 31,8 millj.

Hraunteigur 15

Hjarðarhagi – 107 Reykjavík
Góð efri hæð með sérinngangi og 
bílskúr við Hjarðarhaga í Vesturbæn-
um. Eignin er samtals 161,9 fm, þar 
af bílskúr 26,7 fm. Stigapallur/forstofa 
með fatahengi. Hol tengir saman rými 
íbúðarinnar. Rúmgóðar og bjartar 
samliggjandi stofur. Stórt vefnherbergi 
við forstofu. Svefnherbergi við hol. 
Hjónaherbergi: fataskápar, útgengt á svalir. Eldhús, hvít eldri innrétting, 
stór borðkrókur, gluggar. Baðherbergi, flísar á veggjum og gólfi, baðkar, 
gluggi. Bílskúr er með hita og rafmagni, gluggi og útgengt í garðinn. Laus 
strax. Verð 56,9 millj.
Barmahlíð – 105 Reykjavík
Falleg 62,9 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara við Barmahlíð. Forstofa/
holtengi saman rými íbúðarinnar. 
Rúmgóð stofa með plássi fyrir borð-
stofuborð. Stórt herbergi inn af stofu 
með fataskáp, væri unnt að gera 
fataherbergi. Parket á gólfum. Eldhús, 
máluð upprunaleg innrétting, dúkur á 
gólfi, gluggi, borðkrókur.  Baðherbergi, 
dúkur á gólfi, gluggi, sturta.  
Verð 27,5 millj.

Hringbraut – 101 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt parhús á þremur 
hæðum í Vesturbænum. Eignin skiptist í 
forstofu með flísum, hol með stiga upp 
á efri hæð, mjög rúmgóð og björt stofa 
með parket á gólfi sem er samliggjandi 
við borðstofu sem er opin við eldhús, 
parket á gólfum. Eldhús, hvít innrétting, gaseldavél, borðkrókur. Á efri 
hæð er baðherbergi, flísar á gólfi, baðkar og sturtuklefi. Svefnherbergi, 
rúmgott með parketi á gólfi, fataskápur. Hjónaherbergi er stórt með fata-
herbergi inn af sem gæti einnig nýst sem svefnherbergi. Í kjallara er stofa/
sjónvarpsherbergi og svefnherberg, parketi á gólfum, þvottahús þar sem 
er einnig klósett og vaskur, geymsla. Hellulögð stétt og timburpallur eru 
framan við hús, tyrfður garður er aftan við hús. Verð 58,0 millj.
Snorrabraut – 105 Reykjavík
Tveggja herbergja íbúð í kjallara í 
þriggja íbúða steinhúsi við Snorrabraut 
í Reykjavík. Forstofa/hol. Eldhús með 
hvítri innréttingu, borðkrókur, gluggi. Inn 
af eldhúsi er lítið herbergi með glugga, 
gæti nýst sem barnaherbergi, skrifstofa 
eða geymsla. Plastparket á gólfum. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi, 
gluggar sem snúa út í garð hússins, panelklæðning á veggjum. Svefnher-
bergi með fataskápum, plastparket á gólfi. Verð 23,8 millj.
Boðagrandi – 107 Reykjavík
Falleg 4ra herbergja 91,7 fm íbúð á 2. 
hæð með sjávarútsýni ásamt stæði í 
bílageymslu við Boðagranda í Vestur-
bænum. Forstofa, fatahengi. Hol, fata-
skápur. Eldhús, viðarinnrétting, flísar 
á gólfi, borðkrókur, gluggi með útsýni. 
Rúmgóð stofa opin við eldhúsborðkrók, 
gluggi með útsýni til sjávar, útgengi á suðvestursvalir. Í svefnálmu eru 3 
svefnherbergi og baðherbergi með flísum á veggjum og gólfi, baðkari, 
hvítri innréttingu og tengi fyrir þvottavél. Plastparket er á gólfum íbúðar-
innar nema forstofu, baðherbergi og eldhúsi þar sem eru flísar á gólfi. 
Húsvörður er í húsinu sem sér um smávægilegt viðhald og þrif, sameign 
og bílageymsla eru mjög vel umgengin. Verð 41,5 millj.3 
Hrísholt – 840 Laugarvatn
Mjög gott einlyft einbýlishús ásamt 
bílskúr innréttaður sem íbúð, samtals 
að gólffleti 174,7 fm, byggt árið 1989. 
Að utan er það klætt með steni og 
timbri. Íbúðarhúsið er 129 fermetrar að 
stærð og skiptist í stofu, eldhús, bað, 
þvottahús, búr anddyri, gang og þrjú svefnherbergi. Mestur hluti loftsins er 
tekinn upp og því er hátt til lofts í nánast öllu húsinu. Bílskúr, sem er 45,7 
fm, hefur verið breytt í íbúðarhús með tveimur svefnherbergjum, eldhúsi, 
baðherbergi, og geymslu. Húsið er talsvert endurnýjað. Mjög góð eign 
sem býður upp á mikla möguleika hvort heldur til búsetu eða leigu.  
Verð 29 millj. áhv. 23 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

Hvammsskógur 9

 
Sumarhúsalóð (eignalóð) á frábærum stað í landi 
Hvamms í Skorradal. Um er að ræða 3.564,0 fm, 
mikið útsýni og gott skjól.  Verð 7,9 millj

REYNSLA - TRAUST -  ÁRANGUR

   

Sigurður Tyrfingsson Lögg. fasteignasali  S: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is 

Vatnsendahlíð 84. 

 
kl. 13.00 - 14.00.
Samtals 60,0 fm sumarhús. Um er að ræða tvö hús: 
Aðalhús sem er 33 fm. Gestahús sem er 27 fm. 
Verð 13,9 millj

Vatnsendahlíð 68. 

 
Kl. 14.00 – 15.00
Mjög fallegt sumarhús, frábær staðsetning. Húsið er 
52,2 fm auk 9 fm svefnlofts. Bátaskýli og bátur með  
mótor ásamt kerru. Verð 29,9 millj. 

Vatnsendahlíð 11.

 
Kl. 14.00 – 15.00
Snyrtilegt og gott sumarhús 56,3 fm. 12fm svefnloft. 
Sólpallur. Verð 18,9 millj. 

Skorradalur. Sölusýningar sunnudaginn 29. maí

Byggingalóð til sölu - Ögurhvarf 4b og 4c, Kópavogur

 
Sölumaður verður á staðnum milli 11:00-12:00 sunnudaginn 29. maí.
Um er að ræða 2.490 fermetra byggingalóð.
Gert er ráð fyrir sjö íbúðaeiningum, ca 115 fermetrar hvor íbúð. Hámarksbyggingamagn eru 830 fermetrar.  
Nánari upplýsingar veitir Sigurður í síma 898-3708 og Elka í síma 863-8813.
Aðkoma að lóðinni er frá Ögurhvarfi, framhjá Hótel Heiðmörk. Verð 59 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Lóðir til sölu: 
Vatnsendahlíð 200

Hvammsskógur 48 - Tvær vatnalóðir
Dynhvammur 2

Hvammsskógur 39
Hvammsskógur 11 - Heilsárshús 

Sölumenn á staðnum!
Sigurður s. 898-3708
Þóroddur s. 868-4508

fasteignir

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð 
2008, ekinn 182 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.991702.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2013, ekinn 36 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.390.000. 
Rnr.240449.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 33 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.750.000. Rnr.280142.

CHEVROLET Captiva 7 sæta. Árgerð 
2013, ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.190.000. Rnr.170024.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 108 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.750.000. Rnr.280077. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARftU Að kAUpA eðA 
SeLjA bíL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

tILbOð
 SUZUKI Vzr1800. Árgerð 2007, ekinn 
9 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboðsverð 
1.490.000. Rnr.139778.

tILbOð
 HONDA Cbf600 s. Árgerð 2011, ekinn 
700 KM, bensín, 6 gírar. Tilboðsverð 
1.050.000. Rnr.139449.

tILbOð
 KAWASAKI Vulcan 2000. Árgerð 2006, 
ekinn 22 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 1.250.000. Rnr.139814.

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 Verð: 
3.890.000 Ekinn: 214.000 Raðnúmer: 
25840 http://www.sjalfsalinn.is/

RENAULT MEGANE Verð: 2.300.000 
Ekinn: 18.500 Raðnúmer: 25837 
http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

TOYOTA Yaris terra diesel. Árgerð 
2009, ekinn 138 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.250.000. Rnr.182447.

LEXUS Rx450h exe sóllúga. Árgerð 
2015, ekinn 17 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 10.980.000. 
Rnr.430148.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

tOpp eINtAk
 MERCEDES BENZ E 280 cdi elegance. 
Árgerð 2005, ekinn 146 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.147680.

SpARIbAUkUR
 NISSAN Micra visia. Árgerð 2015, 
ekinn 27 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.650.000. Rnr.139890.

SjÁLfSkIptUR
VW Golf trendline. Árgerð 2008, ekinn 
155 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
890.000. Rnr.197010.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 bílar til sölu

Til sölu WV Polo ‘2011. Disel. ek. 
116000km Algjör sparibaukur. Nýtt í 
bremsum að aftan og framan. Álfelgur, 
5 dyra, snyrtilegyur. Verð 1250þús. 
Uppl. í s:8965144

Toyota Rav4 árg. 2006 með krók. Ek. 
118þ. Bíll í toppstandi. Sk. 2017. Nýir 
bremsuklossar, nýir bremsudiskar, nýjir 
demparar, nýtt púst og ný framrúða. 
Verð kr. 1.690.000.- Uppl. í s. 691-8855

7 MANNA bíLL
Toyota Verso árg 2006, beinsk, 
ekinn 195 þús. 7 manna bíll með 
dráttarkrók. Frábær fjölskyldubíll. 
Ásett verð 890 þús - fer á 750 þús stgr. 
Uppl 896-0753

eINN fLOttUR í SUMAR!
BMW 3 e92 2008, ek. 98þús. Vel 
með farinn, snyrtilegur bíll og vel 
þjónustaður allir þjónustupappírar 
fylgja með. Verð 3890þús, skoða 
staðgreiðslutilboð eða skipti á 4x4 
lúxusbíl. Gunnar sími 772-3838 eða 
gdkristinsson@gmail.com

Skoda Octavia 4x4, station, diesel bsk 
6 gíra. Nýskráður 4/2006, ekinn 171 
þús km. á vél. Dráttarkúla, álfelgur. 
Ný yfirfarinn og skoðaður 2017. Ásett 
verð 600 þús. Uppl. í s. 660-4012.

GOtt veRð.
Kia Ceed, dísil bs, 07/14, ek aðeins 
18 þús km. 17” álfelgur. Hiti í sætum 
og stýri. Bluetooth. Toppbíll. Rúm 5 
ár eftir í ábyrgð. Stgr verð 2.550 þús. 
Uppl í s. 825 2424

 250-499 þús.

tILbOð óSkASt!
Skoda Octavia árg 2006, ek. 168 þús. 
beinskiptur, 5 gíra. Bíll í ágætu standi 
búið að skipta um bremsluklossa 
og diska að framan, bremsuslöngur, 
pústhólk og kerti. Rafmagn bilað í 
þrem rúðum. Smurbók. Tilboð óskast. 
Engin skipti. S. 699 2778

tILbOð 390 ÞÚS!
Peugeot 307sw árg 2004 ek.155 
þús búið að skipta um tímareim, ný 
skoðaður 17, beinskiptur eyðir litlu, 
ásett verð 590 þús TILBOÐ 390 þús 
möguleiki á 100% vísaláni S.841 8955

 bílar óskast

StAðGReIðI bíLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‘01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

bíLL óSkASt Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 vörubílar

tIL SöLU MAN
Til sölu MAN 35-403 8x6 árg 98 ekin 
275 þús 6 metra pallur með sturtum 
krani FASSI 36 tonmetra árg.2005 
með 6 vökvaútskot og spili sími 
8925855

 Húsbílar

 Hjólhýsi

Til sölu: Vel með farið Caravelair Osiris 
480 hjólhýsi árgerð 2007, pallur og 
verkfæraskúr ásamt stórri leigulóð á besta 
stað í hjólhýsabyggðinni á Laugarvatni. 
Verð 3,3 milljónir. Uppl. 821 7513

teC 710 tk tRAveL kING 
kOjUR

árg 2009. Fullbúin glæsilegur vagn. 
Alde hitakerfi, stór markísa, sólarsela, 
Útvarp/CD, sjónvarpstenglar - Heitt 
vatn stór Ísskápur + frystihólf 2 
nýjir rafgeymar - 2 nýjar vatnsdælur, 
tvær kojur fremst í vagninum. Mjög 
vel með farin, var tekinn í notkun 
sumarið 2012 - Alltaf geymt inni á 
veturna. Ásett verð 3.990 þús tilboð 
3.500. þús. Bein sala eða möguleg 
skipti á nýlegum bíl. Uppl í síma 
895-7055

Um er að ræða glæsilegan 17 metra gamlan eikarbát. 
Báturinn var á sjó fyrir 6 árum síðan en var þá tekinn í 
land til að gera upp. Frábært tækifæri fyrir handlagna 
eða bátaáhugamenn hvort sem að menn vilji sjósetja 
eða hafa sem leikmynd. Stór koparskrúfa er á bátnum 
sem töluverð verðmæti eru í. Hagstætt verð. Til í að 
skoða skipti. Upplýsingar í síma 8991100

Glæsilegur gamall eikarbátur til sölu
Jökull Óðinn árg 1948

Til sölu Expedition 2006 
Ek. 160 þús, innfluttur nýr. Einn eigandi og allar 
þjónustuskoðanir hjá Brimborg. Vel með farinn. 
Nýleg nagladekk fylgja. Verð 1.990þ. Nánari 
uppl. Björgvin 8977983 eða thusund@gmail.com 
Staðsettur í Brimborg.

til sölu

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 
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 Fellihýsi

Til sölu fellihýsi Coachmen 9 fet. Lítið 
notað. Uppl. í síma 898 1889

 Vinnuvélar

TIL SöLU VOLVO
Til sölu VOLVO EC160 árg 08 vel 
búin vél rototilt,citi gálgi,smurkerfi,2 
skóflur,tönn og stuðnings fætur sími 
8925855

TIL SöLU CAT
Til sölu CAT 444E árg 07 ekin 4100 
tíma glussahraðtengi að framan 
og aftan power slide að aftan 3 
skóflur+tiltskófla sími 8925855

BíLALyFTUR- DekkjAVéLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 Bátar

Bátur til sölu. Lengd 6,8m. Vél Volvo 
Penta 200. Selst á mjög sanngjörnu 
verði. Uppl. í s. 8928825

LíTIL SeGLSkúTA TIL SöLU
Macgregor 26 með 50 h. 
utanborðsmótor, hún er staðsett við 
höfnina hjá Snarfara. S. 664 3515 og 
892 0290

STRANDVeIðIBÁTUR
Sómi 800 með Skel-húsi sem gefur 
gott vinnupláss. Báturinn er tilbúinn á 
strandveiðar og fylgja honum 4 DNG 
6000 rúllur og strandveiðileyfi á svæði 
D. Áhvílandi 5 milljónir. Tilboð óskast. 
S: 899 7540

 Hjólbarðar

TeCHkING 
VINNUVéLADekk

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir S: 6961050 okspares@
simnet.is

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga og klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Málarar

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

ReGNBOGALITIR
Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir. 
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta. 
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska. 
S.891 9890 malarar@simnet.is

 Húsaviðhald

SMIðIR
NÝSMíðI OG VIðHALD.

Getum bætt við okkur verkefnum 
gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald. Erum farnir 
að taka niður tímapantanir f. 
sólpallasmíði f. sumarið 2016.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi og  
663 3955 Ragnar

Söluaðili fyrir Niftylift og Skyjack.
Vorum að fá nýja sending af skæra og bómulyftum. 
Uppl. Eyvindur í S. 774 2501 og eyvindur@simnet.is

til sölu

Save the Children á Íslandi
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 Húsaviðhald

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

Eru þakrennurnar og niðurföllinn 
farinn að leka ? Hafðu samband 
við okkur við tökum að okkur 
uppsetningar og endurnýjun og 
hreinsun á þakrennum. Einnig 
Þakskipti, Þakmálun, Stíflulosun og 
alla aðra blikk eða smíðavinnu. Uppl. 
í s. 6996980

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
mála þakið? Tilboð/tímavinna. S. 553 
2171

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

SpÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SíMASpÁ 555 2927
Draumaráðningar, fyrirbænir. Opið frá 
13 Hanna s. 847 7596

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

eIkAR SófAboRð
Vandað eikar sófaborð Stærð 130X70 
og hæð 40cm. Verð 50þús. Uppl. í s. 
663 3313

RÝMINGARSALA
Ítalskar gegnheilar granít flísar 30x60 
cm. 4 litir. Gott verð Uppl. 820-5181

 óskast keypt

STAðGReIðUM oG LÁNUM 
úT Á: GULL, DeMANTA, 

vöNDUð úR oG MÁLveRk!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 
 www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

kAUpUM GULL -  
JóN & óSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSkeIð
Lærðu að sigla seglskútu. Námskeið 
fyrir börn og fullorðna. Siglingafélag 
Reykjavíkur - www.brokey.is - 895 
1551

 ökukennsla

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

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

HEIMILIÐ

 barnavörur

Vagnstykki, kerrustykki og skiptitaska 
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 Dýrahald

Whippet hvolpar til sölu , fallegir, kátir 
og ljúfir . Nánari upplýsingar gunnur@
simnet.is , s:8603150 og www.
whippet.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

3ja og 4ja herbergja íbúðir til 
langtímaleigu í Seljahverfi, með 
bílastæði í bílakjallara. Uppl í síma: 
8939777

3 herbergja íbúð og stúdíó íbúð til 
leigu. 105 Rvk. Uppl. í s. 8961356

 Húsnæði óskast

Óska eftir að kaupa bílskúr. Þarf að 
vera með hita og vatni. Notist sem 
geymsla fyrir trésmíðaverkfæri. S. 
8959415

 Sumarbústaðir

STóRT SUMARHúS TIL 
LeIGU í GRíMSNeSI!

12 manns. Verð 40.000 þús kr. nóttin 
virka daga og 45 þús kr. nóttin um 
helgar, lágmark 2 nætur. Heitur 
pottur og sauna. Uppl. 898 1598 & 
ktsumarhus@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

TIL LeIGU
120 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

Til leigu 80fm iðnaðarhús á góðum 
stað í Hafnarfj. Innkeyrsludyr. 
s:8943755

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

SUMARTILboð
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

ATVINNA

 Atvinna í boði

GAMLA SMIðJAN 
LækJARGöTU

Óskar eftir starfsfólki til starfa. 
Vönum pizzabökurum í fullt 

starf og hlutastarf. Einnig vantar 
bílstjóra og fólk til afgreiðslu í 

fullt starf, kvöld og helgar vinnu. 

Nánari uppl. gefur Kristinn  
S. 782-6600

HÁSeTI
Olíudreifing ehf. óskar eftir að 
ráða háseta í sumarafleysingar 

á olíuskipið Laugarnes. Almennt 
gildir að siglt er í tvær vikur og 

frí í tvær vikur. 

Helstu verkefni Laugarnes 
er olíuafgreiðsla til skipa 

á Faxaflóasvæðinu og 
birgðaflutningur frá Reykjavík. 
Starfið stendur báðum kynjum 

til boða. 

Umsóknir sendist á  
audunn@odr.is . 

Nánari upplýsingar veitir: Auðunn 
Birgisson í síma 550-9928.

fIRMA SSveRk.
zatrudni pracowników do 

prac ziemnych przy ukladaniu 
swiatlowodów. Oferujemy duzo 
pracy i duzo nadgodzin. prosze 

dane i tel wyslac mailem na 
zircon@simnet.is & 847 7663

véLAveRkSTæðI - 
SUMARAfLeySING

Vanur maður eða lagtækur óskast 
við viðgerðir og smíðar.Góð laun 

í boði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is ásamt 
símanúmeri og upplýsingar 

merkt:”Vélaverkstæði”

HANDyMAN
Handlaginn óskast við að mála, 
gifsvinna samsetning húsgagna og 
fl. Upplýsingar í síma 6645900 og 
santon@mi.is

Óska eftir að ráða meiraprófsbílstjóra. 
Verktaka eða launamann í 
vörudreifingu. Nánari uppl. í s. 659 
4465

Óska eftir vönum mönnum í 
málningavinnu. Uppl. í s. 820 3439

veRkAMAðUR - WoRkeR
Óskum eftir starfsmönnum í 
byggingaviðhald, starfið felst í 
byggingarvinnu og fl. Fjölbreytt 
starf. Áhugasamir sendið umsóknir á 
4faktura@gmail.com

SMIðIR
Traust fyrirtæki óskar eftir smiðum 
og eða undirverktökum í fjölbreytt 
starf. Áhugasamir sendið umsóknir á 
4faktura@gmail.com og s. 773 3376

 Atvinna óskast

vANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
JÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373

vANTAR þIG 
STARfSMeNN?

Erum með iðnaðarmenn, 
almenna verkamenn, málara og 
bílaviðgerðamenn á skrá sem 

geta byrjað fljótlega. 

Erum einnig með þjóna og 
barþjóna. 

Við finnum réttu mennina  
fyrir þig. 

Verkleigan sími:780-1000 e: 
vinna@verkleigan.is

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

fRíMeRkJASÝNING
FRÍMERKI 2016 verður haldin í húsi 
KFUM og K Holtavegi 29 Reykjavík 28. 
og 29. maí opið: 1-5 báða dagana

 einkamál

SíMADöMUR 908 1666
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður.

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

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

http://www.facebook.com/cafecatalina

Leikir helgarinnar
Laugardaginn 28. maí
13:10 Kielce - Paris St. Germain
15:50 Kiel - Veszprém
18:15 Real Madrid - Atle.Madrid

Sunnudaginn 29. maí
13:05 Final Four - 3. sætið
15:50 Final Four - Úrslitaleikur 

Hljómsveitin Klettar
Rúnar Þór, 
Rúnar Villa Valla,
Björgvin Gísla 
og Siggi Árna 
spila í kvöld.

Allir velkomnir

HÁRGREIÐSLUFÓLK OG NAGLAFRÆÐINGAR ATH.
Stóll til leigu og naglaborð, góð aðstaða, 
næg bílastæði og sanngjörn leiga.

Uppl. sendist á begga@hairbrush.is eða 
á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.) 
S. 551-7770/659-4135 (Begga).

til sölu

til leigu

skemmtanir

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



Hægt er að horfa á viðtölin í heild sinni á Youtube. Qr-kóðinn er hér til hliðar.

Hver er Magnús Orri?
Magnús Orri er 44 ára gamall 

Kópavogsbúi, giftur Herdísi Hall
marsdóttur lögmanni og við eigum 
tvö börn. Ég hef komið víða við, 
var í fjölmiðlum, rak mitt eigið 
fyrirtæki, kenndi í háskóla og 
fór svo á þing. Síðustu árin hef ég 
starfað við ráðgjöf, þá sérstaklega 
í ferðageiranum, en ætla nú að sjá 
hvort hreyfing jafnaðarmanna 
vilji njóta starfskrafta minna.

Við skulum vona það. Hver eru 
helstu verkefni þeirrar ríkisstjórn-
ar sem tekur við?

Ég held að málefni ungs fólks 
verði mjög áberandi á næsta kjör

tímabili. Við sjáum að það er verið 
að skerða framlög til framhalds
skólanna, háskólanna og LÍN. Við 
erum að missa ungt menntað fólk 
úr landi á meðan við erum að flytja 
inn vinnuafl í auðlindagreinarn
ar. Við erum í raun að tapa sam
keppni um unga menntaða fólkið, 
því okkur er ekki að takast að búa 
til störf í hugvitsgeiranum. Þetta 
er stórt pólitískt mál.
Já, og svo vilt þú verða formaður 
Samfylkingarinnar og fyrsta skref-
ið er að leggja niður flokkinn!

Nei, alls ekki – flokkur jafnaðar
manna verður alltaf til. Hann þarf 
hins vegar að þróast. Fyrsta skref

ið er kosningabandalag. Ég held að 
næstu kosningar snúist um val á 
milli íhaldsaflanna og umbótaafl
anna. Þá sem vilja viðhalda gamla 
kerfinu og ekki breyta neinu, en 
svo ertu með stóran hóp af fólki 
sem virkilega vill breytingar, 
hvort sem það er í auðlindamál
um, stjórnarskrá, velferðarmálum 
eða öðru. Og ef við vinnum þétt 
saman, myndum kosningabanda
lag um þessar lykilbreytingar sem 
við viljum gera, þá tel ég að okkur 
séu allir vegir færir og vonandi 
verður það niður staðan í kosning
unum í haust.

Vinnum saman að breytingum
Magnús Orri Schram og Inga Björk Bjarnadóttir

Málefni ungs fólks brenna á Magnúsi Orra.

Heyrðu Valdimar! Nú leita ég til 
þín í vandræðum mínum. Það er 
þannig að við í Samfylkingunni, 
við erum að fara að halda lands
fund og ég er að vona að ég verði 
nýr formaður. Við erum að fara að 
skerpa á okkar stefnumálum en það 
eina sem okkur vantar er baráttu
lag. Gætir þú samið fyrir okkur 
baráttulag?

Já, maður ætti nú alveg að 
geta gert það. Maður er nú kom-
inn hérna í útilegugallann og með 
kassagítarinn og ætti nú að geta 
komið með eitthvað. Ég hef mikla 
reynslu af því að semja svona jafn-
aðarlög, lög sem kannski eru svona 
gegn auðvaldi, svo maður ætti nú 
að geta reddað því.
Já, ég var að hugsa ef viðlagið gæti 
hugsanlega verið um gjaldfrjálsa 
heilbrigðisþjónustu.

(Syngur) Gjaldfrjálsa heilbrigð-
is … heilbrigðisþjónustu

Og um menntun fyrir alla og að 

arðurinn af auðlindunum gangi til 
þjóðarinnar.

(Syngur) Arðurinn af auðlindum 
þjóðarinnar

Og við viljum nýja stjórnar
skrá og svo verðum við auðvit
að einhvers staðar að koma fyrir 
húsnæðismálunum og málefnum 
ungs fólks. Það eru barnabætur og 
lengra fæðingarorlof.

(Syngur) Barnabætur og fæð-
ingarorlof, hvað með börnin? hvað 
með börnin? 

Já, OK. Á ég að syngja eitthvað 
um Tortóla?

Já, við berjumst gegn spillingu 
sko og við viljum uppræta fátækt. 
Það er mjög mikilvægt að það verði 
einhvers staðar, svona eins og und
irtónninn. Og réttlætið og jafnrétt
ið. En gætirðu haft þetta tilbúið 
núna um mánaðamótin?

Já, ég er nú þegar kominn með 
helling eins og þú heyrir. Þannig að 
ég get reddað því.

Til í að semja baráttulag jafnaðarmanna 
Oddný Harðardóttir og Valdimar Guðmundsson

Haukur Hólmsteinsson og Guðmundur Ari Sigurjónsson. Hækkum persónuafsláttinn.

Nei, ég meina. Áttu einhvern séns 
í alvörunni? Ert þú með einhverja 
hugmynd um hvernig Samfylking-
in á að ná aftur fylgi?

Að sjálfsögðu, ég er með tvö
falda nálgun. Hluti snýr að innra 
starfinu sem er gaman að tala um 
í hópi jafnaðarmanna. Þá helst 
að færa völd frá ábyrgðarstöð
um til félagsmanna. Flokkurinn 
er kannski meiri stofnun í dag, en 
þyrfti að verða meiri vettvangur.

Hvaða eitt eða tvö mál eru það 
sem þér þykir mikilvægast að 
ganga í strax og þú gætir séð að 
hafi áhrif á alla?

Ein stærsta aðgerðin sem hefði 
áhrif á alla, hvort sem við erum 
að tala um barnafólk, öryrkja 
eða aldraða eða lágtekjufólk, er 
að hækka persónuafsláttinn. Það 
er góðæri í uppsiglingu og það er 
aukið svigrúm í tekjuskattskerf
inu. Sumir tala um að einfalda 
skattkerfið en ég vil frekar að 
við hækkum persónuafsláttinn og 
aukum ráðstöfunartekjurnar hjá 
þeim sem hafa minnst milli hand
anna.

Ég gæti svo talið upp hundrað 
mál sem þyrfti að fara í en níutíu 
af þeim snúa að því að það er of stór 

hluti Íslendinga sem er með of lágar 
tekjur og hefur ekki efni á húsnæði, 
hefur ekki efni á heilbrigðisþjón
ustu og þar af leiðandi er ég mjög 
hlynntur því að fara í persónuaf
sláttinn og fjölga krónunum í vasa 
fólks. Það léttir strax byrðarnar í 
öllum hinum málunum.

Svo þarf auðvitað að fara að taka 
önnur mál fyrir eins og húsnæði 
ungs fólk og lengingu fæðingar
orlofs.
Hahaha! Það væri feitt!

Já, vá! Ég er bara orðinn helm
ingi spenntari fyrir þessu dæmi 
núna … vá!

Fleiri krónur í vasann
Guðmundur Ari Sigurjónsson og Haukur Hólmsteinsson

Mig langar að byrja á að spyrja 
um það sem ég veit að allir eru að 
hugsa: Ertu á lausu?

Ég er giftur henni Þórhildi og 
þriggja barna faðir.

Já, einmitt það. Jæja, það er 
svekkjandi en þá höfum við það. 
Hvernig fer maður úr því að vera 
Emil í Kattholti, sem er skemmti-
leg vinna og yfir í að vera pólitík-
us sem er leiðinleg vinna?

Ég var alltaf heillaður af Hróa 
hetti, af hugmyndinni um að reyna 
að skapa sem flestum tækifæri í 
lífinu. Þessu ofboðslega fallega 
verkefni, að skapa samfélag þar 
sem sem flestir hafa tækifæri – 
samfélag fyrir alla.

Já, þetta er ofsalega göfugt sjón-
armið. Er kannski 
ljótt að spyrja þig 
hvort þú hafir 
meira fram að 
færa en hinir?

Ég held að það 
sé bara öðru
vísi .  Ég hef 
mjög mikla 
reynslu 
en stað
an núna 
er  

ábyrgð okkar allra en ekki ein
hvers eins.

Mér finnst gott að koma inn á 
heimili þitt af því að ég sé að þessi 
sófi er frekar gamall. Þú ættir 
flottari sófa ef þú værir að svíkja 
undan einhverju, en hvernig kýs 
maður?

Maður gerir það bara á netinu í 
fartölvunni sinni, hvar sem maður 
er staddur.

Einmitt. Ég mæli allavega með 
að allir kjósi Hróa hött.

Takk fyrir það, því Hróa hött 
langar að fá tækifæri til að sam
eina félagshyggjuöflin í kosning
unum sem eru í haust. Heilbrigðis

málin, stjórnarskráin, 
kjaramál og þjóðar

atkvæðagreiðslur 
eru fá en skýr 
mál sem ná má 

hreinum meiri
hluta saman um 
í haust.

Hrói höttur sameinar 
félagshyggjuöflin
Helgi Hjörvar og Anna Svava Knútsdóttir

Valdimar tekur vel í að semja baráttulag fyrir Oddnýju og Samfylkinguna. 

Helgi heillaðist af Hróa hetti.
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66% 
styðja móttöku flóttafólks frá Sýrlandi.  

Við erum alþjóðasinnar, eins og flestir Íslendingar reyndar. Við 
viljum taka vel á móti nýju fólki og styðjum móttöku flóttafólks.

Við erum mestu 
Evrópusinnarnir  
en rúmlega 

70% 
styðja inngöngu í 
Evrópusambandið.

Eins og hjá nærri helm-
ingi Íslendinga er ham-

borgarhryggur okkar 
uppáhald um jólin.

73%
eru andvíg nýjum búvörusamningi.

Meira fjármagn í heilbrigðisþjónustuna
Það sem skiptir okkur mestu máli er að setja meira fjármagn í heil-
brigðisþjónustuna og þar á eftir að breyta stjórnarskránni í samræmi við 
tillögur stjórnlagaráðs samkvæmt nýlegri könnun meðal Samfylkingar-
félaga.

70% 
vildu taka upp  

rafrænar kosningar  
um málefni  

Samfylkingarinnar  
milli kosninga.

35% 
okkar er með 

áskrift af Netflix

Ef þú spyrð 35 ára og  yngri um þeirra hjartans mál þá 
eru húsnæðismálin og fæðingarorlofið efst á lista ásamt 
heilbrigðisþjónustunni. 

Húsnæði og fæðingarorlof 

Við viljum hafa áhrif! Við erum helstu stuðningsmenn listamannalauna 
en 80% líta jákvæðum augum á að ríkið greiði lista-
mannalaun.80%

Við lesum tölvu-
póstinn okkar og

70%
vilja fá regluleg 

fréttabréf frá 
Samfylkingunni. 

Við erum forvitin og 
mörg erum við  

andlega sinnuð, en 

60% 

trúa því að fólk geti 
haft skyggni- og 

miðilsgáfu og 

30% 
hafa sótt  

miðilsfund.

Svona er Samfylkingin

SaMFYLKINGIN
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STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Outletið lokar innan skamms!
Ekki missa af þessum fáránlegu verðum á fatnaði 
sem kemur úr öllum betri fataverslunum landsins!

40%
 AF ÖLLUM VÖRUM

Afslátturinn gildir af outletverðum og getur numið meira en 90% af upphaflegu verði verslana.
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RUGLIÐ HELDUR ÁFRAM?



Mér finnst að við ættum 
að geta verið sund
þjóð rétt eins og 
handboltaþjóð. Öll 
börn á Íslandi eru 

skyldug til að læra að synda í skóla
sundi. Hér kunna nánast allir að synda 
og við erum alltaf í vatninu. Ég myndi 
segja að við værum mikil sundþjóð.“ 
Þetta segir sunddrottningin Hrafn
hildur Lúthersdóttir, nýkomin upp 
úr Ásvallalaug, hárið enn hálfblautt 
og hún töluvert ferskari en flestir um 
hádegisbil. Það liggur vel á henni enda 
skyldi ekki nokkurn mann undra, hún 
skráði sig jú í sögubækurnar í síðustu 
viku með vasklegri framgöngu sinni 
á Evrópumeistaramótinu í sundi sem 
fram fór í London.

Hrafnhildur náði sumsé besta 
árangri sem nokkur íslenskur bringu
sundsmaður hefur náð í fimmtíu 
metra laug. Hún lét sér ekki nægja 
eitt silfur í ferðinni heldur tók með sér 
annað fyrir hundrað metra bringu
sund og svo brons fyrir tvö hundruð 
metra í sama sundi í sömu keppnis
ferðinni.

Þarf að vera best 
„Ég var dálítið sein, svona miðað við 
aðra afreksmenn í sundi. Flestir byrja 
á bilinu fimm til sex ára en ég var tíu 
ára þegar ég skráði mig fyrst í félag. 
Þá var ég búin að prófa allar aðrar 
íþróttir og var ekkert góð í þeim. Og 
mér fannst þær ekkert spes vegna 
þess að ég var ekki best í þeim,“ segir 
Hrafnhildur og skellir upp úr, spurð 
um upphaf sundferilsins.

„Ég er svo rosaleg keppnismann
eskja. Ég var sett í byrjendahóp með 
krökkum sem voru yngri en ég til að 
byrja með. Jafnöldrum bróður míns, 
sem er tveimur árum yngri en ég. Mér 

fannst það agalegt. Það leið samt ekki 
á löngu þar til ég var færð upp um hóp 
og svo aftur og aftur. Á einu ári hafði 
ég verið færð tíu sinnum upp um hóp. 
Þá fann ég mig vel í sundinu.“

Gallharður Gaflari
Hrafnhildur er fædd í Hafnarfirði 
árið 1991. Hún hefur sterkar taugar 
til bæjarins og segist vera harðkjarna 
Gaflari þó að hún hafi alla tíð verið 
með annan fótinn í Bandaríkjunum. 
„Ég flutti til Bandaríkjanna þegar 
ég var nánast nýfædd vegna þess að 
pabbi fór þangað í nám í meltingar
fræðum. Við bjuggum þar þangað til 
ég varð átta ára og fluttum þá aftur til 
Íslands. En ég var alltaf viss um að ég 
vildi flytja aftur út,“ segir hún og bætir 
við: „ Frá því að ég kom heim og fór að 
synda hef ég alltaf verið í Sundfélagi 
Hafnarfjarðar. Byrjaði í Suðurbæjar
lauginni og gömlu Sundhöllinni. Við 
vorum ekki með fimmtíu metra laug 
svo við fórum yfir í Kópavog til að 
æfa. Það gat tekið á. Að vera mættur 
þangað klukkan sex á morgnana, ekki 
með bílpróf, svo foreldrarnir voru 
dregnir á fætur fyrir allar aldir,“ segir 
hún glottandi.

Rúðustrikaður raunveruleiki
Stíf dagskrá og þétt skipulag hefur 
verið raunveruleiki Hrafnhildar allar 
götur síðan hún var þrettán ára gömul 
og komst fyrst að í landsliðinu. „Dag
urinn minn samanstóð af æfingu frá 
sex til átta á morgnana, skóla frá átta 
til fjögur og svo aftur æfingu milli sex 
og átta á kvöldin. Þetta er bara svona. 
Maður þarf að fórna miklu ef mann 
langar að standa sig vel og ná langt. 
Þegar ég lít til baka, þá er þetta þess 
virði. En á þeim tíma þegar maður 
var að missa af skólaböllum og svona, 
þá var það ferlega leiðinlegt,“ segir 
hún og viðurkennir að stundum hafi 
uppreisnarseggurinn skotið upp koll
inum.

„Þá sagði ég að mér væri alveg 
sama um þetta allt og fór á ball. Það 
má alveg gera það öðru hvoru. Það 
hjálpaði mér þó mikið að flestir vinir 
mínir voru í sundi og deildu þannig 
skilningi á þessu. Enda hefur maður 
eiginlega engan tíma til að umgangast 
aðra en þá sem eru í sundinu. Maður 
kemst ekkert frá lauginni þó að maður 
sé kannski kominn upp úr henni. En 
þetta hefur alltaf verið stór partur af 
mínu og lífi er enn þá,“ bendir hún 
á. „Þegar ég og herbergisfélagi minn 
komum af æfingum, þá er haldið 
áfram að tala um æfinguna. Hvernig 
gekk, hvað var að gerast og dramað 
innan sundliðsins. Maður er bara 
alveg í þessum heimi.“

Ísland kannski seinna 
Hrafnhildur lét sumsé verða af því 
að flytjast aftur til Bandaríkjanna 
þegar hún var nítján ára gömul er 
henni gafst færi á fullum skólastyrk 
við Flórídaháskóla. Hún útskrifaðist 
nýverið þaðan með gráðu í almanna
tengslum. Hrafnhildur gerir ráð fyrir 
að skjóta frekari rótum í Bandaríkj
unum þar sem hún á þar kærasta 
og góða vini. Hún reiknar þó með 
að hún muni enda á Íslandi sé horft 
dálítið rúmlega inn í framtíðna. Eins 
og staðan er núna mun gráðan góða 
þó koma til með að safna ryki fyrst 
um sinn.

„Nú er ég á þeim stað að ég er búin 
að útskrifast og er bara að synda. Þá 
stend ég allt í einu frammi fyrir því 
að ég hef auka tíma sem ég hef ekki 
niðurnegldan í neitt. Og mér finnst 
þetta svo mikill tími. Ég velti mikið 
fyrir mér hvernig venjulegt fólk, sem 
ekki er afreksfólk í íþróttum, getur 
kvartað yfir að hafa ekki tíma til að 
gera hitt og þetta vegna þess að það 
sé svo mikið í skólanum. Ég næ þessu 
ekki. Ég var að gera þetta allt og svo 
nú þegar ég hef ekki skólann veit ég 
ekkert hvað ég á að gera,“ segir hún 
brosmild og bætir við að allur sá tími, 
sem hún hafi fengið aukalega eftir að 
náminu lauk, fari í að gera það sem 
hana hefur alltaf langað til. Að mæta 
á aukaæfingar og iðka jóga.

Hætti ekki á meðan ég bæti mig
„Það er full vinna að vera afrekskona 
í íþróttum. Ég veit ekki hvað ég geri 
við gráðuna. Mig langar alveg að fá 
vinnu á endanum. Ég hef reyndar 
aldrei haldið vinnu, sem er einmitt 
málið þegar maður er í svona dæmi. 
Ég hef nánast enga reynslu á vinnu
markaði. Hins vegar reyni ég að 
horfa á þetta þannig að ég verði að 
spila úr reynslunni sem ég hef fengið 
út úr sundinu. Þar hef ég þurft að 
nota mikla skipulagshæfni, ögun og 
markmiðasetningu sem margir fá 
ekki endilega frá vinnumarkaðinum. 
Sundið hefur kennt mér mikið og 
ég get notað ýmislegt úr því svona 
almennt í lífinu.“

Hrafnhildur er gríðarlega hjátrúar
full og hefur þurft að taka slaginn við 
frammistöðukvíða í sundinu. „Maður 
setur alltaf pressu á sig um að gera 
vel. Ég var þannig að ég hugsaði 
alltaf um alla aðra en mig. Hugsaði 
með mér að mamma og pabbi yrðu 
fyrir vonbrigðum. Amma og afi væru 
komin til að sjá mig, þau yrðu senni
lega svekkt. Maður á ekki að gera það. 
Mamma og pabbi eru alltaf sátt sama 

hvernig fer. Ég fór til íþróttasálfræð
ings, og þó að ekkert væri í rauninni 
að, þá er gott að fá smá hjálp við að 
átta sig. Það er ekki allt búið þótt eitt
hvað gangi ekki alveg upp. Ég hef líka 
hugsað mikið hvað ég ætli að gera 
eftir Ólympíuleikana í Ríó í ágúst. 
Sundið hefur alltaf verið lífið mitt, 
hvað geri ég eftir það? Það er gott að 
fá smá aðstoð við að finna lausnirnar 
sjálf,“ segir hún og er einlæg. „Ég held 
að þetta hafi hjálpað mér og tel að 
það hafi verið aðalástæðan fyrir þeim 
árangri sem ég er að ná í sundinu 
núna. Hausinn skiptir svo miklu máli 
og ég held að íþróttamenn gætu verið 
duglegri við þetta.“

Gott að blómstra seint
Hrafnhildur er tuttugu og fimm ára, 
sem þykir nokkuð hár aldur í sport
inu. „Undanfarið hafa það verið sex
tán ára stelpur sem eru að toppa. Ég 
tók einmitt eftir því í einum riðlinum 
á EM, að ég var sjö árum eldri en ein 
þeirra sem ég var að keppa við,“ segir 
hún og glennir upp augun áður en 
hún heldur áfram. „Ég hugsaði þetta 
einmitt þannig fyrir tveimur árum, 
að ég yrði búin eftir þessa Ólympíu
leika. Yrði orðin of gömul og færi að 
vinna. Búa til líf. En á þessu ári hefur 
mér gengið svo vel. Margar þessara 
sextán ára stelpna sem toppa brenna 
fljótt út vegna álagsins. Þær höndla 
það ekki. Ég held að fyrir mig hafi því 
verið gott að vera sein í þessu. Sumir 
blómstra seinna en aðrir og það getur 
verið fínt. Ég get allavega ekki farið að 
hætta á meðan ég er enn að bæta mig. 
Það verður ekki fyrr en ég verð orðin 
langseinust og hætt að bæta mig sem 
ég get gert það. Eins og staðan er núna 
veit ég ekkert hvenær það verður. Mér 
finnst sundið, sérstaklega bringu
sundið, svolítið vera að breytast. Fólk 
á þrítugsaldri er enn að synda og gera 
góða hluti,“ segir hún og brosir enn og 
aftur breitt að lokum.

Hrafnhildur er Gaflari í húð og hár þó að annar fóturinn hafi alltaf verið í Bandaríkjunum þar sem hún býr. FRéttaBlaðið/anton BRink 

Á einu Ári hafði ég
verið færð tíu sinnum 
upp um hóp. ÞÁ fann ég
mig vel í sundinu.

Fínt að blómstra svolítið seint
Hrafnhildur Lúthersdóttir bókstaflega lifir og hrærist í sundlauginni og uppsker eftir því. Með glæsilegum árangri 
á EM afsannar hún að tuttugu og fimm sé gamalt í sportinu. Hún segist aldrei raunverulega komast frá lauginni. 
Guðrún  
Ansnes
gudrun@frettabladid.is
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12 MÁNAÐA 
VAXTALAUSAR GREIÐSLUR

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 79.995

69.995
Philips 40PFT4111
40" FHD LED sjónvarp með 1920 x 1080p upplausn. Digital Crystal 
Clear mynd vinnsla. 100 Hz Perfect Motion Rate. 16 W RMS Incredible 
Surround hljóðkerfi. Stafrænn DVB-C, DVB-T2 móttakari. USB 
tengi. USB upptökumöguleiki. 2 HDMI tengi, Scart, Component. 
Heyrnartólstengi, optical út & CI rauf. EasyLink.

40” 

FULL HD SJÓNVARP

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 249.995

189.995

EM TILBOÐ 

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 369.995

269.995

Philips 55PUS7150
55" 3D Android LED sjónvarp með Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn. Pixel 
Precise Ultra HD. Micro Dimming Pro. 800 Hz Perfect Motion Rate. Natural Motion. 
Quad Core örgjörvi. Ambilight 3 bakljós. Cloud TV / Cloud Explorer / Dropbox. 
Multiroom TV. Android 5.0. Google Play store. Wi-Fi 2x2. NETFLIX - 4K. Stafrænn 
DVB-C/T2/S2 móttakari. Gervihnattamóttakari. 3 x USB. 4 x HDMI. Apple / 
Android síma- / spjaldtölvu app. Easy 3D - 4 gleraugu fylgja.

65” 

SMART ANDROID LED

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 179.995

139.995

Panasonic TX50CX670E
50" Smart LED sjónvarp með 4K Ultra HD 3840x2160p upplausn og VIERA 
Direct. Quad Core Pro örgjörvi. 200 Hz BMR. Local Dimming. 4K Up-Scaling 
/ 4K Smooth Motion. Studio Master Color DCI. Brilliant Contrast. Pro 24p 
Smooth Film/Play Back. Firefox OS netvafri. NETFLIX - 4K. Swipe & Share 2.0 
/ My Home Screen. Wi-Fi. TV Anywhere. Stafrænn DVB-C/T2 móttakari. 3 x 
USB tengi. 3 x HDMI o.fl.iPhone eða Android síma- / spjaldtölvu app.

50” 

SMART LED 4K UPPLAUSN

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 229.995

179.995

LG 55UF680V
55" Smart IPS LED sjónvarp með Ultra HD 4K 3840 x 2160p upplausn og 
1000Hz PMI. Tru ULTRA HD Engine - 4K uppskölun. Micro Pixel Control. 
Real Cinema 24p. Quad-Core örgjörvi. webOS 2.0 - opinn vafri. NETFLIX 
- 4K. LG Cloud, Miracast, Wi-Fi Direct. Stafrænn DVB-C/T2/S2 móttakari. 
Gerfihnattamóttakari. 2x USB 2.0. USB 3.0. 2x HDMI o.fl. Apple og 
Android síma- / og spjaldtölvu app.

 55” 

SMART IPS ULTRA HD 
1000Hz PMI

VIERA Direct

Philips 65PFT6520
65" Smart Android LED sjónvarp með Full HD 1920 x 1080p upplausn og 
Perfect Pixel HD. DualCore örgjörvi. Ambilight 3 bakljós. Cloud TV og Cloud 
Explorer. Multiroom TV. 800 Hz PMR. Micro Dimming Pro. Perfect Natural 
Motion. Android 5.0 með Google. Play store. Wi-Fi. Spotify Connect. 
Ljósnemi. Stafrænn DVB-C/T2 móttakari. 3 x USB. USB upptaka. 4 x HDMI 
o.fl. MyRemote Apple og Android síma- / og spjaldtölvu app.



Varnaglar gegn valdabrölti
Líkurnar á því að Donald Trump verði forseti Bandaríkjanna virðast aukast. Í bandarískri 
stjórnskipan eru samt innbyggðir ýmsir varnaglar gegn því að rugludallar noti völd sín að vild.

Mjótt á mununum

Viðskipti

Lýsa því yfir að Kína hagræði gjaldeyrisviðskiptum í eigin þágu. Hann vill 
leggja refsitolla á útflutning frá Kína til að vega á móti ólöglegum útflutn-
ingsstyrkum Kínverja. Hann vill hætta við Fríverslunarsamning Kyrrahafs-
ríkja (TPP) og semja upp á nýtt við Mexíkó og Kanada um fríverslun 
Norður-Ameríkuríkja.

Fyrirtækjaskattur Lækki úr 35% í 
15%. Fyrirtækjum verði bannað 
að flytja sig til útlanda til að lækka 
skattbyrði sína.  
Tekjuskattur Skattleysismörk verði 
25.000 dalir á ári, en 1% skattur á tekjur 

upp að 30.000, 
5% á tekjur upp 
að 100.000, 
10% á tekjur upp 

að milljón og 15% á 
tekjur yfir milljón.

Skattar

Hann vill útfæra 
reglur um að fimm 
ára óskilorðsbundið 
fangelsi liggi við því að nota 
skotvopn til að fremja glæp. 
Þá vill hann gera kennurum og öðrum 
skotvopnaeigendum, sem hlíta lögum, 
auðveldara að verja sig. Þá segir hann 
skotvopn ekki orsök fjöldamorða 
með skotvopn heldur „gríðarlegan 
vanda vegna geðsjúkdóma“.

Skotvopn

Hann vill reisa múr 
meðfram landamærum 
Mexíkós til að halda 
úti ólöglegum innflytj-
endum. Mexíkó eigi að 
greiða 10 til 12 milljarða dala 
kostnað eða „taka afleiðingun-
um“. Þá vill hann banna innflytj-
endum að senda peninga til Mexíkós 
nema þeir geti sannað að þeir séu með 
löglegum hætti í Bandaríkjunum.

Innflytjendur

Varnarmál og hryðjuverk

Bandaríkjaher Efla eigi herinn svo 
hann verði það „sterkur og öflugur að 

enginn fari að standa uppi í hárinu 
á okkur“. 

Hryðjuverk Taka aftur upp 

vatnsbrettapyntingar, sem bannaðar 
eru samkvæmt bandarískum lögum. 
Þá vill hann „höggva hausinn“ af hinu 
svonefnda Íslamska ríki og „taka af 
þeim olíuna“ í þágu Bandaríkjanna.

Heimildir: donaldjtrump.com, ræður, kappræður, viðtöl, sjónvarpsauglýsingar

Hann vill ógilda 
Obamacare, lögin 
um viðráðanlegt 
verð á heilbrigðis-
þjónustu. Í staðinn 
vill hann að einstak-
lingar geti fengið 
fullan skattafrádrátt 
á móti greiðslum í 

heilbrigðistryggingar. 
Þá vill hann spara 

300 milljarða dala 
með því að semja 
við lyfjafyrirtæki um 

betra verð og veita 
neytendum aðgang 

að öruggum lyfjum frá 
útlöndum.  

Fóstureyðingar Skipa dómara 
í hæstarétt sem vilja rísa gegn 
tímamótaúrskurði frá 1973 sem 
heimilaði fóstureyðingar.

Heilbrigðismál

Losna eigi við 19.000 
milljarða dala fjárlagahalla 

með því að fjölga störfum og 
draga úr sóun stjórnvalda. Lækka 

eigi þjóðarskuldir með því að 
kaupa ríkisskuldabréf á afslætti, ef 

og þegar vextir hækka. 
Bandaríkin muni aldrei 
komast í greiðsluþrot 
vegna þess að ríkið 
prentar peninga eftir 
þörfum.

Efnahagsmál

%

✿ Hugmyndir Donalds Trump um Bandaríkin

mögulEIkI á SIgrI?
Bandaríkjamönnum óar mörgum 
hverjum sú tilhugsun að Donald 
Trump verði forseti landsins. Sumir 
spá í að flytja úr landi. Þeir geti ekki 
hugsað sér að búa áfram í Bandaríkj-
unum verði þetta raunin.

Þrátt fyrir að fræðimenn og 
spekúlantar hafi frá fyrstu tíð gert 
lítið úr möguleikum hans á sigri, þá 
hefur hann engu að síður tryggt sér 
útnefningu  Repúblikanaflokksins 
og virðist jafnvel eiga einhverja 
möguleika á að sigra Hillary Clinton 
í kosningunum í nóvember.

ClInTon í óVISSu
Staða Clinton er að vísu líkleg 
til að styrkjast eitthvað eftir 
að hún tryggir sér útnefningu 
Demókrataflokksins, sem allt 
bendir til að verði innan fárra 
vikna. Heitir stuðningsmenn 
Bernie Sanders muni þá margir 
hverjir fylkja sér að baki henni gegn 
Trump, þannig að hann eigi þegar 
allt kemur til alls afar litla möguleika 
á sigri.

En engu að síður: Möguleikinn er 
fyrir hendi og vekur ugg í brjóstum 
margra, jafnt innan Bandaríkj-
anna sem utan.

 
 

AllT gETur gErST
Þrátt fyrir allt eru Bandaríkin því 
með innbyggða varnagla af ýmsu 
tagi gegn því að maður á borð við 
Trump komist til valda eða geti 
notað völd sín að vild.

Auðvitað getur svo sem allt gerst. 
Það eru ekki endilega miklar líkur 
á því, en heimsendir gæti vissulega 
orðið af ýmsum völdum á næst-
unni.

Glappaskot og glapræði
lEIðTogAr uggAndI
Barack Obama Bandaríkjaforseti hitti 
leiðtoga nokkurra helstu ríkja heims á 
fundi í Japan á fimmtudaginn. Hann 
sagði þá vissulega hafa verið uggandi 
yfir framgangi Trumps, og hann sagði 
þann ugg ekki ástæðulausan, „vegna 
þess að margar þær tillögur sem 
hann hefur komið með sýna annað-
hvort vanþekkingu á heimsmálunum, 
yfirlætislega afstöðu eða áhuga á því 
að næla sér í Twitter-færslur og fyrir-
sagnir“.

Setjist Trump í forsetastól Banda-
ríkjanna virðist honum í raun vera 
treystandi til að gera hvers kyns 
glappaskot, jafnvel vísvitandi ef því 
er að skipta.

HEImSSTyrjöld?
Hann gæti til dæmis hæglega farið 
í taugarnar á Vladimír Pútín Rúss-
landsforseta, sem gerst hefur æ yfir-
gangssamari síðustu misserin og léti 
kannski ekki segja sér það tvisvar að 
beita hörðu í viðskiptum sínum við 
Trump. Að vísu væri Pútín líka vel 
trúandi til að láta vaðalinn í Trump 
sem vind um eyrun þjóta, en í versta 
falli gæti kjarnorkusprengjum farið 
að rigna á báða bóga.

HolSkEFlA HryðjuVErkA?
Einhverjir Bandaríkjamenn gætu ótt-
ast að Trump fái öfgamúslima upp á 
móti sér, til dæmis með því að missa 
út úr sér skelfilega niðrandi orð um 
spámanninn Múhameð. Holskefla 
hryðjuverka færi af stað og banda-
rískir hermenn þyrftu að standa í 
stórræðum víða um heim með ógur-
legum afleiðingum. Að vísu hefur 
nákvæmlega þetta verið að gerast 
síðustu árin og jafnvel áratugina, en 
vel er hægt að hugsa sér að allt það 
versni um allan helming.

EInAngrun BAndAríkjAnnA
Aðrir óttast að Trump muni ein-
angra Bandaríkin frá alþjóðasam-
starfi og milliríkjaviðskiptum. 
Hann hafi horn í síðu Sameinuðu 
þjóðanna og annarra alþjóðabákna 
sem hann telji sliga Bandaríkin með 
óþörfum og íþyngjandi kröfum úr 
misgáfulegum alþjóðasáttmálum. 
Hann gæti dregið Bandaríkin út 
úr einhverjum lykilstofnunum eða 
hætt að sinna einhverjum þeim 
skuldbindingum, sem Bandaríkin 
hafa gengist undir. Afleiðingarnar 
gætu orðið erfiðar.

BorgArASTyrjöld?
Þá megi jafnvel búast 
við borgarastyrjöld 
innan Bandaríkjanna 
ætli Trump að gera 
alvöru úr því að 
reka milljónir 
óskráðra innflytj-
enda úr landi, láta 
jafnvel lögreglu og 
her elta uppi fjöl-
skyldur og flytja þær 

nauðungarflutning-
um til annarra landa.

Þrískipting 
valdsins
VArnAglAr
Fari svo að bandarískur forseti 
gangi þvert gegn vilja þings og 
þjóðar í hverju málinu á fætur 
öðru, og reynist jafnvel beinlínis 
hættulegur í starfi, þá kemur til 
kasta þrískiptingar valdsins sem er 
ein helsta kjölfestan í stjórnskipan 
Bandaríkjanna.

TAkmörkuð Völd
Forseti Bandaríkjanna hefur í raun 
harla takmörkuð völd, hafi hann 
þingið á móti sér, eins og Barack 
Obama hefur heldur betur fengið 
að finna fyrir rétt eins og forverar 
hans margir hverjir í embættinu.

gAgnkVæmT AðHAld
Þrískiptingin gengur út á það að 
framkvæmdavald, löggjafarvald 
og dómsvald séu þrjár aðskildar 
greinar ríkisvaldsins. Hver grein 
takmarki völd hinna tveggja með 
mjög afgerandi hætti, þannig að 
engin ein þeirra geti fengið að valsa 
um þjóðfélagið eins og fíll í postu-
línsbúð.

yFIrSTjórn HErSInS
Forsetinn og ríkisstjórn hans fara 

með framkvæmdavaldið, og 
jafnvel þar er forsetinn ekki 
einráður. Hann velur sér ráð-

herra sem stjórna ráðuneyt-
unum, og jafnvel ráðherrarnir 
geta ekki tekið upp á hverju 
sem er.

Þannig er varnarmála-
ráðuneytið til dæmis harla 
voldug stofnun með eigin 
vinnureglur og langa hefð að 
styðjast við. Yfirmenn hersins 
eru meira en bara ráðgjafar 

forsetans því í raun ræður 
þekking þeirra, reynsla 
og afstaða oft meiru en 
vilji forsetans um það, út í 
hvers konar aðgerðir her-
liði Bandaríkjanna er att 

hverju sinni.
Loks hefur þingið möguleika 

á því að svipta forsetann emb-
ætti, gangi hann fram af fólki með 
grófum hætti.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is
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Árið 1918 stofnaði velski 
læknirinn Pendrill Varr
ierJones nýjan og bylt
ingarkenndan spítala 
í tengslum við lækna

deild Cambridgeháskóla. Meginvið
fangsefni sjúkrahússins var í fyrstu 
að sinna fólki með lungnasjúkdóma, 
einkum berklasjúklingum, sem voru 
fjölmargir í Bretlandi líkt og annars 
staðar í Evrópu.

Að mati VarrierJones var ekki 
nóg að veita klíníska meðferð 
við sjúkdómnum sjálfum, heldur 
þyrftu sjúklingarnir líka aðlögun og 
endurhæfingu að dvölinni lokinni. 
Í tengslum við Papworthspítalann 
reis því samnefnt þorp með íbúðum 
fyrir fjölda sjúklinga sem tryggð voru 
létt framleiðslustörf við ýmiss konar 
iðnað.

Nálgunin var byltingarkennd, enda 
hafði meðhöndlun berklasjúklinga 
fram að þessu fremur gengið út á að 
einangra þá frá ys og þys samfélags
ins. Að meðferð lokinni biðu hins 
vegar fá tækifæri til eðlilegs lífs. Þessu 
vildi VarrierJones breyta með öflugri 
iðjuþjálfun. Þá var sjúklingum heim
ilað að hafa fjölskyldur sínar hjá sér í 
berklaþorpinu, en sú ráðstöfun varð 
afar umdeild meðal lækna.

Papworthþorpið vakti athygli víða 
um lönd, þar á meðal á Íslandi. Tals
verður áhugi var fyrir því að koma 
upp endurhæfingarmiðstöðvum í 
tengslum við sjúkrastofnanir á borð 
við Kópavogshæli, Kristsneshæli og 
hressingarhælið að Reykjum, en fjár
skortur og fjöldi sjúklinga kom í veg 
fyrir að slíkt næði fram að ganga.

Það var ekki fyrr en með stofnun 
Reykjalundar í Mosfellssveit að 
draumurinn rættist. Samband 
íslenskra berklasjúklinga, sem stofn
að var árið 1938, festi í stríðslok kaup 
á þrjátíu hekturum lands undir hið 
nýja vinnuheimili. Framkvæmdir hóf
ust þegar og þann fyrsta febrúar 1945 
var fyrsti áfanginn tekinn í notkun.

Stórátak í Mosfellssveit
Bygging Reykjalundar var stór
merkur þáttur í sögu íslenskra heil

… og jafnvel línudansara á kvöldin!
Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson  
skrifar um fíl, apa  
og ljón.

brigðismála og má segja að með 
framkvæmdunum hafi verið lyft 
grettistaki. Verkið var að mestu fjár
magnað með almennum fjársöfn
unum SÍBS og reyndi það mjög á 
hugkvæmni félagsmanna sem sífellt 
voru á höttunum eftir nýjum fjáröfl
unarleiðum.

Merkjasala var hin hefðbundna 
tekjulind samtakanna. Stjórnarráðið 
helgaði einn dag á ári berklavörnum, 
þar sem eitt og annað var gert til að 
vekja athygli á málstaðnum. Flutt 
voru útvarpserindi um berklasjúk
dóminn og hornaflokkar léku á fjöl
förnum götuhornum í Reykjavík. 
Sjálfboðaliðar gengu svo hús úr húsi 
og seldu merki dagsins með fallegum 
silkiborða til að næla í barminn. Best
um árangri í merkjasölunni náðu þó 
hjúkrunarskólastúdínur sem þræddu 
skemmtistaði að næturlagi, íklæddar 
einkennisbúningi stéttarinnar.

Árið 1945 efndi SÍBS einnig til veg
legs happdrættis til styrktar Reykja
lundar. Smáhappdrætti hvers kyns 
félagasamtaka voru algeng fjár
öflunar aðferð og voru eftirsóttustu 
vinningarnir hvers kyns innfluttur 
neysluvarningur, svo sem heimilis
tæki og bifreiðar.

SÍBShappdrættið gekk skrefinu 
lengra. Meðal smærri vinninganna 
voru píanó, radíógrammófónar, Kjar
valsmálverk, golfáhöld og flugferð 
til New York, svo eitthvað sé nefnt. 
Þá var hægt að vinna skemmtibát 
og „héppa“, sem var metnaðarfullt 
nýyrði fyrir Jeepbifreið. Aðalvinn
ingurinn var hins vegar lítil farþega
flugvél ásamt flugnámi.

Vélin, sem lent gat bæði á sjó og 
landi, var sögð einhver fullkomnasta 
einkaflugvél Bandaríkjanna. Var 
henni fjálglega lýst í dagblöðum og 
meðal annars talið til kosta að veiði
fúsir flugmenn gætu lent henni á 
vötnum og notað sem hraðbát. Endur
speglar vinningurinn þá útbreiddu 

trú í lok fimmta áratugarins að einka
flugvélar yrðu almenningseign innan 
fárra ára og álíka hvunndagslegur 
ferðamáti og bifreiðar.

Landsmenn bitu á agnið og happ
drættismiðarnir runnu út eins og 
heitar lummur. Svo fór að lokum að 
tvö ung systkini unnu flugvélina. Ekki 
gerðust börnin þó fluggarpar, heldur 
seldu vélina fyrirtæki sem stóð fyrir 
áætlunarflugi á milli Reykjavíkur og 
Akraness.

Innfluttir skemmtikraftar
Flugvélarhappdrættið mikla 1945 
varð undanfari flokkahappdrættis 
SÍBS sem enn í dag er einhver mikil
vægasta peningauppspretta samtak
anna. Frumlegri fjáraflanir áranna í 
kringum 1950 tengdust þó hvers kyns 
skemmtanahaldi og innflutningi 
erlendra listamanna.

Árið 1952 rann upp skringilegt og 
torskilið tónlistaræði í Svíþjóð. Ungur 
hrekkleysingi, Gösta Nordgren sem 
kallaður var Snoddas, sló í gegn fyrir 
hálfgamaldags vísnasöng og skringi
lega raddbeitingu. Snoddas, sem 
jafnframt bar viðurnefnið „gúmmí
karlinn“ frá því að faðir hans drýgði 
tekjurnar með smokkasölu, naut 
fádæma vinsælda í heimalandinu 
um nokkurra mánaða skeið vetur
inn 195253, þótt óljóst væri hvort 
aðdáunin væri fölskvalaus eða hvort 
verið væri að skopast að listamann
inum.

Ljúflingurinn Snoddas hafði hug 
á að heimsækja Ísland og var til í 
að koma hingað gegn því einu að fá 
greiddan ferðakostnað og uppihald. 
Snoddas tróð upp á tíu tónleikum 
og var uppselt á þá alla, enda þótti 
ekkert slor að fá hingað til lands vin
sælasta tónlistarmann Svíþjóðar. 
Tvær grímur runnu þó á suma áhorf
endur þegar Snoddas hóf upp raust 
sína og var frammistaða Svíans lengi 
á eftir rifjuð upp sem áminning um að 

erlendar vinsældir 
væru ekki endi
lega trygging fyrir 
gæðum.

Reiður tónlistar
unnandi skrifaði 
harðorða grein í 
Jazzblaðið í kjöl
far tónleikaferðar
innar og vandaði 
ekki aðstandend
um kveðjurnar. 
„Mergur málsins 
er einfaldlega sá 
að „Snoddas“  
er saklaus ein
feldningur, sem 
útsmoginn „bus
inessmaður“ að 
nafni Adenby 
hefur „blöffað“ 
hálfa Evrópu 
með undanfarið 
ár.“ Og áfram 
hélt greinarhöfundur: „Sóló
lög mannsins voru svo algjörlega 
fyrir neðan allar hellur, að fimmtán 
ára strákar, sem voru búnir að eiga 
harmoniku í tvo mánuði gengu út af 
hljómleikunum stórhneykslaðir.“

Meiri og almennari ánægja var 
með aðra tónleika SÍBS á þessum 
árum. Síðla árs 1953 fluttu samtökin 
til að mynda inn sænsku söngkonuna 
og kvikmyndastjörnuna Alice Babs, 
sem gallhörðustu Júróvisjónnirðir 
þekkja kannski sem fulltrúa Sví
þjóðar á fyrstu Söngvakeppni evr
ópskra sjónvarpsstöðva nokkrum 
árum síðar. Alice Babs kom fram 
tólf sinnum fyrir troðfullu Austur
bæjarbíói og skilaði drjúgum tekjum 
í félagssjóðinn.

Ekki tókst þó alltaf jafn vel til með 
innflutning erlendra skemmtikrafta. 
Ferðakostnaðurinn var hár og lítið 
mátti út af að bera til að tap yrði á 
öllu saman. Ákváðu stjórnendur 
SÍBS því á seinni hluta sjötta ára
tugarins að hætta slíkum ævintýrum. 
Svanasöngurinn var tónleikahátíðin 
Tónaregn sem haldin var í Austur
bæjarbíói vorið 1957. Þar léku annars 
vegar kunnir íslenskir tónlistarmenn 
dægurlög af vinsældalistum austan 
hafs og vestan. Því næst tók við enska 
rokkhljómsveitin Tony Crombie and 
his Rockets. Má telja þetta einhverja 
fyrstu íslensku rokktónleikana og 
fengu þeir þá umsögn tónlistargagn
rýnanda að þar hefðu farið saman 
hávaði, æðisgengin öskur og algjör 
múgsefjun. Þrátt fyrir mikilsvert 
framlag sitt til útbreiðslu rokksins, 
hlýtur merkasta fjáröflun SÍBS á þess
um tíma þó að teljast koma Cirkus  
Zoo árið 1951.

Víðfrægur sirkus
Líkt og aðrir skemmtikraftar sem SÍBS 
flutti hingað til lands, var sirkus þessi 
sænskur. Stjórnandinn, Trolle Rhodin, 
var af kunnustu sirkusfjölskyldu Sví
þjóðar. Faðir hans heillaðist af undra
heimi fjölleikahússins þegar hann sá 
bandarísku goðsögnina Buffalo Bill 
ferðast um Evrópu í lok nítjándu aldar. 
Innblásinn af VísundaBilla varð hann 
sér út um kúrekaföt, barðastóran hatt, 
glæsilegt yfirvaraskegg og viðurefni 
sem minnti á vesturheim – Brazil Jack.

Sirkus Brazil Jack varð kunnur um 
öll Norðurlönd en sonurinn gekk 
skrefinu lengra og ferðaðist víða um 
lönd. Cirkus Zoo varð til að mynda 
fyrsta vesturevrópska fjölleikahúsið 
til að heimsækja Sovétríkin og mun 
hafa haft mikil áhrif á rússneska 
sirkushefð.

Eins og nafnið gefur til kynna 
voru tamin dýr í veigamiklu hlut
verki í Cirkus Zoo, sem raunar var 
kallaður dýragarður en ekki sirkus 
í fyrstu blaðafregnum hér á landi. Í 
fjölleikahúsinu var hálfvaxinn fíll 
sem gekk undir nafninu Baba. Ekki 
verður séð af auglýsingum eða blaða
greinum að fíllinn hafi sýnt neinar 
sérstakar kúnstir, en Reykvíkingum 
stóð á sama enda slík skepna nægi
lega framandi.

Meira líf var í hvítabjörnunum 
tíu sem átján ára tamningarmaður 
lét sýna listir sínar, þar á meðal að 
fara í rennibraut. Þrír skógarbirnir 
voru líka á sýningarskránni og hlupu 
meðal annars á hlaupahjóli. Pólskur 
dvergur var með trúðslæti og fjöldi 
fimleikamanna sýndi hvers kyns 
jafnvægislistir og glæfrafimleika – svo 
vitnað sé í fréttatilkynningar.

Sýningar Cirkus Zoo fóru fram í 
2.000 manna tjaldi sem komið var 
upp í flugskýli á Reykjavíkurflugvelli. 
Djarft var teflt enda koma sirkussins 
fokdýr. Til að auka enn á spennuna 
greip SÍBS til þess ráðs að láta flugvél 
svífa yfir höfðum Reykvíkinga með 
borða þar sem nafn sirkussins var 
áletrað.

Mætingin var þó undir væntingum 
á fyrstu sýningarnar eða allt þar til 
dýrahópurinn var fullkomnaður. 
Með næstu skipalest komu nefnilega 
fjögur ljón til viðbótar við dagskrána. 
Voru þau sögð af norðurafrískum 
stofni ljóna, sem evrópskir höfðingjar 
héldu um aldir sem stofustáss, en sem 
dóu út einmitt um þessar mundir.

Allir vildu sjá konung dýranna og 
upp frá því var uppselt á hverja sýn
ingu. Í allt sáu um 42 þúsund Íslend
ingar sirkusinn í flugskýlinu eða nærri 
þriðja hvert mannsbarn í landinu. 
Sjóðir Reykjalundar bólgnuðu og 
mikilvægur kafli var skrifaður í sögu 
skemmtana og afþreyingar á Íslandi.

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Jón Stefánsson

Stærsta uppboð ársins · óvenju margar perlur gömlu meistaranna

mánudaginn 30. maí, kl. 18
og þriðjudaginn 31. maí, kl. 18

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold
mánudag kl. 10–17 og þriðjudag kl. 10–17
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„Ég hef reyndar undanfarin ár verið duglegur við að segja já þegar mér hafa verið boðin verkefni og hef haft ískyggilega mikið að gera – fyrir 
svona aldraðan mann.“ FrÉttablaðið/anton brink

„Þetta er hæsta tala sem ég hef náð fram að 
þessu. Persónulegt met í aldri,“ segir Guðni 
Kolbeinsson þýðandi glaðbeittur þegar 
hann er spurður hvernig sjötugsafmælið 
fari í hann. Hann svarar símanum austur 
í Selvogi, er þó á leið til Reykjavíkur en 
kveðst hafa stigið út úr bifreiðinni þegar 
ég hringdi. Svona er hann löghlýðinn 
borgari. En er orðið vorlegt í Selvoginum? 
„Já, já, það er bara notalegt. Það var samt 
bálhvasst hér í gærkveldi.“

Þar með upplýsir Guðni að hann hafi 
gist í sveitinni. „Já, ég var að reyna að veiða 
bleikju í Hlíðarvatni. Hvernig gekk? Ja, ég 
fékk í soðið. Maður verður nú að ráða við 
að gera að því sem maður veiðir!“ segir 
hann og frekari aflatölur fæ ég ekki.

En breytir það einhverju fyrir þýðanda 
að verða sjötugur? „Ekkert voða miklu,“ 
svarar hann og kveðst að mestu ráða tíma 
sínum sjálfur. „Ég hef reyndar undan-

farin ár verið duglegur við að segja já 
þegar mér hafa verið boðin verkefni og 
hef haft ískyggilega mikið að gera – fyrir 
svona aldraðan mann! Ég er býsna önnum 
kafinn þessa dagana en samt er allt undir 
kontról.“

Hann kveðst sjaldan taka löng og mikil 
sumarfrí. „Ég fer á Hornstrandir í nokkra 
daga og í veiði í nokkra daga – allt frekar 
stuttar skreppur,“ upplýsir hann og kveðst 
heimsækja Hornstrandir árlega, þær séu í 

uppáhaldi. „Ég er ættaður úr Hælavík en 
þar eru bara tóftir sem hafið er að berjast 
við að taka frá okkur svo ég held dálítið 
mikið til í Hlöðuvík, næstu vík við. Þar er 
húsakostur og ég hef þar innhlaup. Reyni 
að fara með stórfjölskylduna að minnsta 
kosti annað hvert ár en sjálfur á hverju 
ári. Hallvarður Guðlaugsson, frændi minn 
frá Hlöðuvík, byggði þar hús, fyrst eitt og 
síðan tvö og sá um að ættin fengi að njóta.“

Hvernig ferðist þið þangað? „Við leigj-
um okkur bát og siglum frá Bolungarvík, 
svo förum við með gúmmíbát síðasta 
spölinn. Landtakan er oft spennandi því 
það er hált í fjörunni.“

Afmæli Guðna er sem sagt í dag og 
hann kveðst ætla að halda „smá boð“ fyrir 
nánustu ættingja og vini. Heima? „Nei, 
reyndar er það nú í sal, nánustu ættingjar 
og vinir verða fljótt fjári margir.“ 
gun@frettabladid.is

Persónulegt met í aldri
Hvaða þýðingu hefur það fyrir þýðanda að verða sjötugur? Guðni Kolbeinsson svarar því 
og fleiri laufléttum spurningum, þar sem hann er staddur í veiðitúr austur í Selvogi.

Við leigjum okkur bát 
og siglum frá Bolungar-

vík, svo förum við með gúmmí-
bát síðasta spölinn. Landtakan 
er oft spennandi því það er hált í 
fjörunni.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Þórðardóttir
Hjúkrunarheimilinu Eir, 

áður að Dalbraut 14, Reykjavík,
lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 

miðvikudaginn 25. maí.

Erna Sigríður Sigursteinsdóttir Torfi Elís Andrésson
Haraldur Sigursteinsson Erla Ívarsdóttir
Garðar Sigursteinsson Elín Margrét 
 Hárlaugsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum 
auðsýnda samúð 

og hlýhug við andlát 
og útför okkar

ástkæru

Jóhönnu Hákonardóttur 
og móður hennar, 

Sigurlaugar Helgu Leifsdóttur

Útförin fór fram þann 17. maí frá Fossvogskirkju 
 í Reykjavík.

Leifur Hákonarson
Sigurlaug Helga Teitsdóttir

og fjölskyldur þeirra.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Sigurðardóttir
f. 01.10. 1941 

Vatnsdalshólum,
andaðist á hjartadeild Landspítalans 

þann 20. maí.  
Útför hennar fer fram frá Seljakirkju þriðjudaginn 7. júní 

kl. 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeir sem vilja 
minnast hennar geta haft samband við Hjartaheill,  

sími 552-5744.

Bertha Sigríður Eronsdóttir Garðar Gunnarsson
Sigurður Hreinn Eronsson
Hólmfríður Karlsdóttir
Hrefna Hrund Eronsdóttir
Arnór Þór Jónsson
Guðrún Inga Vigfúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Snævar Jón Andrésson

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti   
undirbúnings og framkvæmd  
útfarar ásamt vinnu við dánar- 
bússkiptin. Við þjónum með 
virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Ragna Bergmann 
Guðmundsdóttir
fyrrverandi formaður 

Verkakvennafélagsins Framsóknar,
lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 

þann 25. maí.

Eiríkur Þorsteinsson Linda Björnsdóttir
Valur Ragnar Jóhannsson Sædís Arndal
Katrín Gróa Jóhannsdóttir Trausti Friðfinnsson 
Jóhanna Huld Jóhannsdóttir Albert Ingason 
Guðrún Edda Jóhannsdóttir Birgir Ingibergsson 
Bergþóra Ósk Jóhannsdóttir Ólafur Eyjólfsson 
Örn Ingvar Jóhannsson Iðunn Ása Hilmarsd.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Guðmundur Hlíðar 
Björnsson

múrari, f. 30.10. 1942,
lést fimmtudaginn 12. maí á 

hjúkrunarheimilinu Hlévangi í Keflavík.

Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunarheimilisins 
Hlévangs í Keflavík fyrir sérstaka umhyggju og hlýju.

Kristbjörg Guðmundsdóttir Árni Ingólfsson
Guðmundur Guðmundsson Unnie Justinussen
Dröfn Hlíðar Guðmundsdóttir Jón Ingi Ingibergss.
Rannveig Hlíðar Guðmundsdóttir Kristján Finnbjörnss.

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma  

og langamma,
Guðlaug Ágústa 
Hannesdóttir

Þorragötu 9, Reykjavík,
lést á Landspítalanum í Fossvogi 23. maí síðastliðinn. 

Útför hennar fer fram frá Áskirkju föstudaginn  
3. júní klukkan 13.

Jón Sigurðsson Una Eyþórsdóttir
Hannes Sigurðsson Sesselja Guðmundsdóttir
Albert Páll Sigurðsson Rannveig Sigurðardóttir
Ólöf Guðrún Sigurðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar móður okkar 

og tengdamóður,
Lukku Ingibjargar 

Þorleifsdóttur

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Víðihlíðar, 
Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri. 

Þór Már Valtýsson
Margrét Steinunn Alfreðsdóttir Stefán Stefánsson
María Alfreðsdóttir Birgir Þór Þórðarson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts 

og útfarar okkar elskulegu móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,
Sigurlaugar Jóhannsdóttur

Lillu á Á, 
Siglufirði.

Jóhann Skarphéðinsson Auður Halldórsdóttir
Björg S. Skarphéðinsdóttir Tryggvi Árnason
Stefanía Skarphéðinsdóttir Aðalsteinn Sveinsson
Aðalbjörg Skarphéðinsdóttir Guðjón Björnsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við 
andlát og útför elskulegrar eiginkonu, 

móður, tengdamóður og ömmu,
Birgit Helland

Sérstakar þakkir til heimahjúkrunar 
Karitas og starfsfólks blóðlækningadeildar 

11G á Landspítalanum fyrir hlýja og góða umönnun.

Hreinn Frímannsson
Finnur Hreinsson Kristín H.B. Einarsdóttir
Frímann Hreinsson
Knútur Hreinsson
Dagný Hreinsdóttir Úlfar Þór Björnsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna fráfalls elskulegs 

eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Ketils Gunnarssonar
Hellulandi 8, Reykjavík,

 sem lést 7. maí síðastliðinn. Sérstakar 
þakkir til starfsfólks á Hjúkrunarheimilinu Mörk fyrir 

frábæra umönnun og þjónustu. 

Sigríður Theodóra Guðmundsdóttir
Guðríður Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson Gerður Harpa Kjartansd.
Sigurður Grétar Sigurðsson Anna Elísabet Gestsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þakkir fyrir auðsýnda samúð og  
hlýhug vegna andláts og útfarar 
eiginmanns, föður, tengdaföður,  

afa og langafa,
Einars Baldurs Ásgeirssonar

rafeindavirkjameistara,
áður til heimilis að Ljósalandi 8, Reykjavík.

Sesselja Þ. Gunnarsdóttir
Hildur Einarsdóttir Gísli Sigmundsson
Ólöf Kristín Einarsdóttir Hjalti Arnþórsson
Margrét Einarsdóttir
Áróra Eir Traustadóttir Steinn Linnet
Einar Óli Guðmundson Íris Ösp Vésteinsdóttir 
Arnþór Hjaltason
María Hjaltadóttir

Gunnlaugur Óli og Bjarki Þór

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Þóra Þorsteinsdóttir
Kirkjubraut 18, Seltjarnarnesi,

lést á Borgarspítalanum þann 25. maí 
2016. Útför hennar verður auglýst síðar.

Sigurþór Hallgrímsson
Hafdís Sigurþórsdóttir Viðar Gunnarsson
Guðbjörn Sigurþórsson Anna Bjarnadóttir
Þóra Björk Sigurþórsdóttir Ragnar Kummer
Oddný Hildur Sigurþórsdóttir Þorsteinn Ásgeirsson
Sigurþór Sigurþórsson Solfrid Dalsgaard

barnabörn og barnabarnabörn.

Skólahald Laugarnesskóla hófst 19. október 1935, það haust gekk mænuveiki
faraldur í bænum og því var skólabann sett á um tíma. En 214 börn á aldrinum 
átta til þrettán ára sóttu skólann fyrsta veturinn og tíu kennarar sáu um upp
fræðsluna. Þá var heimavist þar líka. Tvívegis hefur verið byggt við upphaflega 
skólahúsið og í haust verður að bæta við lausum kennslustofum vegna fjölgunar 
nemenda. Þeir eru um 500 núna en voru um 1.800 þegar þeir voru flestir, þá var 
skólinn líka þrísetinn. Árið 1969 varð Laugarnesskólinn bara barnaskóli þegar 
Laugalækjarskóli hafði verið byggður fyrir gagnfræðastigið.

„Við erum að fagna áttatíu ára afmæli 
skólans með ýmsum hætti,“ segir Sig-
ríður Heiða Bragadóttir, skólastjóri 
Laugarnesskóla. „Í raun átti hann afmæli 
í október síðastliðnum og þá var afmæl-
isveisla hjá krökkunum, þau bökuðu 
risaköku, gerðu kórónur og við fórum 
í skrúðgöngu.  En í dag stendur hverf-
ishátíðin Laugarnes á ljúfum nótum frá 
klukkan 13 til 16. Jón Freyr Þórarinsson, 
fyrrverandi skólastjóri, setur hátíðina 
og við vonum að gamlir nemendur og 
kennarar mæti. Við verðum með opið 
hús og það verður morgunsöngur á 
klukkutíma fresti sem fólk er hvatt til 
að taka þátt í.“

  Hinn daglegi morgunsöngur er ein 
af föstum hefðum Laugarnesskóla, og 
skiptast tveir tónmenntakennarar á 
að spila undir og syngja, segir Sigríður 
Heiða. „Það er gömul venja að skóla-
stjórinn stýri morgunsöngnum og ég 
geri það þó ég sé gersamlega laglaus,“ 
segir hún hlæjandi. „Dans er líka hátt 
skrifaður í skólanum, Jón Freyr kom 
þeirri hefð á fyrir áratugum.“

Fjölbreytt þemaverkefni, tengd 
afmælinu, hafa einkennt starfið undan-
farna daga í Laugarnesskóla og sögu 
skólans og hverfisins verið haldið á lofti, 
að sögn Sigríðar Heiðu. „Börnin hafa 
farið með kennurum í vettvangsferðir 
um hverfið og fræðst um það helsta.  
Svo er margt hér innan veggja byggingar-
innar sem vert er að gefa gaum, gömul 
verkfæri, listaverkin eftir Jóhann Briem, 
uppstoppuðu dýrin og ýmsir munir sem 
eru í sýningarkössum og allir eru farnir 
að líta á sem sjálfsagða hluti.“ 

Sigríður Heiða er að ljúka tíunda 
starfsári sínu sem skólastjóri við Laugar-
nesskólann. Hún segir nærumhverfið 
notað í kennslu allt skólaárið og nefnir 
meðal annars Laugardalinn með sinn 
fjölbreytileika og Laugarnestangann 
sem skartar einu sandfjörunni sem eftir 
er í borginni. 
gun@frettabladid.is 

Sögunni haldið á lofti
Velunnarar Laugarnesskóla eru hvattir til að taka þátt í morgunsöng sem þar er á klukku-
tímafresti frá 13 til 16 í dag, þegar 80 ára afmæli skólans er fagnað með opnu húsi.

Hér er glaður hópur að vinna að gerð útilistaverks á Laugarnesskóla. FréTTabLaðið/HuLda

Sigríður Heiða  
bragadóttir,  
skólastjóri  
Laugarnesskóla
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Krossgáta

sudoku
Létt miðLungs þung

Lausn 
síðustu 
sudoku

Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri 
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, 
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei 
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði 
Fréttablaðsins.

þrautir skák  Gunnar Björnsson

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
Á94
ÁKDG9543
2
10

Vestur
107532
-

973
ÁKD53

Austur
K8
762
KG85
7642

Suður
DG6
108
ÁD1064
G98

Þvingun sem ekki var tekin
Þorsteinn Bergsson, bóndi á Unaósi, er einn skemmtilegasti þátttakandi „Útsvarsins“ 
á RÚV, sem lauk með sigri í úrslitaleik liðs Þorsteins (Fljótsdalshérað) gegn Reykjavík. 
Þorsteinn er jafnframt liðtækur bridgespilari og var sagnhafi í 6 hjörtum í norður í spili 
dagsins eftir opnun vesturs á 2  („tartan“ eða eins og Íslendingar kalla sagnvenjuna: 
„Jón og Símon“) í undankeppni Íslandsmótsins í sveitakeppni.  Útspilið var lauf upp á 
ás og kóng sem Þorsteinn trompaði. Austur var gjafari og NS á hættu.

Þorsteinn valdi að svína í spaða og 
fór einn niður.  Eins og lesendur geta 
fundið út þá má vinna spilið með 
því að taka spaðaás og renna niður 
öllum hjörtunum og þvinga austur 
í spaða og tígli. Þorsteinn var ekki 
ánægður með sig eftir spilið því hann 
gleymdi að austur hafði doblað 3  
og hlaut því að eiga kónginn, ásamt 
því að vestur var búinn að sýna ÁK í 
laufi (tartan = 7-11 punktar). Aðeins 
einn sagnhafa vann sex hjörtu í þeim 
samningi. Útspilið var hjartasjöa – sem 
gefur sagnhafa tækifæri til að svína 
tígli og henda laufi – og spila ekki upp 
á þvingun.

Hvítur á leik

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist nýlegur 
leiðindalandnemi í náttúru Íslands. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi  
3. júní næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „28. maí“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af þýska húsinu eftir 
Arnald Indriðason frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
sverrir Friðþjófsson, reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
P a n a m a s k j ö L i n

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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Lárétt 
1  Þarf að mála mann áður en hann fer í þessa búð? (7)
8  Voru seinar því þær rugluðust á frumefni (6) 
11  Er þessi gaur er búinn þarf að finna nýjan (9)
12  Hræðsludraugur óttast sjálfan sig (7) 
13  Menntamaður setur gat á lalla (6) 
14  Bjánasortirnar eru þrjár: Hvít, mórauð og misgrá 

(13)
15  Ná skolar á land þar sem hann ríkti á Kálfskinni (8)
17  Þau kenna þér hvernig og hvar er bruggað? (11)
18  Veislustund er heimil, en bara í einn dag (10) 
20  Sigla umhverfis upptök upplausnartímabils (10) 
26  Kantur ákveðinna krakka og leiðtoga (11)
30  Klikk og aftur klikk, alveg rosalega klikk (10)
31  Sá sem er grár fyrir járnum vill opna valið um stafa-

röð (9)
32  Lausavísa fyrir örfáa (8)
33  Þræði partírangala með Öldu í regnbogafjörinu (13)
35  Hjal um góða veðrið og ástina (8)
37  Meinarðu naglapúlið eða nálastritið? (12)
40  Mikilmenni kynna kenningar um orsök ofsa (9)
42  Komast alla leið ef þau haska sér (5)
43  Set digran inn þrátt fyrir óréttlætið og upplausnina 

(9)
44  Fædd undir hamingjustjörnu og á því nóg fyrir ein-

leik (9)
45  Svona hret eru ekki algeng (4)
46  Kveður þú rímur um reifaðar í ruglinu? (6)

Lóðrétt 
1  Tæmdi krukku af rauðlauksjukki (9)
2  Finn X dæmi þessarar tilteknu klisju, Gunni minn 

(9)
3  Jú, erfitt er það, en þó er rétt að vera nákvæmur (9)
4  Greiði tár fyrir vonskuvæl ef allt fer úr skorðum (9)
5  Lánuðum til Íslands gegn vægu gjaldi (9)
6  Rannsókn? Fyrr mun ég dauður liggja! (8)
7  Mokar í göt sem gefa arð (10)
8  Mótbyrinn er ósköp mildur (10)
9  Hef tryggt mér pláss, það er bókað (8)
10  Lengdu það sem þau festu ranglega (6)  
16  Hnýta þar skóþveng sem einn skollaþvengur sé (9)
19  Jökulfægður steinn var skrúfaður í bergið (7)
21  Ekki svona stóran grip í hús, sögðu 3, en 4 sögðu já 

(12)
22  Ólík trú, sagði skepnan (7)
23  Oflátungsæringi af bestu sort drepur alla hunda (9)
24  Kæli fallinn kappi fjörð verður hann svellkaldur (9)
25  Staða fyrir skrítna skepnu (8)
27 Gef kóngafólki bjór, nóg er af honum (11)
28  Mótmælum ekki þessum brottrekstri frekar en 

hinum (11)
29  Og þá að hratt étandi stóðhesti (9)
34  Kemst yfir kot (7)
36  Staðar fara í ranga röð (6)
38  Rán og trall mun mylja þig niður (5)
39  Rónar fokka í Adda (5)
41  Þrefa við bleyður (4)

MIÐASALA TIX.IS, HARPA.IS OG Í MIÐASÖLU HÖRPU. 

NÁNAR Á WWW.SENA.IS/STOMP

„SANNKALLAÐIR SVIÐSTÖFRAR!“
 - THE SUNDAY TELEGRAPH 

HARPA11. &12. JÚNÍ

TRYGGÐU ÞÉR AFSLÁTTINN Á WWW.TIX.IS/FBL
GILDIR AF ÖLLUM VERÐUM Á ALLAR SÝNINGAR.

20%
AFSLÁTTUR FYRIR LESENDUR

FRÉTTABLAÐSINS!

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is

Aljechin átti leik gegn Strasdinsch 
í Riga árið 1935. 

1. Rf6+! Dxf6 2. Hfe1+ Be7 3. 
Dd8#. Mikið er um að vera um 
helgina. Í gangi eru bæði Meistara-
mót Skákskóla Íslands og Bikar-
syrpa TR. 
www.skak.is:  Íslandsmótið hefst 
á þriðjudaginn.  

2 8 .  m a í  2 0 1 6   L a u g a r d a g u r42 F r é t t a B L a ð i ð



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gilda til og með 29. maí eða meðan birgðir endast

NÝTT Í BÓNUS

Debic Vanillu Shake 
2 L

Gevalia Kaffibaunir
1 kg

998
kr. 1 kg

1kg

10 sett

798
kr. 2 L

Gott í 
Boostið!

Jarðarber
Frosin, 1,2 kg

498
kr. 1,2 kg

Mangóbitar
Frosnir, 1 kg

498
kr. 1 kg

Euro Shopper 
Berjablanda, frosin, 1 kg

459
kr. 1 kg

Bónus Boost Sett
Glös, lok og rör, 10 stk.

398
kr. 10 stk.

Euro Shopper 
Hindber, frosin, 500 g

459
kr. 500 g

2L

Bláber
Frosin, 500 g

498
kr. 500 g

Gevalia Kaffi
500 g

598
kr. 500 g

Bananar
Kosta Ríka

198
kr. kg

Heinz Tómatsósa
1,35 kg

359
kr. 1,35 kg

1,35kg

Lambhaga Spínatkál 
125 g

298
kr. 125 g

Coca Cola 
1,5 l

198
kr. 1,5 l

1,5L

GOTT VERÐ Í BÓNUS



Brandarar

Listaverkið

Bragi Halldórsson

201

„Þetta er nú meira veggskriflið,“ sagði Kata, þar sem þau komu að 
hlaðinni steingirðingu. „Hér vantar nánast annan hvern stein,“ bætti hún 
við með fyrirlitningu. „En hann er nú bara að verða gamall,“ sagði Konráð. 
„Það gerir hann ekki endilega að vondum vegg, bara laslegum,“ bætti 
hann við. „Það vantar til dæmis ansi marga steina í þetta gat hérna fyrir 
framan okkur,“ sagði Kata og hélt áfram að úthúða veggnum. Konráð varð 
að viðurkenna að það vantaði jú ansi marga steina í þetta gat. „En við 
verðum að troða okkur í gegnum það ef við ætlum að komast 
eitthvað áfram,“ sagði Kata. „Spurning hvort það vanti það marga steina 
að við komumst í gegnum gatið,“ bætti hún við.

Hversu marga steina skyldi vanta?

Getur þú talið þá? Eru þeir:

A  20

B  25

D 30

Svar: B

Hún heitir Krot, segir Baldur Logi Freysson, 
listamaður vikunnar, um mynd sína.

Hermann og Sandra Sif með heimilistíkina Ösku á milli sín. Fréttablaðið/Hulda

Sandra Sif, átta ára, og Hermann, 
fimm ára, eru fjörugir krakkar 
sem rétt mega vera að því að 
stilla sér upp fyrir ljósmyndara 
Fréttablaðsins. Hermann er að 
koma úr kvikmyndatöku og 
Sandra Sif er að fara á vorhátíð 
í skólanum. En bæði eru nýlega 
komin úr ferðalagi með foreldr-
um sínum austur í Öræfi, sem er 
sveit við rætur Vatnajökuls. 

Skyldu þau fara oft upp í sveit? 
Sandra: Já, við förum stundum 
í Öræfin, að Hofi og Hnappa-
völlum. 

Hermann: Við fórum núna og 
kíktum á sauðburðinn.

Hjálpuðuð þið til við búskapinn?  
Sandra: Já, ég fékk að hjálpa til 
að gefa kindunum hey í fjárhús-
inu hjá Adda bónda. Ég fékk líka 
að fylgjast með ánum bera og 
hjálpaði líka við að smala þeim 
sem voru úti á túni með lömbin 
í gott skjól fyrir ofan hlöðu áður 
en nóttin kom. 
Hermann: Það var ein kind sem 
var að reyna að stanga mig og 
passa lambið sitt. Við skírðum 
hana Pirrulínu, af því hún var svo 

pirruð á okkur og vildi ekki hafa 
okkur nálægt sér.

Lentuð þið í fleiri ævintýrum? 
Sandra Sif: Við fórum með 
pabba að veiða silung. Það var 
mjög skemmtilegt. Svo fór ég 
með mömmu og ömmu í fjall-
göngu upp að einum helli sem 
heitir Hrognhellir. 
Hermann: Við fórum líka að 
leita að skúmseggjum og ég 
fann eitt egg en enginn annar í 
fjölskyldunni minni fann egg. 
Ég veiddi líka tvo silunga með 
pabba mínum.

Skírðu kindina Pirrulínu
Systkinin Sandra Sif og Hermann Samúelsbörn skruppu upp í sveit 
um daginn og upplifðu ýmislegt skemmtilegt, svo sem sauðburð og 
silungsveiði. Hermann fann skúmsegg og Sandra Sif kíkti inn í helli.Óli: Nú get ég varið mig ef einhver 

ræðst á mig. Ég er byrjaður að æfa 
karate og er þegar búinn að brjóta 
múrstein með hnefanum.
Valdi: Það er flott hjá þér, en er 
ekki frekar sjaldgæft að múrsteinar 
ráðist á fólk?

Sigga: Hvernig gengur með bókina 
sem þú varst að skrifa um sjálf-
styrkingu og hugrekki?
Palli: Bara vel. En ég hef bara ekki 
þorað með hana til útgefanda 
ennþá.

Gunnar þrammaði fram og aftur um 
gólfið á meðan hann blés í trompet-
inn. Að lokum gafst nágranninn 
upp, bankaði hjá honum og sagði: 
„Þessi hávaði er alveg óþolandi.“ 
„Fyrirgefðu,“ svaraði Gunnar, fór úr 
skónum og hélt áfram að spila á 
trompetinn á sokkunum.

regína: „Þjónn! Ég ætla að fá salt-
fisk.“
Viltu portúgalskan eða íslenskan?
regína: „Það skiptir engu máli, ég 
ætla ekki að tala við hann.“

ALLAR HELGAR 

365.is      Sími 1817

Afinn sem allir elska og fjörugu vinkonurnar Skoppa
og Skrítla skemmta börnum og foreldrum á laugardags- 
og sunnudagsmorgnum á Stöð 2. 

HELGARFJÖR FYRIR FLOTTASTA FÓLKIÐ
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Dagur	  barnsins	  er	  opinber	  íslenskur	  dagur	  helgaður	  börnum	  sem	  haldinn	  er	  síðasta	  sunnudag	  í	  maí	  ár	  hvert.	  

	  

	  

Áskorun	  til	  stjórnvalda	  í	  tilefni	  af	  degi	  barnsins	  2016:	  

ÁSKORUN UM GJALDFRJÁLSAN GRUNNSKÓLA 
Öll	  börn	  eiga	  rétt	  á	  grunnmenntun	  án	  endurgjalds	  samkvæmt	  barnasáttmála	  Sameinuðu	  

þjóðanna,	  sem	  Ísland	  hefur	  lögfest.	  Þar	  er	  jafnframt	  kveðið	  á	  um	  að	  ekki	  megi	  mismuna	  börnum	  
sökum	  stöðu	  þeirra	  eða	  foreldra	  þeirra,	  svo	  sem	  vegna	  efnahags.	  

	  

Síðastliðið	  haust	  sendu	  Barnaheill	  –	  Save	  the	  Children	  á	  Íslandi	  frá	  sér	  áskorun	  til	  ríkis	  og	  
sveitarfélaga	  um	  að	  tryggja	  öllum	  börnum	  gjaldfrjálsa	  grunnmenntun.	  Samtökin	  hvöttu	  þingmenn	  
til	  að	  beita	  sér	  fyrir	  lagabreytingum	  sem	  tækju	  af	  öll	  tvímæli	  um	  að	  gjaldtaka	  væri	  óheimil	  og	  

hvöttu	  sveitarfélög	  til	  að	  setja	  skýrar	  reglur	  þar	  að	  lútandi.	  	  
	  

BARNAHEILL ÍTREKA ÁSKORUN SÍNA  
FRÁ HAUSTINU 2015: 

 

BARNAHEILL HVETJA ÞINGHEIM TIL AÐ GERA BREYTINGAR Á 31. 
GR. GRUNNSKÓLALAGA, ÞANNIG AÐ TEKIÐ VERÐI FYRIR ALLA 

GJALDTÖKU Á NÁMSGÖGNUM NEMENDA. 
 

BARNAHEILL HVETJA STJÓRNVÖLD, BÆÐI RÍKI OG SVEITARFÉLÖG, 
AÐ SETJA SKÝRAR REGLUR UM AÐ ÓHEIMILT SÉ AÐ KREFJA 

FORELDRA UM INNKAUP Á GÖGNUM, GREIÐSLU FYRIR GÖGN SEM 
NOTA Á VEGNA SKÓLAGÖNGU BARNANNA EÐA FYRIR AÐRA 

STARFSEMI Á VEGUM SKÓLA. 
 

BARNAHEILL HVETJA ALLA GRUNNSKÓLA TIL AÐ FINNA LEIÐIR TIL 
AÐ UPPFYLLA MARKMIÐ AÐALNÁMSKRÁR UM MENNTUN BARNANNA, 
ÁN ÞESS AÐ KREFJA FORELDRA UM GREIÐSLU Á HLUTA NÁMSGAGNA 

EÐA STARFSEMI Á VEGUM SKÓLA. 
	  

Skólinn	  er	  hornsteinn	  jafnræðis	  í	  samfélaginu.	  Gerum	  grunnskólann	  gjaldfrjálsan	  í	  raun	  og	  virðum	  
þau	  réttindi	  sem	  öll	  börn	  eiga	  samkvæmt	  barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna.	  Tryggjum	  þannig	  

að	  börnum	  sé	  ekki	  mismunað	  vegna	  stöðu	  þeirra	  eða	  foreldra	  þeirra.	  	  
	  

GJALDTAKA FELUR Í SÉR MISMUNUN FYRIR BÖRN OG FJÖLSKYLDUR ÞEIRRA. 
 
 

  Barnaheill 
   Save the Children á Íslandi 



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

veðurspá Laugardagur

Hæg sunnanátt og léttskýjað á Norður- og Austurlandi, en annars skýjað og 
dálítil rigning vestast. Fremur hlýtt í veðri.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Hérna … áttu 
eitthvað með 
smkkk?

HMM?
Smkkkki. Smki?! Talaðu 

drengur, ég 
skil þig ekki!

Smokie… SMÓKÍ?!  
Viltu eitthvað 
með SMÓKÍ?

JÁ OG FYRST VIÐ 
ERUM BYRJAÐIR 
VANTAR MIG AÐ 
KAUPA SMOKKA 
LÍKA!

Óþarfi að 
fronta alla 

vandræðalegu 
hlutina á einu 

bretti, ofurhugi.

Hei, mamma. Veistu um 
Rúmfatalagersbæklinginn 
sem var hérna um daginn?

Ég hef nefnilega líklega skrifað 
eitt mjög mikilvægt símanúmer 
á hann og nú man ég ekki hvar 
hann gæti verið …

Ég henti 
honum 
pottþétt.

MAMMA?!! 
Er ekki í lagi?! Hvernig 

geturðu verið svona 
kærulaus??

MAMMA! MAMMA!! 
Það er dauður 
fugl úti í garði!

Æi, ój…
Þið snertuð 
hann ekkert, 
er það? Auðvitað 

ekki!

Ekki  
ennþá 

allavega.

Gott. Hann er líklega þakinn 
alls konar bakteríum.

Einmitt. 
Ég nálgast 

dauða fugl-
inn eins og 
ég nálgast 

Hannes.

Á misjöfnu 
þrífast 

börnin best. 
Bara seg ja.

SÍMI LÁTINS 
MANNS

Frumsýnt á Listahátíð 
Miðasala á Midi.is

SÝNINGARTÍMAR:
23. maí kl. 20:30  - UPPSELT

24. maí  kl. 20:30

3. júní  kl. 20:30 - leikhússpjall 

4. júní  kl. 20:30 - lokasýning

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

6:06
3.58m
18:27
3.81m

00:08
0.57m
12:16
0.51m

10:32
1.28m
22:43
1.44m

4:25
0.37m
16:25
0.39m

7:59 
1.77m
20:26 
1.95m

2:12
0.24m
14:17
0.19m

Flóð Fjara

Vaxandi 

98%

Sólarupprás:

03.35
Sólarlag: 

23.15

&
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ÍSLENSK GETSPÁ
Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands.

FYRSTI VINNINGUR STEFNIR Í ÞRJÁTÍU OG FJÓRAR MILLJÓNIR Í DAG

HÆKKANDI SÓL 
HÆKKANDI POTTUR

LEIKURINN OKKAR

FÖGNUM AÐVENTUNNI  
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Leikhús

sími látins manns eftir söruh 
Ruhl
HHHHH
Leikhópurinn BLiNk
Tjarnarbíó og Listahátíð Reykja-
víkur

Leikstjórn: Charlotte Bøving
Leikarar: María Dalberg, Kolbeinn 
Arnbjörnsson, Halldóra Rut Baldurs-
dóttir og Elva Ósk Ólafsdóttir
Leikmynd og búningahönnun: Fann-
ey Sizemore
Ljósahönnun: Arnar Ingólfsson
Tónlist: Ragnhildur Gísladóttir
Þýðing: Ingólfur Eiríksson og 
Matthías Tryggvi Haraldsson

Á tómlegu kaffihúsi hringir 
sími. Eigandi hans svarar 
ekki. Hann er látinn. Annar 

kaffihússgestur tekur upp símann 
og svarar. Síðastliðinn mánudag 
frumsýndi leikhópurinn BLINK í 
samstarfi við Tjarnarbíó og Listahá-
tíð í Reykjavík leikverkið Sími látins 
manns eftir bandaríska leikskáldið 
Söruh Ruhl. Þetta í fyrsta sinn sem 
hennar verk eru tekin til sýningar 
hér á landi en hún er þekkt í heima-
landi sínu fyrir að skoða hversdags-

leikann frá goðsagnakenndu sjónar-
horni.

Nína er taugatrekkt kona sem 
tekur þá ákvörðun að taka síma lát-
ins manns í sína vörslu, svara í hann 
og hitta þá sem í hann hringja. Þessi 
þroskasaga er áhugaverð í fyrstu en 
þegar líða tekur á kemur í ljós að 
áhorfendur fá aldrei að kynnast 
aðalpersónunni. Hún virðist ekki 
eiga sér neitt líf, hvorki hið innra 
né ytra. María Dalberg skilar vand-
ræðalegheitum Nínu vel en er föst í 
sama ástandinu alla sýninguna.

Sama vandamál þjakar auka-
persónur verksins, þau eru skissur 
af fólki frekar en persónur í stöðugri 
þróun. Kolbeinn Arnbjörnsson leik-
ur þá bræður Hjört og Bolla en tollir 
illa í ýktum persónunum þrátt fyrir 
ágæta spretti. Elva Ósk Ólafsdóttir 
virðist leika persónu úr öðru og 
betra leikriti sem fjallar um Gloriu 
Swanson eftirhermu. Gloria Swan-
son dó fyrir rúmum þrjátíu árum, 
vísunin er bæði undarleg og á skjön 
við verkið. Elva Ósk týnist algjörlega 
í fyrirferðarmikilli gullmúndering-
unni og fær takmarkað verkefni upp 
í hendurnar. Svipaða sögu má segja 
um Halldóru Rut Baldursdóttir og 
hlutverkin hennar en hún leikur 
hjákonu og eiginkonu hins látna. 

Þær birtast áhorfendum sem ein-
hvers konar kventáknmyndir en 
fyrir utan klisjukennt drykkjuatriði 
fær Halldóra Rut lítið að gera.

Sími látins manns fjallar um líf 
og dauða, eftirsjá og ást, siðferði og 
syndir en sáralítið af þessum átök-
um er sýnilegt á sviðinu. Leikstjóri 
sýningarinnar, Charlotte Bøving, 
nær aldrei að kveikja undir textan-
um né skapa snerpu á sviðinu, stíl-
færslurnar eru undarlegar og dans-
hreyfingarnar vekja furðu frekar en 

umhugsun. Þýðing þeirra Ingólfs 
Eiríkssonar og Matthíasar Tryggva 
Haraldssonar er þokkaleg en þeir 
virðast eiga í vandræðum með 
staðfærsluna. Gerð er tilraun til að 
færa söguþráðinn til Íslands en það 
gengur illa upp og er nánast ónauð-
synlegt. Verkið þeysist um víðan 
völl á mörkum hins raunverulega 
en höfundur og leikhópurinn kafa 
aldrei nægilega djúpt í hugðarefnin, 
heldur skauta frekar á yfirborðinu.

Ekki hjálpar að leikmyndahönn-

un Fanneyjar Sizemore er harla flöt 
og notast við tölvugrafík til að skapa 
andrúmsloft. Þótt myndræna fram-
setningin sé ágæt þá kviknar sjaldan 
sviðsbært líf út frá tölvuteiknuðum 
leikmyndum. Hún verður fljótlega 
leiðigjörn og dregur athyglina að 
öðrum göllum leikmyndarinnar 
sem samanstendur af nokkrum 
færanlegum leikmunum. Sömu-
leiðis eru búningarnir sviplitlir 
nema ef vera skyldi gullklæðnaður 
frú Gottlieb sem hæfir sýningunni 
engan veginn. Björtu punktar sýn-
ingarinnar eru lýsingin og tónlistin. 
Ljósahönnun Arnars Ingólfssonar 
brýtur upp flatlendi framvindunn-
ar með fínum áherslum og tónlist 
Ragnhildar Gísladóttur er hress-
andi, ekki síst hljóðmyndin.

Hér vantar undirbygginguna í 
verkið, stílbrotin stuða aldrei og 
endirinn seilist býsna langt út fyrir 
þolmörk væmninnar. Sýningin er 
hvorki nægilega fyndin né drama-
tísk. Sími látins manns reynir að 
spenna út hugmyndir áhorfenda um 
heiminn sem þeir búa í en staðfestir 
frekar vondar bábiljur um takmörk 
leiklistarinnar. Sigríður Jónsdóttir

NiðuRsTaða: Síminn hringir en það 
er enginn heima.

Í leit að tengingu í gegnum síma látins manns

Úr sýningunni Sími látins manns í Tjarnarbíói.

Það dálítið óvenjuleg samsetning 
hóps listamanna sem stendur 
á bak við viðburðinn Mistaka-

saga mannkyns næsta fimmtudags-
kvöld á vegum Listahátíðar í Reykja-
vík. Það eru tónlistarmennirnir Erpur 
Eyvindarson, Hallveig Rúnarsdóttir, 
Hilmar Örn Hilmarsson og Bjarni Frí-
mann Bjarnason sem ráðast í þetta 
viðamikla verk. Hallveig tekur ekki 
fyrir að þau komi úr frekar ólíkum 
áttum en upphafið að samstarfinu 
megi líka einmitt rekja til Berlínar 
sem er að sönnu borg fjölbreytileik-
ans og mikill suðupottur í menningu 
um þessar mundir.

Upphafið í klámvísu
„Það var eiginlega Bjarki Karlsson 
íslenskufræðingur sem leiddi okkur 
saman á sínum tíma. Í síðustu bók 
Bjarka er að finna kvæði sem kall-
ast Grettisfærsla og er gömul klám-
vísa sem munkar skrifuðu inn á eitt 
handritið af Grettissögu. Bjarki fékk 
Erp til þess að endurgera þetta því 
kvæðið var eyðilagt að hluta við 
siðaskiptin því þá voru menn svo 
siðsamir. Svo fékk Bjarki mig til þess 
að flytja þetta og Hilmar Örn til þess 
að gera taktinn undir. Þetta fluttum 
við svo í Berlín og þá bættum við 
Bjarna Frímanni í liðið, gerðum úr 
þessu tónleika og skemmtum okkur 
gríðarlega vel. Svo vorum við ein-
hvern veginn orðnir svo miklir vinir 
að við máttum til með að stækka 
verkefnið svo ákváðum að tala við 
Listahátíð og þar var okkur svo vel 
tekið að það varð ekki aftur snúið.

Skemmtilegt vandamál
Við förum mjög víða í yfirferð okkar 
um mistakasögu mannkyns enda 
lærir mannkynið aldrei og gerir 
alltaf sömu mistökin aftur og aftur. 
En auðvitað kemur þetta allt út frá 
græðgi þegar nánar er skoðað, því 
græðgin er undirrót alls ills. Valda-
fíknar, trúarofstækis og hvers sem er 
þar sem einhver vill ráða yfir öðrum 
og beita til þess öllum mögulegum 
og ómögulegum aðferðum.

Þetta er að verða alveg gríðarlega fallegt skrímsli
Mistakasaga mannkyns er yfirskrift og umfjöllunarefni ferðalags í tali og tónum með valinkunnum lista-
mönnum sem koma úr skemmtilega ólíkum áttum en sameinast í þessum sérstæða viðburði Listahátíðar.

Hallveig Rúnarsdóttir og Erpur Eyvindarson eru á meðal höfunda og flytjenda að dagskránni Mistakasaga mannkyns á Listahátíð i næstu viku. FRéTTabLaðið/ViLHELM

Vandinn hefur 
heLst Verið að á 

Meðan Við eruM að þróa 
þetta Verkefni þá keMur á 
saMa tíMa hVer fréttin á 
fætur annarri Með enda-
LausuM skandöLuM tiL þess 
að Vinna úr. 

verið að á meðan við erum að þróa 
þetta verkefni þá kemur á sama 
tíma hver fréttin á fætur annarri 
með endalausum skandölum til 
þess að vinna úr. Þetta er gríðarleg 
skemmtilegt vandamál þó svo þetta 
sé ekki gæfulegt fyrir samfélagið.“

Merkilegasta landið
Hallveig segir að þau fari þá leið 
að tengja allt við Ísland. „Við erum 
alltaf að fara inn í þetta út frá Íslandi 
nútímans því að þetta er pólitískt 
ádeiluverk. Það er ekki annað hægt 
en að mynda þessa tengingu út frá 
öllu því sem hér hefur gengið á og 

það er því útgangspunkturinn. Við 
byrjum út frá fyrirlestri stórskrítins 
prófessors sem reiknaði hnit út frá 
píramídunum í Egyptalandi þar sem 
öll hnit vísuðu til Íslands og þetta 
hlyti því að vera merkilegasta land 
í heimi. Við tökum þennan fyrir-
lestur og fléttum saman við hina 
frægu You ain’t seen nothing yet-
ræðu Ólafs Ragnars. En við förum 
reyndar um víðan völl allt frá upp-
hafi mannsins til Íslands nútímans. 
Þannig að þetta er mikið ferðalag 
þar sem er stiklað á stóru og ég held 
að við eigum öll eftir að skemmta 
okkur vel.“

Við segjum þessa sögu í töluðu 
máli og tónlist þar sem tónlistin 
er allt frá harðasta rappi yfir í há-
klassík og allt þar á milli. En við 
erum líka að leika okkur aðeins með 
formin og fikta í hlutunum. Ég er t.d. 
að syngja Rúdolf með Þeysurunum í 
óperudívuútgáfu og við förum með 
þetta svona í allar áttir. Svo erum 
við líka með spilara og grafíkera úr 
Listaháskólanum sem er í samstarfi 
við okkur svo þetta verður bara 
magnað. Þetta skrímsli er að verða 
gríðarlega fallegt skrímsli enda eru 
þetta þvílíkir snillingar sem ég er 
að vinna með. Vandinn hefur helst 
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FRITZ HANSEN, ROSENDAHL, STELTON, 
ERIK JORGENSEN, MARIMEKKO, 
JOSEPH JOSEPH, CARL HANSEN, 
HAY OG ALLIR HINIR

Í DAG LAUGARDAG, 
OG Á MORGUN 

SUNNUDAG,
26. - 29. MAÍ
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

28. maí 2016
Tónlist
Hvað?  KK og Magnús Eiríksson
Hvenær?  22.00
Hvar?  Café Rosenberg
KK og Magnús Eiríksson hafa 
starfað saman með hléum í 40 ár. Í 
kvöld eru þeir á Café Rosenberg og 
spila lög hvor úr lagasafni annars. 
Aðgangseyrir 2.500 krónur

Hvað?  Frumflutningur FótboltaÓper-
unnar
Hvenær?  13.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi.
Fjölskyldustund í Salnum sem 
hentar fjölskyldum sem elska tón-
list og fótbolta. Dagskráin hefst 
stundvíslega kl. 13 með frum-
flutningi á FótboltaÓperunni 
eftir Helga Rafn Ingvarsson. Sex 
einsöngvarar, trommuleikari og 
félagar úr Skólakór Kársness flytja 
óperuna. Heilmikið húllumhæ 
fram eftir degi. Allir velkomnir.

Uppákomur
Hvað?  Fræðsludagur í trjásafninu
Hvenær?  13.00
Hvar?  Trjásafnið í Meltungu, Foss-
vogsdal
Í dag verður haldinn árlegur 
fræðsludagur í trjásafninu. Fræðslu-
dagurinn er samstarfsverkefni 
Kópavogsbæjar, Garðyrkjufélags 
Íslands og Yndisgróðursverkefnis-
ins. Boðið verður upp á fræðslu um 
ræktun víðsvegar í trjásafninu en 
mæting er við lystihúsið í Yndis-
garðinum. Allir velkomnir. Tangóhátíð alla helgina á vegum Tangóævintýrafélagsins sem fagnar tíu ára afmæli. 

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

smarabio.is
emidi.is
midi.is

-AFTENPOSTEN

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Other Side  18:00, 20:00
Útí að aka    18:00
The Ardennes  18:00
Brev til Kongen   20:00
Fyrir framan annað fólk / In front of others ENG SUB   20:00
The Witch  22:00
Keep Frozen ENG SUB   22:00
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00  

WARCRAFT 2, 5, 8, 10:30(P)

X-MEN APOCALYPSE 3D 7, 10

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 2, 3:50, 5:50

BAD NEIGHBORS 2 5, 8, 10

RATCHET & CLANK 1:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:30

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

ALICE THROUGH... 3D  KL. 3 - 5:30 - 8
MOTHER’S DAY   KL. 8
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 10:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:30
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 3

ALICE THROUGH... 3D  KL. 12:30 - 3
ALICE THROUGH... 2D    KL. 12:30 - 2 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ALICE THROUGH... 2D VIP           KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5:30 - 8:40
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 1:40 - 3:40

ALICE THROUGH... 3D                 KL. 2:40 - 5:30 - 8 - 10:40
ALICE THROUGH... 2D  KL. 1
WARCRAFT 3D   KL. 5:20 - 8 - 10:30
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 5:10 - 8 - 10:50
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 7:45 - 10:40
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 3 - 5:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 1 - 3:30
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:10

ALICE THROUGH... 3D                  KL. 2 - 4 - 5:30 - 8 - 10:30
KEANU   KL. 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 6:30 - 8 - 9
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 1:30 - 3:30
ZOOTROPOLIS ÍSLTAL 2D  KL. 1:40

ALICE THROUGH... 3D  KL. 3 - 5:30 - 8
WARCRAFT 3D   KL. 10:30
WARCRAFT 2D   KL. 8
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 10:35
ANGRY BIRDS ÍSLTAL 2D  KL. 3:40 - 5:50

EGILSHÖLL

 NÚMERUÐ SÆTI

95%

78%

Framhald af einni vinsælustu 
ævintýramynd allra tíma

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU

KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2DSÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TALÍSL TAL

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

Góða skemmtun í bíó

enær
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Hvað?  Phoenix Reykjavík 
Hvenær?  14.30
Hvar?  Snarfarahöfn
Ferðalag um landslag tilfinning-
anna þar sem gestir eru leiddir um 
höfnina, báta, tjöld og fjöruna með 
tilheyrandi upplifunum. Miðaverð 
2.500 krónur.

Hvað?  Vorhátíð Vallahverfisins og 
lokahátíð Hraunvallaskóla
Hvenær?  14.00
Hvar?  Framan við Hraunvallaskóla
Glæsileg atriði verða á boðstólum, 
svo sem Jóhanna Ruth úr Ísland Got 
Talent, Leikhópurinn Lotta, Zumba 
frá Reebok, Gospelkór Ástjarnar-
kirkju ásamt hæfileikaríkum 
krökkum úr Hraunvallaskóla í til-
efni Vorhátíðarinnar. Kynnir er eng-
inn annar en Gói og hefst dagskráin 
stundvíslega klukkan 14.00. Opið 
hús hjá Reebok fitness frá klukkan 
10, ókeypis í sund í Ásvallalaug frá 
kl. 10.00-13.00 og sundknattleiks-
deild SH kynnir sundknattleik í 
sundlauginni frá kl. 11.30-13.00. 
Allir velkomnir.

Hvað?  Dr. Bæk fer yfir reiðhjólin
Hvenær?  12.30
Hvar?  Borgarbókasafnið, Menningar-
hús, Sólheimum
Í dag, laugardag, geta allir komið 
með hjólið sitt og fengið það 
ástandsskoðað af sérfræðingum Dr. 
Bæk. Komið og látið athuga loft-
þrýsting í dekkjum, smurningu á 
keðjum, bremsur og gíra þannig að 
hjólið sé klárt fyrir sumarið. Þátt-
taka ókeypis.

Hvað?  Skákakademían á leik
Hvenær?  13.00
Hvar?  Menningarhús, Spönginni
Fyrir áhugasama um að læra að tefla 
eða rifja upp gamlar hrók eringar 
stendur til boða að heimsækja 

Skák akademíu Reykjavíkur sem 
verður á safninu í dag. Allir vel-
komnir.

Námskeið
Hvað?  Námskeið í rafhljóðfærasmíði
Hvenær?  17.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Jari Suominen sýnir þátttakendum 
hvernig hægt er að búa til hljóð-
gervil. Þátttökukostnaður miðast 
við efniskostnaðinn og er 4.200 
krónur. Allir velkomnir.

Dans
Hvað?  Tangó Sólstöðuhátíð Tangó-
ævintýrafélagsins
Hvenær?  11.00
Hvar?  Dansskóli Jóns Péturs og Köru, 
Síðumúla 30
Í ár fagnar Tangóævintýrafélagið 
10 ára afmæli sínu og heldur upp 
á tímamótin með alþjóðlegu 
tangóhátíðinni: Tango Solstice Re-
treat sem fer fram dagana 27.-30. 
maí. Fjögur námskeið í boði og 
kennarar eru Ellen Engvall, Mari-
ana Docampo, Leonardo Sardella, 
Helen La Vikinga og Walter Perez. 
Námskeiðsgjald er 4.900 krónur.

Leiðsögn
Hvað?  Leiðsögn og spjall Bjarna Bern-
harðs
Hvenær?  14.00
Hvar?  Menningarhúsi Gerðubergi
Verk Bjarna Bernharðs myndlistar-
manns eru til sýnis í Gerðubergi og 
ætlar listfræðingurinn Jón Proppé 
að bjóða gestum safnsins í leið-
sögn um verk Bjarna. Leiðsögnin 
er öllum opin.

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Sunnudagur

29. maí 2016
Dans
Hvað?  Tangósólstöðuhátíð Tangóævin-
týrafélagsins
Hvenær?  13.00
Hvar?  Kaffi Sólon, Bankastræti 7a, 
2. hæð
Áframhaldandi afmælisfagnaður 
Tangóævintýrafélagsins. Í dag, 
sunnudag, verður dagskrá frá 
klukkan 13.00 og hefst á nám-
skeiðum og lýkur með hugleiðslu 
við Sólfarið við Sæbraut klukkan 
22.00. Allir velkomnir.

Sýningar
Hvað?  Sýningarstjóraspjall
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hafnarborg
Sumarsýning Hafnarborgar, 
Ummerki vatns, var opnuð fyrir 
helgi. Í dag, sunnudag verður 
boðið uppá sýningarstjóraspjall, 
en þau Ágústa Kristófersdóttir, 
forstöðumaður Hafnarborgar, og 
Birgir Snæbjörn Birgisson mynd-
listarmaður sjá um sýningar-
stjórnun.

Á TEDxReykjavík-ráðstefnunni eru margir spennandi fyrirlestrar í boði. 

„TEDx er sjálfstætt starfandi afsprengi 
TED talks sem eiga sér uppruna í Sili-
con Valley í Bandaríkjunum. Þetta eru 
svona ráðstefnur til að mynda vett-
vang fyrir fólk til að hittast og deila 
hugmyndum hvert með öðru sem svo 
rata út í heiminn og breyta honum til 
hins betra. Við vildum koma af stað 
svona vettvangi hér á Íslandi. Við 
erum með 10 fyrirlesara og tvö tón-
listaratriði,“ segir Einar Valur Más-
son, einn af skipuleggjendum ráð-
stefnunnar.

Meðal fyrirlesara verða þær Una 
Torfadóttir og Margrét Snorradóttir 
en þær eru 16 ára og hafa vakið 
athygli fyrir að koma femínískum 
boðskap á framfæri á frumlegan 
hátt, en Una var einn höfunda sig-
uratriðis Skrekks, „Elsku stelpur“, 
sem var dreift víða á netinu á sínum 
tíma. Margrét stofnaði femínistafélag 
í Hagaskóla og vakti athygli fjölmiðla 
með því að bjóða upp á ókeypis túr-

tappa í skólanum. Þær munu í fyrir-
lestri sínum fjalla um mikilvægi þess 
að konur taki pláss og séu sýnilegar. 
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jóns-
dóttir, trans- og hinsegin aktívisti, 
talar um reynslu sína sem trans-
manneskja í tvívíðu samfélagi. Tara 
Ösp Tjörvadóttir, ljósmyndari, kvik-
myndagerðarkona og manneskjan á 
bak við kassamerkið #Égerekkitabú, 
ræðir um möguleika samfélagsmiðla 
til að bæta geðheilsuna. Vignir Örn 
Guðmundsson, stofnandi og forstjóri 
Radiant Games, flytur fyrirlestur um 
mikilvægi forritunar og þess að kenna 
börnum tölvunarfræði. Tómas Guð-
bjartsson læknir verður með erindi 
um náttúruvernd og Vilborg Arna 
Gissurardóttir fjallar um svaðilför 
sína á Suðurskautslandi.

Ráðstefnan hefst klukkan 09.00 í 
Austurbæ og stendur til 17.00. Boðið 
verður upp á léttar veitingar og miða-
verð er 7.500 krónur. – sþh

TEDxReykjavík haldin í sjötta sinn

-AFTENPOSTEN

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

SJÁÐU EM 2016
Í SMÁRABÍÓI

NÁNAR Á SMARABIO.IS/EM

Sturlugata 5, 101 Reykjavík
www.norraenahusid.is

Vatnsmýrarhátíð 2016
Norræna húsinu, sunnudaginn 29. maí

Til að fagna sumri býður Norræna húsið öllum krökkum  
og fjölskyldum þeirra á hina árlegu Vatnsmýrarhátíð
 
Dagskrá (13:00–15:00)
– Hátíðin sett og glæný leiktæki frá Krumma vígð
– Dr. Bæk hressir hjólin fyrir sumarið
– Ratleikur
– Teiknismiðjur
– Krakkaball og dansleikir með Margréti Maack plötusnúð
– Ísbíllinn mætir á svæðið – ring-ring!
– Grillaðu þitt eigið skandinavíska „snobrød“ (snúningsbrauð)
– Koddabíó

Þátttaka er ókeypis!
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

RúV

SkjáReinn
SpoRt 2

SpoRt

kRakkaStöðin

Dagskrá

                                | Formúla 1  - Bein útsending
GRAND PRIX DE MONACO
Laugardag: Tímataka kl. 11:50
Sunnudag: Keppni kl. 11:30

                             | Meistardeild Evrópu í handbolta - Bein útsending
Laugardag kl. 13:10 - Kielce - Paris St. Germain
Laugardag kl. 15:50 - Kiel - Veszprém
Sunnudag  kl. 13:05 - Undanúrslit
Sunnudag  kl. 15:50 - Úrslit
 

                                 | Pepsídeildin - Bein útsending
Leikir í 6. umferð
Sunnudag: Þrótur-ÍBV kl. 16:50
Sunnudag: KR - Valur kl. 19:30

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Hvellur keppnisbíll
07.55 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu
08.05 Mæja býfluga
08.15 Víkingurinn Viggó
08.30 Tommi og Jenni
08.50 Grettir
09.05 Stóri og Litli
09.20 Latibær
09.30 Gulla og grænjaxlarnir
09.45 Beware the Batman
Spennandi þættir um Batman.
10.10 Ben 10
10.35 Ellen
11.15 Ellen
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Britain’s Got Talent
14.45 Mr Selfridge
15.35 Á uppleið
16.05 Vice special: Killing Cancer
16.45 The Big Bang Theory
17.10 Sjáðu
17.40 ET Weekend
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.53 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Little Big Shots
19.55 My Best Friend’s Wedding 
Frábær mynd með Juliu Roberts, 
Dermot Mulroney, Cameron Diaz 
og Rupert Everett. Fyrir níu árum 
gerðu vinirnir Julianne og Michael 
með sér samning um að ef þau 
væru enn þá á lausu þegar þau 
næðu 28 ára aldri skyldu þau giftast 
hvort öðru. Útlit er fyrir að svo fari 
þar til Michael tilkynnir Julianne að 
hann ætli að giftast annarri konu. 
21.40 The Purge: Anarchy
23.25 Fury
01.35 Hot Tub Time Machine 2
03.10 Idiocracy
04.30 The Railway Man

17.45 Masterchef USA
18.25 Baby Daddy
18.50 Last Man Standing
19.15 Top 20 Funniest
20.00 Britain’s Got Talent
21.00 Supernatural
21.45 Sons of Anarchy
22.50 Bob’s Burgers
23.15 American Dad
23.35 Out There
00.00 South Park
00.20 Britain’s Got Talent
01.20 Supernatural
02.05 Sons of Anarchy
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.25 Diminished Capacity
09.55 The Face of Love
11.30 Top Gun
13.20 Labor Day
15.10 Diminished Capacity
16.40 The Face of Love
18.15 Top Gun
20.05 Labor Day
22.00 Jupiter Ascending Ævintýra-
mynd frá árinu 2015 þar sem Mila 
Kunis og Channing Tatum fara með 
aðalhlutverk. Myndin fjallar um 
Jupiter Jones sem grunaði alltaf að 
henni væri ætlað stórt hlutverkt í 
lífinu. Þegar hinn erfðabreytti Caine 
Wise kemur til sögunnar kemur í ljós 
að hún er hin útvalda manneskja 
sem er ætlað að berjast gegn hinni 
illu drottningu alheimsins, og koma 
í veg fyrir að skelfilegar áætlarnir 
hennar nái fram að ganga.
00.10 Jayne Mansfield’s Car
02.10 Serena
04.00 Jupiter Ascending

07.00 KrakkaRÚV
10.00 Undraveröld Gúnda
10.10 Vísindahorn Ævars
10.15 Jessie
10.40 Leiðin til Frakklands
11.05 Menningin
11.30 Í garðinum með Gurrý
12.00 Hæpið
12.25 Vestfjarðavíkingurinn
13.20 Bækur og staðir
13.30 Kvöldstund með Jools Hol-
land
14.35 Íslensku björgunarsveitirnar
15.20 Heillandi heimur húsgagna
15.50 Vísindahorn Ævars
15.55 Orðbragð II
16.25 Ævar vísindamaður
16.50 Landakort
16.55 Sterkasti maður Íslands
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Háværa ljónið Urri
18.05 Krakkafréttir vikunnar
18.25 Íþróttaafrek Íslendinga
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Áramótaskaup 2009
20.40 Vatnarisinn
22.15 The Guilt Trip
23.50 The Carnage
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.15 Pepsi MAX tónlist
10.00 Dr. Phil
10.43 Dr. Phil
11.26 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
12.10 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
12.55 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
13.42 The Voice
15.19 Survivor
16.03 Kitchen Nightmares
16.52 Top Gear
17.44 Black-ish
18.09 Saga Evrópumótsins
19.08 Difficult People
19.31 Life Unexpected
20.15 The Voice
21.50 Waiting…
23.26 The 40 Year Old Virgin
01.19 Edison
02.55 Law & Order: UK
03.41 CSI
04.24 The Late Late Show with 
James Corden
05.05 The Late Late Show with 
James Corden
05.50 Pepsi MAX tónlist

18.15 Raising Hope
18.40 The Big Bang Theory
19.00 Friends
19.25 Modern Family
19.50 Sælkeraferðin
20.10 Stelpurnar
20.35 The Mentalist
21.20 Longmire
22.05 Boardwalk Empire
23.05 Friends
23.25 Sælkeraferðin
23.45 Stelpurnar
00.05 The Mentalist
00.45 Longmire
01.30 Boardwalk Empire
02.25 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

09.15 Dean & Deluca Invitational
12.15 Golfing World 
13.05 PGA Tour: Delivering a De-
cade of Champions
13.30 BMW PGA Championship
16.35 Inside the PGA Tour 
17.00 Dean & Deluca Invitational
22.00 BMW PGA Championship
01.00 LPGA Tour 

07.25 Fjölnir - Valur
09.10 Borgunarbikarmörkin
10.15 Crystal Palace - Man. Utd.
12.40 Ensku bikarmörkin 
13.10 Kielce - Paris St. Ger.  BEINT
15.00 OpenCourt - Basketball 101
15.50 Hull  - Sheffield Wedn.  BEINT
18.00 Meistaradeild Evrópu
18.25 Formúla 1 - Tímataka
20.00 Demantam. - Eugene  BEINT
22.00 Fylkir - ÍA
23.40 Leiknir R. - Fjarðabyggð
01.20 Real Mad. - Atletico MaD.

08.55 Formúla 1 - Æfing  BEINT
10.00 Golden State - Oklahoma.
11.50 Formúla 1 - Tímataka  BEINT
13.30 Stjarnan - Víkingur Ó.
15.55 Kiel - Veszprém  BEINT
17.40 Meistaradeild Evrópu
18.15 Real Mad. - Atletico Mad.  BEINT
21.15 Kielce - Paris St. Germain
22.45 Kiel - Veszprém
00.10 UFC Now 
01.00 Oklahoma - Golden State. 
Leikur 6 Bein útsending

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
07.55 UKI
08.00 Ljóti andarunginn og ég
08.25 Latibær
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Lína Langsokkur
09.25 Lukku-Láki
09.47 Mæja býfluga
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
10.47 Víkingurinn Viggó
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
11.55 UKI Flottir
12.00 Ljóti andarunginn og ég
12.25 Latibær
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Lína Langsokkur
13.25 Lukku-Láki
13.48 Mæja býfluga
14.01 Dóra könnuður
14.25 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
14.48 Víkingurinn Viggó
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
15.55 UKI
16.00 Ljóti andarunginn og ég
16.25 Latibær
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Lína Langsokkur
17.25 Lukku-Láki
17.48 Mæja býfluga
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
18.47 Víkingurinn Viggó
19.00 Open Season

Svampur 
Sveinsson 
kl. 07.24,  
11.24  og 
15.24  
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-30% -30%

-30%-30%

-40%

GRÍSARIF 

ÁÐUR 998 KR/KG

499

KJÖTSEL KRYDDAÐUR  
GRÍSAHNAKKI - ÚRBEINAÐUR

ÁÐUR 2.498 KR/KG

1.499

PAPRIKUVEISLA

AFSLÁTTUR

30%

LAMBA PRIME 
 M. HVÍTLAUK OG RÓSMARÍN

ÁÐUR 4.498 KR/KG

3.149

GOÐI
LAMBALÆRI, KRYDDAÐ

ÁÐUR 2.374 KR/KG

1.662
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KALKÚNAGRILLSNEIÐAR - POKI
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1.928
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WOOGIE  
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ÁÐUR 299 KR/STK
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-29%

SS DILKASVIÐ, 1 STK - FROSIÐ

ÁÐUR 559 KR/KG

397

Verðsprengja

MEGGLE
SPRAUTURJÓMI

ÁÐUR 289 KR/STK

79

-72%
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www.netto.is | Tilboðin gilda 26. – 29. maí 2016
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.



Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 UKI 
07.30 Waybuloo 
07.50 Tommi og Jenni 
08.15 Hvellur keppnisbíll 
08.25 Víkingurinn Viggó 
08.40 Kormákur 
08.55 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
09.10 Stóri og Litli 
09.25 Gulla og grænjaxlarnir 
09.35 Ævintýraferðin 
09.45 Kalli kanína og félagar 
10.10 Ninja-skjaldbökurnar 
10.35 Ellen 
11.15 Ellen 
12.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.50 Mannshvörf á Íslandi 
14.20 Lóa Pind. Battlað í borginni 
15.05 Það er leikur að elda 
15.30 Mike and Molly 
15.55 Restaurant Startup 
16.40 60 mínútur 
17.25 Eyjan 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.53 Sportpakkinn 
19.10 Stelpurnar 
19.35 Britain’s Got Talent 
20.40 Mr Selfridge 
21.25 Rapp í Reykjavík Glænýir 
þættir þar sem fjallað verður um 
ferskustu straumana í tónlistar-
menningu Íslendinga. Dóri DNA 
ræðir við Reykjavíkurdætur, Blaz 
Roca, Úlf Úlf, Shades of Reykja-
vík, Tiny, Gísla Pálma, Cell7, Bent, 
Emmsjé Gauta, Kött Grá Pjé, Herrra 
Hnetusmjör auk ótal annarra og 
reynir að kryfja þessa endurlífgun 
rappsenunnar á Íslandi. 
22.10 X-Company 
23.00 60 mínútur 
23.40 Outlander 
01.00 Game Of Thrones 
01.55 Death Row Stories 
02.40 Gotham 
03.25 Automata 
05.10 Regarding Susan Sontag

16.50 One Born Every Minute 
17.40 Community 
18.05 League 
18.25 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club 
19.15 The Amazing Race 
20.00 Bob’s Burgers 
20.25 American Dad 
20.50 Out There 
21.15 South Park 
21.40 The Originals 
22.25 Bob’s Burgers 
22.45 American Dad 
23.10 Out There 
23.30 South Park 
23.55 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

09.00 And So It Goes 
10.35 Bull Durham 
12.25 The Last of Robin Hood 
13.55 As Cool as I Am 
15.30 And So It Goes 
17.05 Bull Durham 
18.55 The Last of Robin Hood 
20.25 As Cool as I Am 
22.00 Behind the Candelabra 
00.00 Act of Valor 
01.50 I Give It a Year 
03.30 Behind the Candelabra

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.08 Kalli og Lóa 
07.20 Róbert Bangsi 
07.30 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
07.42 Vinabær Danna tígurs 
07.52 Hæ Sámur 
08.00 Hvolpasveitin 
08.23 Babar og vinir hans 
08.46 Klaufabárðarnir 
08.53 Millý spyr 
09.00 Disneystundin 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.23 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Gló magnaða 
09.52 Alvinn og íkornarnir 
10.04 Chaplin 
10.10 Áramótaskaup 2009 
11.00 Augnablik – úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
11.20 Eyðibýli 
12.00 Börn eru rót alls ills 
13.15 Halldór Ásgeirsson 
14.00 Humarsúpa innifalin 
14.50 Konur rokka 
15.50 Á sömu torfu 
16.00 Attenborough: maðurinn á 
bakvið myndavélina 
16.50 Saga af strák 
17.15 Dýraspítalinn 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Ævintýri Berta og Árna 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Leiðin til Frakklands 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Eyðibýli 
20.25 Refurinn 
21.00 Indian Summers 
21.50 Borða, sofa, deyja 
23.35 Vitnin

06.00 Pepsi MAX tónlist 
10.35 Dr. Phil 
11.15 Dr. Phil 
11.55 Dr. Phil 
12.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.15 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
13.55 The Voice 
15.30 Growing Up Fisher 
15.50 Philly 
16.35 Life is Wild 
17.20 Parenthood 
18.05 Stjörnurnar á EM 2016 
18.35 Leiðin á EM 2016 
19.05 Parks & Recreation 
19.25 Top Gear. The Races 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order: Special Victims 
Unit 
21.45 The Family 
22.30 American Crime 
23.15 Penny Dreadful 
00.00 Hawaii Five-0 
00.45 Limitless 
01.30 Law & Order: Special Victims 
Unit 
02.15 The Family 
03.00 American Crime 
03.45 Penny Dreadful 
04.30 The Late Late Show with 
James Corden

18.15 Raising Hope 
18.40 The Big Bang Theory 
19.00 Friends 
19.25 Modern Family 
19.50 Viltu vinna milljón? 
20.35 Um land allt 
21.05 Um land allt 
21.40 Fókus 
22.05 Twenty Four 
22.50 The Lottery 
23.35 Friends 
23.55 Viltu vinna milljón? 
00.40 Um land allt 
01.10 Um land allt 
01.40 Fókus 
02.05 Twenty Four 
02.50 Tónlistarmyndbönd frá 
Bravó

08.10 Golfing World 2016 
09.00 BMW PGA Championship 
12.00 BMW PGA Championship 
16.35 Inside the PGA Tour 2016 
17.00 Dean & Deluca Invitational 
22.00 BMW PGA Championship 
01.30 LPGA Tour 2016

08.00 Demantamótaröðin - Eugene 
10.05 Kielce - Paris St. Germain 
11.35 Kiel - Veszprém 
13.05 Final Four - 3. sætið 
14.55 NBA Special. Reggie Miller 
15.50 Final Four - Úrslitaleikur 
17.20 Hull City - Sheffield Wed-
nesday 
19.00 Real Madrid - Atletico Madrid 
20.50 Golden State - Oklahoma. 
Leikur 5 
22.40 Oklahoma - Golden State. 
Leikur 6 
00.30 Cleveland - Toronto. Leikur 7

08.00 Hull City - Sheffield Wednes-
day 
09.40 Real Madrid - Atletico Madrid 
11.30 Formúla 1 2016 - Keppni 
14.30 Oklahoma - Golden State. 
Leikur 6 
16.20 Premier League World 
2015/2016 
16.50 Þróttur - ÍBV 
19.00 Ensku bikarmörkin 2016 
19.30 KR - Valur 
22.10 Final Four - Úrslitaleikur 
23.50 NBA Special. 1984 NBA Draft 
01.00 UFC Fight Night. Almeida vs. 
Garbrandt

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 21:25
RAPP Í REYKJAVÍK
Stórskemmtilegir þættir þar sem fjallað er um ferskustu
straumana í tónlistarmenningu Íslendinga. Dóri DNA ræðir við
fjölda tónlistarmanna og reynir að kryfja þessa endurlífgun
rappsenunnar á Íslandi.
 
 

 

SKEMMTILEGUR
SUNNUDAGUR

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 | 20:40
MR. SELFRIDGE
Fjórða þáttaserían um 
auðmanninn Harry Selfridge, 
stofnanda stórverslunarinnar 
Selfridges en hann byggði 
veldi sitt á róstursömum 
tímum í Bretlandi.

 | 19:35
BRITAIN’S GOT TALENT
Frábær skemmtiþáttur fyrir 
alla fjölskylduna. Dómarar í 
keppninni eru þau Simon 
Cowell, David Walliams, 
Amanda Holden og Alesha 
Dixon.

 | 22:00
BEHIND THE CANDELABRA
Stórbrotin mynd byggð á
ævisögu píanósnillingsins
Liberace og fjallar um 6 ára
ástarsamband hans og Scotts
Thorson sem var miklu yngri
en hann.

 

 | 22:10
X-COMPANY
Önnur serían af þessum
hörkuspennandi þáttum um
hóp ungra njósnara í seinni
heimsstyrjöldinni sem öll eru
með sérstaka hæfileika sem
nýtast í stríðinu.  

 

 

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og
skemmtilegir þættir fyrir
yngstu áhorfendurna alla
daga á Krakkastöðinni.
 

 | 23:00
60 MÍNÚTUR
Vandaður þáttur í virtustu
fréttaskýringaþáttaröð í
heimi þar sem reyndustu
fréttaskýrendur Bandaríkjanna
fjalla um mikilvægustu málefni
líðandi stundar. 
 

K
ættir þar sem fjallað er um ferskustu
armenningu Íslendinga. Dóri DNA ræðir við

i ð k fj þ d líf

LOKAÞÁTTUR

07.00 Lína Langsokkur 
07.25 Lukku-Láki 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Víkingurinn Viggó 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Rasmus Klumpur og félagar 
09.55 UKI 
10.00 Ljóti andarunginn og ég 
10.25 Latibær 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Lína Langsokkur 
11.25 Lukku-Láki 
11.48 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Víkingurinn Viggó 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Rasmus Klumpur og félagar 
13.55 UKI 
14.00 Ljóti andarunginn og ég 
14.25 Latibær 
14.48 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Lína Langsokkur 
15.25 Lukku-Láki 
15.48 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Víkingurinn Viggó 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Rasmus Klumpur og félagar 
17.55 UKI 
18.00 Ljóti andarunginn og ég 
18.25 Latibær (6 / 18) 
18.48 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Ævintýra-
eyja Ibba

16.00 Dóra 
könnuður
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ALLTAF
VIÐ HÖNDINA

Þú getur alltaf nálgast Fréttablaðið á þægilegan 
og fljótlegan hátt. Blaðið er einnig aðgengilegt í 
heild sinni á vísir.is og í Fréttablaðs-appinu fyrir 

snjallsíma og spjaldtölvur. 

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

... allt sem þú þarft



-20%

-20%

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

v

GARÐBORÐ fyrir börn,  
hringlaga, 25mm, svart.

19.995kr.
0291457 
Almennt verð: 24.995kr.

GARÐBEKKUR,  
2 sæta „Islandic“

23.995kr.
0291473 
Almennt verð: 29.995 kr.

VATNSKLÆÐNING,  
20x120mm, bandsöguð

243kr./m.
0078205 
Almennt verð: 324 kr./m,

FURA, alhefluð,  
27x145mm, gagnvarin

275kr./m.
0058326 
Almennt verð: 345kr./m. 
Lengdir 4,8-6m

TRÉSÖG, 55cm

895kr.
70210023 
Almennt verð: 1.195kr.

Opnunartilboð
FRÁBÆR TILBOÐ UM HELGINA KLAUFHAMAR,  

20oz, fíber 

995kr.
72221007 
Almennt verð: 1.385 kr.

GIRÐINGAREINING,  
massíf, 1800x1800mm

12.995kr.
0291378 
Almennt verð: 15.995 kr.

GARÐBORÐ  
fyrir börn, 19mm

4.995kr.
0291458 
Almennt verð: 6.895 kr.

SLÍPIROKKUR 

6.995kr.
74801655 
Almennt verð: 10.995 kr.

GRASKLIPPUR 

1.895kr.
55530078

HEKKSNYRTIR  
Hleðslutími 3-5 klst. 
vinnutími 60 mín, 
klippibreidd grasklippu 
7cm, klippilengd 10cm, 
hekkklippu 10cm. 
Hámarks greinasver-
leiki 8mm

8.995kr.
74830059

KRAFLA  
124cm

5.825kr.
55600972

GRÓÐURMOLD  
40l.

985kr.
55097032

GARÐABLANDA  
1kg,

1.695kr.
55095100

GRENI, panill,  
12x95mm, breið nót

138kr./m
0072164 
Almennt verð: 184 kr./m

SPORJÁRNASETT,  
3 stykki.

1.995kr.
72225053 
Almennt verð: 2.795 kr.

SNÚRUSTAURAR

7.995kr.
0291502 
Almennt verð: 9.995 kr.

MÁLBAND,  
5m, 19mm, króm

685kr.
49250519 
Almennt verð: 985 kr.

BORVÉL,  
PSB 500-RE

5.995kr.
74860500 
Almennt verð: 9.895 kr.

HALLAMÁL,  
Genesis, 60cm.

1.845kr.
49278106 
Almennt verð: 2.465 kr.

GARÐBORÐ,  
1540x1770x710

17.995kr.
0291450 
Almennt verð: 22.995 kr.
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OPNUNARTÍMI - TIMBURVERSLUN UM HELGINA
Laugardagur 10-16, Sunnudagur 11-15.

RÆKTUNARKASSI,  
50x100x120cm

14.995kr.
0291500 
Almennt verð: 19.995kr.

TAKMARKAÐ MAGNTAKMARKAÐ MAGN

NÝ OG ENDURBÆTT  
TIMBURVERSLUN BREIDD

ILLGRESISEYÐIR  
Illgresiseyðir í vökvaformi  
sem drepur spírandi illgresi  
og annan gróður, hindrar  
spírun í 3-4 mánuði. 

5.995kr.
55095015

BLÁKRAFTUR  
10kg

2.325kr.
55095039

STJÚPUR, 10 stk.

995kr.
55092000 
Almennt verð: 1.195 kr.

TILBOÐSVERÐ!

ALLT SEM GARÐURINN GIRNIST

-36%
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sendum út um allt land
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GARÐBORÐ fyrir börn,  
hringlaga, 25mm, svart.

19.995kr.
0291457 
Almennt verð: 24.995kr.

GARÐBEKKUR,  
2 sæta „Islandic“

23.995kr.
0291473 
Almennt verð: 29.995 kr.

VATNSKLÆÐNING,  
20x120mm, bandsöguð

243kr./m.
0078205 
Almennt verð: 324 kr./m,

FURA, alhefluð,  
27x145mm, gagnvarin

275kr./m.
0058326 
Almennt verð: 345kr./m. 
Lengdir 4,8-6m

TRÉSÖG, 55cm

895kr.
70210023 
Almennt verð: 1.195kr.

Opnunartilboð
FRÁBÆR TILBOÐ UM HELGINA KLAUFHAMAR,  

20oz, fíber 

995kr.
72221007 
Almennt verð: 1.385 kr.

GIRÐINGAREINING,  
massíf, 1800x1800mm

12.995kr.
0291378 
Almennt verð: 15.995 kr.

GARÐBORÐ  
fyrir börn, 19mm

4.995kr.
0291458 
Almennt verð: 6.895 kr.

SLÍPIROKKUR 

6.995kr.
74801655 
Almennt verð: 10.995 kr.

GRASKLIPPUR 

1.895kr.
55530078

HEKKSNYRTIR  
Hleðslutími 3-5 klst. 
vinnutími 60 mín, 
klippibreidd grasklippu 
7cm, klippilengd 10cm, 
hekkklippu 10cm. 
Hámarks greinasver-
leiki 8mm

8.995kr.
74830059

KRAFLA  
124cm

5.825kr.
55600972

GRÓÐURMOLD  
40l.

985kr.
55097032

GARÐABLANDA  
1kg,

1.695kr.
55095100

GRENI, panill,  
12x95mm, breið nót

138kr./m
0072164 
Almennt verð: 184 kr./m

SPORJÁRNASETT,  
3 stykki.

1.995kr.
72225053 
Almennt verð: 2.795 kr.

SNÚRUSTAURAR

7.995kr.
0291502 
Almennt verð: 9.995 kr.

MÁLBAND,  
5m, 19mm, króm

685kr.
49250519 
Almennt verð: 985 kr.

BORVÉL,  
PSB 500-RE

5.995kr.
74860500 
Almennt verð: 9.895 kr.

HALLAMÁL,  
Genesis, 60cm.

1.845kr.
49278106 
Almennt verð: 2.465 kr.

GARÐBORÐ,  
1540x1770x710

17.995kr.
0291450 
Almennt verð: 22.995 kr.
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OPNUNARTÍMI - TIMBURVERSLUN UM HELGINA
Laugardagur 10-16, Sunnudagur 11-15.

RÆKTUNARKASSI,  
50x100x120cm

14.995kr.
0291500 
Almennt verð: 19.995kr.

TAKMARKAÐ MAGNTAKMARKAÐ MAGN

NÝ OG ENDURBÆTT  
TIMBURVERSLUN BREIDD

ILLGRESISEYÐIR  
Illgresiseyðir í vökvaformi  
sem drepur spírandi illgresi  
og annan gróður, hindrar  
spírun í 3-4 mánuði. 

5.995kr.
55095015

BLÁKRAFTUR  
10kg

2.325kr.
55095039

STJÚPUR, 10 stk.

995kr.
55092000 
Almennt verð: 1.195 kr.

TILBOÐSVERÐ!

ALLT SEM GARÐURINN GIRNIST

-36%



Guðrún Jóna 
Stefánsdóttir
gudrunjona@frettabladid.is

Hildir Kristín  
stefánsdóttir  
söngkona 
Tókýó er mín uppáhaldsborg. 
Ég bjó þar í eitt ár og ég var jafn 
hrifin á hverjum einasta degi. Þú 
finnur allt sem þú getur ímyndað 
þér og hafðir aldrei ímyndað þér á 
sama stað, Borgin er svo yndislega 
skrýtin en ótrúlega vinaleg á sama 
tíma. Hún skiptist upp í mörg 
áhugaverð hverfi sem eru öll eins 
og minni borgir í rauninni. Mitt 
uppáhalds heitir Shimokitazawa 
sem er voðaleg „up-coming“ og artí 
hverfi með mjög rólegu yfirbragði 
miðað við ys og þys stóru hverf-
anna.

ágúst Bent  
sigBertsson  
rappari og  
leikstjóri 
Uppáhalds-
borgin mín 
er Reykjavík. 
Alltaf þegar ég 
fer til útlanda fæ 
ég kvíðakast yfir því 
að vera að missa af góðri veislu á 
Prikinu. Það er líka allt of mikill 
raki í útlöndum og enginn Nonna-
biti. Hér er hægt að gefa öndunum 
brauð og aðra hluti, það er líka 
hægt að fara í sjósund ef maður er 
masókisti eða bara fara í sólbað/
mótmæli á Austurvelli. Best er að 
kaupa hjólkoppa hjá Valda, kok-
teila á BarAnanas og gamla Pez-
kalla í Kolaportinu. Passið bara 
að kaupa ekki óvart léttöl og ekki 
nota kreditkort á Shooters.

JóHannes HauKur  
JóHannesson  
leikari 
Ég hef á undanförnum tveimur árum 
verið ansi mikið að vinna erlendis 
og hef fengið að kynnast ýmsum 
borgum. Eftir margra mánaða dvöl 
í Búdapest, Vancouver, Marrakesh, 
Belfast og víðar hef ég komist að þeirri 
niðurstöðu að mér líður best í Reykja-
vík. Það er ótrúlega gott að vera í borg 
eins og Reykjavík þar sem við höfum 
allt til alls en erum enn þá mátulega 
smá til að manni líði vel. Ég bý nú í 
Laugardalnum sem ég fullyrði að er 
einn besti staður að búa á í heimi. 
Nálægðin við alla náttúruna í daln-
um, allt íþróttastarfið og menningin, 
miðbærinn í 5 mínútna fjarlægð gerir 
þetta að algjörum sælureit. Svo erum 
við með Laugardalslaugina nánast í 
bakgarðinum og bestu líkamsræktar-
stöð landsins þar við hliðina.

rúnar freyr gíslason  
leikari 
New York er uppáhaldsborgin mín. Mér 

finnst alltaf alveg frábært að vera þar. Það 
er einhvern veginn allt þarna, maður getur 
rölt um borgina í marga daga og alltaf séð 
eitthvað spennandi. Leikhúsin þarna finnst 

mér æðilsleg, fólkið fjölbreytilegt og veðrið 
yfirleitt þægilegt. Lætin eru náttúrulega 
mikil, en þá getur maður alltaf farið í Central 
Park og slakað á. Algjörlega frábær staður að 
heimsækja.

Hallfríður Þóra  
tryggvadóttir 
leikhúsframleiðandi og  
markaðsstjóri Tjarnarbíós 
Þegar ég lendi í New York þá líður 
mér eins og ég sé komin í mína 
aðra heimaborg. Samt kemur hún 
manni sífellt á óvart með sínum 
magnaða fjölbreytileika. Uppá-
haldshverfin mín eru Lower East 
Side á Manhattan og Williamsburg 
í Brooklyn. Þar er frábært að kíkja 
inn í litlar búðir og hitta skemmti-
legt fólk í bröns. Mæli með þak-
börunum Mr. Purple á Lower East 
Side og á Wythe Hotel í Williams-
burg við sólsetur. Þar getur að líta 
listaverkið, sem skýjakljúfar New 
York eru. Listasenan er iðandi eins 
og mannlíf borgarinnar. Mæli með 
leiksýningunni Sleep No More, sem 
er einstök upplifunarsýning. Í haust 
fer ég í framhaldsnám við Columbia-
háskóla og get ekki beðið eftir að 
kynnast borginni enn betur.

erpur  
eyvindarson  
tónlistarmaður 
Kúba er kraftmesti 
rommkokteillinn af 
ólíkustu menningar-
heimum sem mætast 
og blandast frábærlega 
en standa einnig upp-
runalegir. Til að stikla 
á stóru þá mætast 
vindlafýringar frum-
byggjanna, spænsk 
klassík nýlendu-
tímans, bandarísk 
áhrif mafíutímans í 
næturlífinu, sovésku 
áhrifin í íþróttunum 
og ballettinum, 
tónlist og dans sem barst með 
Afríkuþrælunum og þar fram eftir 
götunum. Havana er gríðarlega 
kraftmikil, gestrisin, stolt, hrá og lif-

andi. 
Höfuðborg Kúbu er uppá-
haldsborgin mín.

alda dís  
arnardóttir  
söngkona 
Uppáhaldsborgin mín 
um þessar mundir er 
San Francisco. Hún er 
ótrúlega falleg, stór 
en samt getur maður 
labbað út um allt og 
hægt er að gera bók-
staflega allt. Það er 
frábær upplifun að 
hjóla yfir Golden 
Gate-brúna, svo er 
líka hægt að skoða 
Alcatraz-fangelsið 
ásamt óteljandi 
földum gim-
steinum sem San 
Francisco hefur 
upp á að bjóða.

san francisco

reykjavík

gunnar Hansson  
leikari 
London er mín uppáhaldsborg. Hef 
komið þangað oftar en til nokkurrar 
annarrar borgar og hér líður mér 
alltaf vel. Ég á marga uppáhalds-
staði þar, það er frábært að ganga 
um í görðunum og út um alla borg. 
Camden Town er í miklu uppáhaldi 
hjá mér, svo kynntist ég nýju hverfi 
í síðustu ferð minni til London, 
sem er Shoreditch, frábært hverfi 

sem var eiginlega yfir-
tekið af listafólki þegar 

hverfið var í hálfgerðri 
niðurníðslu, þar er að 
finna Brick Lane-
markaðinn og ótal 
kaffihús og matsölu-

staði ásamt Al Amin, 
besta indverska stað sem 

ég hef prófað.

Flest allir eiga sér eina uppáhaldsborg. Oft eru það góðar 
minningar sem skapa staðnum sérstakan sess og oft 
er það líka staðurinn sjálfur sem spilar stórt hlutverk. 
Fréttablaðið fór á stúfana og heyrði í nokkrum einstak-
lingum sem allir eiga það sameiginlegt að ferðast mikið. new york

ó, borg, mín borg

Hallfríður Þóra 
elskar New York.
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Lífið
Havanatokýó

Alda Dís ásamt 
kærasta sínum 
Ásgeir Vísi. 

london

Erpur ásamt góðum 
vinum á Kúbu.

Hildur Kristín 
kress og kát 
í uppáhalds-
borginni sinni.
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Hlökkum til að sjá þig
Í HÁSKÓLABÆNUM AKUREYRI 
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UMSÓKNARFRESTUR ER 
TIL OG MEÐ 5. JÚNÍ

Haustið 2016 verður meðal annars eftirtalið 
nám í boði í Háskólanum á Akureyri:

• Lögfræði í fjarnámi

• Kennslufræði – íþróttakjörsvið

• Fjölmiðla- og boðskiptafræði MA

• Starfsendurhæfing – framhaldsnám í 
heilbrigðisvísindum

• Líftækni

• Sjávarútvegsfræði

Allt nám við HA er einnig kennt í fjarnámi.

Justin Bieber hefur verið kærður af 
tónlistarkonunni White Hinterland 
sem heldur því fram að smellurinn 
hans Sorry sé eftirherma af einu 
laga hennar.

Þetta kemur fram á vefsíðu BBC 
og þar segir enn fremur að þessi 

tónlistarkona haldi því 
fram að Bieber og upp-
tökustjórinn Skrillex hafi 
stolið mjög einkennandi 

„radd-riffi“ 
ú r  l a g i n u 

hennar Ring 
the Bell.
White Hinter-

land, sem heitir 
réttu nafni Casey 
Daniel, er alls ekki 
sátt og vill fá borg-
aðar skaðabætur 
frá þeim tveimur.

Hú n  s e g i r  í 
færslu á Facebook-

síðu sinni að Bieber hefði 
auðveldlega getað haft 
samband og fengið leyfi, 
en hafi ekki gert svo.

Justin 
Bieber 
kærður  
fyrir Sorry

Súkkulaðimarengsbotnar
50 g dökkt súkkulaði (70%)
6 stórar eggjahvítur
3 dl sykur
3 msk. kakó
1 msk. maizena-mjöl
1 tsk. hvítvínsedik

Mascarpone-krem
250 g mascarpone-ostur
2-3 msk. sykur
5 dl rjómi
2 msk. espresso

Fylling
Maltesers- og Daim-kúlur
Ristaðar pekanhnetur (ristaðar í 

175°C heitum ofni í 5 mínútur)

Súkkulaðisósa
¾ dl sykur
1 dl sterkt kaffi
3 msk. kakó

Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði. 
Látið kólna.

Hitið ofn í 175°C. Teiknið tvo eða 
þrjá hringi sem eru 15 cm í þvermál 
á bökunarpappír. Staðsetjið þá eins 

langt hvorn frá öðrum og mögulegt 
er. Snúið bökunarpappírnum við og 
leggið hann á ofnplötu.

Þeytið eggjahvíturnar þar til þær 
mynda froðu og bætið sykrinum 
smám  saman við. Þeytið þar til 
blandan er  stífþeytt. Sigtið kakó og 
maizena-mjöl út í deigið, bætið hvít-
vínsediki við og blandið öllu saman. 
Hrærið súkkulaðið í marengsdeigið.

Skiptið marengsdeiginu jafnt 
á hringina á bökunarpappírnum. 
Botnarnir eiga eftir að renna aðeins 
út þegar þeir bakast. Lækkið hitann í 
125°C þegar botnar fara inn og bakið í 

60-75 mínútur. Botnarnir eiga að vera 
harðir og stökkir við kantana en seigir í 
miðjunni. Slökkvið á ofninum en látið 
botnana vera áfram á eftirhitanum í 
honum, með ofnhurðina hálfopna.

Mascarpone-krem
Hrærið mascarpone-ostinn og 
sykurinn saman þar til mjúkt og krem-
kennt. Bætið rjómanum við og þeytið. 
Blandið espresso út í.

Súkkulaðisósa:
Allt setti í pott og suðan látin koma 
upp. Sjóðið í 3 mín. Látið kólna.

Laugardagsbomban er súkkulaðipavlova

Khloe og Lamar mættu saman á tísku-
sýningu Kanye West í Madison Square 
Garden fyrr á árinu.

Raunveruleikastjarnan Khloe Kard-
ashian hefur í annað sinn sótt um 
skilnað við eiginmann sinn og fyrr-
verandi NBA-leikmanninn Lamar 
Odom.

Þetta kemur fram á vefsíðu CNN 
þar sem er vitnað í dómsskjöl sem 
miðillinn hefur undir höndum. 
Khloe Kardashian-Odom segir í 
þessum skjölum að hún vilji skilnað 
á grundvelli þess að á milli þeirra 
séu „óleysanlegar deilur“ – en það 
er einmitt sami grundvöllur og fyrri 
skilnaðarbeiðnin var byggð á. Hún 
sótti um skilnað árið 2013 en dró 
það svo til baka í október sama ár 
eftir að Odom fannst meðvitundar-
laus á vændishúsi í Nevada-ríki.

Khloe sækir 
um skilnað
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Lífið í  
vikunni
22.05.16- 
28.05.16

Það er skotheLd 
Leið í Þessum 

samféLagsmiðLaheimi 
að haLda áfram að 
hLaða efni inn á 
netið.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

HEILSUDÝNA HÖNNUÐ Í SAMVINNU VIÐ 
AMERICAN SLEEP FOUNDATION 

TIL AÐ LEYSA 5 ALGENGUSTU SVEFNVANDAMÁLIN

L O S A Ð U  Þ I G  V I Ð 
S V E F N VA N D A M Á L I N  
Í  E I T T  S K I P T I  F Y R I R  Ö L L

KEMUR Í VEG 
FYRIR MYNDUN 
ÞRÝSTIPUNKTA

CARBON STEEL  
POKAGORMA-
KERFI

HELDUR JÖFNU  
OG RÉTTU SVEFN-
HITASTIGI

HINDRAR ÓÞARFA 
HREYFINGU MILLI  
REKKJUNAUTA

STEYPTAR  
HLIÐARST YRKINGAR

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

S E R TA-D A G A R

America’s #1  
Mattress Manufacturer

Þetta byrjaði allt snemma 
árs 2015, þegar ég fór til 
Asíu í bakpokaferðalag 
með bestu vinum mínum 
og sýndi frá því að ein-

hverju leyti á Snapchat. Það var hins 
vegar lítið um nettenginu víðsvegar 
um Asíu svo þetta var ekki mikið og 
eingöngu til þess að sýna nánustu 
vinum frá ferðinni minni. Þegar 
heim var komið bauðst mér fljótlega 
að mynda íslensku crossfit-kepp-
endurna á leið þeirra á heimsleikana 
í crossfit. Ég þekki keppendurna vel 
og var ekki lengi að taka tilboðinu,“ 
segir Snorri Björnsson, ljósmyndari 
og Snapchat-stjarna, spurður hvernig 
það bar til að hann fór á fullt að nýta 
sér snjallsímaforritið Snapchat.

Snorri vakti töluverða athygli þegar 
snap-sögurnar hans slógu í gegn á 
meðan hann var á crossfit-leikunum 
í Los Angeles.

„Ég var með þeim í þrjár vikur 
fyrir leikana sjálfa að mynda æfinga-
búðirnar fyrir styrktaraðila þeirra en 
þegar kom að leikunum sjálfum þá 
mátti ég ekki mynda þar sem ég var 
ekki með fjölmiðlapassa. Ég ákvað 
að sýna þá bara frá mótinu í gegnum 
Snapchat. Ég hafði samband við 
símafyrirtækið Nova og lét þau vita 
að ég væri í eins stuttu færi við kepp-
endurna og hægt væri og spurði hvort 
Nova-snappið væri ekki kjörinn 

staður til þess að sýna 
frá mótinu. Hjá Nova 
var víst búið að ráðstafa 
snappinu í annað svo ég 
tók mig til og gerði þetta bara á 
eigin aðgangi og forsendum. Ég man 
eftir því að vera í smá sjokki yfir því 
að sjá átta hundruð manns fylgjast 
með öllu sem ég gerði, þar á meðal 
Arnar Grant íþróttakappa. Fljótlega 
hafði Nova samband aftur og bauð 
mér að sjá um aðganginn þeirra eftir 
að hafa fengið ábendingar héðan og 
þaðan. Það var freistandi að segjast 
vera upptekinn en ég tók því að sjálf-
sögðu. Þá fóru áhorfin úr átta hund-
ruð manns yfir í þrjátíu þúsund,“ segir 
Snorri, sem eftir leikana varð einn 
vinsælasti snappari Íslands.

Eins og flestir vita þarf einstakl-
ingur sem heldur úti Snapchat-síðu 
að vera virkilega sterkur karakter og 
fara eflaust margir snapparar í það að 
leika ákveðnar týpur. Ætli það komi 
fyrir Snorra?

„Ég er lítið að leika einhverja týpu. 
Þetta er algerlega filterslaus mynd af 

því sem ég er að gera dagsdaglega. Ég 
hef mjög gaman af því þegar virkir 

snapparar eru að vinna með hinar 
og þessar týpur en ég er 

alls ekki góður í því svo 
þetta er frekar heiðar-
legt með grín ívafi,“ segir 

Snorri hlæjandi og bætir 
við góðu ráði fyrir þá sem 

vilja fjölga fylgjendum 
sínum á samfélagsmiðl-

unum:
„Það er skotheld leið í 

þessum samfélagsmiðlaheimi 
að halda áfram að hlaða efni inn á 
netið. Casey Neistat, YouTube-stjarna 
sem er með þrjár milljónir fylgjenda, 
sagði að það væru bara þrjú orð sem 
lögðu honum línurnar fyrir það 
hvernig ætti að nálgast þennan frá-
bæra árangur: „Just keep uploading.““

Fram undan er nóg um að vera hjá 
Snorra en hann er um þessar mundir 
staddur í Madríd á Spáni þar sem 
hann er að snappa frá Evrópumeist-
aramótinu í crossfit.

„Það er mjög margt skemmtilegt á 
döfinni en í júní er það Evrópumótið 
í fótbolta og svo heimsmeistaramótið 
í crossfit í ágúst. Með því er ég alltaf 
að mynda einhver skemmtileg verk-
efni sem eru, ótrúlegt en satt, í meira 
aðalhlutverki heldur en snöppin,“ 
segir Snorri spenntur fyrir sumrinu. 
gudrunjona@frettabladid.is

Varð vinsælasti  
snappari landsins
Snorri Björnsson, ljósmyndari og Snapchat-stjarna, hefur verið að 
gera það gott, en hann er vinsæll á snjallsímaforritinu Snapchat þar 
sem yfir tuttugu og þrjú þúsund manns fylgjast með honum daglega.

taka Þetta eins og 
maradona ’86

„Við ákváðum að við 
kæmum til baka 

og myndum 
taka þetta eins 

og Maradona 
gegn Eng-
landi ’86.“
Erpur Ey-
vindarson, 
rappari

hjartað Leitar aLLtaf 
heim
„Það var mikil og merk stund að sjá 
stuttmyndina mína frumsýnda í 
virtasta bíósal heims, umkringd fjöl-

skyldu og vinum, 
samstarfs-

fólki og 
kennur-
um. Það 
gerist 
ekki 
betra.”

Ugla 
Hauksdóttir, 

leikstjóri

aLLir og ömmur Þeirra í 
háLoftunum

„Síðast 
þegar við 
auglýstum 
sóttu um 
fimmtán 
hundruð 
manns um 
starf.“
Svanhvít 
Friðriksdótt-
ir, upplýs-
ingafulltrúi 
WOW air

freknunum fLaggað

„Fólki finnst þetta svolítið furðu-
legt og spyr mig mikið hvers vegna 
í ósköpunum ég sé að teikna á mig 
freknur.“

Birna Magg, 
förðunar-

fræðingur

Fylgjendur Snorra urðu skelkaðir er þeir fylgdust með honum lenda í bílslysi. Þó var um sviðsetningu að ræða undir for-
merkjum átaksins Höldum fókus. MyND/TJARNARGATAN 
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www.skoda.is

Hinn árlegi ŠKODA dagur verður haldinn í HEKLU í dag milli kl. 12 og 16. Komdu og sjáðu alla línuna 

frá Citigo til nýja Superb. Krakkarnir eru velkomnir í andlitsmálningu, grillaðar pylsur verða á boðstólum og 

svo má auðvitað bregða sér í reynsluakstur. Gerðu þér glaðan ŠKODA dag með fjölskyldunni í HEKLU. 

Hlökkum til að sjá þig!
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Gleðilegan ŠKODA dag!
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Haldið ykkur fast, hér 
kemur loforð: „Ef ég ég 
hleyp maraþon eftir þrjá 

mánuði þá lofa ég að fá mér pítsu.“ 
Metnaðarfullt? Nei. Þótt loforðið 
innihaldi metnaðarfull orð eins 
og „maraþon“ er það sjálft ekki 
metnaðarfullt. Ég er þrátt fyrir allt 
ekki að lofa því að ég muni hlaupa 
maraþon, bara að ég muni fagna 
því á ákveðinn hátt ef ég geri það.

Auðvitað myndi ég fá mér 
pítsu eftir langt hlaup! Ég þarf 
ekki að lofa því. Loforð um það 
sem myndi hvort sem er gerast 
þarf ekki ekki að gefa. Maður 
sem labbar upp fjall þarf ekki að 
lofa því að hann reyni að komast 
niður af því. Öll alvöruloforð 
þurfa að fela í sér fyrirheit um 
hegðun sem að einhverju leyti er 
óvenjuleg.

Segjum að ég segði frekar: „Ef 
ég fæ mér pítsu í kvöld þá lofa 
ég að hlaupa maraþon eftir þrjá 
mánuði.“ Það er alvöruloforð. Það 
er erfitt, stundum jafnvel órök-
rétt að halda alvöruloforð. Á ég 
að fara snemma úr vinnu til að 
hlaupa í rigningu? Á ég að sleppa 
sundferð með börnum til að dralla 
í kringum Kársnesið? Og ef ég 
hef lítið æft mig, á ég þá nokkuð 
að pína mig þegar að hlaupinu 
kemur?

Öll skref í átt að því að alvöru-
loforð sé brotið geta verið rökrétt. 
Hvert í sínu lagi. Það er rökrétt að 
láta ekki kjósa um ESB-viðræður 
ef maður kærir sig ekki um aðild. 
Það getur verið órökrétt að rjúfa 
þing ef maður er í stjórn, kjör-
tímabilið er ekki búið og maður 
er hræddur um að tapa kosning-
um. En ef eitthvað er svo órökrétt 
að maður getur varla gert það þá 
átti ekki að lofa því. Lofi menn 
að fá sér ekki pítsu þýðir ekki að 
brjóta loforðið og segja: „En ég 
var svangur!“

Ég lofa að  
fá mér pítsu

Pawels  
Bartoszek

Bakþankar

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

NET 
1.000 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

* Fylgir með völdum tilboðspökkum. Undanskilið er 
aðgangsgjald og leiga á beini. Nánari upplýsingar á 365.is
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