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Eitt besta
landslið

Evrópu
Íslenska kvennalandsliðið
er komið í úrslitakeppni
Evrópumeistaramótsins
þriðja skiptið í röð. ➛20

Stríðið gegn
menningunni ➛46
Án dóms og laga
á Filippseyjum
➛10

Aðstoðarmenn
á Alþingi ➛24
plús 2 sérblöð l atvinna l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun
*Samkvæmt Gallup
prentmiðlakönnun
apríl-júní 2015
Gallup apríl-júní 2015

Fréttablaðið/anton brink

ÁSKRIFTARKORT
BORGARLEIKHÚSSINS

Einfaldast og ódýrast
að tryggja sér kort á
borgarleikhus.is

Fáðu þér

Opið til 18
í dag

2

f r é t t i r ∙ F RÉTTABLA ð i ð

Veður

17. september 2016

LAUGAR D AGUR

Garðeigendur geta fengið rukkun vegna trjágróðurs

Gengur í allhvassa sunnanátt suðaustan
til á landinu, annars hægari vindur. Víða
talsverð rigning, jafnvel mikil á Suðausturlandi, en úrkomulítið vestanlands
og einnig við Húnaflóa. Hiti 8 til 14 stig.
Snýst í vestanátt um kvöldið og hvessir
syðst á landinu.
sjá síðu 44

Seðlarnir 22 sem boðnir verða upp
kosta hið minnsta 10 milljónir.

Íslenskir seðlar
boðnir upp
á milljónir

Samfélag Mjög fágætur íslenskur
hundrað krónu seðill frá árinu
1919, sem metinn er á 3-4 milljónir
króna, verður boðinn upp á uppboði hjá þýsku uppboðsfyrirtæki í
næstu viku, ásamt rúmlega tuttugu
öðrum sjaldgæfum íslenskum seðlum. Einungis er vitað um sex eintök
af þessum seðli í einkaeign í heiminum en um er að ræða 100 krónu
seðil frá Íslandsbanka. Slíkir seðlar
voru aðeins í umferð hérlendis um
tuttugu ára skeið og höfðu mjög
hátt verðgildi, eða sem nemur 150
þúsund krónum á núvirði hver.
Samanlagt byrjunarverð seðlanna er tæplega tíu milljónir
króna. Þeir verða boðnir upp 20.
og 21. september næstkomandi hjá
virtu þýsku
uppboðsfyrirtæki.
Einkar
fátítt er að
ja f n g o tt
úrval af
íslenskum
seðlum rati á uppboð. Á uppboðinu í Þýskalandi eru alls tuttugu
og tveir íslenskir seðlar, elsti þeirra
var gefinn út árið 1792 en sá yngsti
árið 1929. Af öðrum sjaldgæfum
íslenskum seðlum á uppboðinu má
nefna 50 króna seðil frá árinu 1925,
útgefinn af Ríkissjóði Íslands. Byrjunarverð á honum er sett 12 þúsund
evrur, eða rúmlega 1,5 milljónir
króna. - snæ

 yggingarreglugerð skyldar garðeigendum að halda gróðri innan lóðarmarka. Ef gróðurinn sem vex út fyrir lóðarmörk og hindrar vegfarendur,
B
geta starfsmenn borgarinnar klippt hann á kostnað garðeigenda. Eftir góða tíð í sumar hefur trjágróður sprottið vel og víða vaxið inn á stíga og
götur. Eru starfsmenn borgarinnar þessa daga að skoða hvar líklegt er að gróður hindri för snjóruðningstækja og sorphirðu. Fréttablaðið/gva

Dómarar
höfðu betur
Dómsmál Innanríkisráðuneytið
hafnaði tillögu nefndar um dómarastörf þess efnis að heimild yrði
sett í dómstólalög um að haldin
yrði opinber skrá um eignarhluti
dómara í félögum og atvinnufyrirtækjum. Þetta kemur fram í
svari ráðuneytisins við fyrirspurn
Fréttablaðsins. Nefndin sendi tillöguna frá sér í apríl 2014 ásamt
tillögu um að haldin yrði opinber
skrá um aukastörf dómara. Sú tillaga fór inn í frumvarp að nýjum
dómstólalögum sem Alþingi samþykkti í júní.
Í svari ráðuneytisins segir að
þegar tekin sé afstaða til þess hvaða
upplýsingar um eignarhluti eru
birtar í skrá vegist á sjónarmið um
friðhelgi einkalífsins og almannahagsmuni. Reglurnar hafa verið
óbreyttar síðan árið 2000. – hlh

Selva og
Madonna

9 daga skíðaferðir
12.–21.
janúar

Flogið með Icelandair

Verð frá 129.900

kr.

og 12.500 Vildarpunktar

á mann í tvíbýli með morgunverði
á Garni St. Hubertus.
Verð án Vildarpunkta: 139.900 kr.

VITA | Skógarhlíð

| Sími

| VITA.IS

Úrval íbúða sem kosta
yfir hundrað milljónir
Í augnablikinu bjóðast 35 íbúðarhús og íbúðir á yfir 100 milljónir króna á
fasteignavef Vísis. Dýrust er þakíbúð á Lindargötu sem er föl fyrir 229 milljónir.
Einbýlishúsið á sjávarlóðinni Skildinganesi 54 fæst fyrir 189 milljónir króna.
fasteignir Á fasteignavef Vísis
voru í gær 35 íbúðir í jafnt einbýlisog fjölbýlishúsum auglýstar til sölu
fyrir meira en 100 milljónir króna.
Dýrasta eignin er glæný íbúð á
tíundu hæð á Lindargötu 39. Tvær
fasteignasölur bjóða íbúðina,
önnur á 229 milljónir króna en
hin á 211 milljónir. Íbúðin er 256
fermetrar með 109 fermetra þakgarði. „Mikið útsýni til sjávar og
yfir Reykjavík og nágrenni,“ segir í
auglýsingu fasteignasölunnar Stakfells.
Talsvert er einmitt af íbúðum
í nýjum eða nýlegum fjölbýlishúsum meðal dýrustu eignanna.
Af áðurnefndum 35 eignum eru
fimmtán í fjölbýlishúsum, nítján
í einbýlishúsum og eitt raðhús er
á listanum.
Dýrasta einbýlishúsið stendur
á sjávarlóðinni Skildinganesi 54.
Það er 457 fermetrar og ásett verð
er 189 milljónir króna. Hús á Fjólugötu 19, sem er lítið eitt minna, eða
421 fermetri, er til sölu fyrir 180
milljónir. Á Selbraut 1 á Seltjarnarnesi er 402 fermetra einbýlishús til
sölu á 175 milljónir króna.
Eina raðhúsið á listanum er í
boði á 110 milljónir króna. Það er
húsið Bakkavör 2 á Seltjarnarnesi.
Það er 278 fermetrar að flatarmáli.
Nokkuð er af eignum í nýjum
hverfum. Í Kópavogi er til dæmis
húsið Asparhvarf 16 á 149 milljónir. Eignin er samtals 501 fermetri.
Inni í þeirri tölu er 60 fermetra
hesthús. gar@frettabladid.is

visir.is Allur listinn er á Vísi.

✿  Íbúðir til sölu á yfir 100 milljónir
Götuheiti

Tegund

Fermetrar

Millj. kr.

Lindargata 39

10. hæð

256 fm

211-229

Safamýri 89

Einbýli

498 fm

210

Skildinganes 54

Einbýlishús

457 fm

189

Fjólugata 19

Einbýlishús

421 fm

180

Selbraut 1

Einbýlishús

402 fm

175

Vatnsstígur 20-22

10. hæð

174 fm

165

Vatnsstígur 20-22

9. hæð

174 fm

155

Laufásvegur 22

Einbýlishús

252 fm

150

Garðastræti 36

Einbýlishús

274 fm

150

Vatnsstígur 14

Þakíbúð

182 fm

150

Asparhvarf 18

Einbýlishús

501 fm

149

Vatnsstígur 22

Fjölbýli

183 fm

145

Garðatorg 2

Fjölbýli

187 fm

145

Garðatorg 2B

Fjölbýli

195 fm

145

Laufásvegur 79

Einbýlishús

372 fm

142

H L U T I A F BY G M A

AFMÆLIS

ÚTSALA
ÁRA
1956 - 2016

Bjóðum í sannkallaða útsöluveislu í
tilefni 60 ára afmælis Húsasmiðjunnar

ÚTSÖLU LÝKUR UM HELGINA
*Gildir ekki af tilboðum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslanna.

Flísar 20-40% afsláttur
Pottaplöntur 20-50% afsláttur
Handverkfæri 20- 30% afsláttur
Gjafavara Blómaval 20-50% afsláttur
Verkfæratöskur 20-50% afsláttur
Ljós 25% afsláttur
Kerti 20% afsláttur
Stanley verkfæri 20% afsláttur
Black & Decker
rafmagnsverkfæri 25% afsláttur
Hitachi rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
DeWalt rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
Álstigar og -tröppur 20% afsláttur
Garðverkfæri 30% afsláttur
Ryksugur 20% afsláttur
Plastkassar 30% afsláttur
Garðálfar 50% afsláttur
Plastkörfur 25% afsláttur
Straubretti 25% afsláttur
Þvottasnúrur 25% afsláttur
Luktir 20% afsláttur

Valdar innihurðir frá Jeld Wen 20% afsláttur
Nilfisk háþrýstidælur
og ryksugur 20% afsláttur
Henrad miðstöðvarofnar 20% afsláttur
Stanley loftpressur 25% afsláttur
Málning 20% afsláttur
Vegg- og loftaþiljur 20% afsláttur
Útiarinn 25% afsláttur
Örbylgjuofnar 20% afsláttur
Búsáhöld 25-30% afsláttur
Fatnaður 15-20% afsláttur
Reiðhjól 30% afsláttur
Valdar vörur á lækkuðu verði:
Frystikistur • Parket
Blöndunartæki • Handlaugar

... og margt fleira!

R
ERIKSU
JÁLF
VELJIÐ
3 STK.

999
9
7 7 - 40% - 50%
- 30% - 40%1-.50%

- 40% - 30% - 20% - 30% - 40% - 50% - 20%
0%
LUÐ TILBO
Ð - BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TILBOÐ
Skoðaðu
- BRJÁLUÐ TILBOÐ - BRJÁLUÐ TIL
öll tilboðin
í Húsasmiðjublaðinu á
www.husa.is

Byggjum á betra verði

w w w. h u s a . i s

BO
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✿ Greiðslur vegna búvörusamninga árið 2017

13,7 milljarðar á ári

Rammasamkomulagið gildir frá 1. jan. 2017 til 31. des. 2026. Áætlað heildarframlag úr ríkissjóði á samningstímanum eru 132,2 milljarðar kr.

Rammasamningur

519 milljónir

Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins (RML)

60 milljónir

Kynbótaverkefni

369 milljónir

Jarðræktarstyrkir

128 milljónir
Framleiðnisjóður
landbúnaðarins
92 milljónir

Þróunarfjármunir búgreina

35 milljónir

Lífræn framleiðsla
Samtals

15 milljónir
Skógrækt

99 milljónir

Fjárfestingastyrkir í svínarækt

247 milljónir

Sauðfé

Nautgriparækt

Beingreiðslur v/greiðslumarks

Greiðslur út á greiðslumark

2,5 milljarðar
1,7 milljarðar

Álagsgreiðslur vegna gæðastýringar

Landgreiðslur

446 milljónir

Mat á gróðurauðlindum

99 milljónir

milljónir
Styrkir til nýliðunar

148 milljónir

30 milljónir
128

15 milljónir
Geitfjárrækt

7 milljónir

Erfðanefnd landbúnaðarins

Ullarnýting

Svæðisbundinn stuðningur
Aukið virði afurða

1,9 milljarðar

99 milljónir

274 milljónir

Greiðslur út á
innvegna mjólk

197 milljónir

278 milljónir

Gripagreiðslur vegna
mjólkurkúa

Fjárfestingastuðningur vegna
viðhalds og nýframkvæmda

2,6 milljarðar

Greiðslur vegna
framleiðslujafnvægis

1,1 milljarður

141 milljón
Gripagreiðslur vegna
holdakúa

173 milljónir

Stuðningur við nautakjötsframleiðslu

20 milljónir

Eftirstöðvar eldri samnings
Samtals

Samtals

Samtals

6,5 milljarðar

Fjórir kraftar sem hafa áhrif á söluverð

Dæmi um smásöluverð og greiðslu til bænda

3. Tollvernd
Háir tollar á kindakjöti og mjólk og öðrum vörum á borð við
svínakjöt og kjúklinga þýðir að erlent samkeppnisaðhald
hefur takmörkuð áhrif á innanlandsverð.
4. Skattar
Það að veita 13,7 milljarða af skattfé til búvörusamninganna
þýðir hærri skattaálögur á almenning. Slíkt dregur úr kaupmætti skattgreiðenda.

Niðurgreiðsla á raforku

193 milljónir

4,9 milljarðar

2. Takmörkuð samkeppni
Mjólkursamsalan er undanþegin samkeppnislögum sem
þýðir að kraftar samkeppni ná ekki að halda verði á mjólkurvörum niðri.

Beingreiðslur vegna
papriku, tómata og gúrku

Kynbótastarf

1,7 milljarðar
1. Hömlur á stærðarhagkvæmni
Þak er á framlög til bænda í samningunum sem dregur úr
hvötum til að vera með stærri býli til að lækka framleiðslukostnað. Fyrir vikið njóta neytendur ekki ávinnings stærðarhagkvæmni í vöruverði.

Garðyrkja

Mjólk

Kjöt

Tómatar

86,16 kr./l

568 kr.

99 kr./kg

79 kr./l

488 kr./kg

Til bænda

Til bænda

Stuðningur
búvörusamninga
Samtals: 165,16 kr.

136 kr.

Verð á 1 lítra af
léttmjólk í Bónus

Stuðningur
búvörusamninga

Vegið meðalverð
2015

Núverandi
framleiðsluverð

Söluverð

Til Bænda

Söluverð

419 kr./kg

Stuðningur
búvörusamninga
Samtals: 1.056 kr.

Verð í Bónus

Söluverð

Agúrka

Verð í Bónus á
frosnu lambalæri

54 kr./kg

1.298 kr./kg

Til Bænda

Stuðningur
búvörusamninga

551 milljón

Paprika

Til Bænda

183 kr./kg

Stuðningur
búvörusamninga
Söluverð

975 kr./kg
Verð í Bónus

Kostnaður í samhengi
fjárlaga 2016
Vaxtabætur
Fæðingarorlof
Barnabætur
Viðhald á vegum
Framkvæmdir
í vegagerð
Framlög til
heilsugæslu á
höfuðborgarsvæðinu
ásamt heimahjúkrun

Söluverð

477 kr./kg
Verð í Bónus

6,2 milljarðar
9,6 milljarðar
10,8 milljarðar
5,8 milljarðar
9,9 milljarðar
8,3 milljarðar

Til samanburðar var efirfarandi upphæðum ráðstafað úr ríkissjóði skv.
fjárlögum fyrir 2016.

Yfir 100 milljarða búvörusamningar

Grafík/Birgitta

Nýir búvörusamningar taka gildi um áramótin í kjölfar samþykktar Alþingis á breytingum á ákvæðum búvörulaga. Meðal nýjunga í
samningunum er að leggja af kvótakerfi í sauðfjárrækt og mjólkurframleiðslu. Vinna við endurskoðun samninganna hefst í október.
Landbúnaður Alþingi samþykkti
umdeild lög í liðinni viku sem kveða
á um breytingar á lögum tengdum
búvörusamningunum við Bændasamtökin sem undirritaðir voru í
febrúar á þessu ári. Með breytingunum geta samningarnir tekið gildi,
en gildistími þeirra er til tíu ára, eða
frá 1. janúar 2017 til 31. desember
2026.
Ein af breytingunum sem þingið
gerði var að flýta endurskoðun
samninganna, en upphaflega átti
fyrsta endurskoðun þeirra að fara
fram 2019. Í staðinn voru sett inn
ákvæði um að ráðherra landbúnaðarmála skipi samráðshóp sem hafi

það hlutverk að endurskoða búvörusamningana. Hópurinn skal skipaður fyrir 18. október nk., en í honum
eiga að sitja fulltrúar afurðastöðva,
atvinnulífsins, bænda, launþega og
neytenda. Hann á að ljúka störfum
fyrir 2019. Einnig fóru inn ákvæði
sem skylda afurðastöðvar til að selja
öðrum vinnsluaðilum mjólk á verði
sem er í samræmi við ákvörðun verðlagsnefndar búvara.
Önnur veigamikil breyting er að
kvótakerfi í sauðfjárrækt og mjólkurframleiðslu verður lagt af. Í staðinn
verða teknar upp greiðslur út á
innvegna mjólk og gripagreiðslur
í mjólkurframleiðslu og álags-

greiðslur út frá gæðastýrðri framleiðslu í sauðfjárrækt. Einnig voru
sett inn ákvæði sem skylda ráðherra
til að skipa áheyrnarfulltrúa minni
vinnslufyrirtækja mjólkur í verðlagsnefnd búvara. Þá eru framlög vegna
nýsköpunar í landbúnaði aukin.
Búvörusamningarnir eru fjórir
talsins, þ.e. rammasamningur um
almenn starfsskilyrði í landbúnaði
og þrír samningar um sauðfjárrækt,
nautgriparækt og garðyrkju. Meginmarkmið þeirra er að auka verðmætasköpun í sveitum landsins og
nýta sem best tækifærin sem þar
bjóðast til að stuðla að framförum
og aukinni hagkvæmni í búvöru-

framleiðslu og vinnslu og sölu
búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur.
Ko st n a ð u r r í k i ss j ó ð s
fyrsta ár samninganna er
áætlaður um 13,7 milljarðar
króna. Áformað er að upphæðirnar fari lækkandi út samningstímann, en gert er ráð fyrir að þær
verði 12,6 milljarðar árið 2026.
Samkvæmt samningunum munu
132,2 milljarðar greiðast úr ríkissjóði á samningstímanum vegna
þeirra. Þó skal tekið fram að upphæðirnar gætu breyst sökum verðlagsbreytinga.
hlh@frettabladid.is

Þarftu að ráða iðnaðarmann?
Láttu okkur ráða
Elja starfsmannaþjónusta 4 150 140 elja.is elja@elja.is

10. október
í 10 nætur

6

Frá kr.

FLUGSÆTI

FYRIR

á flugsæti
m/gistingu
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Hörð mótmæli

89.900
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ÁÐUR KR.

89.900
NÚ KR.

44.950

Upplifðu

SIKILEY
S

ikiley kemur á óvart með áhugaverða

blöndu af öllu því helsta sem ferðamenn óska sér. Samfelld 3000 ára
menningarsaga, einstök náttúrufegurð, ótrúlegar
fornminjar, fallegar byggingar og söfn, ásamt
áhugaverðri matarmenningu og blómlegu
mannlífi – allt þetta og miklu meira finnur þú
á Sikiley. Heimsferðir bjóða beint leiguflug til
Sikileyjar á yndislegum tíma en hitastigið þá
er notalegt og hentar bæði til sólbaða og fyrir
þá sem vilja verja tímanum í að skoða þessa
stórbrotnu eyju.

 ögreglumaður í París, höfuðborg Frakklands, veður í gegnum eld til að reyna að ná stjórn á ástandi sem
L
myndaðist þegar fjöldi manns kom saman til að mótmæla umdeildri atvinnulöggjöf. Mótmælin voru þau
fjórtándu gegn frumvarpi ríkisstjórnarinnar á árinu og mótmæltu alls 78 þúsund manns um land allt. Frumvarpið kveður meðal annars á um að fyrirtæki fái að semja beint við starfsmenn um kjör. Nordicphotos/AFP

Enginn þingmaður
undir 763 þúsundum

Hotel Fiesta
Garden & Naxos
Beach

Alls eru 63 störf laus þegar þing lýkur störfum. Ljóst er að minnst sextán einstaklingar munu taka þar sæti í fyrsta skipti. Enginn þeirra mun hafa undir
763 þúsund krónum í tekjur á mánuði. Tekjurnar gætu farið upp í 1,5 milljónir.

Frá kr. 199.900

m/hálft fæði innifalið

ENNEMM / SIA • NM77329

Hotel
Tysandros

21
FYRIR

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

Netverð á mann frá
kr. 199.900 m.v. 2 í herb.
10. október í 10 nætur

Frá kr. 94.900

m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá
kr. 94.900 m.v. 2 í herb.
10. október í 10 nætur

Stökktu
Frá kr. 89.900

m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá
kr. 89.900 m.v. 2 í herb.
10. október í 10 nætur

STÖKKTU

Kjaramál Þingkosningar fara fram
29. október næstkomandi. Alls eru
63 sæti á Alþingi og nú þegar er orðið
ljóst að margir munu taka þar sæti í
fyrsta sinn eftir þingkosningar í lok
október. Fréttablaðið ákvað því að
rýna í kjör þingmanna til þess að
finna út eftir hverju væri fyrir þá að
slægjast.
Þeir sem ná kjöri til Alþingis geta
vænst launa á bilinu frá tæpum átta
hundruð þúsund krónum til tæplega
1.500 þúsund króna. Þetta kemur
fram í launatöflum á vef kjararáðs.
Þingmaður sem ekki gegnir varaformennsku eða formennsku í nefnd
hefur 762.940 krónur í þingfararkaup. Sé hann 2. varaformaður í einhverri fastanefnd Alþingis hækka
launin upp í 801 þúsund krónur og
839 þúsund ef hann er annar varaformaður í einhverri nefnd. Formenn
þingnefnda og varaforsetar Alþingis
fá greiddar 877 þúsund krónur og
formenn þingflokka fá sömu upphæð. Formenn stjórnmálaflokkanna
fá svo liðlega 1,1 milljón króna. Forseti Alþingis hefur svo 1,37 milljónir
í laun á mánuði og forsætisráðherra
er með 1,49 milljónir.
Umræðan um laun þingmanna er
jafnan viðkvæm og af þeirri ástæðu
hefur sú leið verið farin að kjararáð

✿  Þingmenn og ráðherrar
Alþingismenn – þingfararkaup

762.940 kr.

Annar varaformaður þingnefndar

801.087 kr.

Fyrsti varaformaður þingnefndar

839.234 kr.

Varaforsetar Alþingis

877.381 kr.

Formenn þingnefnda

877.381 kr.

Formenn þingflokka

877.381 kr.

Formenn stjórnmálaflokka

1.144.410 kr.

Forseti Alþingis

1.347.330 kr.

Ráðherrar

1.347.330 kr.

Forsætisráðherra

1.347.330 kr.

úrskurði um launin í stað þess að þau
séu ákveðin með lögum af Alþingi.
Einstaka þingmenn hafa aftur á móti
tjáð sig opinskátt um kjör sín. Þeirra
á meðal er Karl Garðarsson, þingmaður Framsóknarflokksins. „Ég er
þeirrar skoðunar að laun þingmanna
séu of lág. Ég get tekið sem dæmi
bara mín laun. Ég er á strípuðum
launum sem þingmaður Reykjavíkur, ekki með neinar útgreiðslur,
og ég fæ útborgað 500 þúsund og
eitthvað á mánuði eftir skatt,“ sagði
Karl í Sprengisandi á Bylgjunni.
Auk þingfararkaupsins fá allir alþingismenn greiddar tæpar 84 þúsund
krónur á mánuði í fastan ferðakostnað, sem ætlað er að standa undir
ferðakostnaði innan kjördæmis.
Þetta gerir það að verkum að enginn
þingmaður er með undir 846 þúsund
krónum í heildarlaun á mánuði.
Þingmenn kjördæma utan höfuðborgarsvæðisins fá að auki mánaðarlega greiddar 134 þúsund krónur
í húsnæðis- og dvalarkostnað.
Þingmaður, sem býr utan höfuðborgarsvæðis og fer milli heimilis og
Alþingis daglega, á rétt á að fá endurgreiddar allar slíkar ferðir. Hann fær
að auki greiddan þriðjung húsnæðisog dvalarkostnaðar, eða tæplega 45
þúsund. jonhakon@frettabladid.is

Mexíkó
dagar
TILBOÐ

20%
afsláttur á kassa

UNGNAUTAHAKK

Að hætti Eyþórs

1.815kr/kg

matgæðingur Hagkaups
og sjónvarpskokkur

verð áður 2.269

MEXÍKÓSKAR NAUTABOLLUR MEÐ NACHOS OSTAHRÍSGRJÓNUM OG TÓMATSALSA
Ostahrísgrjón

600 g soðin hrísgrjón
150 g ostasósa
1 stk rauð paprika
2 stk vorlaukar
ólífuolía til steikingar
Kjarnhreinsið paprikuna og
skerið hana niður í þunnar
ræmur. Hitið pönnu með
ólífuolíu og steikið paprikuna
þar til hún fer að mýkjast.
Skerið vorlaukinn fínt niður og

setjið í skál með hrísgrjónunum,
paprikunni og ostasósunni.

Nautabollur

600 g nautahakk
½ stk mexíkóostur (rifinn í
rifjárni)
50 g grófmulið nachos
120 gr beikon (fínt skorið)
1 tsk sambal oelek
1 msk sjávarsalt
Olífuolía til steikingar

Fyrir bökun

svo salsasósuna yfir bollurnar.
Dreifið nachosflögunum yfir
bollurnar og endið á að setja
ostinn yfir allt saman. Bakið í
200°C heitum ofni í 25-30 mín.

1 poki nachos
1 poki rifinn ostur
1 krukka salsasósa
Setjið allt hráefnið saman í skál
og blandið vel saman. Mótið í
ca 50 gr bollur. Hitið pönnu og
steikið bollurnar í ca 2 mín á
hvorri hlið.
Setjið ostahrísgrjónin í botninn
á eldföstu móti. Raðið bollunum
ofan á hrísgrjónin og setjið

Tómatsalsa

3 stk tómatar
1 stk vorlaukur (fínt skorinn)
1 stk lime
½ stk grænn chili
(kjarnhreinsaður og fínt skorinn)
2 msk olífuolía

2 msk kóriander (gróft skorið)
Sjávarsalt
Skerið tómatana í fernt og takið
kjarnann úr þeim. Skerið svo
hvern ferning smátt niður. Setjið
tómatana, vorlaukinn, chili og
kóriander saman í skál og bætið
ólífuolíunni og safanum af limeinu út í. Smakkið til með saltinu.

Nyjungar!

Guacamole
án kóríanders
og Mangó salsa

Poco Loco

Ódýrari valkostur í Mexíkóvörum.

Ferskt Guacamole og Mangó salsa
Búið til frá grunni úr fersku hráefni. Stútfullt af
vítamínum og góðri fitu.

Tostitos snakk og sósur
Alvöru kornsnakk.

SANTA MARIA

Stór fjölskylda, með úrval fyrir mexíkóveisluna
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Átak til atvinnusköpunar

Á markað með
snjallt nýsköpunarverkefni?

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir
eftir umsóknum um styrki úr verkefninu Átaki til
atvinnusköpunar. Veittir eru styrkir til
nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða
starfandi frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtækja.

dur til
g
n
e
l
ur
rF am rfrest er !
kna temb
ó
s
um 6. sep
2

Markmið verkefnisins:
Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum
sem hlotið gætu frekari ármögnun sjóða og árfesta
Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða
frumkvöðla og fyrirtækja
Sérstök áhersla er lögð á
Verkefni sem eru nýjung og skapa ný störf
Nýsköpun og/eða samstarfsverkefni sem byggir á hönnun
Nýsköpun sem á sér stað í klasasamstarr
Verkefni sem eru að stíga fyrstu skref á alþjóðamarkaði
Nánari upplýsingar og rafræn umsóknareyðublöð eru á www.nmi.is
Beiðni um upplýsingar og aðstoð má senda á netfangið: hildur@nmi.is

Umsóknafrestur til kl.12 á hádegi þann 26. september

919 milljónir verða settar í skólamál. Fjármagnið fer í sérkennslu, skólaakstur,
afleysingar, námsgögn og faglegt starf svo dæmi séu tekin. Fréttablaðið/Anton brink

Kolrangstæðir
í stórsókninni

Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir framsetningu meirihlutans á aðgerðaáætlun vegna skólamála
vera villandi. Eingöngu sé verið að bregðast við halla.
Skólamál Í fjárhagsáætlun 2016
gerði meirihlutinn í Reykjavík
algjörlega óraunhæfar hagræðingar
kröfur til leikskóla, grunnskóla og
frístundaheimila. Með tillögum um
viðbótarframlög viðurkennir meiri
hlutinn loks að skólakerfið sé gróf
lega undirfjármagnað.
Þetta kemur fram í bókun full
trúa Sjálfstæðisflokksins í borginni
vegna aðgerðaáætlunar sem meiri
hlutinn boðaði í fyrradag.
Kjartan Magnússon, borgarfull
trúi Sjálfstæðisflokksins, bendir á að
tvískinnungur sé að halda því fram
að um ný framlög til skólamála sé
að ræða.
„Að langstærstum hluta er verið
að viðurkenna þann hallarekstur
sem er orðinn að veruleika vegna
óraunhæfrar fjárhagsáætlunar og
borgin hefur engin tök á að víkja
sér undan,“ segir hann og ber þetta
saman við rekstur ríkis á hjúkrunar
heimili.
„Ef hjúkrunarheimili færi hund
rað milljónir fram úr fjárhagsáætlun
og fjármálaráðherra þyrfti að mæta
hallanum með aukafjárlögum þá
væri stórundarlegt að blásið yrði til
fundar og tilkynnt að það væri verið
að hefja stórsókn í öldrunarmálum.“
Tilkynnt var af meirihlutanum að
919 milljóna króna framlag rynni til

ÚTSALA

PIPAR\TBWA • SÍA

15-50%
afsláttur af
umgjörðum

Aðeins 67 milljónir
af heildarsummunni eru raunveruleg viðbót.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

skólamála strax í haust. „Mér telst
til að 835 milljónir af því fari í að
bregðast við þessum hallarekstri
og 25 milljónir fari í að fullnægja
kjarasamningsbundnum skyldum
borgarinnar um undirbúningstíma
í leikskólum. Aðeins 67 milljónir af
heildarsummunni eru raunveruleg
viðbót,“ segir hann en þar er um að
ræða 60 milljónir sem veittar eru til
faglegrar stjórnunar í grunnskólum
og 6,9 milljónir sem fara í náms
gagnakaup.
Kjartan segir að stjórnendur
skóla og borgarfulltrúar Sjálfstæðis
flokksins hafi bent á óraunhæfa
fjárhagsáætlun margsinnis síðustu
mánuði en viðbrögðin hafi látið á
sér standa. erlabjorg@frettabladid.is

Búið að fara fyrstu tröppuna

MJÓDDIN
Sími 587 2123

FJÖRÐUR
Sími 555 4789

SELFOSS
Sími 482 3949

Gleraugnaverslunin þín

Leikskólastjórar sendu frá sér
ályktun eftir kynningu á nýju að
gerðaáætluninni. Þar er lýst yfir
ánægju en einnig bent á að þetta
séu fyrstu skrefin og margt þurfi
enn að skoða og bæta í starfs
umhverfi leikskóla.
„Það þarf til dæmis viðhald á
búnaði, húsnæði og lóðum,“ segir
Anna Margrét Ólafsdóttir, leik
skólastjóri á Nóaborg. „Fjársvelti
síðustu ára er farið að taka sinn
toll þar.“
Anna Margrét bendir einnig á að
ekki sé gert ráð fyrir að starfsfólk
borði með börnunum í framlagi til

fæðis, ekki sé hægt að borga yfir
vinnu og huga þurfi að námsleyfum
starfsfólks.
„En það er stór blýklumpur farinn
af öxlinni, ég fór í morgun og keypti
köku til að fagna þessari áætlun.
Það er búið að spyrna frá botninum
og ég ætla að trúa því að þetta sé
eingöngu fyrsta skrefið.“
Ólafur Brynjar Bjarkason, leik
skólastjóri í Hagaborg og Mýri, segir
bjartsýni í hópi leikskólastjóra. „En
það þarf að skoða endurnýjun í
stéttinni alvarlega og gera leikskóla
starfið samkeppnishæft á vinnu
markaði. Það kostar peninga.“

AYGO

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 80997 09/16

með 2 ára þjónustupakka

Verð frá: 1.780.000 kr.

Frí skoðun og smurning í 2 ár!

Núna færðu Aygo með tveggja ára þjónustupakka í kaupbæti hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.
Þú getur sleppt því að greiða fyrir þjónustuskoðanir og smurþjónustu í tvö ár. Farðu og slepptu þér!
Fáðu nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum Toyota
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Kynntu þér Toyota FLEX
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Lág

innborgun
Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Tryggt

framtíðarvirði
Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

Fastar

mánaðargreiðslur
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filmur

Sandblásturs

Allt á einum stað:

rfilmur

Sóla

Sólarfilmur í miklu úrvali.
Prentun, merkingar og frágangur.
Inni- og útimerkingar.
Segl- og límmiðaprentun.
Ljósmynda og strigaprentun.
Sandblástursfilmur.
Banner-up standar og harðspjöld.
GSM hulstur og margt fleira...

Límm

iðar

Bílamerking

ar

Xprent ehf - Sundaborg 1 - 104 Reykjavík - Sími 777-2700 - email: konni@xprent.is

Íbúar í Manila fylgjast með þegar lík grunaðs fíkniefnaneytanda er borið burt að lokinni lögregluaðgerð. Fréttablaðið/EPA

Dreglar og mottur

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

2.190

Gúmmí takkamottur
61x81cm 3.590
81x100cm 5.990
91x183cm 8.990

3mm gúmmídúkur fínrifflaður

1.990

pr.lm.

Breidd: 1 metri
Verð pr. lengdarmeter

1.590 1.890

PVC mottur 50x80 cm

66x120 cm kr
100x150 cm kr

2.890
5.590

Breidd: 67 cm
Verð pr. lengdarmeter

1.595

Margar
stærðir
og gerðir

Hefur drepið þúsundir
Rodrigo Duterte hefur verið forseti Filippseyja frá því í júní. Í herferð sinni gegn
fíkniefnum og glæpum hefur hann látið drepa meira en þrjú þúsund manns.

Filippseyjar Þegar Rodrigo Duterte
tók við forsetaembættinu á Filippseyjum í lok júní hafði hann lofað
morðum í stórum stíl. Hann ætlaði
að láta drepa fíkniefnasala og annan
glæpalýð án dóms og laga.
Þetta hafði hann gert óhikað
í borgarstjóratíð sinni, en hann
var borgarstjóri í Davao áratugum
saman áður en hann varð forseti.
„Gleymum mannréttindalögum,“
sagði Duterte undir lok kosningabaráttunnar. „Ef ég kemst í forsetahöllina þá mun ég gera nákvæmlega það sama og ég gerði þegar ég
var borgarstjóri. Þið, eiturlyfjasalar,
ræningjar og ónytjungar, þið ættuð
að hypja ykkur. Því ég myndi drepa
ykkur.“
Óhætt er að segja að hann hafi
staðið við stóru orðin. Nú, ekki

þremur mánuðum síðar, er talið að
meira en þrjú þúsund manns liggi í
valnum.
Landsmönnum óar samt mörgum við þessari framkvæmdagleði.
Dóms- og mannréttindanefnd
þingsins sá að minnsta kosti ástæðu
til að hefja rannsókn.
Nú í vikunni var meðal annars
Edgar Matobato kallaður til yfirheyrslu, en hann viðurkennir
fúslega að hafa verið í vígasveit á
vegum Dutertes, meðan Duterte var
borgarstjóri.
„Okkar starfi var að drepa glæpamenn eins og eiturlyfjasala, nauðgara og þjófa,“ sagði Matobato. Hann
fullyrti að Duterte sjálfur hefði einu
sinni skotið mann með vélbyssu. Sá
var starfsmaður dómsmálaráðuneytisins. gudsteinn@frettabladid.is

Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

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

Fyrstu heyrnartækin
sem taka eðlilegri heyrn
fram í háværu umhverfi
Siemens Pure binax eru fyrstu heyrnartæki
veraldar sem gera þér kleift að heyra betur
en fólk með eðlilega heyrn. Þessi nýju tæki
nota háþróaða binaural tækni sem dregur
sjálfvirkt fram einmitt það sem þú vilt
heyra en síar jafnframt burt eða
dempar þau óþarfa hljóð sem
þú vilt ekki heyra. Þú getur
einnig stefnumiðað
hlustunarsviði
tækjanna

og þannig beint hlustun þinni að einmitt
þeirri manneskju sem þú ræðir við hverju
sinni. Þannig gera tækin þér auðveldara
að halda uppi samræðum í háværu fjölmenni.
Rannsóknir sýna ennfremur að binax
tækin greina tal betur í hávaða en fólk
með eðlilega heyrn getur. Binax tækin
tengjast einnig snjallsímanum þínum
svo þú getur stjórnað styrk, hlustunarkerfum og fleiru í gegnum símann.

Komið
prófið ,
sannf og
ærist !

Adobe
Creative Cloud

- Svo miklu meira!
Adobe námstefna, Grand Hótel
Reykjavík, föstudaginn 16. og
laugardaginn 17. september
Nánari upplýsingar um dagskrá og skráning er
á heimasíðu okkar:

www.hugbunadarsetrid.is og
á www.midi.is
www.bestsound-technology.is
Siemens heyrnartækin
Söluaðili á Íslandi: Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Háaleitisbraut 1, s:5813855, www.hti.is

Óhætt er að segja að Duterte hafi
staðið við loforðið. Fréttablaðið/EPA

Vill bandaríska herinn
burt frá Filippseyjum

Duterte forseti hefur ekki farið dult
með að hann vill endilega losna við
bandaríska hermenn frá Filippseyjum.
Bandarískir hermenn hafa árum
saman aðstoðað stjórnarher Filippseyja í baráttunni gegn uppreisnarhópum og hryðjuverkasveitum í
suðurhluta landsins.
Duterte segir hins vegar viðveru
bandaríska hersins gera þar illt verra.
Filippseyjar þurfi nú að móta sér
sjálfstæða utanríkisstefnu, án bandarískra áhrifa.

Hórusynir og fífl
Rodrigo Duterte hefur ekkert
hikað við að segja það sem
honum sýnist á alþjóðavettvangi.
Nýverið kallaði
hann Barack
Obama Bandaríkjaforseta
hóruson, með
þeim afleiðingum að Obama
hætti við að ræða
sérstaklega við hann á leiðtogafundi Bandalags Suðaustur-Asíuríkja í Laos.
Obama hefur síðan fengið
afsökunarbeiðni frá skrifstofu
Dutertes, þar sem hann segist
vissulega hafa tekið sterkt til orða
en sjái sérstaklega eftir því að það
hafi komið út eins og persónuleg
árás á Bandaríkjaforseta.
Duterte hefur reyndar líka
kallað Frans páfa hóruson og
Ban Ki-moon, framkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna, kallaði
hann fífl. Og sendiherra Bandaríkjanna á Filippseyjum hefur
hann kallað samkynhneigðan
hóruson.

NÝR TALISMAN
E N N E M M / S Í A / N M 7 7 3 2 5 R e n*Miðað
a u l tviðTa
l i s m atölur
n 5
x38 alm
n n s e p t í blönduðum akstri
uppgefnar
framleiðanda
umeeldsneytisnotkun

FLAGGSKIPIÐ Í FJÖLSKYLDUNNI

NÝR RENAULT TALISMAN

DÍSIL, ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ 3,7 L/100 KM*

Renault Talisman er nýja flaggskipið í Renault fjölskyldunni. Hann var valinn fallegasti bíll ársins
af samtökum bílaframleiðenda og er eini bíllinn í sínum stærðarflokki sem fáanlegur er með
Multi Sense akstursstillingakerfi og fjórhjólastýringu.

VERÐ FRÁ: 4.190.000 KR.
Staðalbúnaður í Expression útgáfu: 5 stjörnur í EuroNCAP árekstarprófunum - 17" álfelgur - 7" snertiskjár og íslenskt
leiðsögukerfi - Brekkuaðstoð (Hill Start assist) - LED dagljós - Þokuljós á framstuðara - Afturljós 3D LED - Dekkjaþrýstingskerfi
- Hraðastillir (Cruise control) - Rafdrifnar rúður - Leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum - Handfrjáls símabúnaður (Bluetooth)
með raddstýringu - 2ja svæða tölvustýrð loftkæling - Hiti í framsætum - Hæðarstillanlegt sæti fyrir ökumann - Armpúði milli
framsæta - Rafdrifnir upphitaðir útispeglar - Fjarlægðarvari að framan og aftan - Regnskynjari fyrir rúðuþurrkur - Sjálfvirk
birtuskynjun á aðalljósum (High beam assist) - Akreinavari (Lane departure warning) - Vegaskiltanemi (Roadsign recognition)
- Rafdrifin handbremsa.
Aukalega í Dynamic útfærslu: 8,7" spjaldtölvuskjár - 18" álfelgur - Lykillaust aðgengi
LED aðalljós - Skyggðar afturrúður - MULTI SENSE akstursstillingakerfi.
130 hestöfl, dísil, sjáfskiptur, verð: 5.190.000 kr.

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“
OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 12–16

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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LA U GAR D AG U R

Gegn reglum EES gagnvart fjárfestum
Efnahagsmál Fjármagnshöft hafa
verið allt of lengi við lýði á Íslandi
og vöxtur hefði ef til vill getað verið
meiri í hagkerfinu ef ekki hefði
verið fyrir þau. Aflandskrónueigendur hafa mætt fjandsamlegu
viðmóti sem gæti haft skaðleg
áhrif. Þetta kom fram á fundi EMTA
Iceland’s global outlook after capital controls sem fram fór á Grand
Hotel á fimmtudaginn.
EMTA eru regnhlífarsamtök
sem huga að hagsmunum bandarískra fjárfesta í nýmarkaðsríkjum
og því eins konar hagsmunafélag
aflandskrónueigenda. Fyrirlesarar

Það er verið að refsa
aflandskrónueigendum þegar engar raskanir
eru á markaði
Arturo Porzecanski,
prófessor í hagfræði við American
University

á fundinum voru þó óháðir sérfræðingar.
Arturo Porzecanski, prófessor
í hagfræði við American University, gagnrýndi harðlega fram-

göngu stjórnvalda gagnvart af
landskrónueigendum. Hann benti
á að efnahagsskilyrði hér á landi
hefðu sjaldan verið betri, og samkvæmt mörgum mælikvörðum
væru þau betri en fyrir hrun. Þrátt
fyrir þetta væru Íslendingar að fara
mjög illa með aflandskrónueigendur. Porzecanski gaf í skyn að
Íslendingar gætu verið að fara gegn
reglum EES í mismunun gagnvart
erlendum fjárfestum.
„Með þessari hegðun er verið að
taka lagalega áhættu og setja orðspor Íslands í hættu,“ sagði Porzecanski. – sg

Samkeppnisaðstæður á
eldsneytismarkaðnum

Opinn fundur í tengslum við markaðsrannsókn Samkeppniseftirlitsins
Markmið með tillögum Holdens er að tryggja sjálfbæra launaþróun. Fréttablaðið/GVA

Salek-hópurinn
fékk hlaðborð
af hugmyndum

Þriðjudaginn 20. september kl. 09:00 – 12:00 í Hörpu
Fundarstjóri: Guðrún Ragnarsdóttir, stjórnarformaður Samkeppniseftirlitsins
Stjórnandi pallborðsumræðna: Daði Már Kristófersson, forseti félagsvísindasviðs Háskóla Íslands

9:00 – 9:20

DAGSKRá:

Samkeppni á erlendum eldsneytismörkuðum

Birt verða viðtöl Samkeppniseftirlitsins við eftirfarandi aðila:
Andreas Mundt, forstjóri þýska samkeppniseftirlitsins og formaður stýrihóps

Alþjóðasamtaka samkeppnisyfirvalda (ICN)

Severin Borenstein, prófessor í hagfræði við Berkeley háskóla og formaður nefndar
sem veitir stjórnvöldum í Kaliforníu ráðgjöf um samkeppni á eldsneytismarkaðnum

Salek-hópurinn hefur fengið bráðabirgðaskýrslu um
hvernig bæta megi vinnubrögð við kjarasamningagerð. Markmiðið að skila raunverulegri kaupmáttaraukningu. Finna þarf líkan sem henti Íslendingum.

João E. Gata, sérfræðingur hjá portúgalska samkeppniseftirlitinu
Jon Riley, verkefnastjóri hjá breskum samkeppnisyfirvöldum (CMA)

9:20 –9:30

Helstu niðurstöður frummatsskýrslu Samkeppniseftirlitsins

9:30 –10:30

PAllBoRð I

Eru samkeppnishamlandi aðgangshindranir fyrir hendi og ríkir
samhæfð hegðun milli olíufélaganna í sölu bifreiðaeldsneytis?
ÞátttakenduR:
Jón Björnsson, forstjóri Festi
Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís
Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar
Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB
Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

10:30 – 10:50 HlÉ
10:50 – 11:50 PAllBoRð II

Hvaða viðmið á að nota þegar samkeppni á íslenska eldsneytismarkaðnum er metin og er hægt að auka samkeppni á honum?
ÞátttakenduR:

11:50 – 12:00 Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins

Nánari upplýsingar um fundinn (myndbönd o.fl.), markaðsrannsóknina, frummatsskýrsluna og sjónarmið má finna á vefsíðu Samkeppniseftirlitsins www.samkeppni.is.
Hægt er að taka þátt í undirbúningi fundarins með því að senda inn spurningar sem nýst
geta í umræðum í pallborði. Óskast þær sendar á samkeppni@samkeppni.is.

SamkeppniSeftirlitið

Borgartúni 26, 125 Reykjavík,
www.samkeppni.is

PORT hönnun

Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB
lúðvík Bergvinsson, lögmaður
Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands
Valgeir Baldursson, forstjóri Skeljungs
Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs

Kjaramál Steinar Holden, prófessor við Oslóarháskóla, hefur skilað
Salek-hópnum bráðabirgðaútgáfu
af skýrslu um það hvernig bæta
megi vinnubrögð við kjarasamningagerðina á Íslandi. Markmiðið
er að tryggja sjálfbæra launaþróun
á Íslandi, þannig að launahækkanir
skili raunverulegri kaupmáttaraukningu en ekki bara hækkun
nafnlauna.
„Að mati Holdens þarf launaþróunin að vera sjálfbær og samkeppnishæfni atvinnulífsins að
ráða því hversu mikið svigrúm er
til launahækkana,“ segir Bryndís
Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari,
sem leiðir starf Salek-hópsins.
Bryndís segir að tillögur Holdens
séu nokkurs konar hlaðborð hugmynda um það hvernig megi bæta
kjarasamningagerðina hér á landi.
Íslendingar þurfi svo að finna það
líkan sem henti Íslendingum best.
„Hann byggir sínar hugmyndir á
þeim líkönum sem eru við lýði
í Noregi og horfir líka aðeins til
Danmerkur og Svíþjóðar,“ segir
Bryndís.
Norrænu módelin byggja á því að
aðilar á vinnumarkaði hafa komið
sér saman um það hverjir skuli
semja fyrst (vera undanfari) og
aðrir sem fylgja í kjölfarið skuldbindi sig til þess að fylgja því merki
sem þar er gefið. Bryndís segir að í
skýrslunni séu meðal annars reifaðar hugmyndir um undanfarasamninga. Á Norðurlöndunum sé
það framleiðslugeirinn sem geri
undanfarasamningana. Holden
útskýrir í skýrslunni hvað góður
undanfari þarf að hafa til að bera.
„Á Íslandi er vandamálið að það

Á Íslandi er vandamálið að það er
erfitt að finna einn augljósan
undanfara því okkar útflutningsgreinar byggja á auðlindum og eru háðar sveiflum í auðlindinni.
Bryndís
Hlöðversdóttir
ríkissáttasemjari

Norrænu módelin byggja
á því að aðilar á vinnumarkaði hafa komið sér saman
um það hverjir skuli semja
fyrst (vera undanfari).
Á Norðurlöndunum er
það framleiðslugeirinn sem
gerir undanfarasamningana.
er erfitt að finna einn augljósan
undanfara því okkar útflutningsgreinar byggja á auðlindum og eru
háðar sveiflum í auðlindinni,“ segir
Bryndís. Valið á undanfara sé flókið
en Holden bendi á nokkrar leiðir til
að bregðast við því.
Þá bendi Holden á að það verði
að vera til staðar trygging um að
fordæminu sé fylgt annars staðar á
vinnumarkaðnum þannig að þeir
sem semji fyrstir endi ekki á að vera
með minnstar launahækkanir. – jhh

Nýr Hyundai Santa Fe

ENNEMM / SÍA / NM77335 Hyundai Santa Fe 5x38 almenn sept

Fjórhjóladrif, sjálfskipting, 200 hestafla dísilvél

Hyundai Santa Fe er glæsilegasti bíllinn í Hyundai fjölskyldunni. Nýr Santa Fe er nú
með 200 hestafla, 2,2 lítra dísilvél og fjölda tæknilegra öryggisatriða sem auka öryggi
og auðvelda ökumanni að bregðast rétt við mismunandi aðstæðum. Komdu og upplifðu
gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum Hyundai Santa Fe með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Santa Fe – Verð frá 6.890.000 kr.

Dísilvél 2,2 lítrar, 200 hestöfl, eldsneytisnotkun 8,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.
*Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

GLOBE

Stóll

274.990 kr.

Þægilegur heimilisvinur með gráu tauáklæði,
stillanlegu baki, hnakkapúða og snúningsfæti.
Stærð: 78 × 80 × 113 cm

Skemill

64.990 kr.
Stóll og skemill

269.980 kr.
339.980 kr.

GLOBE

Fæst í svörtu, rauðu og ljósu leðri.
Stærð: 76 × 70 × 113 cm
Stóll

319.990 kr.
Skemill

69.990 kr.
Stóll og skemill

315.980 kr. 389.980 kr.

3.

1.
2.

NORA

Skemmtilegur bekkur t.d. við eldhúsborð
eða stakur. Svart PU leður og viðarfætur.
Stærð: 159 x 56 x 86 cm.

64.990 kr.
89.990 kr.

4.

6.
5.

7.

1. ALEX ljósakróna Ø: 24 cm. Svört 15.990 kr. Brass 17.990 kr. 2. OLLE
lukt. 16x46 cm H: 28 cm. 14.990 kr. 3. Poul Pava vatnsflaska, 0,65 l blágræn,
svört, bleik, græn eða glær 1.490 kr. 1.990 kr. 4–7. NORDIC COAL stell
frá Broste. 4. Krús 1.390 kr. 5. Salatskál Ø: 34,5 cm 9.990 kr. 6. Skál Ø: 15
cm 1.590 kr. 7. Krús með handfangi 1.490 kr.

KIRUNA

Hornsófi. Hægri eða vinstri. Dökkgrátt
slitsterkt áklæði.
Stærð: 236 × 200 × 78 cm

Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

MODENA

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Barstóll, rauður, hvítur og svartur.

23.990 kr. 29.990 kr.

KAMMA
159.990 kr. 199.990 kr.

LECCE

Barstóll, ljósgrár og svartur.

19.990 kr. 26.990 kr.

Þriggja sæta sófi með viðarfótum. Dökk- eða ljósgrátt
slitsterkt áklæði. Stærð: 201 x 84 x 105 cm

www.husgagnahollin.is
558 1100

109.990 kr.
139.990 kr.

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

TANGO

Tveggja sæta sófi.
Slitsterkt áklæði,
dökkgrátt, brúnt
eða orange.

TANGO

Hægindastóll og skammel. Slitsterkt áklæði, dökkgrátt eða brúnt.

99.990 kr.
119.990 kr.

Stóll

59.990 kr.
74.990 kr.
Skammel

23.990 kr.
29.990 kr.

Ævintýralegt haust í Höllinni
Skoðaðu úrvalið í blaðinu okkar
AFSLÁTTUR KR.

PARKER

50.000
RAYNA

Nettur hægindastóll með
Camel- brúnu slitsterku áklæði.
Stærð: 70 × 88 × 104 cm

Þægilegur hægindastóll með slitsterku
áklæði. Fæst grár,
svartur og ljós.
Stærð: 82 × 86 × 104 cm

39.990 kr. 89.990 kr.

Ævintýralegt
haust í Höllinni

FRIDAY

Tungusófi, hægri
eða vinstri tunga.
Dökkgrátt eða brúnt
áklæði.
Stærð:
260 × 170 × 87 cm

Þú finnur nýja bæklinginn okkar
á husgagnahollin.is
Reykjavík • Akur
eyri • Ísafjörður

www.husgagnahollin
.is

89.990 kr. 119.990 kr.

159.990 kr. 179.990 kr.

SKOÐUN

16

s k o ð u n ∙ F R É TT A B L A ð i ð

Hugarfarsbylting
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LAUGARDAGUR

Gunnar

P

Kristín
Þorsteinsdóttir

kristin@frettabladid.is

Stundum er
eins og
„strákarnir“
reisi skjaldborg hver um
annan.

rófkjör Sjálfstæðisflokksins hafa verið til
umræðu og einkum hefur verið bent á þá
staðreynd að frambærilegar konur hafi
víða borið skarðan hlut frá borði. Þannig
röðuðust til að mynda engar konur í efstu
sæti í kjördæmi formannsins, og annars staðar náðu
áberandi þingkonur ekki þeim árangri sem þær
vonuðust eftir.
Þetta geta varla verið góð tíðindi fyrir Sjálfstæðis
menn enda eðlilegast að í framvarðarsveit stjórn
málaflokka sé fólk af báðum kynjum og með sem
fjölbreyttastan bakgrunn. Formaður flokksins hefur
enda látið sig málið varða og jafnvel boðað aðgerðir til
að leiðrétta þennan augljósa halla.
Auðvitað hefur margvíslegur árangur náðst í jafn
réttisbaráttunni undanfarna áratugi. Þar hafa margar
konur ritað nafn sitt gylltu letri í söguna: frá Bríeti
Bjarnhéðinsdóttur til Jóhönnu Sigurðardóttur. Hér
var nýlega kvenkyns forsætisráðherra, auk þess sem
kynjahlutföll á Alþingi hafa verið allt að því jöfn
síðustu kjörtímabil. Enginn kippir sér lengur upp við
að konur gegni veigamiklum embættum.
Margt bendir hins vegar til að erfiðara sé að skola út
gamla hugarfarið en tölur frá opinberum stofnunum
gefa til kynna. Enn er launamunur kynjanna slíkur að
konur vinna að jafnaði einn mánuð „kauplaust“ á ári
hverju. Á dögunum hvarf eini kvenkyns forstjórinn
í Kauphöllinni úr starfi. Varla er staðreyndin sú að
skortur sé á hæfum konum í slíkar stöður?
Líklegri skýring er sú að enn sé nokkuð í land í jafn
réttisbaráttunni. Konur eiga það til að fá verri útreið
en karlmenn á opinberum vettvangi. Meðferðin sem
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Steinunn Valdís
Óskarsdóttir þurftu að þola í aðdraganda þess að þær
hættu afskiptum af stjórnmálum er lifandi vitnisburð
ur um það. Margir karlmenn sem voru í sambærilegri
stöðu sitja enn á þingi og gegna háum embættum.
Stundum er eins og „strákarnir“ reisi skjaldborg hver
um annan.
Þetta er heldur ekki séríslenskt fyrirbrigði. Í vikunni
var sagt frá því að kvenkyns starfsmenn Hvíta hússins
hefðu tekið höndum saman með skipulögðum hætti
til að tryggja að tekið yrði réttmætt tillit til tillagna
þeirra og framlags við fundarborðið. Margar konur
kannast við þetta vandamál á eigin skinni.
Engum hefur heldur dulist að Hillary Clinton virðist
þurfa að þola mun meiri skoðun en andstæðingur
hennar, Donald Trump, í aðdraganda forsetakjörs.
Hún verður fyrir árásum vegna heilsufars síns og með
ferðar á tölvupósti. Stöðugt er gefið í skyn að hana
skorti siðferðisþrek. Á meðan siglir Trump með sína
furðulegu viðskiptasögu tiltölulega lygnan sjó.
Ekki er gott að sjá í fljótu bragði hvers vegna karlar
og konur búa við þennan aðstöðumun. Þar skiptir
hugarfarið, hjá báðum kynjum, sennilega mestu máli.
Kannski þurfa konur alls staðar að taka starfskonur
Hvíta hússins sér til fyrirmyndar. Samtakamáttur
þeirra bar árangur gagnvart Obama forseta. Hví ekki
víðar?

ALLSHERJAR
ATKVÆÐAGREIÐSLA
Ákveðið hefur verið að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu
um kjör fulltrúa Verkalýðsfélagsins Hlífar á 42. þing
Alþýðusambands Íslands, sem haldinn verður á
Hilton Nordica í Reykjavík dagana 26.-28. október 2016.
Tillögum með nöfnum 5 aðalfulltrúa og 5 varafulltrúa
ber að skila á skrifstofu Hlífar fyrir kl. 16:00,
mánudaginn 26. september n.k.
Tillögunum ber að fylgja meðmæli minnst 60 félagsmanna.
Kjörstjórn Hlífar

Mín skoðun Logi Bergmann

Helvítis túristar

V

ið viljum endilega fá túrista. Við viljum bara ekki
fá þessa sem við erum með núna. Við viljum fá
túrista sem fara út á land og borga ógeðslega
mikið fyrir hótel og bílaleigubíla og mat. Og umfram allt
við viljum bara túrista sem kúka í klósett.
Við viljum alls ekki fá týpuna sem þvælist um landið
og húkkar sér far. Ojbara. Þetta lið sem er að njóta
náttúrunnar gangandi eða hjólandi er glatað. Hangandi
í tjöldum, jafnvel á stöðum sem eru ekki nákvæmlega
skilgreindir sem tjaldsvæði (og þar af leiðandi ekki
hægt að rukka fyrir) er eitthvað sem við höfum engan
húmor fyrir. Það lið getur bara verið í einhverjum öðrum
útlöndum. Það skilur enga peninga eftir hér.
Við viljum nefnilega bara þessa sem eyða. Ég átta
mig samt ekki alveg á hvernig við ætlum að velja þá.
Greiðslumat áður en þeir kaupa farseðil?
Já og meðan ég man: Svo viljum við rukka þá um alls
konar gjöld og vesen (sem við viljum að sjálfsögðu ekki
borga sjálf) og þeir eiga að tala fallega um landið og
alla staðina sem þeir fara á (sem við nennum ekki sjálf
að heimsækja). Svo mega þeir kaupa sér dýra hluti en
samt alls ekki í minjagripabúðum, af því að þær eru svo
óþolandi og við viljum ekki fylla allt af lundabúðum. Við
viljum sko bara vera með miðbæ sem er eins og hann var
í Reykjavík. Tómur.
Svo væri voða fínt ef þeir gætu bara komið alveg um
blánóttina til landsins. Af því við nennum ekki að vera
í Leifsstöð þegar það eru svona margir þar. Og það eru
bara takmörk fyrir hvað við nennum að stækka þessa
fokking flugstöð oft. En þeir mega fljúga innanlands
þegar þeim dettur í hug, og helst sem oftast, af því við
gerum það ekki af því að það er svo sjúklega dýrt.

Góðærisbarnið Ísland
Þessi umræða minnir mann á dyntóttan ungling sem
einhvern veginn nennir ekki að læra en vill samt ná
prófum. Nennir ekki að vinna en vill samt eiga pening.
En rétt eins og unglingurinn, munum við komast að því
að þetta virkar ekki alveg svona.
Haldið þið að Spánverjar hafi valið sér fulla Breta sem
uppistöðu í ferðamannastraumnum? (Afsakið þjóðar

alhæfingarfordómana). Að þeir hafi sest niður á fundi og
sagt: „Já. Ég held að lyktin af brennandi Bretum sé það
sem spænsk menning þarf mest á að halda.“ Ég held ekki.
Maður velur ekki hver kemur í heimsókn ef maður
er land. Nema að maður sé Norður-Kórea. Fólk kemur
hingað af því að það vill koma hingað. Og það kemur
hingað af því að þetta er soltið spennandi og óvenjulegt
og það ræður við það. Enn þá. Þangað til krónan eða
gullæðið klúðrar þessu. Og eins ótrúlega og það hljómar
þá er fólk ekkert spennt fyrir að borga alls konar skatta
og gjöld.
Í einhverjum útópískum draumi koma fram hug
myndir um að fá bara „fínu“ tegundina af túristum. Þessa
sem „skilur mikið eftir sig“. Veður ekki kúkandi um
landið þannig að það sé ekki lengur hægt að fara í berja
mó. Og finnst bara í fínu lagi að borga þúsundkall fyrir
vatnsflösku og pylsu.
Eigum við ekki að einfalda þetta: Sleppið því bara að
koma, en sendið endilega peninginn.

Er á meðan er
Ferðamannastraumur er akkúrat það. Straumur. Það
sem kemur allt í einu getur líka farið snögglega. Það
væri óstuð. En manni finnst það ekki ólíklegt miðað við
hvernig við tölum sjálf um þetta. Sum okkar eru eins og
maður að bjóða í partí, sem segir um leið að þetta verði
pottþétt glatað partí. En þið megið alveg koma ef þið
viljið. Bara ekki svona mörg. Og alls ekki vera með læti.
Ég hef farið til útlanda. Þar eru margir. Sérstaklega
þar sem eitthvað merkilegt er að sjá. Og ég veit að það
eru til yfirgangssamir ferðamenn sem þarf alveg að slá
á puttana á og að við þurfum að passa náttúruperlur og
laga ýmislegt í ferðaþjónustunni, og auðvitað er kominn
tími til að drífa í þessu öllu saman. En hættum að tala
allt hérna niður og tönnlast á því að við ráðum ekki við
þetta. Reynum að laga það sem við getum og gerum það
saman. Það er nefnilega svo merkilegt að af öllum þeim
sem koma hingað, þá finnst flestum þetta meiriháttar.
Og ef ég heyri einu sinni enn einhvern kvarta yfir því
að hann geti ekki verið einn með sjálfum sér við Gullfoss,
þá öskra ég.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Issn 1670-3871
FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is Þróunarstjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is Lífið: Sara McMahon sara@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

VIÐ ERUM FLUTT
Laugardaginn 17. september fögnum við
flutningi bílasölunnar 100 bíla í
Stekkjarbakka 4 við hliðina á Garðheimum.
Opið frá kl. 11-15.
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Komið og skoðið úrvalið hjá okkur og njótið
þess að fá rjúkandi heitt Merrild kaffi, ískalt
Egils Appelsín og KitKat.

Suzuki Swift 2015
GL - Sjálfskiptur - Bensín
Ekinn 70þ. km. - Á staðnum
Ásett verð 2.050.000,Tilboðsverð 1.890.000,-

Jeep 2014

Limited - Leður - BlueRay DVD
2 skjáir - 20” felgur - Á staðnum
Ásett verð 10.490.000,NÝR BÍLL FRÁ ÍS-BAND

Grand Cherokee - Sjálfskiptur
Bensín - Leður - Blue Ray - 20”
Ásett verð 10.790.000,NÝR BÍLL FRÁ ÍS-BAND

Grand Cherokee Overland
Sjálfskiptur - Dísel - Á staðnum
Ekinn 41þ. km.
Ásett verð 9.900.000,-

Raðnr. 100023

Raðnr. 100019

Raðnr. 152579

Ti
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59 ðs
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00 r
0, ð
-

Raðnr. 220460

Jeep 2016

Dodge Durango 2016

Outlander 2015
MMC Instyle Hybrid - Sjálfskiptur
Hybrid bensín - Leður
Ekinn 5þ. km.
Ásett verð 5.750.000,Raðnr. 152565

100 bílar ehf.
Stekkjarbakka 4
109 Reykjavík

Sjálfskiptur - Dísel - Leður
18” felgur - Ekinn 32þ. km.
Á staðnum
Ásett verð 6.900.000,-

Raðnr. 151816

517 9999

100bilar@100bilar.is
www.100bilar.is

Kia Rio EX 2015

Kia 2015

Jaguar XF 2014

Sportage EX Luxury - Sjálfskiptur
Dísel - Leður - Ekinn 66þ. km.
Ásett verð 5.190.000,-

Tilboðsverð 4.590.000,-

Raðnr. 152206

Opið virka daga frá 10 til 18
Laugardaga frá 11 til 15
Lokað sunnudaga

Beinskiptur - Dísel
Ekinn 56þ. km.
Á staðnum
Ásett verð 2.390.000,Raðnr. 220897
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Skólamál sett í forgang
Skúli Helgason
formaður skólaog frístundaráðs
Reykjavíkur

M

eirihluti borgarstjórnar
hefur blásið til sóknar í
skólamálum með aðgerðum í leikskólum og grunnskólum.
Aðgerðirnar eru í tíu liðum og fela
í sér að 919 milljónum króna er
bætt við fjárveitingar til skólamála
á þessu hausti.

Hærri framlög til sérkennslu
Framlög til sérkennslu í leikskólum og grunnskólum hækka
um nærri 250 milljónir sem er
afar mikilvægt því fagleg kennsla
og stuðningur við börn með sérþarfir er eitt þýðingarmesta verkefni skólasamfélagsins og mikilvæg
forsenda raunverulegs jafnréttis til
náms. Samhliða auknum fjárveitingum munum við rýna vandlega
hvernig sérkennsla og stuðningur
nýtist viðkomandi börnum því
eftirtektarvert er að hér á landi
minnkar þörf fyrir sérkennslu
ekki með hækkandi aldri ólíkt því
sem tíðkast t.d. í Finnlandi þar sem
mikil áhersla á snemmtæka íhlutun
skilar sér í mun færri nemendum

sem þurfa sérkennslu á mið- og
unglingastigi grunnskólans.

Efling faglegs starfs
Fjármagn eykst til faglegs starfs í
leikskólum og grunnskólum. Það er
sérstakt ánægjuefni að geta tryggt
starfsfólki leikskóla undirbúningstíma en tæpum 25 milljónum króna
verður varið til þessa í haust með von
um hækkun á næsta ári. Framlög til
kaupa á námsgögnum til skapandi
starfs í leikskólum hækka úr 1.800
kr. á barn í 3.000 kr. strax í haust. Þá
verður aukið fjármagn, 60 m. kr., veitt
til faglegrar stjórnunar í grunnskólum
á þessu hausti.
Fleiri ung börn á leikskóla
Vilji okkar stendur til þess að bjóða
yngri börnum á leikskóla og nú
mun u.þ.b. 200 börnum sem fædd
eru í mars og apríl 2015 bjóðast leikskólapláss frá og með áramótum.
Leikskólarnir fá 425 milljónir til
að fjármagna þessa þjónustu en
nákvæm dagsetning á inntöku einstakra barna verður háð rými og
stöðu starfsmannamála á einstökum
leikskólum.
Við munum ráðast í sameiginlegt
átak með Félagi leikskólakennara,
Félagi foreldra leikskólabarna og
háskólasamfélaginu um leiðir til
að laða fleira fagfólk til starfa. Við
höfum lagt mikla áherslu á að bæta
kjör skólafólks undanfarin tvö ár og
varið til þess á fjórða milljarð króna.

Markmið okkar allra
verður að tryggja skóla- og
frístundastarf í fremstu röð.
Þessar aðgerðir eru annar liður í því
að gera starf á leikskólum og grunnskólum eftirsóknarverðara.

Betri skólamatur
Fjárveitingar til leikskóla og grunnskóla vegna skólamáltíða hækka

verulega, eða um 156 m. kr. strax í
haust og nærri 360 m. kr. á næsta ári.
Fæðisgjald verður hækkað í leik- og
grunnskólum um 100 kr á dag fyrir
hvert barn frá 1. október. Þeir fjármunir munu fara óskiptir í hráefnisinnkaup til að bæta gæði máltíða.
Að auki mun hluta af hagræðingu
vegna hráefnisinnkaupa verða
skilað til baka, alls 45. m. kr. Skólar
í Reykjavík munu eftir breytinguna
búa við sambærileg framlög til hráefniskaupa og þau sveitarfélög sem
leggja mest í matarinnkaup fyrir
skólana.

Aukinn stuðningur við stjórnendur
Borgin leggur mikla áherslu á ábyrga
fjármálastjórn og mun auka ráðgjöf
og stuðning við stjórnendur varðandi
fjármál og rekstur, meðferð halla og
afgangs auk þess sem gerð verða ný
líkön um deilingu fjármagns.
Þessar fyrstu aðgerðir voru unnar
í samráði við stjórnendur leikskóla
og grunnskóla og verður áfram byggt
á þeim uppbyggilega anda sem einkenndi það samstarf. Sameiginlegt markmið okkar allra verður að
tryggja skóla- og frístundastarf í
fremstu röð í höfuðborginni.

Við flytjum snilligáfu
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Jafnréttismál
á krossgötum –
Jafnrétti án
mismununar?
Alda Hrönn Jóhannsdóttir
formaður Stéttarfélags lögfræðinga
Bragi Skúlason
formaður Fræðagarðs
Hugrún R. Hjaltadóttir
formaður Félags íslenskra félags
vísindamanna
Ragnheiður Bóasdóttir
formaður Félags háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins
Sigrún Guðnadóttir
formaður Stéttarfélags bókasafnsog upplýsingafræðinga

J

Jafnrétti almennt séð næst
ekki á meðan við höldum
áfram að tigna hinn testo
steronfyllta karl sem
rakið getur ættir sínar
til Noregskonunga og er
reiðubúinn til þess að láta
næsta endalausa viðveru á
vinnustað ganga fyrir öllu
öðru í tilverunni.

byrjun. Ein og sér er hún þó
aðeins merki í reit á pólitískum
rétttrúnaðarlista. Henni þarf að
fylgja eftir með aðgerðum og
róttækum hugarfarsbreytingum

sem við sjáum of lítil merki um
enn sem komið er. Þær tilraunir
sem gerðar hafa verið til breytinga
hafa í besta falli mætt sinnuleysi
eða góðlátlegu brosi. Viðbrögðin
við afdráttarlítilli lagasetningu
hafa verið þau að koma okkur upp
fjölbreyttu safni skilyrðinga og
afslátta af hugtakinu sem yfirleitt
er orðið algerlega merkingarlaust
þegar kemur að því að mæla
árangur okkar í málaflokknum.

Byggir á karllægum gildum
Launajafnrétti er þarna lýsandi
dæmi. Við höfnum launamun
n e m a h a n n s é byg g ð u r á
málefnalegum rökum. Svo tökum
við þennan „ómálefnalega“ mun
og „leiðréttum“ hann. Munurinn á
kjörum kynjanna á vinnumarkaði

16-2688 – HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

afnrétti er hugtak sem okkur
hefur gengið misvel að átta
okkur á hvað þýðir í raun.
Þetta er hugtak sem allir
eiga að þekkja og helst að vera
hjartanlega sammála um merkingu
þess. Raunin er þó líklega sú að
fæst okkar hafa krufið hugtakið til
mergjar og jafnframt er sjónarhorn
okkar á því misvítt og oft litað bæði
hagsmunum og öðrum viðhorfum.
En hvað þýðir þetta hugtak þá?
Hver er skilningur okkar á því og
hver er merking þess í raun?

Í sinni ákveðnustu mynd þýðir
jafnrétti að engum skuli mismunað á
nokkurn máta. Allir skuli vera jafnir.
Þessi mynd birtist í barnalögum nr.
76/2003 þar sem segir: „Barn á rétt
á að lifa, þroskast og njóta verndar,
umönnunar og annarra réttinda í
samræmi við aldur sinn og þroska
og án mismununar af nokkru tagi.“
Yfirlýst markmið laganna um jafna
stöðu og jafnan rétt kvenna og
karla nr. 10/2008 er líka að „Allir
einstaklingar skulu eiga jafna
möguleika á að njóta eigin atorku
og þroska hæfileika sína óháð kyni.“
Við þurfum hins vegar ekki
viðamikla skoðun á umhverfi okkar
til að sjá að börnum er mismunað
á marga vegu og að konur eiga
ekki sömu möguleika til að „njóta
eigin atorku og þroska hæfileika
sína“ og karlar. Hið sama á við
þegar við horfum með gleraugum
þjóðernis, litarháttar, trúarbragða,
kynhneigðar, heilsufars, aldurs og
yfirleitt öllu því sem á einhvern hátt
skiptir okkur í hópa.
Lagasetning er í sjálfu sér góð

er afsprengi mismunar á félagsog hagfræðilegri stöðu þeirra.
Vinnumarkaðurinn byggir enn að
mestu á hefðbundnum karllægum
gildum og hugmyndum karla
um æskilega hegðun á vinnustað
og vinnumarkaði. Leiðréttur
launamunur er því ekki mælikvarði
á neitt annað en það hvernig konum
gengur að hegða sér eins og karlar.
Kjarajafnrétti kynjanna næst
ekki með lagasetningu eða
reglugerðum einum saman, fremur
en annað jafnrétti, þótt hvort
tveggja sé góðra gjalda vert. Til að
ná kjarajafnrétti verðum við að
breyta verðmætamati okkar á þann
veg að við viðurkennum kvenlæg
gildi til jafns við hin karllægu. Það
þýðir ekki gjaldfellingu á karllægum
gildum þótt þau missi algildingu
sína. Það felur því ekki í sér neina
niðurlægingu fyrir karla, en það
þýðir að við hverfum frá núverandi
niðurlægingu fyrir konur. Þar til við
höfum nálgast það markmið verður
jafnrétti kynjanna aldrei annað en
réttur kvenna til að hegða sér eins
og karlar.
Jafnrétti almennt séð næst ekki
á meðan við höldum áfram að
tigna hinn testosteronfyllta karl
sem rakið getur ættir sínar til
Noregskonunga og er reiðubúinn
til þess að láta næsta endalausa
viðveru á vinnustað ganga fyrir öllu
öðru í tilverunni. Við verðum að
byrja á því að viðurkenna kynjaða
kynþáttarembu okkar og glíma við
hana af festu.
Greinin er önnur grein af þremur
um jafnréttismál.

til þeirra sem rækta hana

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA
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Nýjast

Undankeppni EM 2017 í knattspyrnu

Ísland - Slóvenía

4-0

1-0 Hallbera Guðný Gísladóttir (11.), 2-0
Dagný Brynjarsdóttir (21.), 3-0 Dagný (46.),
4-0 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (68.).

Ísland er öruggt með sæti í úrslitakeppni EM 2017 í Hollandi. Liðið
mætir Skotlandi í lokaleik sínum í
keppninni á þriðjudagskvöld.
Staðan
Ísland
Skotland
Slóvenía
Hvíta-R.
Maked.

L
7
7
7
7
8

S
7
6
3
2
0

J
0
0
0
0
0

T
M Stig
0 33-0 21
1 28-6 18
4 21-17 9
5 8-20 6
8 4-51 0

Pepsi-deild karla

ÍBV - Stjarnan

0-1 Guðjón Baldvinsson (19.), 1-1 Aron
Bjarnason (61.), 1-2 Guðjón (72.).

1-2

Guðjón Baldvinsson skoraði tvö
mörk í fyrsta sigri Stjörnunnar
síðan 4. ágúst. Eyjamenn eru aftur á
móti í mikilli fallhættu.
Olísdeild karla

Valur - Selfoss

23-36

Alexander Örn Júlíusson 5, Heiðar Þór Aðalsteinsson 4 – Einar Sverrisson 8, Elvar Örn
Jónsson 7/2.

Enska úrvalsdeildin
Dagný Brynjarsdóttir skoraði tvö mörk í gær en hér fagnar hún öðru þeirra með Berglindi Björgu Gunnarsdóttur (20) í gær. Fréttablaðið/Anton brink

Draumurinn rættist

Ísland tryggði sér í gær sæti í lokakeppni EM og fagnaði því með glæsilegum 4-0
sigri á Slóveníu á Laugardalsvelli í gærkvöldi. Ísland er með markatöluna 33-0.
Fótbolti Ísland er komið í úrslitakeppni Evrópumótsins þriðja skiptið í röð og sendi í gær enn og aftur
skýr skilaboð til umheimsins um
að enn frekari afrek á sviði knattspyrnunnar séu í vændum.
Íslenska liðið vann öruggan 4-0
sigur á Slóveníu í næstsíðasta leik
sínum í undankeppni mótsins og er
á toppi síns riðils með fullt hús stiga,
33 skoruð mörk og ekkert fengið á
sig eftir sjö leiki.
Aðeins tvær aðrar þjóðir hafa
farið í gegnum undankeppnina án
þess að fá á sig mark. Það eru Þjóðverjar, nýkrýndir Ólympíumeist-

arar og sigurvegarar síðustu fimm
Evrópumóta, og Frakkar en þessar
tvær þjóðir eru ásamt Bandaríkjamönnum í efstu þremur sætum
styrkleikalista FIFA. Segir það sitt
um afrek íslenska liðsins.

Allt helst í hendur
Af þeim átján leikmönum sem voru
á skýrslu íslenska liðsins í gær fóru
fimmtán á EM 2013 og níu voru
einnig á EM í Finnlandi fyrir sjö
árum. Freyr Alexandersson landsliðsþjálfari er ekki í vafa um að
reynsla leikmanna sé helsta ástæða
stöðugrar velgengni þess.

„Það er auðvelt að gera mistök ef
maður er ekki einbeittur en ég held
að við búum yfir gæðum, reynslu og
þroska auk þess sem undirbúningur
og umgjörð hefur verið góð. Allt
helst þetta í hendur,“ segir stoltur
þjálfarinn við Fréttablaðið.
Og hann bætir því við að þó svo
að fæstir séu að fara á sitt fyrsta stórmót hungri leikmenn í meira. „Allar
búa þær yfir mikilli löngun til að
fara aftur og gera betur. Ég held að
það muni hjálpa okkur.“
Ísland mætir Skotlandi í lokaleik
riðilsins á þriðjudag klukkan 17.00.
eirikur@frettabladid.is

Saga Íslands á EM
EM 2009 í Finnlandi

Laugardalsvöllur var nánast
ísilagður þann
30. október
2008 er Ísland
tryggði sér sæti
í lokakeppni
stórmóts fyrst
A-landsliða í
knattspyrnu með
3-0 sigri á Írlandi.
Stelpurnar fengu ógnarsterkan
riðil í lokakeppninni en Ísland fékk
sannkallað flugstart er Hólmfríður
Magnúsdóttir skoraði eftir aðeins
sex mínútur í fyrsta leiknum
á mótinu, gegn Frökkum. Þær
frönsku unnu að lokum 3-1 sigur
eftir að hafa fengið tvær vítaspyrnur í leiknum. Ísland fékk líka
víti en Margréti Láru Viðarsdóttur
brást bogalistin.
Í kjölfarið fylgdu tvö naum
1-0 töp gegn Noregi og verðandi
meisturum Þýskalands og Ísland
féll úr leik.

EM 2013 í Svíþjóð

Aftur fékk Ísland
þátttökurétt í
lokakeppni eftir
umspil, í þetta
sinn eftir tvo
3-2 sigra gegn
Úkraínu.
Ísland mætti reynslunni ríkari í
lokakeppnina í Svíþjóð og náði 1-1
jafntefli gegn Noregi, bronsliði EM
2009. Þar fékk Margrét Lára annað
tækifæri af vítapunktinum og
henni brást ekki bogalistin.
Aftur mætti Ísland verðandi
Evrópumeisturum Þýskalands í
riðlakeppninni og tapaði nú 3-0.
En stelpurnar áttu góðan möguleika á sæti í 8-liða úrslitunum og
gulltryggðu það með 1-0 sigri á
Hollandi. Dagný Brynjarsdóttir var
hetja Íslands í þeim leik.
Stelpurnar mættu ofjörlum
sínum í fjórðungsúrslitunum og
féllu úr leik eftir 4-0 fyrir gestgjöfunum.

Chelsea - Liverpool

1-2

0-1 Dejan Lovren (19.), 0-2 Jordan Henderson (36.), 1-2 Diego Costa (61.).

Um helgina

Beinar útsendingar laugardags
09.55 Formúla 1 - æfingSport
10.30 LPGA: Evian Ch.Sport 4
10.55 Leganés - BarcelonaSport
11.20 Cardiff - Leeds 
Sport 2
11.30 Italian Open  Golfstöðin
12.50 Formúla 1 - tímataka  Sport 3
13.25 Bayern - Ingolstadt  Sport 5
13.50 Hull - Arsenal Sport
13.50 KA - Grindvaík 
Sport 2
16.20 Everton - M’brough  Sport 3
Beinar útsendingar sunnudags
10.30 LPGA: Evian Ch. 
Sport 4
10.50 Watford - Man. Utd. Sport
11.00 Italian Open Sport
11.30 Formúla 1 - Singapúr  Sport 3
13.05 Crystal P. - Stoke 
Sport 2
13.25 Augsburg - Mainz 
Sport 5
13.30 FH - Valur Sport
15.20 Tottenham - Sunderl. Sport 2
15.55 Víkingur R - Fylkir Sport
18.40 Espanyol - Real M.  Sport 2
20.00 NFL: Rams - Seahawks Sport
Frumsýningar á leikjum
L 16.15 Leicester - Burnley  Sport 2
L 17.30 WBA - West Ham  Sport 3
L 18.00 Man. City - B’mouth Sport 2
S 16.00 S’ton - Swansea 
Sport 3
Undankeppni EM 2017 í körfubolta
L 16.00 Ísland - Kýpur Laugardalsh.
Pepsi-deild karla
S 14.00 FH - Valur  Kaplakrikav.
S 16.00 KR - Fjölnir Alvogenv.
S 16.00 Víkingur R. - Fylkir Víkingsv.
Olísdeild kvenna
L 13.30 Fram - Stjarnan Framhús
L 15.00 Valur - ÍBV Valshöllin
L 16.00 Grótta - Selfoss Hertz-h.
L 16.00 Fylkir - Haukar Fylkishöll
Olísdeild karla
S 15.00 ÍBV - Akureyri  Vestm.ey.
Inkasso-deildin
L 14.00 Huginn - HK Fellavöllur
L 14.00 Haukar - Selfoss Ásvellir
L 14.00 KA - Grindavík Akureyri
L 14.00 Keflavík - Þór Nettóv.
L 14.00 Fram - Fjarðab. Laugard.v.

LAU G ARDA G UR

17. september 2016
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Þurfum að spila okkar besta leik
Körfubolti Íslenska körfuboltalandsliðið freistar þess í dag að
tryggja sér sæti á öðru Evrópumótinu í röð. Ísland mætir Belgíu
í Laugardalshöllinni klukkan 16.00
og þarf að vinna til að eygja von um
að komast á EM á næsta ári.
Önnur úrslit þurfa einnig að vera
hagstæð en það er ekki nema fyrir
færustu tölfræðinga að skilja hvernig árangur liðanna í 2. sæti riðlanna í
undankeppni EM er reiknaður.
„Það væri þægilegra ef þetta
lægi fyrir, að ákveðin úrslit myndu
duga, en þetta truflar okkur ekkert
sérstaklega mikið,“ sagði landsliðs-

við það,“ sagði Hlynur sem hefur
spilað stórvel í undankeppninni.
Til marks um það hefur aðeins
einn leikmaður tekið fleiri fráköst
í undankeppninni en Hlynur og
aðeins tveir eru með fleiri framlagsstig að meðaltali í leik. Þá er Hlynur
númer fimm á listanum yfir flestar
stoðsendingar í undankeppninni,
með fimm slíkar að meðaltali í leik.
„Mér líður mjög vel. Ég var svolítið lengi af stað en þetta hefur
gengið vel upp á síðkastið og vonandi heldur það áfram,“ sagði Hlynur sem leikur landsleik númer 103 í
dag. – iþs

Tæki

Hlynur hefur verið magnaður í undankeppni EM 2017. fréttablaðið/anton brink

Það eru Tækifærisdagar hjá okkur
allan septembermánuð.

færi

FH-ingar eru með níu fingur á Íslandsbikarnum. fréttablaðið/anton brink

fyrirliðinn Hlynur Bæringsson í
samtali við Fréttablaðið í gær. Hann
segir að Ísland þurfi að eiga toppleik
til að vinna sterkt lið Belga.
„Við þurfum að spila okkar besta
leik í langan tíma og við stefnum að
því. Það er skemmtileg áskorun,“
sagði fyrirliðinn um leikinn í dag.
Fyrri leikurinn gegn Belgum var
jafn lengst af þótt hann hafi á endanum tapast með 15 stigum, 80-65.
„Við gátum spilað við þá á löngum
köflum. Í fyrra spiluðum við æfingaleik við þá og töpuðum illa en síðasti leikur var jafn þangað til í fjórða
leikhluta. Við fengum sjálfstraust

Kælitæki, eldunartæki, þvottavélar,
þurrkarar ásamt fleiri vörum frá Siemens
og Bosch á Tækifærisverði.
Líttu inn og gerðu góð kaup.

FH getur tryggt
sér titilinn

Fótbolti FH getur tryggt sér áttunda Íslandsmeistaratitilinn í sögu
félagsins þegar það tekur á móti
Val í fyrsta leik 20. umferðar Pepsideildar karla á morgun. Með sigri
nær FH 10 stiga forskoti á toppnum
og tryggir að Íslandsbikarinn verði
áfram í Kaplakrika.
Tveir aðrir leikir fara fram í Pepsideild karla á morgun; Víkingur R.
tekur á móti Fylki og Fjölnir sækir
KR heim.
Með sigri í Víkinni fara Fylkismenn upp úr fallsæti í fyrsta sinn í
langan tíma og setja mikla pressu á
Víking Ó. og ÍBV.
Leikur KR og Fjölnis er svo gríðarlega mikilvægur í baráttunni um
Evrópusæti. KR er fimm stigum á
eftir Fjölni og þarf nauðsynlega á
sigri að halda en Fjölnismenn yrðu
eflaust ánægðir með jafntefli. – iþs

Nielsen lánaður
til Frakklands
Handbolti ÍBV hefur lánað markvörðinn Stephen Nielsen til franska
úrvalsdeildarliðsins Aix út þetta ár.
Arnar Pétursson, þjálfari ÍBV, staðfesti þetta í samtali við Fréttablaðið
í gær.
Aix er í markvarðarkröggum
vegna meiðsla Norðmannsins Ole
Erevik en Nielsen er ætlað að fylla
hans skarð. Nielsen mun leika með
Aix út þetta ár en síðasti deildarleikur liðsins er 21. desember. Nielsen kemur svo aftur til ÍBV og byrjar
að spila með liðinu eftir hléið vegna
HM 2017.
Nielsen, sem er 31 árs, er danskur
en fékk íslenskan ríkisborgararétt
í desember í fyrra. Hann lék sinn
fyrsta landsleik fyrir Ísland gegn
Portúgal í janúar á þessu ári. – iþs

A
Uppþvottavél

Hrærivél
600 W. Fylgihlutir: Grænmetiskvörn,
hakkavél, sítrónupressa og blandari.
Tækifærisverð:

MUM 4880

34.900 kr.

Orkuflokkur

Alklæðanleg. 13 manna. Fimm kerfi.
Tímastytting. 44 dB.

Öryggisgler

Kæli- og frystiskápur
Hvítur. „crisperBox“-skúffa. „coolBox“-skúffa. „lowFrost“-tækni. 39 dB.
H x b x d: 186 x 60 x 65 (+5 sm
handfang).

Fullt verð: 49.900 kr.

Tækifærisverð:

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

SMV 53N90EU

109.900 kr.
Fullt verð: 149.900 kr.

KG 36EBW30

109.900 kr.
Fullt verð: 139.900 kr.

Keramíkhelluborð

A

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Tækifærisverð:

Veggofnar

66 lítra ofnrými. Átta ofnaðgerðir.
Keramíkhelluborð.
Tækifærisverð:

HA 723220U

Tækifærisverð:

ET 651NE17E

59.900 kr.

Orkuflokkur

Eldavél

Án ramma. Snertisleði. 60 sm.

Fullt verð: 79.900 kr.

67 lítra ofnrými. Fimm ofnaðgerðir, þar
á meðal 3D-heitur blástur.
Tækifærisverð (hvítur):

HBA 20B122S

Tækifærisverð (stál):

HBA 20B152S

94.900 kr.

59.900 kr.

Fullt verð: 119.900 kr.

Fullt verð: 78.900 kr.

Nóatúni 4 Sími 520 3000
www.sminor.is

helgin
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Tugir kílóa af hveiti og sykri
Lilja Katrín Gunnarsdóttir styður Kraft, stuðningsfélag fólks sem hefur veikst af krabbameini, með kökubakstri. Fréttablaðið/Vilhelm

Lilja Katrín Gunnarsdóttir styrkir gott málefni með kökubakstri í heilan sólarhring. Hún opnar heimili sitt fyrir
gestum sem geta keypt af henni góðgæti með góðri samvisku. Matarbúrið er sneisafullt af hráefni til baksturs.

F

yrsta kaka Lilju Katrínar Gunnarsdóttur fer í
ofninn á hádegi í dag og
síðasta kakan sólarhring
síðar, eða klukkan tólf á
hádegi á morgun. Á þessum sólarhring og á sunnudaginn er
fólk velkom-

ið í kaffi og kökur heima hjá Lilju að
Melgerði 21 í Kópavogi. Á heimilinu
verða styrktarbaukar þar sem fólk
getur styrkt Kraft, stuðningsfélag
fólks sem hefur greinst með krabbamein, og rennur allur ágóðinn til
félagsins. „Búrið er sneisafullt af
birgðum. Hér eru 25 kíló af sykri
í svona iðnaðarpoka, ég er
svolítið hrædd um að
geitungarnir verði
sólgnir í þetta,“
segir Lilja
sem þurfti
að vísa
einum

kræsnum geitungi úr búrinu þegar
ljósmyndari var í heimsókn. „Þá er
ég með 32 kíló af hveiti og tæpa 10
lítra af rjóma,“ segi Lilja frá.
Fyrsta kakan verður Snickerseplakaka sem hún deilir uppskrift
að. „Svo er ég með margar góðar
kökur í huga, ég ætla að gera karamelluköku og karamellur, leika mér
með marengs, gera bollakökur og
hnetusmjörsostaköku sem er afar
góð,“ segir Lilja með tilhlökkun.
Þótt hún ætli að baka í sólarhring
þá gætir ekki mikils kvíða því henni
finnst gaman að baka.
Fjölskyldan styður framtakið.
„Maðurinn minn styður við mig,

Hér eru 25 kíló af sykri
í svona iðnaðarpoka,
ég er svolítið hrædd
um að geitungarnir
verði sólgnir í þetta.

sem er frábært enda er ég búin að
opna heimilið fyrir fólki í sólarhring.“
Lilja minnir á að fólki er velkomið
að fá sér köku á heimili hennar
þennan sólarhring og þannig
styrkja gott málefni. „Hingað er allt
gott fólk velkomið. En það verður að
átta sig á því að þetta er ekki veitingastaður,“ segir Lilja.
Þeir sem komast ekki í kökuboðið
geta lagt beint inn á Kraft í gegnum
styrktarsíðu þeirra og merkja
greiðslurnar Bökunarmaraþon eða
Blaka svo Lilja viti hvað hún hefur
safnað miklu.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Snickers-eplakaka
Mulningur
1/2 bolli Kornax-hveiti
1/2 bolli haframjöl
1/2 bolli púðursykur
1/2 tsk. lyftiduft
Smá salt
75 g kalt smjör, skorið í teninga

Snickers-eplakaka.

Hitið ofninn í 180°C. Blandið öllum
hráefnum í mulninginn saman
þar til blandan er orðin að grófri
mylsnu. Kælið í ísskáp á meðan þið
búið til fyllinguna.

Eplablanda
3-4 stór epli
(afhýdd og skorin í litla bita)
3 msk. brætt smjör
2 msk. Kornax-hveiti
1 msk. sítrónusafi
1 tsk. vanilludropar
3 msk. mjólk
1/4 bolli púðursykur
1/2 tsk. kanill
Smá salt
3 Snickers (söxuð)

Blandið hveiti og smjöri vel saman í

skál. Hrærið því næst sítrónusafa og
vanilludropum vel saman við.
Bætið púðursykri, kanil og salti
saman við og hellið þessari blöndu
yfir eplin og hrærið svo hún hylji
eplin.
Hellið eplablöndunni í eldfast
mót. Raðið Snickers-bitunum yfir
blönduna.
Dreifið mulningnum yfir. Bakið í
30 til 35 mínútur. Leyfið kökunni að
kólna í að minnsta kosti 10 mínútur
áður en þið berið hana fram – að
sjálfsögðu með rjóma eða vanilluís.

SYNC samskiptakerfi með
Bluetooth og neyðarhringingu
er nú staðalbúnaður

Hann höfðar jafnt til þeirra sem kunna að meta framúrskarandi akstursánægju og þeirra sem velja sparneytni og öryggi.

BEINSKIPTUR
FRÁ

Ford Fiesta er mest seldi smábíll Evrópu. Það kemur ekki á óvart því
útlitið er rennilegt og staðalbúnaðurinn glæsilegur. Þar á meðal er SYNC
samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112.

FORD FIESTA

2.390.000

SJÁLFSKIPTUR
FRÁ

NÝR FORD FIESTA

2.740.000

KR.

KR.

Fiesta er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur
verið valin vél ársins (International Engine of the Year), þrjú ár í röð.
Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Fiesta, mest selda smábíls Evrópu
- komdu og prófaðu

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

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

Kynntu þér Ford Fiesta betur: Hiti er í framsætum og 4,2'' TFT upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenu lág fyrir bensínvél. Beinskiptur Fiesta fær frítt í stæði í
miðborg Reykjavíkur. Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög
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Já, ráðherra
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Nokkrir aðstoðarmanna sem starfa á Alþingi gáfu sér tíma til myndatöku. Aðrir voru uppteknir í aðkallandi verkefnum fyrir ráðherra. Frá vinstri: Eva Bjarnadóttir, Unnsteinn Jóhannsson, Svanhildur Hólm Valsdóttir, Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Sunna Gunnars Marteinsdóttir. Fréttablaðið/Eyþór

Aðstoðarmenn og ráðgjafar ráðherra og þingmanna vinna langan
vinnudag. Það má segja að þeir séu í vinnunni þegar síminn hringir.
Þeir þurfa að vera sérfræðingar í flóknum málum, ritfærir og orðhagir og sumir hafa meira að segja lagt sig í hættu fyrir yfirmanninn.
Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir

V

kristjana@frettabladid.is

innutímanum er
best lýst með „alltaf,
alls staðar“. Þetta
er óreglulegt, fjölbreytt og yfirgripsmikið starf og ekki
hægt að stóla á ákveðinn tíma yfir
daginn eða í vikunni. Ég segi gjarnan
að ég sé í vinnunni þegar síminn
hringir,“ segir Jóhannes Þór Skúlason, aðstoðarmaður Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar, formanns
Framsóknarflokksins, og lýsir vel
krefjandi vinnuumhverfi aðstoðarmanna og ráðgjafa á Alþingi.
Inga Hrefna Sveinbjarnardóttir,
aðstoðarmaður Kristjáns Þórs
Júlíussonar heilbrigðisráðherra,
segir eðli starfsins þannig að hún
sé meira og minna alltaf í vinnunni.
„Til dæmis getur sumarfrí á Seyðisfirði orðið að meintu sumarfríi
þegar óvænt verkefni koma upp,“
segir hún.
Eva Bjarnadóttir sem er aðstoðarmaður Oddnýjar Harðardóttur, formanns Samfylkingarinnar, segist
vinna í skorpum. „Maðurinn minn

vill meina að þetta sé ekki alvöru
vinna heldur lífsstíll, en það fer
algjörlega eftir verkefnum hvenær
ég vinn,“ segir hún.
„Hann er mjög svipaður vinnutíma ráðherrans – getur verið alla
daga vikunnar og mjög ófyrirsjáanlegur,“ segir Svanhildur Hólm Valsdóttir, aðstoðarmaður Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra, um
vinnutíma sinn.
„Það væri kannski nær að spyrja
hvernig vinnuvikan er því það er
enginn fastur vinnutími í þessu
starfi,“ segir Ingvar Pétur Guðbjörnsson, aðstoðarmaður Ragnheiðar Elínar Árnadóttur iðnaðarráðherra. „Ég er að vinna um 50-70
klukkustundir á viku, allt eftir því
hver verkefnastaðan er hverju sinni.
Stystu dagarnir eru oftast yfir blá
sumarið (8-10 klst.), en dagarnir fara
upp í 14-16 klukkustundir þegar
mest álag er. Sjaldan sem maður fær
frí bæði laugardag og sunnudag.“
Aðstoðarmaður Ólafar Nordal
innanríkisráðherra, Þórdís Kolbrún
Gylfadóttir, tekur undir með öðrum
aðstoðarmönnum um það hversu
óútreiknanlegur hver starfsdagur
geti orðið. Hún er þó heppin að því
leyti að njóta oftast helgarfrís með
fjölskyldunni. „Ráðherrann minn

Prentaði út eintak
af ræðunni og tók
bíl ráðuneytisins
sem þá var Toyota
Yaris. Hélt af stað
og lenti undir Eyjafjöllum í aftakaveðri.
Ingvar Pétur Guðbjörnsson
aðstoðarmaður Ragnheiðar
Elínar Árnadóttur

er þó duglegur að taka sér frí um
helgar og þar með hef ég fengið að
nýta þær vel með fjölskyldunni. Það
skiptir miklu máli að hlaða batteríin
og vera með fólkinu sínu. Auðvitað
er maður samt alltaf á vaktinni,
oft að ræða málin á kvöldin o.s.frv.
Það fylgir þessu og mörgum öðrum
störfum,“ segir hún.
Lögfræðilegur aðstoðarmaður

Ólafar, Kristín Haraldsdóttir, segir
vinnutíma sinn mjög breytilegan. „Vinnudagurinn getur hlaupið
frá því að vera venjulegur 8 tíma
vinnudagur og allt upp í 12-13
tíma,“ segir hún.
Unnsteinn Jóhannsson, aðstoðarmaður Óttars Proppé, þingmanns
Bjartrar framtíðar, minnir á að í raun
ljúki vinnudeginum aldrei. „Maður
er stöðugt að fylgjast með fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og bregðast
við þó maður sé í miðju partíi eða að
elda kvöldmat.“

Lagði sig í hættu fyrir ráðherra
Aðstoðarmennirnir sinna ýmsum
óvenjulegum verkefnum. Ingvar
Pétur minnist þess þegar hann fór
í aftakaveðri á smábíl til þess að
halda ræðu fyrir ráðherra í Mýrdal.
„Eitt af mörgu eftirminnilegu var
að þurfa að hlaupa í skarðið fyrir
ráðherra þegar hún átti að flytja
ræðu á aðalfundi Ferðaþjónustu
bænda í Mýrdalnum. Það kom
óvænt upp fundur í bænum um
morguninn sem hún gat alls ekki
sleppt og hún átti að flytja ræðuna í
kringum hádegið. Ég var því beðinn
um að renna austur og flytja ræðuna
í hennar stað. Prentaði út eintak af
ræðunni og tók bíl ráðuneytisins
sem þá var Toyota Yaris. Hélt af stað
og lenti undir Eyjafjöllum í aftakaveðri og mátti hafa mig allan við að
halda mér á veginum. Náði svo loks
í Mýrdalinn, inn í fullan fundarsal
og nánast beint í ræðustól með ræðu
sem var ráðherraræða í 1. persónu.
Ég var þarna hálf móður og másandi að lesa og umbreyta ræðunni
jafnóðum með orðunum „fyrir
hönd ráðherra“ og „ráðherra telur“
o.s.frv. Það hafðist og ég held að ég
hafi sloppið skammlaust frá þessu.
Allavega fékk ræðan góðar undirtektir fundarmanna – en það voru
nokkrir svitadropar sem komu á
ennið meðan ég var að stagla í gegnum hana og ég gleymi þessu seint,
ekki síst vegna veðursins sem var á
leiðinni,“ segir Ingvar Pétur.

Byggði Lego-endur með Cameron
Jóhannes Þór nefnir einnig óvenjulegt verkefni. „Ef óvenjulegt er eitthvað sem ekki gerist á hverjum
degi, þá má t.d. nefna hluti eins og
að skipuleggja Northern Future
Forum og sitja inni í fundarherbergi
með forsætisráðherra Bretlands að
byggja Lego-endur. Það var vissulega
óvenjulegt,“ segir Jóhannes Þór.
Eva minnist þess þegar hún tók
upp myndband með Oddnýju.
„Ætli það sé ekki þegar við tókum
upp myndbandið af Oddnýju með
barnabörnunum hennar. Það átti
að fjalla um fjárlögin sem hún gerði
fyrir árið 2013 og eitthvað alvarlegt,
en svo voru krakkarnir svo fyndnir
að við komumst ekkert áfram fyrir
hlátursköstum. Ég hélt á mæknum
og andköfin og hlátursrokurnar í
mér heyrast mjög vel þegar horft
er á myndbandið sem 63 þúsund
manns hafa nú séð á Facebook.“
Mældi blóðþrýsting ráðherra
Það getur líka komið í hlut aðstoðar
manna að fylgjast með heilsu yfirmanna sinna þegar mikið mæðir á
þeim. Eins og í tilfelli Ingu, aðstoðarmanns heilbrigðisráðherra. „Í síðustu viku mældi ég blóðþrýstinginn
í ráðherra svona til að fullvissa mig
um að hann væri við hestaheilsu.
Það var nokkuð óvenjulegt verkefni,“ segir hún.
Sérfræðingur um fjós
Þá minnist Lísa Kristjánsdóttir,
aðstoðarmaður Katrínar Jakobsdóttur, formanns Vinstri grænna,
þess þegar hún varð vitni að heldur
óvanalegri sérþekkingu yfirmanns
síns.
„Í starfi þar sem enginn dagur
er líkur gærdeginum er venjulegt
meira frábrugðið en það óvenjulega.
En margt er hins vegar eftirminnilegt. Afar minnisstæð og skemmtileg er kjördæmaheimsókn frá því í
fyrra. Þar vorum við staddar á hlaðinu hjá bónda nokkrum sem var að
reisa myndarlegt fjós. Birtist mér ↣
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Staðreyndir um
aðstoðarmenn ráðherra

12

ár er lengsti starfstími
aðstoðarmanns, en Ármann Kr.
Ólafsson starfaði fyrir þrjá
ráðherra í fimm ráðuneytum.

Tvenn hjón hafa verið aðstoðarmenn ráðherra. Jón Þór Sturluson og Anna Sigrún
Baldursdóttur, Geir Haarde og Inga Jóna
Þórðardóttir. Sonur Ingu Jónu starfaði sem
aðstoðarmaður, Borgar Þór Einarsson.

3 af 10

ráðherrum ríkisstjórnarinnar eru fyrrverandi aðstoðarmenn.

flestir
aðstoðarmenn
Þeir ráðherrar sem
hafa verið með flesta
aðstoðarmenn og
ráðgjafa eru Davíð
Oddsson, Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson
og Jóhanna Sigurðardóttir.

Ragnheiður Elín
Árnadóttir
starfaði sem
aðstoðarmaður í 9 ár.
Styst starfaði
Björn
Dagbjartsson
eða í 115 daga
1979-1980.

enginn
aðstoðarmaður
Frá 1991 hefur það
aðeins gerst einu sinni
að ráðherra hafi ekki
ráðið sér aðstoðarmann. Það var Kolbrún Halldórsdóttir
sem var ráðherra árið
2009 í nokkra mánuði.

Dæmigerður aðstoðarmaður ráðherra
Háskólamenntaður karl í kringum 36 ára aldurinn.
Kynjahlutföllin hafa verið að lagast, sér í lagi með
þessari ríkisstjórn og síðustu. Fjölmiðlafólk hefur
orðið algengara á síðustu árum.
farsælir Margir fyrrverandi aðstoðarmenn hafa
fengið framgang í atvinnulífinu. Til að mynda Ari Edwald,
Ásdís Halla Bragadóttir og Orri Hauksson, forstjóri Símans.
mesta umfjöllunin Sá aðstoðarmaður sem mest hefur verið fjallað
um er aðstoðarmaður Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, Gísli Freyr Valdórsson, sem hætti vegna leka á upplýsingum um hælisleitanda.
Bræðurnir Páll og Árni Magnússynir hafa báðir starfað sem aðstoðarmenn.
Heimildir: Hverjir verða aðstoðarmenn ráðherra? Fræðigrein eftir Gest Pál
Reynisson, stjórnmála- og stjórnsýslufræðing, og Ómar H. Kristmundsson,
prófessor við Háskóla Íslands.

MÁLSTOFA UM HEILAHEILSU
Árlega er alþjóðlega Alzheimersdagsins hinn 21. september minnst
um heim allan. Alzheimersamtökin munu í tilefni dagsins standa fyrir
málstofu á Reykjavík Natura, (gamla Hótel Loftleiðir) miðvikudaginn
21. september 2016 kl. 17-19 undir heitinu Heilaheilsa.
Dagskrá:
• Hreyfing og heilaheilsa
Janus Guðlaugsson PhD, lektor við Íþrótta- og heilsubraut HÍ
• Tengsl milli svefns og heilabilunar
Guðlaug Þórsdóttir öldrunarlæknir
• Oooooog....brosa!
Sr. Oddur Bjarni Þorkelsson, prestur í Dalvíkurprestakalli
• Það er eins og það lifni eitthvað inní mér
Magnea Tómasdóttir, söngkona og tónlistarkennari
• Ný heimasíða kynnt
Sirry Sif Sigurlaugardóttir, fræðslustjóri Alzheimersamtakanna
Umræður og fyrirlesarar munu svara fyrirspurnum.
Málstofustjóri verður Vigdís Hauksdóttir, aþingismaður
Allir velkomnir, aðgangur ókeypis

↣ þá allt í einu nýr stjórnmálamað
ur innan úr Katrínu sem virtist vera
algjör sérfræðingur í stálgrindar
fjósum. Til að toppa sérfræðinginn
í stálgrindarfjósum komu tveir eldri
karlar út úr gamalli rútu sem var á
hlaðinu, annar með nikku og hinn
með neftóbak. Þeir sungu hátt og
mikið „Kátir voru karlar“. Þetta er
líklega svona „you had to be there“
saga, skilar sér illa á prenti. En mér
varð hugsað til Friðriks Þórs í smá
stund,“ segir Lísa.
Föt í stíl við málefnin
Ingveldur Sæmundsdóttir, aðstoðar
maður Sigrúnar Magnúsdóttur
umhverfisráðherra, segir óvenjuleg
ustu verkefnin jafnan þau skemmti
legustu. „Sigrún á föt fyrir öll tæki
færi, t.d. kjól sem táknar skipulag og
hún klæddist þegar hún flutti tillögu
um landskipulagsstefnu á Alþingi.
Mér fannst t.d. mjög skemmtilegt
að velja sérstakt dress sem minnir
á landgræðslu og loftslagsmál, með
ráðherra, það var sérstök pæling á
bak við það,“ segir Ingveldur.
Sunna Gunnars Marteins
dóttir, aðstoðarmaður Gunnars
Braga Sveinssonar utanríkisráð
herra, minnist þess helst þegar hún
þurfti að spjalla um hreindýrarækt
heila kvöldstund í Tromsø í Noregi
við ræktanda sem hafði áhuga á
Vestfjörðum í því tilliti. „Var nokkuð
heppin að hafa unnið í kring um
hreindýr í Fjölskyldu- og húsdýra
garðinum á menntaskólaárunum
sem auðveldaði málið,“ segir Sunna.
Engir tveir dagar eins
Enginn dagur er dæmigerður að
sögn Sunnu. „Því alltaf eru nýjar
áskoranir. Ég mæti yfirleitt fremur
úfin eftir morgunverkin heima
fyrir, ég á dóttur sem var að byrja
fyrsta skólaárið sitt og er að venjast
nýrri rútínu. Hleyp stundum beint
á fund eða fer yfir fjölmiðlana með
GBS fyrir daginn yfir kaffibolla, ef
þingstörfin kalla á það þá undirbý
ég pappíra t.d. fyrir óundirbúnar
fyrirspurnir sem eru óútreiknan
legar en stundum er ég heppin og
hitti á það sem spurt er um,“ segir
Sunna sem fer svo yfir minnis
blöð og setur inn athugasemdir til
ráðherra ef einhverjar eru. „Svo er
hlaupið um að afla upplýsinga eða
setið á fundum fram að hádegi um
ólíklegustu vandamál eða lausnir.
Stundum koma inn óskir um við
töl við ráðherra um málefni og þá er
reynt að undirbúa það faglega fyrir
hann. Svo eru það símtöl við kjós
endur, en fólk á það til að leita til
okkar með mjög fjölbreytt mál eða
leita ráða. Dagarnir geta verið langir
en kl. 18 hættir síminn að hringja og
ráðuneytið tæmist og þá gefst tími
fyrir tölvupóstana og önnur skrif
áður en haldið er heim,“ segir hún.
Erfiðustu verkefnin
Erfið verkefni lenda á herðum
aðstoðarmanna. Sum þeirra erfið
vegna þess að þau eru vandræða
leg eða flókin. Og önnur vegna þess
að þau varða neyð fólks sem leitar
aðstoðar ráðherra og þingmanna.
„Erfiðast, eða vandræðalegast
kannski, hingað til var að fara með
henni í búðir að reyna að fá hana til
að klæðast einhverjum blússum fyrir
verkefni sem við vorum í. Þar var ég
algjörlega komin út fyrir endimörk
getu minnar sem aðstoðarmaður,“
segir Eva, aðstoðarmaður Oddnýjar.
„Að hjálpa til við að móta ákvarð
anir sem varða lífsafkomu fólks. Ekk
ert veldur manni meiri streitu,“ segir
Sunna, aðstoðarmaður Gunnars.
„Það koma oft upp erfið verkefni
og aðstæður en Katrín er mögulega
besti yfirmaður norðan Alpafjalla
og þó víðar væri leitað og í góðu
teymi leysast öll verkefni,“ segir Lísa,
aðstoðarmaður Katrínar.
„Erfiðasti tíminn í þessari vinnu
var tvímælalaust þegar verkföll
heilbrigðisstarfsfólks stóðu yfir.
Það gekk mjög nærri okkur öllum og
var reynsla sem ég myndi seint vilja
endurupplifa,“ segir Inga, aðstoðar
maður Kristjáns.
„Það erfiðasta hefur mér alltaf
fundist þegar fólk leitar til manns
með mjög erfið raunveruleg vanda
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Ingveldur
Sæmundsdóttir,
aðstoðarmaður
Sigrúnar
Magnúsdóttur
umhverfisráðherra

Bretlands að byggja

mál sem það vonast til að fá úrlausn
á, en ég hef ekki tök á að gera neitt
til að hjálpa fólki. Það er langversta
tilfinningin í þessu starfi,“ segir
Jóhannes Þór, aðstoðarmaður Sig
mundar.
„Það mál sem hefur verið rauði
þráðurinn í gegn um þetta kjörtíma
bil er klárlega Ramminn. Það eru
vandfundin jafn tilfinningaþrungin
mál sem allir virðast hafa einhverja
skoðun á, en áskorunin var að leyfa
ferlinu og lögunum að hafa sinn
gang,“ segir Ingveldur, aðstoðar
maður Sigrúnar.

Sérfræðingar af ýmsu tagi
En hvaða eiginleika þarf til að sinna
starfinu? Aðstoðarmennirnir búa
yfir margvíslegri sérfræðikunnáttu. Í
þeirra hópi er að finna kennara, fyrr
verandi blaðamenn, almannatengla,
lögfræðinga og sérfræðinga í ýmsum
þjóðmálum.
„Ég er lærður sagnfræðingur, og
einhver sagði að til að skapa söguna
þyrfti fólk að þekkja söguna,“ segir
Jóhannes Þór sem starfaði líka sem
kennari í áratug. „Það eru ótrúlega
margar mikilvægar lífslexíur sem
ég lærði í því starfi og hef tekið með
mér í pólitíkina,“ segir hann.
Ingvar Pétur, aðstoðarmaður
Ragnheiðar Elínar, hefur fjöl
breyttan bakgrunn. Hann var við
loðandi sveitarstjórnarpólitík í
12 ár og hefur starfað með Sjálf
stæðisflokknum í 20 ár. Þá hefur
hann mikla reynslu af skrifum og
kynningarstörfum. „Ég starfaði
fyrir Landsvirkjun um árabil við
almannatengsl og kynningarstörf
og þekki orkumálin vel. Síðan var ég
starfandi blaðamaður áður en ég hóf
störf sem aðstoðarmaður ráðherra
og þar kynntist maður samfélaginu
enn betur og lærði að tileinka sér
vinnubrögð sem nýtast vel í þessu
starfi – ekki síst að greina kjarnann
frá hisminu. Öll þessi reynsla hefur
komið mér afar vel og nýtist mér á
hverjum einasta degi.“
Unnsteinn, aðstoðarmaður Ótt
ars, er menntaður í skapandi verk
efnastjórnun og leiðtoga- og frum
kvöðlafræði frá danska skólanum
KaosPilot. Þá hefur hann unnið
mikið í sjálfboðavinnu. Hann hefur
brennandi áhuga á stjórnmálum. „Í
mér hefur alltaf blundað pólitíkus og
þegar ég var að fermast ætlaði ég inn
á þing. Ég er týpan sem kom heim
eftir skóla, hitaði mér örbylgjupítsu
og í stað þess að læra heima stillti ég
á Alþingisrásina,“ segir hann.
Inga, aðstoðarmaður Kristjáns,
hefur einnig unnið í mörg ár fyrir
Sjálfstæðisflokkinn, bæði á skrifstof
unni og síðast sem framkvæmda
stjóri þingflokksins. „Ég þekki því
Alþingi og starfið í flokknum mjög
vel. Ráðherra hefur aðgang að mik
illi þekkingu í ráðuneytinu í þeim
reynslumiklu sérfræðingum sem þar
starfa, þannig að aðstoðarmaðurinn
þarf ekki endilega að vera enn einn
slíkur. Hann er hins vegar í mörgum
tilfellum framlenging á ráðherra eða

Lego-endur.
Jóhannes Þ.
Skúlason,
aðstoðarmaður
Sigmundar Davíðs
Gunnlaugssonar

milliliður við þá sem eiga erindi við
hann eða hann vill eiga við orð. Þá
reynir á samskiptahæfni og hæfi
leikann til að fylgja eftir málum,“
segir hún.
Lísa Kristjánsdóttir segir sína sér
þekkingu liggja í verkefnastjórnun.
„Ég hef verið í kosningastjórn fyrir
VG í nokkrum kosningum og hér
áður var ég aðstoðarleikstjóri í kvik
myndum og þetta er ekki ósvipað,“
segir hún.
Kristín, lögfræðilegur aðstoðar
maður Ólafar, hefur mikla sérhæf
ingu á sviði lögfræði. „Ég hef fjöl
breytta reynslu á sviði lögfræði og
stjórnsýslu sem ég tel að nýtist vel
við stefnumörkun og úrlausn þeirra
margvíslegu viðfangsefna sem koma
á borð ráðherra,“ segir hún.
Þórdís segir Ólöfu ekki hafa þekkt
sig áður en hún réð hana til starfa
og nú stefnir hún sjálf á pólitískan
frama. „Ólöf tók ákvörðun um að
ráða mig sem aðstoðarmann, unga
konu með mikinn áhuga á stjórn
málum, menntun sem nýtist í starfi
og einhverja mannkosti sem hún
hafði heyrt að ég hefði. Við þekkt
umst ekkert þegar hún réð mig. Ég er
lögfræðingur með sérstaka áherslu á
stjórnskipunarrétti, skrifaði meist
araritgerðina um vandaða lagasetn
ingu og hef kennt stjórnskipunarrétt
við lagadeild Háskólans í Reykjavík
sem stundakennari frá árinu 2013.
Starfið snýst hins vegar mikið um að
koma málum áfram og vera í sam
skiptum við alls konar fólk, sam
skiptahæfni og að halda boltum á
lofti er því ákveðin sérfræðikunn
átta líka.“
Eva, aðstoðarmaður Oddnýjar,
starfaði áður sem blaðamaður. „Sér
þekking mín er á sviði íslenskra og
alþjóðastjórnmála og félagsvísinda
en svo hef ég sérstakan áhuga á heil
brigðismálum og jafnréttismálum.
En oft er þetta ekki ólíkt starf og
blaðamennska, þannig að maður
þarf að vita eitthvað smávegis um
allt og geta reddað sér,“ segir hún.
Sunna, aðstoðarmaður Gunnars,
er menntaður almannatengill. „Ég
er ung femínísk kona og hef starfað
með Framsóknarflokknum síðan
2009. Ég þekki hvernig Alþingi virk
ar frá fyrri störfum og fólkið sem við
störfum með í kjördæminu en einn
ig þá stefnu sem við vinnum með
bæði í ríkisstjórn og innan flokksins
sem ég hef tekið þátt í að móta. Þá
er atriði sem Gunnari Braga finnst
mjög mikilvægt, að ég þori að vera
ósammála honum og segja það beint
við hann,“ segir hún.
Svanhildur segir marga eiginleika
einkenna góðan aðstoðarmann.
„Mér finnst alltaf svolítið asnalegt að
tíunda eigið ágæti, og það sem gerir
mann að góðum aðstoðarmanni er
samtala mjög margra hluta. Á feril
skránni minni er lögfræðimenntun
og áralöng reynsla af fjölmiðlum og
svo á ég gott með alla textavinnu
sem er mikil þörf á í þessu starfi þar
sem endalaust þarf að vera að skrifa
ræður.“

Frá kr.

69.995
FYRIR
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BÓKAÐU HAUSTSÓL
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COSTA DEL SOL

KRÍT

BENIDORM

Síðasta
ferðin!

Allt að 69.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 51.000 kr. afsláttur á mann

Allt að 37.000 kr. afsláttur á mann

Hotel Roc Costa Park

Porto Platanias Village

Hotel Melia

Frá kr. 69.995 m/ekkert fæði innifalið

Frá kr. 119.595 m/allt innifalið

Frá kr. 124.895 m/allt innifalið

Frá kr. 159.995 m/hálfu fæði

Netverð á mann frá kr. 69.995 m.v. 2
fullorðna í íbúð/herbergi/stúdíói.
19. september í 10 nætur.

Netverð á mann frá kr. 119.595 m.v. 2 í
herbergi.
22. september í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 124.895 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 187.895 m.v. 2
fullorðna í íbúð.
29. september í 11 nætur.

Netverð á mann frá kr. 159.995 m.v. 2 í
herbergi m/hálfu fæði og drykk með mat.
2. október í 16 nætur.

TENERIFE

BENIDORM

SIKILEY

21
FYRIR

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

ENNEMM / SIA • NM76854

Stökktu

Allt að 36.000 kr. afsláttur á mann

Eldri
borgarar

Síðasta
ferðin!

2fyrir1 á flugsæti m/gistingu

Allt að 22.000 kr. afsláttur á mann

TENERIFE

Allt að 20.000 kr. afsláttur á mann

Hotel Isla Bonita

Hotel Melia

Hotel Tysandros

Hotel Jardines de Nivaria

Frá kr. 105.920 m/allt innifalið

Frá kr. 159.995 m/hálfu fæði

Frá kr. 94.900 m/morgunmat innif.

Frá kr. 179.095 m/morgunmat innif.

Netverð á mann frá kr. 152.695 m.v. 2 í
herbergi.
9. október í 9 nætur.

Netverð á mann frá kr. 94.900 m.v. 2
fullorðna í herbergi.
10. október í 10 nætur.
Flugsæti áður 89.900 kr. en nú 44.950 kr.

Netverð á mann frá kr.179.095 m.v. 2
fullorðna í herbergi.
12. október í 7 nætur.

Netverð á mann frá kr.105.920 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í herb.
Netverð á mann frá kr.136.795 m.v. 2
fullorðna í herbergi.
5. október í 7 nætur.
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„Nálægðin við náttúruna er góð og á kvöldin fer ég í laugina og hitti þá marga af viðskiptavinum dagsins.“

Hliðarheimur í
Landmannalaugum
Katla Þorleifsdóttir afgreiðir ferðalanga á leiðinni í göngu um
ýmsan nauðsynjavarning og gefur þeim líka ókeypis faðmlög.

Katla setti upp skilti sem á stóð að í boði væru ókeypis faðmlög. „Viðtökurnar létu
ekki á sér standa, fólk hefur bæði gaman og gott af því að fá faðmlag.“

erðalangar geta keypt
sér heitan mat, vistir
eða nytsaman varning
til útivistar, sem ef
til vill gleymdist að
taka með í farangri, í
tveimur amerískum skólarútum
frá sjöunda áratugnum.
„Þetta er eins og hliðarheimur,
menningarútópía,“ segir Katla um
hið sérstaka samfélag sem myndast í kringum búðina. „Hingað
kemur fólk sem er annaðhvort að

En hvað skyldi vera óvenjulegasta fyrirspurn frá viðskiptavini? „Inniskór, eða svona
flip-flops,“ segir Katla og hlær.

F

leggja af stað í göngu eða að koma
úr göngu. Því fylgir mikil gleði
og eftirvænting,“ segir Katla sem
hefur eignast vini um allan heim
vegna starfsins.
Fjallabúðin er fjölskyldufyrirtæki. Faðir Kötlu, Þorleifur Sívertsen, og móðir hennar, Helga Kristinsdóttir, ásamt bræðrum hennar
hófu rekstur úr skottinu á gömlum
Land Rover fyrir tuttugu og sex
árum og seldu fisk. Nú rekur föðurbróðir Kötlu verslunina.

„Það þurfti að grisja í vötnunum og því var veiddur fiskur og
eldaður fyrir útivistarfólk. Ef eitthvað var afgangs þá var það selt.
Svo vatt reksturinn upp á sig, það
vantaði krydd á fiskinn, smjör
með, mjólk og brauð. Seinna voru
keyptar þessar amerísku skólarútur sem ég held að hafi orðið
eftir hér á landi þegar herinn fór,“
segir Katla.
kristjanabjorg@frettabladid.is og
Stefán Karlsson ljósmyndari

ERTU LÖNGU HÆTTUR AÐ TAKA Í NEFIÐ
EN SITUR UPPI MEÐ SKEMMDIRNAR!

PANTAÐU FRÍAN TÍMA
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA
893-0098
Snyrtistofan Hafblik
Ármúla 21, 2. hæð • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

„Ég get loksins unnið við þetta því börnin eru orðin nógu gömul en mig hefur lengi langað til að vera hér,“ segir Katla.

„… seiðandi saga þar sem
allt getur gerst.“
DAGENS NYHETER

„Arftakar Stiegs Larsson eru margir …
Kepler er langfærastur þeirra.“
TIME

w w w.forlagid.i s | Bókabúð Forlags in s | F i sk i slóð 39
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Jónsi í Sigur Rós á sviði Lowlands-tónlistarhátíðarinnar. NordicPhotos/Getty

Jóhann Óli
Eiðsson

A

johannoli@frettabladid.is

lpha-tjaldið á Lowlands-hátíðinni er á
stærð við fótboltavöll og nógu stórt
til að hátt í 20.000
manns geta rúmast
þar. Hátíðin sjálf fer fram árlega
skammt frá hollenska sveitaþorpinu
Biddinghuizen, um klukkutímaferð
frá höfuðborginni Amsterdam.

„Stay the fuck out of the way“
„Hello, Jóhann. Stay the fuck out
of the way,“ segir lágvaxinn maður
í kvartbuxum þegar Silli Geirdal,
umsjónarmaður hljóðfæra Sigur
Rósar og bassaleikari Dimmu, tilkynnir öryggisverði að ég fái að
fylgjast með sveitinni baksviðs á
tónleikunum. Hann er annar Íslendinga sem sveitin treystir á í tónleikaferðalagi sínu. Hinn er hljóðmaðurinn Ingvar Jónsson.
Rétt rúmur klukkutími er í að
tónleikar Sigur Rósar hefjist og
starfsmenn sveitarinnar, alls 22
talsins, þurfa að standsetja allt
fyrir tónleikana. Að Íslendingunum
tveimur undanskildum er útgerð
Sigur Rósar bresk eða frá löndum
sem áður heyrðu undir breska
heimsveldið.
Meðan þess er beðið að hollenska sveitin De Staat ljúki sér af
gefst tími til að ræða um hvernig
lífið sé í hljómsveitarrútunni. „Það
er nú minna um það að við séum í
rútunni. Túrinn núna er flugtúr. Þú
klárar eina tónleika, nærð nokkurra
tíma svefni og svo er ræs til að fara
út á flugvöll til að komast á næstu
tónleika,“ segir Silli og bætir við að
hann kunni betur við rútuna. „Þá
hopparðu bara upp í bíl og lest bók
eða horfir á mynd. Flugvöllum fylgir
bið.“
Vinnudagur Ingvars og Silla er
langur. Þrátt fyrir að hljómsveitin
sjálf stígi á svið skömmu eftir
kvöldmatartíma þá mæta þeir á
tónleikastað klukkan fimm að
morgni til að mæla allt út og gera

Stritið baksviðs
Tuttugu og tveir starfa að því að undirbúa tónleika Sigur Rósar.
Blaðamaður Fréttablaðsins fékk að fylgjast með baksviðs á
Lowlands-tónlistarhátíðinni og komst að því hversu mikil vinna
er á bak við hverja tónleika sveitarinnar.

allt tilbúið. Þegar því er lokið tekur
við bið þar til stutt er í tónleikarnir
hefjist.
„Hvaða bíll fylgir ykkur?“ spyr
undirritaður og bendir á þrjá flutningabíla sem lagt hefur verið við
ramp baksviðs. Silli hallar undir
flatt, glottir út í annað og svarar
að allir bílarnir þrír fylgi sveitinni.
Í raun eru það sex flutningabílar
sem sjá um það að ferja búnað, sem
dugar fyrir tvo túra, milli staða.
Á meðan helmingur bílanna er
staddur á tónleikastað ekur hinn
hluti hersingarinnar á næsta tónleikastað.

Sviðið sett upp á hálftíma
Um fimm mínútum áður en sveitin
á undan klárar sitt sett koma allir
sér á sína staði. „Stattu hér, fylgstu
með og láttu lítið fyrir þér fara,“
segir Silli.
„Ég er tilbúinn. Eruð þið til?“
heyrist skyndilega í litlum hátalara
sem stendur á borðinu fyrir framan
mig. Röddin tilheyrir Ingvari sem
komið hefur sér fyrir við hljóðmannsborðið úti í sal. Líkt og engispretta sprettur Silli af stað og byrjar
að berja húðir eða slá á strengi
hinna ýmsu hljóðfæra. Frá því að
fyrsti maður brunaði inn á sviðið
og þar til allt var tilbúið leið rétt
rúmur hálftími. Silli er ávallt í startholunum baksviðs ef eitthvað skyldi
koma upp á. „Ég byrjaði að túra með
Sigur Rós um miðjan síðasta áratug.
Ég held ég hafi aldrei séð tónleikana
þeirra.“

Ég byrjaði að túra með
Sigur Rós um miðjan
síðasta áratug. Ég held
ég hafi aldrei séð
tónleikana þeirra.

Evróputúr Sigur
Rósar í tölum
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37
flug

tónleikar

23
6
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flutningabílar
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66.305
kílómetrar
Óteljandi
drykkir

pítsur

1

ónýt
Xboxtölva

„Húh!“
Meðan beðið er eftir Jónsa, Georgi og
Orra rétta nokkrir áhorfendur hendurnar upp í loftið. Fæti er stappað
í tvígang í gólfið og höndunum
klappað saman. Því fylgir að sjálfsögðu „húh!“.
„Ég held að frá Evrópumótinu þá
hafi áhorfendur tekið þetta blessaða
víkingaklapp fyrir hverja einustu
tónleika,“ segir Ingvar og hlær.
Skyndilega slokknuðu ljósin
í tjaldinu og íslenska tríóið steig
á svið. Einkennandi, dulúðugur
kraftur tónlistar Jónsa, Gogga og
Orra flæðir um tjaldið. Áhorfendur
dansa lítið heldur standa aðeins
og láta tónlistina leiða sig áfram.
Þegar yfir lauk höfðu tíu lög verið
leikin, nýjasta smáskífan Óveður,
titillag síðustu plötu og stakt lag
af Með suð í eyrum. Hin sjö lögin
voru bland í poka af Ágætis byrjun,
Takk og ónefndu plötunni. Síðasta
lagið, Popplagið (Ónefnt 8), klárast.
Hljómsveitin gengur af sviðinu og
áhorfendur klappa. Þeir klappa
lengi. Það er ekkert uppklappslag.
Festivöl bjóða ekki upp á rútu
„Fólk heldur að við séum fýlupúkar
því við tökum ekki uppklapp,“ segir
Georg Holm, bassaleikari sveitarinnar, að tónleikunum loknum. „Á
tónleikahátíðunum fáum við bara
ákveðinn tíma til að spila og getum
ekki farið yfir hann. Svo í Bandaríkjunum eru verkalýðsfélögin erfið.
Ef þú spilar einni mínútu lengur
en áætlað var þá er allt starfsfólkið

á tónleikunum komið á bullandi
yfirvinnutaxta. Það þýðir að ef við
förum yfir tíma þá erum við byrjaðir
að borga með okkur. Við gætum þess
vegna spilað í þrjá tíma.“
Árið 2008 lék Sigur Rós einnig
á Lowlands en í dagskrá hátíðarinnar var þeim tónleikum lýst sem
„eftirminnilegustu tónleikum í sögu
Lowlands“. „Ég man lítið eftir tónleikunum sjálfum, þeir eru orðnir
svo margir að þeir renna svolítið
saman í eitt. Ég man hins vegar eftir
skemmtigarðinum hérna við hliðina
á. Við fórum þangað fyrr um daginn
og einhver gabbaði Jónsa, sem er
mjög lofthræddur, til að fara í rússíbanann. Ég held ég hafi aldrei séð
nokkurn mann eins fölan,“ segir
Goggi og hlær.
Aðspurður um eftirminnilegasta
atvikið sem henti hann rifjar hann
upp þegar hann sjálfur var nokkuð
fölur. „Á túrnum árið 2013 kom
upp magakveisa í hópnum og það
fengu hana allir nema ég. Síðan liðu
nokkrar vikur og ég hélt ég væri
hólpinn. Þá þurfti það auðvitað að
gerast á miðjum tónleikum, í Bristol
að mig minnir, að ég þurfti að æla.
Og ég ældi meira og minna alla tónleikana.“ Undir lok sögunnar mætir
Silli Geirdal í gáminn. „Ertu að tala
um Bristol 2013?“ spyr hann og hlær.
„Grey rótarinn þinn þurfti að koma
með fötu handa þér reglulega.“
Evróputúrnum lauk í síðasta
mánuði og er hersingin farin yfir
haf. Í vestrinu verður boðið upp á
tuttugu tónleika á tæplega þrjátíu
dögum. Evrópureisan var öll stíluð
eingöngu inn á tónlistarhátíðir og
því nauðsynlegt að fljúga. Í Bandaríkjunum verður hins vegar ekið á
milli staða. Hljómsveitin mun koma
fram án upphitunarhljómsveitar og
getur því boðið upp á lengra sett en á
tónlistarhátíðunum. „Án þess þó að
fara yfir tímann að sjálfsögðu,“ segir
Goggi að lokum.
Viðtalinu lýkur með handabandi
og aðilar hverfa hvor í sína áttina.
Sigur Rós áfram um heiminn en
flugan á veggnum áleiðis í rennblautt
tjald sitt. Ef það hefur þá ekki fokið í
vonskuveðrinu sem byrjaði nánast
um leið og Sigur Rós steig af sviðinu.

TAKMARKALAUS AKSTURSGLEÐI
ER STAÐALBÚNAÐUR

MAZDA2 FRÁ 2.290.000 KR.
SKYACTIV
Technology

Mazda2 er einn sá allra glæsilegasti í sínum flokki. Sportlegt útlit og spennandi aksturseiginleikar spila þar stórt
hlutverk. Mazda2 er meðal annars fáanlegur með 7“ snertiskjá, margmiðlunarkerfi með GPS vegaleiðsögn,
nálægðarskynjurum, Bluetooth, 16“ álfelgum og leðursætum. Þú getur jafnframt fengið Mazda2 með ýmsum
öryggisbúnaði líkt og veglínuskynjara, LED aðalljósum með sjálfvirkri hæðarstýringu og snjallhemlunarkerfi sem
varar ökumann við ef stefnir í árekstur og grípur inn í ef þörf krefur. Byltingarkennd SkyActiv tæknin sem sameinar
mikinn vélarkraft, lága eyðslu og takmarkalausa akstursgleði er alltaf staðalbúnaður í Mazda.

Komdu og reynsluaktu Mazda2
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda2_akstursgleði_5x38_20160812_END.indd 1

12.8.2016 10:22:13
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útivist

Skemmtilegt er að elda úti, þar sem öll fjölskyldan getur tekið þátt í eldamennskunni. Myndir/Pálína

LAUGARDAGUR

Matur eldaður úti undir beru lofti bragðast einfaldlega betur.

Útistundir og
ævintýri í faðmi
fjölskyldunnar
Pálína Ósk Hraundal ferðamálafræðingur nýtur útivistar
og gönguferðir og útieldun eru sérstaklega í uppáhaldi.
Guðrún Jóna
Stefánsdóttir

Á

gudrunjona@frettabladid.is

hugi minn á útivist
kviknaði þegar ég
var í sveit í Trékyllisvík á Ströndum sem
er að mínu mati ein
fallegasta náttúruparadís Íslands. Mér fannst eitthvað framandi við fjallgöngufólkið
sem kom á sumrin til að takast á við
fjöllin í sveitinni. Ég sá þetta draumkennt fyrir mér og dreymdi um að
gera slíkt hið sama. Það sem situr
samt mest í minningunni eru þó
fjöruferðirnar, þar gat ég eytt heilu
dögunum og spáð í náttúruna, tínt
skeljar og pælt í fuglunum. Þessi
áhugi hefur svo fylgt mér alla tíð,“
segir Pálína Ósk Hraundal, spurð
hvaðan áhugi hennar á útivist komi.
Pálína Ósk er menntaður ferðamálafræðingur og búsett í Ósló
ásamt manni sínum, dóttur og
hvolpnum Millý. Fjölskyldan eyðir
markvisst miklum tíma í útiveru og
notar alls konar ólíkar aðferðir til
þess að upplifa náttúruna saman.
„Við erum sannfærð um að útivera bætir og kætir, því reynum við
að flétta útivist inn í dagsdaglegt
líf okkar með alls konar skemmtilegum hugmyndum. Gönguferðir
og útieldun eru í miklu uppáhaldi,“
segir hún og bætir við að fátt sé
skemmtilegra en að ganga inn í dali
og upp á fjöll og góður prímus eyðileggi aldrei upplifunina.
Óhætt er að segja að útivist er
töluvert aðgengilegri í dag en hér
áður fyrr, en það getur verið krefj-

Búum til útistundir og ævintýri
Fréttablaðið fékk Pálínu Ósk til
að setja fram hugmyndir fyrir úti
stundir og ævintýri sem hægt er
að skipuleggja með fjölskyldunni á
fallegum haustdögum
1. Mikilvægt er að öll fjölskyldan sé
með í undirbúningnum.
2. Pakkið tímanlega niður fyrir
ævintýrin og leyfið börnunum að
taka þátt í undirbúningnum. Ef
við erum vel undirbúin og búin að
pakka niður í tíma þá hættum við
síður við ævintýrin og útistundirnar.
3. Ekki vera hrædd við að setja
markmiðin hátt. Vinnið saman að
þeim og njótið þeirra. Það er allt
í lagi þó svo það taki tíma. Aðal
atriðið er að njóta samverunnar.
4. Hugsið út í það þegar farið er í
útistund eða hversdagsævintýri að
pakka létt en ekki spara hugguleg
heitin. Ef maður vill taka uppá
haldsbangsann sinn með í ferðina
eða önnur leikföng, þá tökum við

það endilega með og búum til
minningar saman. Einnig getur einn
súkkulaðimoli gert kraftaverk fyrir
stemninguna.
5. Fáið endilega aðrar fjölskyldur
með ykkur í ævintýrastundina og
notið tækifærið og hittist úti með
börnin. Ekki verra að leika sér í
stærsta herbergi veraldar, nátt
úrunni sjálfri, þar sem enginn þarf
að stressa sig yfir því þótt eitthvað
hellist niður eða að kexið fari í sófa
settið. Það fylgir því ákveðið frelsi
að vera úti!
6. Veljum ævintýri sem hentar
öllum, ekki bara börnunum. Full
orðnir verða líka að njóta ef við
ætlum að hafa útilíf sem lífsstíl.
7. Munið að þetta þarf ekki að vera
svo flókið! Aðalatriðið er að skella
sér út saman og aðeins 30 mínútur
á dag gera kraftaverk fyrir andlega
og líkamlega heilsu allra í fjöl
skyldunni.

Við erum sannfærð
um að útivera bætir
og kætir, því reynum
við að flétta útivist
inn í dagsdaglegt líf
okkar með alls konar
skemmtilegum hugmyndum.
andi að byrja að stunda markvissa
útivist.
„Ef þú áttir erfitt með að komast í
skátastarf eða björgunarsveit þá var
frekar erfitt að finna stað til að byrja
hér áður fyrr. Í dag er það þó breytt
og tel ég marga aðila vera að vinna
gott starf til að auðvelda krökkum
og unglingum að komast af stað.
Hægt er að fara í siglingaklúbba,
nýliðaprógrammið hjá björgunarsveitunum og Ferðafélag unga fólksins svo eitthvað sé nefnt,“ segir hún.

Skemmtileg
haustævintýri
nálægt Reykjavík
l Hvaleyrarvatn
l Úlfarsfell
l Haustferð á Þingvelli

Fjölskyldan nýtur þess að vera úti og finnst fátt skemmtilegra en að njóta samverustunda í náttúrunni.

Margt sniðugt er hægt að gera sér til skemmtunar, og um að gera að leyfa hugmyndafluginu að ráða ferðinni.

Uppskrift fyrir útistund
„Ef við fjölskyldan ætlum að gera
okkur glaðan dag þá tökum við

Pálína Ósk Hraundal ferðamálafræðingur segir útivist með fjölskyldunni
vera holla og góða skemmtun fyrir alla.

gjarnan pönnukökudeig með í flösku
og steikjum okkur nokkrar pönnsur
úti yfir prímus. Það er létt og auðvelt
að ferðast með þetta í bakpokanum
og lítil fyrirhöfn, Pönnukökurnar eru
frábærar, t.d. á sunnudögum þegar
við getum sest niður í ró og næði og
notið þess að gera vel við okkur. Allir
elska pönnsurnar og þær bragðast
enn þá betur úti.
Nú þegar berjatíðin er í fullum
gangi er fátt sem toppar það að taka
með sér prímus og pönnukökudeig
og setjast niður í berjapásunni og
njóta þess að fá sér pönnukökur
með ferskum berjum. Í okkar huga
er þetta toppurinn.“

fólk
Kynningarblað
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BIO-KULT CANDÉA BREYTTI LÍFINU
Icecare kynnir Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem öflug
vörn gegn sveppasýkingu. Sömuleiðis er Bio-Kult frábært til að styrkja þarmaflóruna og halda meltingunni í góðu lagi.

Kolbrún Hlín Hlöðversdóttir var
gjörn á að fá sveppasýkingar,
hún var mjög viðkvæm og fékk
kláða og óþægindi ef hún notaði
dömubindi eða túrtappa. „Ég
varð himinlifandi þegar ég
áttaði mig á því að ég fékk ekki
kláða og pirring þegar ég var á
sýklalyfjakúr, blæðingum eða
eftir samfarir eins og ég var
vön, og það eina sem ég hafði
breytt út af vananum með var
að nota hylkin frá Bio -Kult
Candéa. Venjulega þegar ég hef
ég verið á sýklalyfjakúr hef ég
tekið inn margfalda skammta af
mjólkursýrugerlum (acidophilus),
en það virkar miklu betur fyrir
mig að nota Bio-Kult Candéahylkin. Eftir að ég kynntist BioKult Candéa hef ég ekki notað
neina aðra mjólkursýrugerla þar
sem það virkar langbest fyrir
mig. Ég er mjög ánægð með
árangurinn af Bio-Kult Candéa.“

Mælir með Bíó-Kult
Margrét Alice Birgisdóttir
heilsumarkþjálfi
mælir með því við
viðskiptavini sína
að þeir fái meltingu
sí na góða. „ Mér
finnst sérstaklega
mikilvægt
að
meltingarfærin
starfi
eins
og
þau eiga að gera.
E f ba k ter íuf lóra
líkamans
er
í
ójafnvægi starfar
hann ekki eins og
h a n n á að gera.
Bio -Kult
hefur
reynst afar vel til
að bæta starfsemi
meltingarinnar,“
segir Margrét. Sjálf
greindist Margrét
með colitis ulcerosa,
eða sárar istilbólgu,
fyrir fjórtán árum.
„Í dag er ég lyfja- og
einkennalaus og hef
verið það að mestu
til margra ára. Ég
er sannfærð um að

Margrét Alice Birgisdóttir hefur notað
Bio-Kult með mjög góðum árangri.

bakteríurnar sem ég hef tekið
í gegnum tíðina samhliða
jákvæðum breytingum á
lífsstíl hafi sitt að segja
varðandi það hve vel mér
gengur. Ég mæli heils
hugar með Bio-Kult, bæði
Candéa með hvítlauk og
grape seed extract til
að halda einkennum
niðri og með Bio Kult Original til að
viðhalda batanum,
báðar tegundir hafa
reynst mér vel.“
l Bio-Kult reynist
vel til að bæta
meltinguna.
l Mikilvægt
er að viðhalda
réttri bakteríu
flóru líkamans.

Kolbrún Hlín Hlöðversdóttir mælir með því að taka inn Bio Kult Candéa til að bæta
meltinguna og losa fólk við óþægindin sem geta fylgt notkun sýklalyfja.

l Hægt er að fá bakteríur
úr fæðu en þeir sem borða
ekki slíkan mat geta tekið
bakteríur í hylkjum.
l Margrét Alice mælir bæði
með Bio-Kult Candéa og
Bio-Kult Original.

Bio-Kult Fyrir alla
Bio-Kult Candéa-hylkin virka
sem öflug vörn gegn candidasveppasýkingu í meltingarvegi
k ven n a og k a rl a og sem
vörn gegn sveppasýkingu á
viðkvæmum svæðum hjá konum.
Candida-sveppasýking getur
komið fram með ólíkum hætti
hjá fólki, svo sem munnangur,
fæðuóþol ,
pi r ri ng ur
og
skapsveiflur, þreyta, brjóstsviði,
verkir í liðum, mígreni eða ýmis
húðvandamál. Innihald Bio-Kult
Candéa-hylkjanna er öflug blanda

af vinveittum gerlum ásamt
hvítlauk og grape seed extract.
Bio-Kult Candéa hentar vel fyrir
alla, einnig fyrir barnshafandi
konur, mjólkandi mæður og börn.
Fólk með mjólkur- og sojaóþol má
nota vörurnar. Mælt er með BioKult í bókinni Meltingarvegurinn

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

AMÍNÓ LIÐIR

AMÍNÓ LÉTT

AMÍNÓ 100%

Liðkandi blanda með
náttúrulegum efnum úr
sæbjúgu úr hafinu við
Ísland.

Seðjandi og mettandi
blanda sem auðveldar
þyngdarstjórnun vegna
glúkómannan.

Fyrir fólk sem vill
auka neyslu á hreinu
fiskpróteini.

Inniheldur
sæbjúgu, vatnsrofin
þorskprótín, túrmerik, D
vítamín , C vítamín og
mangan.

Inniheldur
vatnsrofin þorskprótín,
glúkómannan og
króm-pikkólínat.

Snorri Snorra
„Virkar vel á mína liði“

Guðrún Lilja
„Finn góðan mun á mér“

Inniheldur
einungis vatnsrofin
þorskprótín úr villtum
íslenskum þorski.

Guðjón Ágúst
„Mun kraftmeiri í ræktinni“
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Sigurborg tekur þátt í busavígslu á Miklagarði 1988. MYND/VICTOR HELGASON
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Menntaskólinn við Hamrahlíð á sér ýmsar hefðir. Hér situr Sigurborg á Matgarði þar sem nemendahópar
helga sér borð og hafast við þegar þeir eru ekki í tímum. MYND/GVA

MH fagnar 50 ára afmæli
Menntaskólinn við Hamrahlíð fagnar fimmtugsafmæli sínu um þessar mundir. Sigurborg Matthíasdóttir er konrektor
skólans og segir hér frá afmælishátíðahöldunum sem hefjast á mánudaginn og standa í heila viku.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

Sigurborg segir að dagskráin verði
mjög fjölbreytt. „Það má segja að
hún samanstandi af afmælisgjöfum til okkar sem við gefum svo
áfram til vina og velunnara skólans. Stærsta gjöfin er fyrirlestradagskrá sem stendur alla vikuna.
Við höfum fengið mjög fjölbreyttan

hóp af fyrrverandi nemendum sem
koma og segja núverandi nemendum og þeim sem vilja koma frá því
sem þeir hafa verið að gera, störfum sínum og fræðum. Við köllum
fyrirlestraröðina „Aftur til framtíðar“ af því að fyrrverandi nemendur koma úr fortíðinni til framtíðarinnar og gefa aftur af sínum fróðleik inn í skólann sinn.“
Fyrirlestrarnir verða klukkan
11.15, 12.00 og 12. 30 og alltaf fleiri
en einn í gangi í einu. Aðgangur að

fyrirlestrunum er ókeypis og allir
eru velkomnir. Nánari dagskrá má
sjá á www. mh.is.

Fjölbreytt dagskrá
En fleira er á dagskrá í þessari afmælisviku. „Við höfum alltaf útskrifað mikið af leikurum og leiklistarkennarar núverandi og fyrrverandi standa fyrir dagskrá á
miðvikudagskvöldið sem kallast Leiktu þér betur! þar sem núverandi og fyrrverandi nemendur

keppa í Leikhússporti, spunahópur tekur yfir salinn og rifjuð verða
upp atriði úr leiklistarsögu skólans.
Á fimmtudagskvöldið koma
Hamraskáldin til okkar, óskaplega
mikið af flottum rithöfundum
sem við höfum haft í skólanum,
og ætla að lesa úr verkum sínum
og kannski rifja upp gamla tíma
í MH. Á föstudeginum verða svo
hádegistónleikar á Miklagarði
þar sem tónlistarmenn safnast að
gamla flyglinum okkar sem er jafn
gamall skólanum og syngja og leika
á ýmis hljóðfæri.“

Opið hús
Laugardagurinn 24, september er
svo hinn eiginlegi afmælisdagur. „Þá eru fimmtíu ár síðan skólinn var fyrst settur, á laugardegi,
í stærstu skólastofunni en sú skólabygging sem við þekkjum í dag var
ekki tilbúin,“ segir Sigurborg og
bætir við: „Þá byrjum við á opnu
húsi milli tvö og fjögur þar sem
verða opnar kennslustofur, leiðsögn um skólann, dans- , tónlistarog leikatriði hefjast þegar minnst
varir. Sögu skólans verða gerð
skil með sýningum á bókasafni, á

göngum og í stofum og gagnvirk
myndlistarsýning verður í gangi.
Klukkan fjögur hefst afmælisdagskrá á hátíðarsal skólans þar sem
meðal annars verður farið yfir
skrautlega byggingarsögu hans
og þar kemur Kór Menntaskólans
við Hamrahlíð fram sem er eitt af
því sem við erum hvað stoltust af
og hefur borið hróður skólans um
allan heim.
Á laugardagskvöldið verða svo
tónleikar þar sem við fáum enn
fleiri gjafir þegar hluti þeirra fjölmörgu MH-inga sem hafa getið sér
gott orð um víðan völl stillir saman
strengi. Afmælisvikunni lýkur
svo á sunnudaginn eftir viku með
skákmóti í minningu fyrsta rektors skólans, Guðmundar Arnlaugssonar.“
Að lokum er Sigurborg spurð
hver hún telji að sé sérstaða
Menntaskólans við Hamrahlíð.
„Þetta er skólinn sem þróaði
áfangakerfið og við höfum lagt
áherslu á að nemendur beri ábyrgð
á sínu námi og fái að velja sem
mest. Okkur finnst mjög áríðandi
að halda skólabragnum þannig að
allir geti verið eins og þeir vilja.“

Námsaðstaða nemenda á Miðgarði. Hér má sjá Miðgarðsorminn hlykkjast milli
súlna en nemendur hafa prjónað orminn síðan 1991. MYND/KENT LÁRUS BJÖRNSSON

Nemendur MH á sólskinsdegi í vor. MYND/KENT LÁRUS BJÖRNSSON
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IÐNFYRIRTÆKI
TIL SÖLU
Rótgróið iðn- og þjónustufyrirtæki með 34 ára
sögu er nú til sölu.
Um er að ræða skerpingarverkstæði og rekstur
verslunar í Kópavogi. Fyrirtækið vinnur fyrir álver
og stærstu trésmíðaverkstæði landsins og hefur
leiðandi stöðu á sínu sviði. Góð vaxtartækifæri.
Rekstur fyrirtækisins er nú til sölu ásamt stórum
vélasal. Væntanleg ársvelta 2016 um 50 milljónir
króna. Hjá fyrirtækinu starfa tveir starfsmenn.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 840-3425.

Náttúrulegt
Þörunga magnesíum

Mikil virkni
Duft í kalt vatn eða boost
Styður:
Efnaskipti og öﬂugri brennslu
Minni sykurlöngun
Slökun og svefn
Vöðva og taugastarfsemi
Gott á morgnana og kvöldin
1/3 tsk = 350mg - ekkert bragð

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

ENGIN
T
MAGAÓNO
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Meðlimir Puffin Island, f.v.: Skúli Jónsson, Egill Jónsson og Aron Steinþórsson. MYND/KNÚTUR GÚSTAFSSON

Tónleikar sem
breyttust í plötu
Gítarar leika stórt hlutverk í tónlist Puffin Island sem gaf út fyrstu plötu
sína í vor. Sveitin hefur vakið athygli og kemur m.a. fram á Airwaves.
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Hjómsveitin Puffin Island hefur
vakið nokkra athygli undanfarið
ár fyrir melódíska og afar áheyrilega popp- og rokktónlist. Sveitin
hefur m.a. átt þrjú lög ofarlega á
Vinsældalista Rásar 2, þar af lagið
Harrison sem náði þriðja sætinu í
fyrrasumar. Í vor kom frumburður sveitarinnar út, Another Day,
sem hefur fengið góðar viðtökur
víðast hvar. Það eru bræðurnir
Egill og Skúli Jónssynir og Aron
Steinþórsson sem skipa sveitina
en þeir ólust allir upp í vesturbæ
Reykjavíkur.
Hljómsveitin á sér frekar stutta
ævi því boltinn byrjaði að rúlla
snemma árs 2015. Þá var Skúli
kominn með dágóðan bunka af
lagahugmyndum sem hann vissi
ekki hvað hann átti að gera við.
„Ég hafði þá samband við Aron og
spurði hvort hann væri ekki til í að
glamra þessar hugmyndir til og
þróa áfram. Þá var markmiðið að
reyna að æfa upp sett fyrir tónleika
um sumarið. Í eitt skiptið sat Egill
með okkur þar sem við vorum að
spila lögin og honum leist svo vel
á að hann sagði: Strákar mínir, við
tökum þetta upp og gerum plötu.“

Hressandi lög
Þannig breyttust áform þeirra,
tónleikarnir voru settir í salt og
stefnan sett á upptökur segir Aron.
„Vendipunkturinn í öllu ferlinu
var stuttu eftir þessa yfirlýsingu
Egils, þegar hann trommaði öll
lögin inn á teip á einum degi. Vorið
og sumarið fóru svo í að taka upp
öll hin hljóðfærin og söng, fyrir
utan auðvitað að semja texta við
lögin. Við vorum í smá kapphlaupi
við tímann því Skúli var að flytja
til New York síðsumars. Eftir að
Skúli flutti út fór hljóðblöndunarvinna af stað, samhliða því sem
við settum eitt og eitt lag í spilun
yfir veturinn.“
Fyrsta lagið til að fá spilun var
Harrison. Lagið var óvænt nokkuð mikið spilað sumarið 2015 og
náði fyrir vikið þriðja sætinu á
Vinsældalista Rásar 2. Í kjölfarið fylgdu lögin Another Day og
Stúlka sem bæði enduðu ofarlega

Svo erum við með
nóg af nýju efni og
hlökkum til að taka upp
næstu plötu, sem verður
eflaust ögn rokkaðri en
frumburðurinn.
Skúli Jónsson

á sama lista. Frumburðurinn,
AnotherDay, kom svo loks út í vor
og hefur fengið góða dóma víðast
hvar.
Sjálfir lýsa þeir tónlist sinni
sem grípandi indípoppi þar sem
gítarar eru áberandi, lögin oft lituð
af „doo-wop“ innblásnum bakröddum og enginn skortur á tambúrínuhristingi. Textar plötunnar eru
ýmist á íslensku eða ensku. Egill
segir þá ekki hafa hugsað plötuna
sem konseptstykki, frekar sem
samansafn af fjörugum lögum.
„Því vorum við ekkert að stressa
okkur á að hafa texta bara á ensku
eða íslensku. Við létum það bara
ráðast svolítið eftir laglínum og
anda laganna, því hentuðu enskar
textasmíðar einfaldlega sumum
lögunum á plötunni.“

Nýtt efni fram undan
Þar sem Skúli var búsettur í New
York í sumar gátu þeir ekki fylgt
plötunni almennilega eftir. Nú er
hann kominn heim og sveitin hélt
sína fyrstu tónleika á Nasa um síðustu helgi. Þar hituðu piltarnir upp
fyrir Nýdönsk sem var heljarinnar teiti að sögn Skúla. „Við ætlum
að reyna að spila reglulega fram
að Airwaves þar sem við munum
koma fram. Svo er á döfinni að
halda útgáfutónleika þegar platan
kemur út á föstu formi. Svo erum
við með nóg af nýju efni og hlökkum til að taka upp næstu plötu,
sem verður eflaust ögn rokkaðri
en frumburðurinn.“

Hlusta má á tónlist Puffin Island m.a. á Spotify og SoundCloud
(puffinisland)
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Vaknar með
villiköttum
María Krista Hreiðarsdóttir, einn eigenda verslunarinnar
Systur&Makar sem flutti í Síðumúlann á dögunum hefur haft í nægu
að snúast að undanförnu. Helgin fer í fjölskyldusamveru, zumba og
umönnun villikatta sem hún er með í garðinum. Hún slakar best á í bíó.

&

Vera
Einarsdóttir

spurt
svarað

vera@365.is

Stendur eitthvað sérstakt til um
þessa helgi? Síðustu helgum hef

ég varið í verslun okkar systra
og maka við framkvæmdir en nú
þegar þeim er lokið erum við hálfdofin og aðgerðarlaus. Kannski
þurfum við að fara að snúa okkur
að einhverju nýju,“ segir María
Krista og hlær en hún rekur
verslunina ásamt systur sinni,
Kötlu Hreiðarsdóttur, og mökum
þeirra. Verslunin er samastaður
fyrir hönnunarmerki systranna,
Volcano Design og Kristu Design,
en þar fæst fatnaður, skart og
heimilisvara.
„Reyndar erum við búin að
vera duglegri að standa vaktina
í búðinni enda gaman að vera aðeins tengdari viðskiptavinum,“
segir María Krista sem er ánægð
með nýju staðsetninguna í Síðumúla enda sífellt að færast meira
líf í verslun á því svæði. „Annars stefni ég á að rífa mig upp og
mæta loksins í zumba-tíma í Valsheimilinu hjá Jóa og Theu sem er
að mati okkar systra algjör orkusprauta. Við tökum svo laugardagsvaktina í búðinni en restin af
helginni fer væntanlega í að sinna
villiköttum,“ segir María Krista
en hún er í félaginu Villikettir
og rekur lítið athvarf í garðinum
sínum með villikettlinga og kisur
sem vantar heimili.

Hvernig er draumahelgin? Ferð út

fyrir landsteinana væri draumur.
Ég elska að ferðast og vil helst
aldrei fara á sama staðinn tvisvar.
Nú langar mig að heimsækja
Búdapest eða Varsjá.

Andlitskrem
fyrir þurra húð
· Engir parabenar
· Engin ilmefni
· Engin litarefni
Fæst í apótekum

Gerir þú þér dagamun um helgar?
Hvernig þá? Mér finnst gaman að

draga strákana mína þrjá í bíó.
Það er að segja manninn minn,
Börk, Nóa 12 ára og Mána 16 ára,
en þar náum við yfirleitt að slaka
vel á. Sérstaklega mamman sem á
það til að steinsofna drengjunum
til mikillar mæðu. Þá er Mekkín
dóttir mín í námi í Kaupmannahöfn og stundum hef ég skroppið
til hennar yfir helgi.

Ferðu of út að skemmta þér? Nei,

það er nú eitthvað á undanhaldi.
Reyndar stakk mágkona mín upp
á því fyrir stuttu að við systur
skelltum okkur með henni út á
lífið. Hún bauð okkur á Sushi
samba og síðan drógum við fram
dansskóna á Kiki bar. Þetta var
kærkomið kvöld og gaman að geta
flippað út svona á gamalsaldri.

Hver er uppáhalds helgarmaturinn? Ég er alltaf heit fyrir steik

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið
Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í
Fréttablaðs-appinu

og það er um það bil það eina
sem öll fjölskyldan vill borða.
Það er stundum flókið að finna
rétti sem henta öllum og þá sérstaklega þegar sá yngsti er með
hveitiofnæmi og má ekki fá sér
hvað sem er. En nautasteik, bakað
grasker, spergilkál og sveppasósa
klikkar aldrei.

Hvað færðu þér í morgunmat um
helgar? Egg og beikon eru og

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

... allt sem þú þarft

verða alltaf uppáhalds. Bakkelsi
úr bakaríi er auðvitað ómótstæðilegt líka en þegar ég reyni að vera

María Krista slakar yfirleitt vel á í bíó. Svo vel að hún á að til að sofna, sonum
hennar og eiginmanni til mikillar mæðu. MYND/EYÞÓR

dugleg í mataræðinu þá vel ég
frekar egg, beikon og kaffi með
kókosolíu. Orkan verður miklu
meiri og helst út allan daginn. Ég
neita því þó ekki að þýski ostahleifurinn úr Mosfellsbakaríi
klikkar seint.

Hvað verður með sunnudagskaffinu? Ég er nú ekki búin að

ákveða það en er einmitt að reyna
að snúa sumarsukkinu við svo
mögulega mun ég baka glúten-,
sykur- og gerlaust kryddbrauð upp
úr uppskriftabókinni minni Brauð
og eftirréttir Kristu, ef þannig
liggur á mér.

Vakir þú fram eftir? Já, ég er

algjört næturdýr. Ég er með Apple
TV í svefnherberginu, þó ég viti
að það sé algjör glæpur, en fyrir
upptekna konu sem yfirleitt eyðir
öllum frítíma í vinnu eða kisustúss
er kærkomið að horfa á einn til
tvo sjónvarpsþætti á Hulu fyrir
svefninn. Það er líka hið besta
svefnmeðal og yfirleitt endar
eiginmaðurinn á að horfa á heilu
seríurnar með frúna hrjótandi við
hliðina á sér.

Sefur þú út um helgar? Nei. Ég er
ótrúlega snögg á fætur þrátt fyrir
að hanga fram eftir á kvöldin. Ég
er með einhverja innbyggða vekjaraklukku sem rífur mig oftast
upp um áttaleytið. Mögulega eru
það litlu kisulingarnir sem kalla
á undirmeðvitundina því þeir eru
eins og ungbörn sem þarf að sinna
allan sólarhringinn.
Með hverjum er skemmtilegast
að verja helginni? Mér finnst

voðalega gaman þegar við hjónin
náum að slaka á í sameiningu. Þó
það sé bara í sófanum með popp.
Við vinnum bæði mjög mikið
eins og margir Íslendingar en við
leyfum okkur þó endrum og eins
að skjótast úr bænum á hótel eða

gistiheimili til að kúpla okkur
út úr öllu. Eins er yndislegt að
komast í bústaðinn sem við systur
eigum ásamt mökum okkar.

Hvað er annars að frétta – eitthvað spennandi fram undan? Það

er allt að frétta í vinnunni en nýja
verslunin okkar í Síðumúla 21 var
opnuð í síðustu viku. Verslunin
hefur verið starfrækt á Laugavegi en við tókum þá ákvörðun að
yfirgefa miðbæinn og freista þess
að endurnýja kynnin við íslenska
viðskiptavini okkar sem því miður
voru hægt og rólega hættir að
koma á Laugaveginn. Við systur
erum snillingar í að sökkva okkur
í vinnu svo það líður eflaust ekki
á löngu áður en eitthvert klikkað
verkefni kemur upp í hendurnar
á okkur. Á síðasta ári tókum við
sumarbústað í gegn og það kitlar
alltaf sköpunargleðina þegar
við rennum yfir fasteignasíður
blaðanna.

Nú hefur þú haldið úti bloggi um
LKL-mataræði og skrifað brauðog eftirréttabók byggða á slíku
fæði. Hvernig gengur þér að
halda þig við mataræðið þegar
mikið er að gera? Áttu einhver
ráð? „LKL-mataræðið kallar á

undirbúning og þar sem við hjónin
vorum yfirleitt að vinna fram á
kvöld í allt sumar þá enduðum við
allt of oft á keyptu snarli sem var
svo sannarlega ekki LKL-vænt.
Ég er súkkulaðigrís og í öllum
framkvæmdunum þá laumuðust
þó nokkrir bitar inn fyrir mínar
varir. Það er samt alltaf stutt í að
ég byrji á fullu í hollustunni. Mín
ráð fyrir þá sem eru að byrja að
feta beinu brautina eftir sumarfrí
eru þau að allt er skárra en ekki
neitt og það þýðir ekkert að rífa
sig niður þrátt fyrir nokkur hliðarspor. Nokkur vinaleg aukakíló
eftir sumarið eru bara tákn um
góðar stundir.“

smáauglýsingar
atvinna

512 5000

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Ertu framúrskarandi?

Framkvæmdastjóri
Íslandssjóðir hf. er leiðandi
félag á sviði sjóðastýringar
og annast rekstur og
stýringu verðbréfasjóða,
fjarfestingarsjóða og
fagfjárfestasjóða. Félagið er
sjálfstætt fjármálafyrirtæki í
eigu Íslandsbanka hf. Nánari
upplýsingar um félagið eru á
heimasíðu þess,
www.islandssjodir.is.

Íslandssjóðir óska eftir umsóknum í starf framkvæmdastjóra.
Íslandssjóðir voru á lista yfir framúrskarandi fyrirtæki árið 2015, fimmta árið í röð samkvæmt ítarlegu styrk- og
stöðuleikamati Creditinfo og er markmið starfsmanna og stjórnar að vera í fremstu röð.
Framkvæmdastjóri Íslandssjóða mun þurfa að standast hæfismat Fjármálaeftirlitsins.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

Starfssvið
Dagleg stjórnun og rekstur félagsins.
Stefnumótun, áætlanagerð og markmiðasetning ásamt
eftirfylgni.
Uppbygging sérhæfðra fjárfestinga.
Efling viðskiptaþróunar og aukning markaðshlutdeildar.
Ábyrgð á vönduðum vinnubrögðum á öllum sviðum í
starfsemi félagsins.

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Rekstrar- og stjórnunarreynsla.
Áhugi á að taka þátt í breytingum.
Stefnumiðuð sýn og leiðtogafærni.
Góð þekking á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum.

25. september
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SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

CABAS SNILLINGAR
ATHUGIÐ!

ÖFLUGUR BÓKARI
Á FJÁRMÁLASVIÐI

BÝRÐ ÞÚ YFIR
VARAHLUTAÞEKKINGU?

Við leitum að faglærðum bifreiðasmið,
bílamálara eða bifvélavirkja í tjónaskoðun
og móttökustörf í verkstæðismóttöku.
Viðkomandi þarf að vera mjög sterkur í
mannlegum samskiptum og með mikla
þjónustulund.

Við óskum eftir öflugum bókara í fullt starf á
fjármálasviði. Helstu verkefni eru skráningar
á reikningum í uppáskriftakerfi, innlestur
rafrænna reikninga, afstemmingar o.fl.

Við leitum að starfsmanni í þjónustuver sem
er einstaklega vel að sér í bílum. Viðkomandi
þarf að búa yfir góðri þekkingu á varahlutum
bíla, vera mjög sterkur í mannlegum
samskiptum og með mikla þjónustulund.
Starfið felst í símsvörun þar sem veittar
eru upplýsingar til viðskiptavina, stofnun
verkbeiðna og sala varahluta.

Hæfniskröfur:
• Cabas þekking nauðsynleg
• Fagnám í bíliðn
• Starfsreynsla í bíliðn nauðsynleg
• Tölvufærni
• Bílpróf
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla af bókhaldsstörfum æskileg
• Áreiðanleiki og nákvæmni nauðsynleg
• Nám sem viðurkenndur bókari er kostur
• Navision þekking er nauðsynleg
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð

Hæfniskröfur:
• Þekking og áhugi á bílum
• Mjög góð tölvufærni
• Stundvísi
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
vinnubrögð

Sótt er um störfin
á heimasíðu BL
www.bl.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til 25. sept. nk.
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,
á netfanginu anna@bl.is
BL leitast eftir að ráða starfsmenn sem
hafa metnað til þess að skara fram úr og
veita framúrskarandi og faglega þjónustu
í samvinnu við samheldinn og sterkan
starfsmannahóp.
Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag og
einstök fyrirtækjamenning sem við erum
afar stolt af.

Vinnutími er alla virka daga
frá kl. 7.45–18.00
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Við leitum að

snillingum í samskiptum
Vegna aukinna umsvifa þurfa Momentum og
Gjaldheimtan að bæta við sig öflugum einstaklingum

argus

INNHEIMTUFULLTRÚAR

Innheimtufulltrúar þurfa að vera jákvæðir og ákveðnir en
um leið þjónustulundaðir. Mikilvægt er að þeir hafi ríkan
vilja til að aðstoða viðskiptavini okkar við að leysa úr
málum sem sum hver geta verið erfið úrlausnar. Gerð er
krafa um góða almenna menntun en einkum verður horft
til starfsreynslu umsækjanda. Æskilegt er að viðkomandi
hafi reynslu af Navision og Excel.

Við þurfum að ráða smiði og
verkamenn sem hafa reynslu
af mótauppslætti.
Áhugasamir hafi samband á non@nonbygg.is

Momentum og Gjaldheimtan bjóða upp á lífleg en um leið krefjandi störf í ört vaxandi
umhverfi. Starfsfólk okkar er jákvætt, öflugt og reynslumikið og leitum við að nýju fólki
til að bætast í okkar góða hóp.
Umsækjendur sendi ferilskrá á starfsumsokn@momentum.is eigi síðar en
þriðjudaginn 27. september n.k.
Bent er á upplýsingar um félögin á www.momentum.is og www.gjaldheimtan.is

BYGGINGAFÉLAG

Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík

Viltu ganga til liðs við

Verkefnastjóri

FYRIRTÆKI Í SÓKN?

í nýsköpun og frumkvöðlastarfi

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni sem
getur tekist á við fjölbreytt og krefjandi störf við fræðslu,
verkefnastjórnun og þjónustu í tengslum við nýsköpun og
frumkvöðlastarf. Verkefnin eru á Norðurlandi vestra og
starfsstöð er á Sauðárkróki.

Valka hefur vaxið mikið á undanförnum árum og er ljóst að framhald verður á þeim vexti. Við leitum
því að öflugum einstaklingum í hópinn. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Starfssvið

Fjármálastjóri

Vélsmiður eða stálsmiður

Starfssvið:

Starfssvið:

• Mánaðarleg samstæðuuppgjör félagsins og
dótturfélags í Noregi

• Smíði og samsetning á tækjum sem Valka framleiðir
• Þáttaka í uppsetningu á tækjabúnaði innanlands og erlendis

• Dagleg umsjón og skipulag greiðslumála
• Gerð fjárhagsáætlana

Nýsköpun í starfandi fyrirtækjum
Nýsköpun í þjónustuþróun
Styrkjasókn í þágu starfandi fyrirtækja
Fræðsla og upplýsingamiðlun
Leiðsögn og upplýsingaþjónusta í þágu fyrirtækja
og frumkvöðla
Kynningar- og hvatningarstarf
Verkefnastjórnun og verkefnasókn

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með launamálum
• Samskipti við viðskiptabanka og
endurskoðanda
• Upplýsingagjöf til framkvæmdastjóra og stjórnar
• Samskipti við birgja og viðkiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:

Hæfniskröfur

• Vélsmíði eða sambærileg iðnmenntun

Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði, viðskipta,
markaðsfræði, stjórnunar eða sambærileg menntun
Frumkvæði, dugnaður og sköpunargleði
Góð þekking og reynsla af íslensku atvinnulífi
Færni í töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku
Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
Reynsla af verkefnastjórnun

• Reynsla af smíði á ryðfríu stáli er nauðsynleg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Nákvæm vinnubrögð og góðir skipulagshæfileikar
• Góð þekking á vélum og tækjum er æskileg

Nýsköpunarmiðstöð Íslands veitir leiðsögn og stuðning í
tengslum við nýsköpun, viðskiptahugmyndir, frumkvöðlastarf
og stofnun og rekstur fyrirtækja. Starfið er á Impru á
Nýsköpunarmiðstöð.

• Reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Berglind Hallgrímsdóttir,
berglind@nmi.is.

• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem körlum.

• Færni í samskiptum og metnaður

Valka leggur mikla áherslu á nýsköpun og hlaut
Nýsköpunarverðlaunin árið 2013. Félagið var stofnað
árið 2003 en þar starfa nú um 40 manns við hönnun,
þróun, verkefnastýringu, framleiðslu og sölu. Góður
starfsandi og öflugt starfsmannafélag.

Kría hönnunarstofa www.kria.is

Valka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í hönnun
og smíði á tækjum og hugbúnaði fyrir fiskvinnslu
og býður margskonar lausnir og búnað frá stökum
tækjum til heildarkerfa.

Umsóknum skal skila fyrir 4. október á netfangið hildur@nmi.is
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hvetur til nýsköpunar og eflir framgang
nýrra hugmynda í íslensku atvinnulífi með virkri þátttöku í rannsóknum og stuðningi við frumkvöðla og fyrirtæki. Nýsköpunarmiðstöð
Íslands heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.

Sótt er um á www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.
Nánari upplýsingar um störfin veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið
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LANDSPÍTALI ... VIÐ HEILSUM ÞÉR!
Gigtlækningar

Launadeild

YFIRLÆKNIR

LAUNAFULLTRÚI

Starf yfirlæknis gigtlækninga á lyflækningasviði Landspítala er laust til
umsóknar. Yfirlæknir er leiðtogi og hefur þríþætta ábyrgð sem stjórnandi,
þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. Auk þess
gegnir yfirlæknir mikilvægu hlutverki í kennslumálum og uppbyggingu
vísindastarfs.

Starf launafulltrúa á launadeild Landspítala er laust til umsóknar.
Við sækjumst eftir öflugum liðsmanni sem hefur ríka þjónustulund, góða
samskiptahæfni, sýnir frumkvæði, nákvæmni og aga í vinnubrögðum.

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera í
forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og uppbyggingu mannauðs í nánu samstarfi við framkvæmdastjóra og annað
starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis.

Deildin heyrir undir fjármálasvið og starfa þar 19 manns í nánu
samstarfi við starfsmenn spítalans. Starfsmenn launadeildar tryggja
eftir bestu getu að launavinnsla, afgreiðsla launa og launatengdra mála
hljóti afgreiðslu í samræmi við samninga, lög, verklagsreglur og
leiðbeiningar. Móttaka, úrvinnsla, skráning, úttektir og varsla launagagna eru grundvallarþættir í starfsemi deildarinnar.

Skurðstofugangur

Öldrunardeild á Vífilsstöðum

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

SJÚKRALIÐI OG STARFSMAÐUR
VIÐ AÐHLYNNINGU

Laust er til umsóknar starf aðstoðardeildarstjóra á skurðstofugangi
E5 í Fossvogi. Við leitum eftir metnaðarfullum og framfarasinnuðum
skurðhjúkrunarfræðingi með ríkan áhuga á umbóta- og gæðastarfi.
Á skurðstofum í Fossvogi starfa um 42 skurðhjúkrunarf ræðingar við fjölbreytt og krefjandi verkefni, í nánu samstarfi við
fagfólk í öðrum sérgreinum. Starfsmenn deildarinnar telja um 70 alls.
Á deildinni eru 8 skurðstofur sem þjóna 5 sérgreinum og árlega eru
framkvæmdar þar um 6000 aðgerðir. Skurðstofur heyra undir
aðgerðasvið sem annast rekstur skurðstofa, gjörgæsludeilda,
Blóðbanka, dauðhreinsunardeildar auk speglunardeildar.

Viltu vinna á dag- og/ eða næturvöktum? Landspítali vill ráða jákvæða
liðsmenn, sem hafa ánægju af samstarfi við aldraða, til starfa á
hjúkrunardeild á Vífilstöðum. Hjúkrunardeildin er 42 rúma og er hluti
af Landspítala. Á deildinni dvelja skjólstæðingar sem hafa farið í
gegnum bráða- og/eða endurhæfingardeildir Landspítala og eru
komnir með færni- og heilsumat til dvalar á hjúkrunarheimili.
Lögð er áhersla á jákvætt framlag sérhvers einstaklings, þátttöku
og samvinnu í daglegum störfum deildarinnar. Við tökum vel á móti
nýjum starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

Fjárstýring

Öldrunarlækningadeild K1 Landakoti

SKRIFSTOFUSTARF

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Skrifstofustarf í innheimtu fjárstýringar á fjármálasviði er laust
til umsóknar. Við sækjumst eftir starfsmanni sem hefur góða
samskiptahæfni, íslensku- og enskukunnáttu, almenna tölvufærni
og getu til að starfa undir álagi.

Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi sem hefur ánægju af samstarfi
við aldraða. Ef þú ert lífsglaður og metnaðarfullur hjúkrunarfræðingur
og kannt samskipti upp á tíu þá viljum við fá þig í vinnu.

Á fjármálasviði starfa um 90 manns og þar af átta í fjárstýringu.
Starfsfólk fjárstýringar leggur áherslu á góð samskipti og að veita
skilvirka þjónustu, í samræmi við samninga, lög og verklagsreglur.

Í boði er skemmtilegt starf fyrir þann sem vill taka þátt í meðferð
og endurhæfingu aldraðra þar sem markmiðið er að auka lífsgæði
og færni til athafna daglegs lífs. Við leggjum áherslu á góða umönnun
og umhyggju í rólegu umhverfi þar sem þjónusta við sjúklinga og
fjölskyldu byggir á þekkingu og fjölfaglegri nálgun. Á deildinni starfa
um 35 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi er ríkjandi og
tækifæri eru til að vaxa í starfi. Við tökum vel á móti nýjum
starfsmönnum og veitum góða aðlögun.

Eldhús-matsalir

MATARTÆKNIR
Viltu vinna með hressu og skemmtilegu fólki? Auglýst er eftir matartækni
í matargerð á sérfæði og almennu fæði. Við leitum eftir jákvæðum og
duglegum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi
verkefni í fjölþjóðlegu starfsumhverfi. Á einingunni starfa um 35 manns,
þar ríkir góður starfsandi sem einkennist af vinnugleði og metnaði.
Eldhús - matsalir sjá um matargerð og máltíðaþjónustu fyrir sjúklinga
og starfsfólk spítalans. Markmið starfseminnar er að gæta hagkvæmni
og tryggja öryggi matvæla og vinnuferla þannig að framleiðsla og þjónusta
sé til fyrirmyndar. Eldhús og matsalir Landspítala eru með Svansvottun.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR
OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra
fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi.
Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Vélahönnuður - spennandi tækifæri í boði
Óskum eftir að komast í samband við reyndan vélahönnuð, tækni- eða
verkfræðing, sem langar í nýjar áskoranir í starfi.
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

Lögmaður
Starf lögmanns hjá embætti ríkislögmanns er laust til
umsóknar. Viðkomandi mun aðallega sinna
málflutningsstörfum fyrir hönd íslenska ríkisins auk
annarra verkefna, samkvæmt lögum nr. 51/1985, um
ríkislögmann. Um er að ræða fullt starf.
Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til málflutnings
fyrir héraðsdómi.

> Starfsmenn í vöruhús Samskipa
ENNEMM / SÍA / NM77294

Samskip óska eftir dugmiklu starfsfólki í vöruhús. Starfið felst meðal annars í móttöku vöru,
vörumeðferð og afgreiðslu vöru.
Hæfnikröfur:
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, stundvísi
og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu og
samskiptum
• Lyftararéttindi er kostur en ekki skilyrði

Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, vera með
ökuréttindi og hafa hreina sakaskrá.
Áhugasamir, konur jafnt sem karlar eru hvattir til að
sækja um sem fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einnig reynslu af
málflutningi, störfum í opinberri stjórnsýslu og kunnáttu
á sviði stjórnlaga, EES-réttar og mannréttinda.
Launakjör eru miðuð við kjarasamning Félags
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.
Umsóknum, með upplýsingum um menntun og starfsferil,
þarf að skila til embættis ríkislögmanns Hverfisgötu 6 í
Reykjavík eigi síðar en 5. október næstkomandi. Miðað er
við að ráðið verði í starfið frá og með 1. nóvember 2016.
Skrifstofa embættisins og ríkislögmaður veitir allar nánari
upplýsingar í síma 545 8490. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Netfang: postur@rlm.is

ÞAÐ ER ALDREI LEIÐINLEGT Í
TIMBURVERSLUN BREIDD
SÖLUMAÐUR Í
TIMBURVERSLUN
STARFSSVIÐ

AFGREIÐSLUMAÐUR
Í TIMBURVERSLUN
STARFSSVIÐ

Starfið felur í sér sölu, ráðg jöf og tilboðsgerð
til verktaka, iðnaðarmanna og einstaklinga
í framkvæmdum.

Starfið felst í afgreiðslu, tiltekt á pöntunum
til viðskiptavina og önnur almenn lagerstörf.

HÆFNISKRÖFUR

Starf sem hentar öllum aldurshópum frá 18 ára
aldri. Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um
flest er varðar byggingarefni og meðhöndlun
þess ásamt því að hafa metnað til að takast á við
krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að búa yfir
stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

HÆFNISKRÖFUR

Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Renzo Gústaf Passaro,
verslunarstjóri Timburverslunar, renzo@byko.is.
Sótt er um á www.byko.is og umsóknarfrestur er til 23. sept.

byko.is

fagmennska - dugnaður
lipurð - traust

SPENNANDI
FRAMTÍÐARSTÖRF
BYKO ehf. var stofnað 1962 og
starfar á byggingavörumarkaði og
smásölumarkaði. Hjá okkur starfar
öflugur hópur starfsmanna sem myndar
frábæra liðsheild með skýra stefnu
fyrirtækisins að leiðarljósi. Mikil
fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og
erum við ávallt að leita að góðu fólki.
Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu
og mikla framtíðarmöguleika.

Hjá Actavis og Medis
bjóðum við upp á:

Sérfræðingur í Microsoft lausnum

• snyrtilegan og öruggan vinnustað

Starfið tilheyrir upplýsingatæknisviði Actavis, en viðkomandi starfssvið verður
helgað starfsemi Medis. Um er að ræða samþættingu, uppbyggingu og þróun verkferla
og upplýsinga innan starfseminnar. Sérfræðingur í Microsoft lausnum er í miklum samskiptum
og vinnur náið með deildum innan bæði Actavis og Medis, sem er eitt af dótturfyrirtækjum
Actavis og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja.

• fjölskylduvænt starfsumhverfi
• góðan starfsanda
• gott mötuneyti
• fræðslu og þjálfun
• iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni
sem sinna heilsuvernd starfsmanna
• árlegan styrk til íþróttaiðkunar

Helstu verkefni:
•

Uppbygging og þróun á gagnavöruhúsi og gagnamörkuðum Medis

•

Framsetning upplýsinga með aðstoð Microsoft BI

•

Þróun ferla í MS SharePoint og MS CRM

•

Þarfagreining og skjölun

•

Kennsla og leiðsögn notenda

auk fræðslustyrks
• öflugt starfsmannafélag

Við leitum að einstaklingi
•

með háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilega menntun

•

með góða þekkingu á MS SQL Server og Mirosoft BI (skilyrði)

•

með góðan skilning á upplýsingaöflun og gagnaskilum

•

með góða þekkingu á viðskiptagreind og uppbyggingu vöruhúsa

•

sem sýnir frumkvæði og skipulagshæfni í starfi

•

með mjög góða enskukunnáttu

•

sem býr yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum

•

sem hefur reynslu úr alþjóðlegu viðskiptaumhverfi (kostur)

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði.
Umsóknarfrestur er til og með 25. september nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,
jsteingrimsdottir@actavis.is.

ÍSLENSK A SI A .IS ICE 81332 09/16

www.actavis.is

SVÆÐISSTJÓRI ICELANDAIR
Á ÍSLANDI

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni í starf svæðisstjóra á Íslandi innan
sölu- og markaðssviðs.
Hlutverk svæðisstjóra er gerð markaðs- og fjárhagsáætlunar og eftirfylgni
sölustefnu Icelandair á Íslandi.
STARFSSVIÐ:
n

Ábyrgð og daglegur rekstur sölusvæðis

Söludeild vinnur náið með öðrum deildum við að ná settum markmiðum og
leita leiða til framþróunar og vaxtar. Svæðisstjóri hefur aðsetur á aðalskrifstofu
Icelandair við Reykjavíkurflugvöll. Staðan heyrir beint undir framkvæmdastjóra
sölu- og markaðssviðs.
HÆFNISKRÖFUR:
n

Háskólapróf í viðskipta- og/eða markaðsfræði, eða sambærileg menntun,
er skilyrði

n

Þróun, innleiðing og eftirfylgni á sölustefnu Icelandair

n

Yfirumsjón með starfsmannamálum deildarinnar

n

Framhaldsmenntun á háskólastigi er æskileg

n

Ábyrgð á samskiptum við ferðaheildsala og ferðaskrifstofur

n

Alþjóðleg reynsla í sölu- og markaðsstarfi

n

Þátttaka í auglýsingamálum og kynningarstarfsemi

n

Reynsla í stjórnun

n

Samskipti við erlenda samstarfsaðila

n

Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar

n

Stefnumótun og áætlanagerð

n

Reynsla af ferðaþjónustu eða flugtengdri starfsemi er æskileg

n

Náin samvinna með öðrum deildum innan sölu- og markaðssviðs

n

Mjög góð enskukunnátta

n

Jákvætt hugarfar og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Um er að ræða krefjandi starf í góðu starfsumhverfi.
Við leitum að kraftmiklum og skipulögðum einstaklingi, með mikla greiningarhæfni,
sem vill vinna sem hluti af öflugri liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 27. september, 2016.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri sölu- og markaðssviðs I poa@icelandair.is
Helgi Már Björgvinsson I Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs I hmb@icelandair.is
Svali Björgvinsson I Framkvæmdastjóri starfsmannasviðs I svali@icelandair.is
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HJÚKRUNARHEIMILI

Svæðisstjórar heilsugæslustöðva

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar störf svæðisstjóra sex heilsugæslustöðva.
Um er að ræða starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar Efra-Breiðholti, Efstaleiti, Hlíðum, Hvammi, Hamraborg
og Seltjarnarnesi og Vesturbæ. Svæðisstjóri mun jafnframt gegna samhliða starfi fagstjóra hjúkrunar eða
fagstjóra lækninga samkvæmt nýju skipulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir
á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2016.
Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og
þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi heilbrigðisþjónustunnar eftir
því sem þörf er á.
Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi
heilsugæslustöðva.
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er í gangi breyting
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að

Helstu verkefni og ábyrgð

bæta vinnuumhverfi starfsmanna.
Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu
aðferða straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi
heilbrigðisstarfsfólks munu auðvelda stöðvum að taka á
flóknum vandamálum með fjölbreyttum úrræðum.
Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur
samkvæmt mælingum og mati.

Hæfniskröfur
Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með
framhaldsmenntun og/eða reynslu af stjórnun
Reynsla af starfi í heilsugæslu
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
Reynsla af þróunarstarfi og breytingastjórnun
æskileg
Nám í stjórnun æskilegt
Hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri
í starfi
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Vilji til að veita framúrskarandi þjónustu
og efla heilbrigði íbúa svæðisins
Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf
heilsugæslunnar
Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði
straumlínustjórnunar
Vilji til að skapa gott starfsumhverfi

Nánari upplýsingar
Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið
til 5 ára frá og með 1. nóvember 2016 hvað
varðar Heilsugæsluna Efra-Breiðholti, Efstaleiti
og Hlíðum og frá og með 1. janúar hvað varðar
Heilsugæsluna Seltjarnarnesi og Vesturbæ,
Hvammi og Hamraborg eða eftir nánara
samkomulagi
Upplýsingar veitir Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri í
síma 585-1300, eða í gegnum tölvupóst
svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim
og innsendum gögnum
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í störf.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu liggur fyrir

Hæfniskröfur:
Góð íslenskukunnátta, áhugi á að starfa með öldruðum,
tilskilin starfsleyfi, jákvæðni og góð samskiptahæfni.
Starfshlutfall samkomulag.
Nánari upplýsingar veitir:
Guðný Guðmundsdóttir forstöðumaður hjúkrunar í síma:
522 5600 gudny@skjol .is
Umsóknir má einnig senda á: edda@skjol.is
Hjúkrunarheimili | Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík | Sími. 522 5600. | www.skjol.is

• Réttir starfsmenn í
réttum hlutverkum
ræður mestu um
árangur fyrirtækja

GARÐABÆ

Flataskóli

• Umsjónarkennari
• Leiðbeinandi í leikskóladeild

Hofsstaðaskóli
• Skólaliði

Leikskólinn Akrar

• Leikskólakennari

Ísafold

• 50% staða við umönnun í dagvinnu
• 60-80% staða við umönnun í
vaktavinnu

Jónshús

• Hlutastarf í dagvinnu
– tveir dagar í viku

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta – Framþróun

RÁÐNINGAR

STÖRF HJÁ

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru
hvattir til að sækja um.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknir, ásamt kynningarbréfi þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, skulu berast Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins rafrænt. Umsóknum fylgi staðfestar
upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, til Svövu
K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16. 109, Reykjavík. Sækja skal um á vef
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

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

Óskum eftir að ráða:
Hjúkrunarfræðinga
Sjúkraliða
Starfsfólk í aðhlynningu

Aðrir eiginleikar

Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar
gagnvart framkvæmdastjórn
Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi
stöðvar
Þróar nýjungar og vinnur að breytingum
í starfsemi
Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
Byggir upp og styður við teymisvinnu og
þverfaglegt samstarf
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati
í starfi stöðvar
Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,
þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar
Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir
klínísku starfi eins og aðstæður leyfa

RÁÐGJÖF

Getum bætt við okkur starfsfólki
á Skjól hjúkrunarheimili

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

RANNSÓKNIR
• Rannsóknir auka
þekkingu og
gera ákvarðanir
markvissari
www.intellecta.is
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Lögfræðingur
Úrskurðarnefnd velferðarmála óskar eftir að ráða tvo
lögfræðinga til starfa, um er að ræða tvær 100% stöður.
Önnur staðan er tímabundin.
Helstu verkefni:
Verkefnin eru fjölbreytt og felast aðallega í túlkun og
beitingu réttarreglna á sviði almannatrygginga, atvinnuleysistrygginga, barnaverndarmála, félagsþjónustu- og
húsnæðismála, fæðingar- og foreldraorlofsmála svo og
greiðsluaðlögunarmála.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða
meistaraprófi í lögfræði.
• Þekking á sviði stjórnsýsluréttar er æskileg.
• Starfið krefst lipurðar í samskiptum, nákvæmni í
vinnubrögðum og sjálfstæðis til verka.
Frekari upplýsingar um starfið:
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Stéttarfélags lögfræðinga.
Umsóknir skulu berast til úrskurðarnefndar velferðarmála,
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík eða á
netfangið postur@urvel.is eigi síðar en 4. október nk.

VERKEFNASTJÓRI MICE — SÖLUSVIÐ
Íslandshótel óska eftir öflugri manneskju í spennandi og krefjandi starf við sölusvið fyrirtækisins. MICE stendur
fyrir fundi (meetings), hvataferðir (incentives), ráðstefnur (conferences) og viðburði (exhibitions/events).
Verkefnastjóri þarf að vera mjög þjónustulundaður og búa yfir miklum söluhæfileikum. Viðkomandi heyrir
undir og starfar náið með sölustjóra Íslandshótela.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

· Samskipti við fagaðila og fyrirtæki erlendis
og innanlands

· Menntun sem nýtist í starfi

· Fyrirspurnir og öflun upplýsinga

· Reynsla af sambærilegum störfum og þekking
á ferðamálum á Íslandi

· Tilboðs - og samningagerð

· Rík þjónustulund og færni í samskiptum

· Verkefnastjórnun, skipulag og utanumhald
hvataferða og viðburða

· Metnaður, sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi

· Eftirfylgni og skýrslugerð

· Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, þriðja
tungumál er kostur

· Utanumhald viðskiptavina og tengiliða

· Góð tölvu- og tæknikunnátta

Starfshlutfall er 100% og umsækjandi þarf að geta hafið störf mjög fljótlega. Nánari upplýsingar veitir
Ásmundur Sævarsson framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs, asmundur@islandshotel.is.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á starf@islandshotel.is. Vinsamlegast hafið starfstitil með í fyrirsögn.
Umsóknarfrestur er til 30. september. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Agnes Þorsteinsdóttir
formaður, í síma 551-8200. Karlar jafnt sem konur eru
hvattir til að sækja um stöðurnar. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Viltu láta kerfin virka?

Við leitum að sérfræðingi í stjórnkerfum í
teymi sem vaktar og stýrir öllum veitukerfum okkar
Við óskum eftir að ráða jákvæðan og samskiptalipran sérfræðing í faglegt
teymi Stjórnstöðvar okkar sem sameiginlega sinnir vöktun og stjórnun á
öllum veitukerfum fyrirtækisins. Sérfræðingur í stjórnkerfum gegnir
lykilhlutverki í rekstri stýrivéla og stuðlar að öruggum rekstri þeirra.

Sérfræðingur í stjórnkerfum:

• Hefur umsjón með stjórnkerfum s.s. forritun og reglun kerfa
• Er í samskipti við ráðgjafa og verktaka
• Rýnir hönnun og tekur þátt í stefnumótun stjórnkerfa
og ýmislegt fleira sem sjá má á ráðningavef okkar.
Til að sækja um starfið þarftu að hafa menntun sem nýtist í starfi s.s.
í rafmagnsverk- eða tæknifræði. Það er æskilegt að þú hafir reynslu af
rekstri stýrivéla og kostur ef þú hefur einnig reynslu af hönnun stjórnkerfa.
Við tökum á móti umsóknum á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ þar
sem nánari upplýsingar er að finna. Frekari aðstoð veitir Bryndís
Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi, netfang starf@veitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2016.

Veitur reka hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og rafveitu á höfuðborgarsvæðinu og
víðar. Hjá okkur vinna 170 starfsmenn með mikla og fjölbreytta þekkingu, sem
halda fólki í sambandi - alla daga. Við leitumst við að vera í fremstu röð hvað
snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og
fjölskylduábyrgð og hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Í sambandi - alla daga
Veitur ohf. • Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík • 516 6000 • veitur.is
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Við leitum að starfskrafti í hlutastarf með
möguleika á fullu starfi. Leitum að einstakling
með brennandi áhuga á barnavörum!

Bílstjórar óskast

Umsækjandi þarf að vera 22 ára eða eldri, reyklaus, með
reynslu í þjónustustörfum og ríka þjónustulund.

Pósturinn í Reykjavík óskar eftir
meiraprófsbílstjórum í fullt starf. Óskað er
eftir jákvæðum einstaklingum með ríka
þjónustulund, góð mannleg samskipti og
samvinnuhæfileika.

Fyrir nánari upplýsingar eða áhugasama vinsamlega sendið umsókn ásamt
ferilskrá á snorri@orninn.is fyrir 26. september.

Starfið felst í dreifingu pósts og annarra
þjónustuvara á höfuðborgarsvæðinu.
Skilyrði eru stundvísi og áreiðanleiki.
Um er að ræða bæði dagvinnu og
vaktavinnu.
Umsóknarfrestur er til 25. september 2016
Nánari upplýsingar veitir Jón Ólafur
Gestsson, deildarstjóri flutningamála, í síma
580 1284 eða í netfanginu jong@postur.is.
Umsóknum skal skilað á umsóknarvef
Póstsins: umsokn.postur.is.

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

Viltu ganga
í lið með okkur?
Leikskólarnir Fossakot og Korpukot Í Grafarvogi
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum,
áreiðanleika og frumkvæði.

Hugbúnaðarsérfræðingur í
samþæ ingarlausnum
Vegna aukinna verkefna viljum við bæta við hugbúnaðarsérfræðingi í rekstrarhópinn okkar til að sjá um rekstur og þróun webMethods samþæ ingarkerfa hjá
Advania og mörgum af stærstu viðskiptavinum fyrirtækisins.
Í starfinu munt þú sjá um daglegan rekstur, uppfærslur, þróun og innleiðingar
nýrra og brey ra eininga í webMethods samþæ ingarumhverfum. Þú færð
einnig tækifæri til að koma að hönnun og ráðgjöf á sviði kerfisstjórnunar fyrir
stærri rekstrarumhverfi með API Management, BPM og BAM tækni, auk þess
sem þú færð að snerta á þróunarverkefnum á sviði vöktunar og gagnagreiningar
fyrir stærri samþæ ingarumhverfi.
Menntunar- og hæfniskröfur
• MSc gráða í tölvunarfræði eða
hugbúnaðarverkfræði er æskileg
• Góð þekking og yfirsýn á tölvukerfum
stórra fyrirtækja
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

• Þekking og reynsla af Unix/Linux og
Windows er kostur
• Reynsla af forritun og uppsetningu
vélbúnaðarumhverfa er kostur

Kynntu þér starfið nánar á www.advania.is/atvinna
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Ósk Jakobsdóir,
radningar@advania.is, 440 9000.

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er
ölskylduvænn vinnustaður og er vinnutíminn sveigjanlegur. Ef þú leitar að
spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og hressum vinnufélögum, þá
finnur þú það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Við leitum að:
Fólk í hlutastarf sem
hentar með skólagöngu
Leikskólakennurum
Leiðbeinendum
Öðru uppeldismenntuðu fólki
Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

VAKTSTJÓRI ÓSKAST

VAKTSTJÓRI ÓSKAST
á kvöldvaktir

Hópbílar hf. óska eftir að ráða jákvæðan og metnaðarfullan
starfsmann sem vaktstjóra í akstursdeild fyrirtækisins.
Helstu viðfangsefni:
- Stjórnun og samhæfing þjónustu
- Skipulagning
- Nýting tækja og mannafla
- Almenn þjónusta og upplýsingagjöf
til viðskiptavina og bílstjóra
- Ýmis verkefni er lúta að starfsemi
- Akstur

90%
starfshlutfall.
Framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Rútupróf (D réttindi)
- Góð íslensku og enskukunnátta
- Góð almenn tölvukunnátta
- Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
- Mikil hæfni til að geta unnið undir álagi

Vinnutími
frá kl. 17-02
- vinna í viku - frí í viku -

Umsóknarfrestur til 25. september nk.

Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veita:
Ágúst Haraldsson, s. 822-0073 gusti@hopbilar.is
Hildur Guðjónsdóttir, s. 822-0069 hildur@hopbilar.is

ÞG Verk óskar eftir að ráða starfsmann til starfa í gæðastjórnunardeild fyrirtækisins.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•

Framkvæma gæðaúttektir.

•

Menntun sem nýtist í starrð.

•
•

Framkvæma öryggisúttektir.
Eftirfylgni með úrlausn gæðaúttekta.

•

Góð tölvukunnátta.

•

Gott vald á íslensku máli.

•

Eftirfylgni með úrlausn öryggisúttekta.

•

Góðir samskiptahææleikar

•
•

Útbúa gögn fyrir byggingaryyrvöld.
Aðstoða
við þróun á gæðastjórnunarkerr
Aðs
fyrirtækisins.

•

Reynsla úr sambærilegu starr sem nýtist í
þetta starf.

•

Stjórnunarhæfni, ögun og skipulag í
vinnubrögðum.

Vinna að ýmsum sérverkefnum sem tengjast
gæðastjórnun.

Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið - Starfsumsókn
ÞG Verk - Lágmúla 7, 108 Reykjavík - S: 534 8400

VEISTU HVAÐ ÞÚ VILT?
TJÓNAMAT Í ÖKUTÆKJATJÓNUM
Vörður leitar að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund til að starfa við tjónamat í ökutækjatjónum. Starfið er í senn fjölbreytt og
krefjandi og felur í sér mat á kostnaði við tjón og eftirlit með viðgerðum ökutækja. Viðkomandi kemur til með að starfa í hópi metnaðarfullra
starfsmanna sem sinna þjónustu við viðskiptavini Varðar, en á tjónasviði félagsins starfa 20 manns. Vinnutíminn er að jafnaði frá 8:30 –16:30.
STARFSSVIÐ:
• Tjónamat ökutækja
• Tjónaskoðanir og eftirlit með viðgerðum
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og samstarfsaðila
• Gagnaöflun og útreikningur tjónabóta

HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun og/eða reynsla á sviði bíliðngreina
• Reynsla af Cabas tjónamatskerfinu er æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta ásamt hæfni til að
koma frá sér upplýsingum í ræðu og riti
• Frumkvæði og þjónustulipurð
• Sjálfstæð, skipulögð og vönduð vinnubrögð

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 30. SEPTEMBER 2016
Nánari upplýsingar veita Jóhannes Jóhannesson, deildarstjóri munatjóna,
johannes@vordur.is eða Harpa Víðisdóttir, mannauðsstjóri, harpa@vordur.is
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið en tekið er á móti umsóknum á vordur.is
Vörður tryggingar er framsækið vátryggingafélag sem hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Í dag starfa um 80 starfsmenn hjá
félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í að móta frekari uppbyggingu og vöxt félagsins. Vörður hefur
hlotið jafnlaunavottun VR en hjá félaginu er bæði jafnlauna- og jafnréttisstefna. Starfsánægja mælist há hjá Verði sem og ánægja
viðskiptavina en Vörður fékk hæstu einkunn tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni.

VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

ÍSLENSKA SIA.IS VOR 81333 09/16
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Aðstoðarfólk óskast
Vegna mikilla anna óskum við eftir
aðstoðarfólki í sal á Steikhúsinu.
Góður vinnustaður. Íslenskukunnátta skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á atli@steik.is
Umsóknafrestur er til 1. okt.

> Innheimtufulltrúi óskast til starfa
ENNEMM / SÍA / NM77215

Samskip óska eftir innheimtufulltrúa til starfa í starfsstöð sína í Reykjavík. Meginverksvið innheimtufulltrúa er umsjón með daglegri innheimtu viðskiptakrafna, færslu innborgana, afstemmingu, frágangi
og eftirfylgni innheimtu, ásamt því að svara fyrirspurnum viðskiptavina.
Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innheimtustörfum æskileg
• Góð tölvukunnátta og færni í Excel
• Góð enskukunnátta bæði í tali og riti
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Hásetar

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður háseta
á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson.
Um er að ræða 4 – 5 stöður háseta. Starfsmenn munu vinna á
báðum rannsóknaskipunum eftir því sem þörf krefur. Heimahöfn
rannsóknaskipanna og starfsstöð er í Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 25. september nk.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar
www.samskip.is og eru umsækjendur beðnir um að skila
inn ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi.
Nánari upplýsingar veitir Björk Ágústsdóttir
innheimtustjóri í bjork.agustsdottir@samskip.com

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu

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

Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir og
heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun nóvember n.k.
eða síðar skv. samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og Sjómannafélags Íslands.
Umsóknarfrestur er til og með 3.október. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda
sendist á póstfangið umsokn@hafogvatn.is. Konur, jafnt sem karlar,
eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is sími; 575 2000.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Við leitum að lyfjafræðingi
Stýrimenn
Við leitum að öflugum lyfjafræðingi
(ábyrgðarhafa – QP) til starfa í
gæðadeild fyrirtækisins.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Tryggja að lyf sem ﬂutt eru inn uppfylli kröfur GDP
og skilyrði markaðsleyfis
Tryggja að merking lyfja sé í samræmi við kröfur GMP
Tryggja að meðhöndlun vara sé í samræmi við kröfur
yﬁrvalda og viðskiptavina.
Úrvinnsla frávika og kvartana
Þátttaka í úttektum
Viðhald og þróun gæðamála
Er hluti af öryggisvaktahóp Parlogis

Menntun og hæfni:
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í lyfjafræði
Góðir samskipta- og skipulagshæﬁleikar
Öguð vinnubrögð og frumkvæði
Þarf að geta unnið sjálfstætt
Góð tölvu- og enskukunnátta

Parlogis | Krókhálsi 14 | 110 Reykjavík | Sími 590 0200 | Fax 590 0201

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður stýrimanna
á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson. Um er
að ræða 2 – 3 stöður stýrimanna. Starfsmenn munu vinna á báðum
rannsóknaskipunum eftir því sem þörf krefur. Heimahöfn rannsóknaskipanna og starfsstöð er í Reykjavík.

Ef þú hefur áhuga að starfa með okkur
biðjum við þig vinsamlegast að senda
umsókn á sofﬁa@parlogis.is fyrir 30.
september nk. Farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
verður svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Skipstjórnarréttindi á fiskiskipum
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir
Soffía Guðrún Magnúsdóttir,
sofﬁa@parlogis.is, 824 6205.
Parlogis er leiðandi þjónustufyrirtæki sem sérhæfir
sig í vörustjórnun fyrir lyfja-, heilbrigðis- og
neytendavörugeirann á Íslandi. Hjá okkur starfa 80
manns í góðu starfsumhverfi. Helstu viðskiptavinir
eru sjúkrahús, apótek, heilsugæslur og dagvöruverslanir um allt land. Parlogis leggur metnað sinn
í að vera fyrirmyndarvinnustaður þar sem lögð er
áhersla á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir og
heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun nóvember n.k.
eða síðar skv. samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og Félags skipstjórnarmanna.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október Umsóknir með upplýsingum
um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda sendist
á póstfangið umsokn@hafogvatn.is.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Helgadóttir Mannauðsstjóri kristin.helgadottir@hafogvatn.is sími; 575 2000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur
fyrir.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.
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Ert þú þjónustustjóri?
Við leitum að þjónustustjóra til að stýra tæknideild félagsins.
Tækni- eða verkfræði og/eða menntun í verkefnastýringu er æskileg en góð reynsla verður metin
til menntunar. Þjónustustjóri heldur utan um dagleg samskipti við viðskiptavini og birgja
vegna verkefna. Þjónustustjóri sér um bestun á tíma tæknimanna og tekjustýringu.

Æskilegir kostir og reynsla

- Reynsla af netkerfum, símkerfum og öryggismyndavélum æskileg

-

Ert þú til þjónustu
reiðubúinn?

Örugg og fagleg samskipti við viðskiptavini nauðsynleg
Góð íslensku kunnátta nauðsynleg sem og framsetning í rituðu máli
Sjálfstæði í vinnu og frumkvæði til að leita lausna á verkefnum í samvinnu við viðskiptavini
Geta leitt hóp tæknimanna til framtíðar og verið leiðtogi þeirra
Hafa gaman af nýrri tækni og þeim tækifærum sem hún býður upp á.
Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2016.
Umsóknum, með góðri ferilskrá, skal senda á netfangið
umsokn@svar.is. farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

S Í Ð U M Ú L A 35 - SÍM I 510 6000 - WWW. SVA R . IS

VERKEFNASTJÓRI
Í VÖRUÞRÓUN
Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í öflugum hópi.
STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í
þverfaglegum verkefnateymum
• Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra
• Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í
verkefnum

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc
í verkfræði, tæknifræði eða verkefnastjórnun
• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla á
sviði verkefnastjórnunar
• Leiðtogahæfileikar
• Reynsla í Microsoft Project
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2016. Sótt er um starfið á vef Össurar,
ossur.is/mannaudur. Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.
Hjá félaginu starfa um 2400 manns í 19 löndum.
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

WWW.OSSUR.COM

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is
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HÚSASMIÐJAN Í HAFNARFIRÐI
LEITAR AÐ ÖFLUGUM
LIÐSMANNI

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Vilt ÞÚ bætast í hópinn?
Fjölbreytt störf í boði - sendu okkur umsókn!

Húsasmiðjan í Hafnarfirði óskar eftir að ráða
verkstjóra í timburport
Ábyrgðarsvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta
við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í
að veita fyrsta flokks þjónustu og

Hæfniskröfur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Samskiptahæfni
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þekking á timbri og byggingavörum kostur

hafa gott aðgengi að vörum sínum
og starfsfólki. Það sem einkennir
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru
eftirfarandi gildi:

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Frístundaleiðbeinendur á frístundaheimili
Stuðningsfulltrúar á frístundaheimili
Íþróttakennari í Öldutúnsskóla
Íþróttakennari í Hraunvallaskóla
Leikskólakennari - Norðurberg
Leikskólakennari- Stekkjarási
Deildarstjóri leikskóla - Hlíðarberg
Deildarstjóri leikskóla- Bjarkalundur
Þroskaþjálfi - Álfasteinn
Þroskaþjálfi - Brekkuhvammur
Þroskaþjálfi - Stekkjarási
Starf á heimili fatlaðs fólks
Garðyrkjustjóri
Gæðastjóri - NÝ STAÐA
Umsjónarmaður fasteigna
Matráður - mötuneytið Hjallabraut 33

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem
konur hvattir til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is

Umsóknir berist fyrir 25. september
í netfangið atvinna@husa.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

H L U T I A F BY G M A

Byggjum á betra verði

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

Umsjónarmaður rafeindaverkstæðis
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að kraftmiklum starfsmanni til að sjá um
rafeindaverkstæði, stýritæknistofu og eðlisfræðistofu deildarinnar. Auk þess aðstoðar starfsmaðurinn
við verklega kennslu og sinnir þjónustu við nemendur og kennara.

Starfssvið
•

•

Hæfniskröfur

Innkaup og viðhald á tækjabúnaði fyrir verklega
kennslu og tilraunir í rafmagnsfræði, rafeindaog stýritækni og tengdum greinum.
Umsjón með verkstæði og stofum, þar með talin
tæki og verkfæri.

•

Aðstoð við verklega kennslu.

•

Sýna gott fordæmi við skipulag og umgengni.

•

Ýmis verkefni innan tækni- og verkfræðideildar.

•

Iðnmenntun, rafeindavirkjun og/eða góð
reynsla í faginu.

•

Framúrskarandi þjónustulund.

•

Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.

•

Önnur reynsla sem nýtist í starfi.

•

Góð íslensku- og enskukunnátta.

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir ríkri þjónustulund og hefur ánægju af mannlegum samskiptum, er
áreiðanlegur, skipulagður og sjálfstæður í starfi. Í boði er spennandi starf í lifandi og metnaðarfullu háskólaumhverfi.
Starfið veitir ýmis tækifæri til að sýna frumkvæði í áframhaldandi þróun á framúrskarandi náms- og starfsumhverfi.
Umsóknir skulu fylltar út á vef HR http://radningar.hr.is/storf/. Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún A.
Sævarsdóttir (gudruna@ru.is), forseti tækni- og verkfræðideildar, og Ármann Gylfason (armann@ru.is), sviðsstjóri
véla- og rafmagnssviðs. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2016.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og starfa um
250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Sérfræðingur á
sunnanverðum Vestfjörðum
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni sem hefur áhuga á verndun náttúru með þjónustu við
ferðamenn að leiðarljósi.
Megin verkefni sérfræðingsins munu snúa að
daglegri umsjón og rekstri friðlýstra svæða á
sunnanverðum Vestfjörðum og eyjum í Breiðafirði auk umsjón með landvörslu á sömu svæðum. Þá ber hann ábyrgð á gerð stjórnunar- og
verndaráætlana á framangreindum svæðum,
eftirfylgni með þeim og fræðslu.
Starfsmaðurinn mun einnig vinna við friðlýsingar, umsagnir og leyfisveitingar ásamt öðrum
stjórnsýsluverkefnum. Mikilvægur hluti starfsins
er samvinna við sveitarstjórnaryfirvöld, landeigendur og hagsmunaaðila á svæðinu.
Ítarlegri upplýsingar um hæfniskröfur, starfsaðstöðu ofl. er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi/
Umsóknarfrestur um starfið er til og með 3.
október 2016 og skulu umsóknir sendar til Umhverfisstofnunar, á netfangið ust@ust.is. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
Sjá nánari upplýsingar um Umhverfisstofnun
á umhverfisstofnun.is.

Háskólinn í Reykjavík | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími 599 6200 | www.hr.is

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Við leitum að
ráðgjafa fyrir Grænlandsferðir

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum
einstaklingi sem er góður í mannlegum samskiptum.
Þarf að geta unnið vel undir álagi og vera sjálfstæður
í vinnubrögðum. Viðkomandi þarf að hafa mjög
góða enskukunnáttu og danska og grænlenska eru
mikill kostur. Góð þekking á útivist og ferðalögum er
nauðsynleg og þekking á Grænlandi æskileg.

Helstu verkefni:

• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við erlenda viðskiptavini og birgja á

Grænlandi.
• Framkvæmd ferða og samskipti við teymi okkar á
Grænlandi.

Viltu ganga til liðs
við Valitor?
Sérfræðingur í fjárstýringu
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

// Stýring gjaldeyrisjafnaðar

// Meistarapróf á sviði fjármála eða
sambærileg menntun

// Lausafjárstýring
// Samskipti við innlenda og erlenda banka
// Skýrslugerð og tengd verkefni

Allar frekari upplýsingar um starfið og hæfni má finna á
www.greenland.is/job eða hjá Ellu og Margréti í síma
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is
merktar „Ferðaráðgjafi fyrir Grænland“.

GRINDAVÍKURBÆR

Sviðsstjóri frístunda- og
menningarsviðs hjá Grindavíkurbæ
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling í starf sviðsstjóra frístunda- og menningarsviðs.
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu, reynslu og áhuga á
íþrótta- og frístundamálum, forvörnum og menningu. Leitum
að aðila sem hefur ríka skipulagshæfni og getu til að stjórna
breytingum ásamt hæfni til að miðla flóknum upplýsingum
á einfaldan hátt. Karlar jafnt sem konur eru hvött til þess að
sækja um starfið.

Starfssvið
• Yfirumsjón og ábyrgð á íþrótta-, frístunda- og
menningarmálum
• Gerð starfs- og fjárhagsáætlana sviðsins
• Ráðgjöf, undirbúningur og framlagning mála fyrir
frístunda og menningarnefnd og bæjarráð ásamt
eftirfylgni mála
• Þjónusta við íbúa á sviði íþrótta-, frístunda-, forvarnaog menningarmála
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun verkefna og rekstri
• Reynsla af stefnumótandi áætlanagerð og gerð
rekstrar- og fjárhagsáætlana
• Reynsla og þekking á stjórnsýslu og málefnum sveitar
félaga er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að stjórna
breytingum
• Sjálfstæði, frumkvæði og rík skipulagshæfni
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu og riti
Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert
Ragnarsson bæjarstjóri í síma 420 1100 og robert@
grindavik.is Umsóknarfrestur er til og með 3. október nk.
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál, en
listi umsækjenda verður opinber að umsóknarfresti liðnum.
Umsókn um starf þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

// Framúrskarandi hæfileikar í samskiptum
og samvinnu
// Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
// Gott vald á Excel
// Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og
töluðu máli

Umsóknarfrestur til 28. september 2016.

GRINDAVÍKURBÆR

// Frumkvæði, ábyrgð, sjálfstæð vinnubrögð og
faglegur metnaður

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2016. Nánari upplýsingar veitir Ingvar H. Ragnarsson, deildarstjóri fjárstýringar: ingvarhr@valitor.is, sími: 525 2000.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni í starfið.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Valitor, valitor.is.

Sölufulltrúi á fyrirtækjasviði
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

// Ráðgjöf og sala á greiðslulausnum til minni og
meðalstórra fyrirtækja á Íslandi

// Góð almenn tölvukunnátta
// Gott vald á Excel
// Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og
töluðu máli
// Reynsla af sölustörfum
// Nákvæm og öguð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Pétur Pétursson sölustjóri fyrirtækjasviðs: petur@valitor.is, sími: 525 2000.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni í starfið.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Valitor, valitor.is.

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar;
frumkvæði, traust og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

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

www.n1.is

facebook.com/enneinn

Óskum eftir að ráða öflugan sölumann.
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka þekkingu á
veiðafærum og vera sjálfstæður í vinnubrögðum.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir með ferilskrá óskast sendar á
netfangið sjo@sjo.is fyrir 30.sept n.k.

Framtíðarstarf á líflegum vinnustað
Bílaþjónusta N1 leitar að starfsmanni í afgreiðslu
á verkstæði sitt við Réttarháls.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

· Móttaka viðskiptavina

· Þekking á hjólbörðum
og haldgóð tölvukunnátta
er kostur

· Almenn afgreiðsla
· Aðstoð á verkstæði

· Rík þjónustulund
og öguð vinnubrögð

Áhugasamir sæki um á www.n1.is
– merkt bílaþjónusta
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Dagur Benónýsson í síma 862 6557
eða á dagur@n1.is.

· Geta til að vinna undir álagi
· 25 ára eða eldri

Hluti af daglegu lífi

Vegna mikilla anna viljum við bæta í hópinn okkar
Fagmanni í hárgreiðslu í vinnu eða stólaleigu
Við erum að leita af fagmanni sem er
Tilbúin/inn að vinna á metnaðarfullri stofu
Með frábæru fagfólki og skemmtilegum kúnnum.

VR-15-025

Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur með mikla
Þjónustulund, hafa góðan húmor og vilja hafa
Gaman í vinnunni.
Um er að ræða 70-100% starf eða stólaleigu.
Ef þú ert manneskjan sem við leitum að
hafðu þá samband við okkur á emailið
klippari@icloud.com

Informasjons- og kulturmedarbeider på den
norske ambassaden i Reykjavik
Norges ambassade i Reykjavik ønsker å ansette ny lokal
medarbeider med god kunnskap om det islandske samfunn, og som i tillegg til islandsk, også behersker norsk/et
nordisk språk.

Starf við húsumsjón
Skólaliðar
Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans auk þjónustu
við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem hentar báðum kynjum þar
sem margþætt reynsla nýtist vel. Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík
þjónustulund mikilvæg.
Óskað er eftir skólaliðum í fullt starf eða hlutastarf. Um er að ræða bæði
dagvinnu og kvöld- og helgarvinnu.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“
fyrir 24. sept. 2016.
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 280 starfsmenn. Helstu starfsstöðvar skólans eru
á Skólavörðu holti, Háteigsvegi og við Flatahraun. Glæsilegt mötuneyti er rekið á hverjum stað og skemmtilegir
nemendur og uppátækjasamt starfsfólk einkennir vinnustaðinn.

På ambassaden er vi et lite team av utsendte og lokale
medarbeidere som skal dekke politikk, kultur, næringsliv
og organisere felles norsk-islandske aktiviteter og besøk.
Pga. av pensjonering trenger vi en ny lokal medarbeider
som særlig kan følge opp vårt engasjement på informasjons- og kultursiden, - men som også er villig til å bistå
på andre samfunns- og samarbeidsområder.
Søkeren bør:
- ha høyere utdanning
- erfaring fra kultur og/eller informasjonsfeltet
- interessere seg for samfunn og politikk
- beherske et nordisk språk skriftlig eller
muntlig i tillegg til islandsk
- være fleksible mht. arbeidsoppgaver tilknyttet
arrangementer etc.
- være utadvendt, like å ta initiativ og kunne
arbeide selvstendig
Ambassaden tilbyr:
- fast stilling
- lønn etter kvalifikasjoner
- 35 timer fast ukentlig arbeidstid
- mulighet for god faglig utvikling
- godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler sentralt
Søknadsfrist: 5. oktober 2016
Arbeidssted: Fjólugata 17, 101 Reykjavik
For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Ambassadesekretær Carina Ekornes telf: 520 0705 eller
Ambassadør Cecilie Landsverk telf. 520 0703

www.tskoli.is

Søknad sendes til:
Norska sendiráðið, Pósthólf 250 , 121 Reykjavík, og merkes:
«Stillingssøknad»
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Skóla- og frístundasv

Stærðfræðikennari - Vættaskóli
Laust er til umsóknar starf stærðfræðikennara á unglingastigi í Vættaskóla.
Um er að ræða 100% starf í teymiskennslu.
Vættaskóli er heildstæður grunnskóli með bekkjardeildir
frá 1. - 10. bekk auk Valvers á unglingastigi. Vættaskóli er
starfræktur á tveimur starfsstöðum í Grafarvogi.
Nemendur eru um 500 og starfsmenn um 90 talsins.
Skólinn vinnur að því að efla nám við hæfi hvers nemanda
meðal annars með auknum námstækifærum, nýjungum í
kennsluháttum og fjölbreyttu námsmati.
Einkunnarorð Vættaskóla eru: Vellíðan - metnaður - árangur.
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og KÍ
Umsóknarfrestur er til 28.9.2016
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Jóhanna S Vilbergsdóttir í síma 4117750 og tölvupósti
johanna.s.vilbergsdottir@rvkskolar.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Stjórnandi við Öldrunarheimili Akureyrar
Viltu taka þátt í spennandi þróun-og nýsköpun
samhliða uppbyggingu EDEN heimilis?
Staða forstöðumanns við Birki-, Lerki-, Reyni – og Skógarhlíð á
Öldrunarheimilum Akureyrar (ÖA) er laus til umsóknar. Tímabundnar
dvalir eru mikilvægur hluti í starfsemi heimilisins. Um fullt starf er að
ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og áhugaverð
starfsemi sem stöðugt er í þróun. Heimilin hafa alþjóðlega viðurkenningu sem EDEN heimili og starfa á grunni EDEN hugmyndafræðinnar sem leggur áherslu á sjálfræði, heimilisbrag og aukin
lífsgæði íbúa.
Öldrunarheimili Akureyrar reka fimm sjálfstæð heimili, tímabundna
dvöl auk dagþjálfunar. Heildarfjöldi stöðugilda er um 210.
Helstu verkefni:
•

Forstöðumaður stjórnar og ber ábyrgð á hjúkrun og
umönnun íbúa heimilanna, daglegum rekstri, áætlanagerð
og starfsmannahaldi auk þess sem hann sér um þróun og
uppbyggingu heimilanna.

Viltu takast á við krefjandi verkefni?
Sensa leitar eftir reynslumiklum og metnaðarfullum starfsmönnum með mikinn drifkraft, til að
takast á við krefjandi verkefni hjá okkur. Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan
starfsanda, og hvetjandi starfsumhverfi. Við leggjum upp með gleði í vinnunni og höfum
leikherbergi og líkamsræktarstöð til afnota.

Tæknilegur sérfræðingur (gagnageymslur og netþjónar)

Mikilvægir eiginleikar:

Sensa leitar að sérfræðingi á sviði gagnageymslna (e. Storage) fyrir
gagnageymslu- og afritunarlausnaframboð NetApp, ásamt
netþjónum og lausnum frá Cisco. Tæknilegur sérfræðingur kemur að
rekstri, þarfagreiningu og ráðgjöf á virðisaukandi lausnum fyrir
viðskiptavini og innviði Sensa. Hlutverk tæknilegra sérfræðinga hjá
Sensa er að koma sér upp og viðhalda djúpri þekkingu á sínu sviði.

Reynsla og þekking á
gagnageymslulausnum.

Tæknilegur sérfræðingur í öryggislausnum
Sensa leitar að sérfræðingi til að vinna með viðskiptavinum okkar í
þeim öryggislausnum sem Sensa býður upp á. Cisco, Palo Alto,
Fortigate, RSA og F5 eru meðal þeirra framleiðanda sem við vinnum
með. Í starfinu felst þróun, kynningar og innleiðingar ásamt viðhaldi
á bæði hýstum og staðbundnum lausnum.

Reynsla og þekking á netþjónum,
diskastæðum og afritun.
Starfstengdar gráður t.d. frá
Netapp eða Cisco. Brennandi
áhugi á gagnageymslum.
Mikilvægir eiginleikar:
Reynsla og þekking á NGFW,
WAF, IPS og öðrum
netöryggislausnum.
Starfstengdar gráður frá
framleiðendum tengdum
öryggislausnum er kostur.
Brennandi áhugi á öllu sem
tengist gagnaöryggi.

Tæknilegur sérfræðingur í netkerfum
Sensa leitar að sérfræðingi á sviði netkerfa, (Routing og Switching).
Verkefnin felast í þróun, hönnun, uppsetningu og rekstri netkerfa hjá
viðskiptavinum og í hýsingarumhverfi okkar. Það er mikið að gerast
á þessum markaði og mögulegt fyrir rétta starfsmanninn að snerta
allt það nýjasta sem kemur að SDN.

Sérfræðingur á Tækniborð Sensa
Sensa leitar að starfsmanni í krefjandi og skemmtilegt þjónustustarf
á Tækniborði Sensa. Sérfræðingar Tækniborðs veitir viðskiptavinum
þjónustu bæði í fjarvinnu og á þeirra heimavelli.
Tækniborðið tekur fullan þátt í rekstri upplýsingainnviða
viðskiptavina Sensa, sem hefur að skipa eina öflugustu framlínu
sérfræðinga landsins við úrlausn verkefna í fyrstu snertingu.

Mikilvægir eiginleikar:
Reynsla og þekking á netkerfum.
Starfstengdar gráður frá Cisco
eða öðrum aðilum æskilegar.
Þekking á scripting mikill kostur,
til dæmis Python.

Mikilvægir eiginleikar:
Framúrskarandi þjónustulund og
samskiptahæfni.
Áhugi, eldmóður og frumkvæði.
Nám í kerfisstjórnun eða
sambærileg menntun.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólapróf í hjúkrunarfræði, íslenskt starfsleyfi og
löggilding frá Landlæknisembættinu.
Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið framhaldsnámi í
stjórnun, öldrunarfræðum eða öðru sambærilegu námi.
Þekking og reynsla af EDEN hugmyndafræðinni er æskileg.
Hæfni til stjórnunar, nýsköpunar og innleiðslu nýrra hug
mynda og vinnubragða.
Reynsla af stjórnun skilyrði.
Þekking og reynsla af teymisvinnu, starfsemi heimaþjónustu og heimahjúkrunar er kostur.
Þekking á „samfélagshjúkrun Buurtzorg módelsins“ er
kostur.
Hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum, frumkvæði og
lausnarmiðun og lipurð í mannlegum samskiptum.
Metnaðarfullur leiðtogi með framtíðarsýn.
Góð færni í að nota tölvur og viðeigandi hugbúnað.
Hafi gott vald á íslensku máli og a.m.k. einu erlendu
tungumáli.
Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 26. september 2016

Starfsreynsla á hverju sviði fyrir sig er nauðsynleg og menntun ávallt góð, en ekki skilyrði. Ef þú telur þig hafa það sem til
þarf að ná árangri í krefjandi umhverfi, sendu umsókn á starf@sensa.is.
Umsóknarfrestur er til og með 23. september 2016. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Sensa leggur áherslu á vönduð og fagleg vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi. Sensa er í fararbroddi
í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem sterk liðsheild, hátt þekkingarstig og verðmæt viðskiptasambönd
spila stórt hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og stærsti sölu- og þjónustuaðili Cisco samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er
Sensa Microsoft Cloud Solutions Provider og Gold Partner.

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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Ráðgjafar óskast

Vaka hf. óskar eftir
starfsmanni í fullt starf

Þekking – fræðsla – aðgengi
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar leitar að öflugum liðsmanni/mönnum í ráðgjafateymi sitt. Um er að ræða eina 100% stöðu ráðgjafa eða tvær 50%
stöður. Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist hreyfihömluðu fólki sem og tengdum aðilum eins og aðstandendum, þjónustuaðilum, stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.
Starfssvið:
• Söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga til hreyfihamlaðs fólks
• Ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• Afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli
• Textagerð og innsetning efnis á vefsíðu
• Mörg önnur skemmtileg verkefni

Bílstjóri
Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

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

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um.
Áhugasamir hafi samband við Arndísi Guðmundsdóttur forstöðumann í síma 5 500 111 eða með netpósti á arndis@thekkingarmidstod.is.
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang. Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2016.

Umsóknafrestur er til 1. október 2016

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12,105 Reykjavík

Áhugasamir sendi inn starfsumsókn ásamt ferilskrá á
starf@vakahf.is merkt:Bílstjóri – Eldri umsóknir óskast
endurnýjaðar

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

Söluráðgjaﬁ

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?

Kælitækni óskar eftir að
ráða öﬂugan söluráðgjafa
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum &
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa oﬂ.

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Hæfniskröfur:

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð

Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald

Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

•
•
•
•
•
•

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn
fyrir starfið.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

Reynsla af sölustörfum
Sjálfstæð vinnubrögð
Enskukunnátta
Samskiptahæfni
Frumkvæði
Markaðshugsun

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

Skriﬂegar umsóknir óskast sendar á
cooltech@cooltech.is fyrir 3. október.
Nánari upplýsingar gefur sölustjóri.

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

R au ð a g

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
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FORSTÖÐUMAÐUR
HÖNNUNARDEILDAR
REYKJAVÍK
Laust til umsóknar starf forstöðumanns hönnunardeildar.
Um 100% starf er að ræða.
Starfssvið deildar
Hönnun vega, brúa og annarra vatnavirkja fyrir nýbyggingar
og viðhald ásamt gerð verk- og útboðslýsinga. Einnig jarðtæknileg og umferðartæknileg hönnun, verkefni við mat á umhverfisáhrifum, umferðaröryggismat og umsjón með umferðaröryggisrýni. Deildin hefur umsjón með reglum, leiðbeiningum og
verklagsreglum er varða hönnun vega og brúa.
Menntunar og hæfniskröfur
• Verk- eða tæknifræðingur með meistarapróf.
• Stjórnunarreynsla.
• Þekking og reynsla af hönnun samgöngumannvirkja.
• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt kunnáttu í Norðurlandamáli.
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
• Hæfni til að fylgja málum eftir og til að finna bestu lausnir
hverju sinni.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar báðum
kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinnar eru
konur með umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að
sækja um starfið

ÁLDÓSIR

GLERFLÖSKUR

PLASTFLÖSKUR

Endurvinnslan óskar eftir
starfsmanni í fullt starf
í flöskumóttöku á Dalvegi

Fjölbreytt starf í boði á góðum og traustum vinnustað.
Vinnutími er 9:00 – 18:00 og einhverja laugardaga. Íslenskukunnátta skilyrði.
Konur jafnt sem karlar hvattir til að sækja um.
Vinsamlegast sendið umsóknir á evhf@evhf.is

Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989. Endurvinnslan sér um móttöku allra
einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til
útflutnings og selur til endurvinnslu. 60 umboðsaðilar starfa fyrir félagið um allt land.

www.endurvinnslan.is

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við viðkomandi
stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til 3. október 2016
Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar netfang
oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá menntun og
hæfni sem óskað er eftir.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Magnús V. Jóhannsson,
framkvæmdastjóri í síma 522-1005
Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Leikskólastjóri í nýju og spennandi starfsumhverfi
Hásetar

Hafrannsóknastofnun auglýsir lausar til umsókna stöður háseta
á rannsóknaskipin Bjarna Sæmundsson og Árna Friðriksson.
Um er að ræða 4 – 5 stöður háseta. Starfsmenn munu vinna á
báðum rannsóknaskipunum eftir því sem þörf krefur. Heimahöfn
rannsóknaskipanna og starfsstöð er í Reykjavík.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af sjómannsstörfum á fiskiskipum
• Öryggisfræðslunámskeið hjá Slysavarnaskóla sjómanna
• Hæfni til góðra samskipta og samvinnu
Leitað er eftir einstaklingum sem eru vinnusamir, reglusamir og
heilsuhraustir. Starfsmenn skulu hefja störf í byrjun nóvember n.k.
eða síðar skv. samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
fjármálaráðuneytis og Sjómannafélags Íslands.
Umsóknarfrestur er til og með 3.október. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda
sendist á póstfangið umsokn@hafogvatn.is. Konur, jafnt sem karlar,
eru hvattar til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is sími; 575 2000.
Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er
stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir
auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir laust til umsóknar starf leikskólastjóra
við sameinaðan leikskóla á Höfn. Ákveðið hefur verið að sameina
tvo leikskóla undir eitt þak.
Starfsvið:
*Leikskólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskóla, stjórnar honum og hefur
forgöngu um mótun faglegrar stefnu innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár, stefnu
sveitarfélagsins og í samstarfi við skólasamfélagið.
*Helstu verkefni leikskólastjóra eru að vera faglegur leiðtogi og móta framtíðarstefnu leikskólans,
vinna að sameiningu tveggja leikskóla og flutningi í nýtt hús, stýra og bera ábyrgð á daglegu
starfi og rekstri leikskólans, bera ábyrgð á starfsmannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun,
og starfsþróun jafnframt að skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og starfsfólk
auk annarra þeirra fjölbreyttu verkefna er falla undir verksvið.
Hæfniskröfur til starfsins eru leikskólakennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið
leikskólakennari, kennslureynsla á leikskólastigi eða viðbótarmenntun í stjórnun. Áhersla er
lögð á leiðtogahæfileika og hæfni í stjórnun, faglegan metnað og frumkvæði í starfi, áhuga á
að leiða þróunarstarf í leikskóla auk samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.
Hæfniskröfur eru einnig góð almenn tölvukunnátta og góð íslenskukunnátta. Þekking eða
reynsla af rekstri er æskileg.
Í boði er áhugavert framtíðarstarf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 3. október nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega.
Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. Veitir nánari upplýsingar um starfið í síma: 588-3031 alla virka daga frá
kl.13-15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is, sjá nánar www.stra.is
Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Aðstoðarfólk óskast
Vegna mikilla anna óskum við eftir
aðstoðarfólki í sal á Steikhúsinu.
Góður vinnustaður. Íslenskukunnátta skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á atli@steik.is
Umsóknafrestur er til 1. okt.

Á heimasíðu www.hornafjordur.is /atvinna má sjá nánari upplýsingar um fleiri áhugaverð störf.
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Ráðgjafar óskast
Þekking – fræðsla – aðgengi
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar leitar að öflugum liðsmanni/mönnum í ráðgjafateymi sitt. Um er að ræða eina 100% stöðu ráðgjafa eða tvær 50%
stöður. Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist hreyfihömluðu fólki sem og tengdum aðilum eins og aðstandendum, þjónustuaðilum, stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.
Starfssvið:
• Söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga til hreyfihamlaðs fólks
• Ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• Afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli
• Textagerð og innsetning efnis á vefsíðu
• Mörg önnur skemmtileg verkefni

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

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til sækja um.
Áhugasamir hafi samband við Arndísi Guðmundsdóttur forstöðumann í síma 5 500 111 eða með netpósti á arndis@thekkingarmidstod.is.
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang. Umsóknarfrestur er til og með 2. október 2016.
Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12,105 Reykjavík
Vefsíðan www.thekkingarmiðstod.is geymir mikið magn upplýsinga er gagnast hreyfihömluðum.
Vinsamlegast kynntu þér vefsíðuna ásamt Facebook síðu miðstöðvarinnar: www.facebook.com/thekkingarmidstod.

Embætti safnstjóra Listasafns Íslands
Embætti safnstjóra Listasafns Íslands er laust til umsóknar.
Safnstjóri stjórnar starfsemi og rekstri safnsins og mótar
listræna stefnu þess. Hann ræður aðra starfsmenn safnsins
og er í fyrirsvari fyrir það.
Ráðherra skipar safnstjóra Listasafns Íslands til fimm ára,
sbr. 1. mgr. 4. gr. myndlistarlaga, nr. 64/2012 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Heimilt er
að endurnýja skipunina einu sinni til næstu fimm ára.
Safnstjóri skal hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu
á starfssviði safnsins.
Gert er ráð fyrir því að skipað verði í embættið frá og með
1. mars 2017.
Um laun og starfskjör safnstjóra Listasafns Íslands fer eftir
ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006, með
síðari breytingum, sbr. 39. gr. laga um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil
sendist mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sölvhólsgötu
4, 101 Reykjavík, eða á postur@mrn.is. Nánari upplýsingar
um starfið veitir Jens Pétur Hjaltested, jens.petur.hjaltested@mrn.is.

Velferðarsvið

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2016.

ÞroskaÞjálfar og stuðningsfulltrúar á nýtt heimili fyrir fatlað fólk

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 16. september 2016.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir þroskaþjálfum og stuðningsfulltrúum á nýtt heimili 5 einstaklinga
með fjölfötlun sem opnar í desember n.k. Starfshlutfall er 40 - 100% og viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem
fyrst. Um framtíðarstörf er að ræða.

Þroskaþjálfi
Helstu verkefni og ábyrgð
• Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra starfs
menn.
• Fræðir nýtt starfsfólk og leiðbeinir því.
• Tekur þátt í gerð og framkvæmd einstaklingsáætlana í
samráði við forstöðumann/deildarstjóra.
• Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í
þeirra daglega lífi, jafnt innan sem utan heimilis.
• Hvetur og styður íbúa til sjálfshjálpar og félagslegrar
virkni.
• Stuðlar að góðum samskiptum við aðstandendur íbúa.
• Tekur þátt í þróunarstarfi undir stjórn forstöðumanns.

Hæfnikröfur
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi
• Haldgóð reynslu af starfi með fötluðu fólki
• Framtakssemi, áreiðanleiki, heiðarleiki og jákvæðni í
starfi.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og
frumkvæði.
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið

· Verkefnastjórar í upplýsingatæknideild
Menntasvið

Stuðningsfulltrúi

Helstu verkefni og ábyrgð
• Matreiðsla á almennum réttum, sérstöku sjúkrafæði,
bakstur á kaffibrauði og öðrum veitingum.
• Verkstjórn starfsmanna.
• Umsjón og eftirlit með nýtingu hráefnisbirgða og
annarra rekstrarvara.
• Eftirlit með tækjabúnaði.
• Skömmtun á mat í stærri einingum fyrir móttökueldhús,
borðsofu og heimsendingu matar.
• Unnið er eftir cook and chill og hefðbundinni matreiðslu.

Hæfnikröfur
• Góð almenn menntun.
• Félagsliðamenntun eða sambærileg menntun æskileg.
• Reynsla af starfi með fötluðum æskileg.
• Íslenskukunnátta.
• Framtakssemi, áreiðanleiki, heiðarleiki og jákvæðni í
starfi.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og
frumkvæði.
• Hæfni til að takast á við krefjandi vinnuumhverfi/verkefni.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélags Íslands annars vegar og
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar hins vegar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Freyr Birgisson forstöðumaður í síma 821-4600 eða með því að senda fyrirspurnir á birgir@birgir.org
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 26. september 2016

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

· Starfsmaður í Sundlaug Kópavogs - karl
Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Læk
· Leikskólakennari í leikskólann Kópastein
· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali
· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka
Grunnskólar

· Starfsmenn í dægradvöl Smáraskóla
· Skólaliði í dægradvöl í Hörðuvallaskóla
· Staðgengill forstöðumanns dægradvalar
Velferðasvið

· Forstöðumaður íbúðakjarna fyrir fatlað fólk
· Starfsmaður í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og
nánari upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

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

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is

STÁL~ORKA

SKIPAVIÐGERÐIR

Íslensk erfðagreining

HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR
SÍMI 565-0399
GSM 892-7687

Stálorka óskar eftir

Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana
smíði úr ryðfríu stáli og áli. Aðalstarfsvið er smíði á búnaði
í skip og báta. Hægt er að senda inn umsóknir á
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra
sjúkdóma. Fyrirtækið býður starfsmönnum upp á
mikla möguleika á starfsþróun og símenntun í
alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af
nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda.

Forstöðumaður
íbúðakjarna fyrir
fatlað fólk
Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að
áhugasömum einstaklingi til að sjá um að
skipuleggja og leiða starfsemi í íbúðakjarna fyrir
ungt fatlað fólk.
Starfshlutfall og ráðningartími
Um er að ræða 100% framtíðarstarf sem að
mestu leyti fer fram í dagvinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Háskólapróf á sviði þroskaþjálfa, menntaeða félagsvísinda.
· Starfs- og stjórnunarreynsla í málefnum
fatlaðs fólks skilyrði.
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum,
ábyrgðarkennd og frumkvæði.

Sérfræðingur í Microsoft
Dynamics NAV

Við leitum að sérfræðingi sem hefur
víðtæka reynslu, bæði af forritun og
rekstri á Microsoft Dynamics NAV.

Starfsmaðurinn mun tilheyra upplýsingatæknideild og verða leiðandi í að uppfæra bókhaldskerfi fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Forritun, viðhald og rekstur á Microsoft Dynamics NAV.
• Viðhald annarra kerfa sem tengjast Microsoft Dynamics NAV.
• Almennur rekstur hugbúnaðarkerfa.
• Þjónusta við innri viðskiptavini.
• Samskipti við ytri þjónustuaðila.
Hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla af forritun og rekstri á Microsoft Dynamics NAV.
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum er kostur
• Reynsla af rekstri hugbúnaðarkerfa er kostur

Sækið um á heimasíðu
fyrirtækisins www.decode.is
fyrir 26. september 2016

Nánari upplýsingar veitir:
starfsmannastjóri í síma 570 1900

Helstu verkefni og ábyrgð
· Ber ábyrgð á rekstri heimilisins í samræmi
við fjárhagsáætlun.

w w w. d e c o d e . i s

· Stýrir faglegu starfi og þróar innra starf í
samræmi við stefnu bæjarins.
· Sér um starfsmannamál og skipulag vakta.
· Vinnur að gerð þjónustuáætlana og annast
samskipti við aðstandendur og aðra aðila
um málefni íbúanna.
· Vinnur eftir starfsmannastefnu
Kópavogsbæjar.
Frekari upplýsingar:
Laun eru samkvæmt kjarasamningi
viðkomandi stéttarfélags og launanefndar
sveitarfélaga.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sérstöku
sakavottorði eða veita heimild til að leitað sé
upplýsinga af sakaskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september
2016.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug
Ósk Gísladóttir í síma 570-1500 og einnig í
netfangið gudlaugo@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja
um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið
rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.
kopavogur.is

BYGG býður þér til starfa
Gröfu- og bílstjórar

BYGG bíður upp á góðan tækjakost.
Traust framtíðarvinna á höfuðborgarsvæðinu.

www.bygg.is

Upplýsingar veitir Guðjón, S: 617 3000, gudjon@bygg.is

Kópavogsbær
kopavogur.is

Krana- og skotbómulyftaramenn

BYGG bíður upp á góðan tækjakost.
Traust framtíðarvinna á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir Guðjón, S: 617 3000, gudjon@bygg.is
Save the Children á Íslandi

Verkamenn

Traust framtíðarvinna á höfuðborgarsvæðinu.
Upplýsingar veitir Hörður, S: 693 7320, hordur@bygg.is

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars
hf. (BYGG) hefur á undanförnum árum
byggt yfir 3.000 glæsilegar íbúðir á
almennum markaði. Fyrirtækið hefur einnig
byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara og
húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 160 manns
og er meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni
fyrirtækisins eru á höfuðborgarsvæðinu.
Hjá fyrirtækinu er öflugt starfsmannafélag.
Traust atvinna í boði.

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Lögmaður
Lögreglufulltrúar
Lögfræðingar
Matráður
Umsjónarmaður
Forstöðumaður hönnunardeildar
Yfirsálfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Almennur læknir
Fagstjóri lækninga
Svæðisstjórar
Sérfræðingur
Skrifstofustarf í innheimtu
Verkefnisstjóri
Starfsmaður við umönnun
Matartæknir
Hjúkrunarfræðingar
Lögreglumenn
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliðar
Starfsmenn við aðhlynningu
Læknakandídatar
Aðstoðardeildarstjóri
Launafulltrúi
Yfirlæknir gigtlækninga
Hásetar
Stýrimenn
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í upplýsingatæknid.
Móttökustjóri

Embætti ríkislögmanns
Embætti héraðssaksóknara
Úrskurðarnefnd velferðarmála
Biskupsembættið, Biskupsstofa
Þjóðminjasafn Íslands
Vegagerðin
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Heilsugæslan Mjódd
Heilsugæslan Mjódd
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Umhverfisstofnun
Landspítali, fjármálasvið
Landgræðsla ríkisins
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Landspítali, eldhús
Landspítali, Landakot
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
Sjúkrahúsið á Akureyri
Landspítali, Vífilsstaðir
Landspítali, Vífilsstaðir
Landspítali, menntadeild
Landspítali, skurðstofugangur Fossv.
Landspítali
Landspítali, lyflækningasvið
Hafrannsóknastofnun
Hafrannsóknastofnun
Sjúkrahúsið á Akureyri, Kristnesspítali
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Utanríkisráðuneyti

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjanesbær
Mosfellsbær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Patreksfjörður
Reykjavík
Hella
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Norðurl.vestra
Akureyri
Garðabær
Garðabær
Landið
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík

201609/1239
201609/1238
201609/1237
201609/1236
201609/1235
201609/1234
201609/1233
201609/1232
201609/1231
201609/1230
201609/1229
201609/1228
201609/1227
201609/1226
201609/1225
201609/1224
201609/1223
201609/1222
201609/1221
201609/1220
201609/1219
201609/1218
201609/1217
201609/1216
201609/1215
201609/1214
201609/1213
201609/1212
201609/1211
201609/1210

HRAFNISTA

HAFNARFIRÐI

Við leitum að
ráðgjafa fyrir Grænlandsferðir

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum
einstaklingi sem er góður í mannlegum samskiptum.
Þarf að geta unnið vel undir álagi og vera sjálfstæður
í vinnubrögðum. Viðkomandi þarf að hafa mjög
góða enskukunnáttu og danska og grænlenska eru
mikill kostur. Góð þekking á útivist og ferðalögum er
nauðsynleg og þekking á Grænlandi æskileg.

Helstu verkefni:

• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við erlenda viðskiptavini og birgja á

Grænlandi.
• Framkvæmd ferða og samskipti við teymi okkar á
Grænlandi.

Allar frekari upplýsingar um starfið og hæfni má finna á
www.greenland.is/job eða hjá Ellu og Margréti í síma
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is
merktar „Ferðaráðgjafi fyrir Grænland“.

Umsóknarfrestur til 28. september 2016.

Informasjons- og kulturmedarbeider på den
norske ambassaden i Reykjavik
Norges ambassade i Reykjavik ønsker å ansette ny lokal
medarbeider med god kunnskap om det islandske samfunn, og som i tillegg til islandsk, også behersker norsk/et
nordisk språk.
På ambassaden er vi et lite team av utsendte og lokale
medarbeidere som skal dekke politikk, kultur, næringsliv
og organisere felles norsk-islandske aktiviteter og besøk.
Pga. av pensjonering trenger vi en ny lokal medarbeider
som særlig kan følge opp vårt engasjement på informasjons- og kultursiden, - men som også er villig til å bistå
på andre samfunns- og samarbeidsområder.

Hjúkrunarstjórnandi
Leitum að metnaðarfullum hjúkrunarstjórnanda með brennandi áhuga
á öldrunarhjúkrun og stjórnun.
Starfs- og ábyrgðarsvið deildarstjóra er að hafa faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á daglegum
rekstri á deildinni. Um er að ræða 100% starf.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun og stjórnun
• Viðbótarnám er kostur

• Góð þekking og reynsla af Rai-mælitækinu kostur
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir forstöðumaður Hrafnistu
í Hafnarfirði í síma 693 9502 eða á netfanginu ardishulda@hrafnista.is
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.
Umsóknarfrestur er til 20. september nk.

Søkeren bør:
- ha høyere utdanning
- erfaring fra kultur og/eller informasjonsfeltet
- interessere seg for samfunn og politikk
- beherske et nordisk språk skriftlig eller
muntlig i tillegg til islandsk
- være fleksible mht. arbeidsoppgaver tilknyttet
arrangementer etc.
- være utadvendt, like å ta initiativ og kunne
arbeide selvstendig
Ambassaden tilbyr:
- fast stilling
- lønn etter kvalifikasjoner
- 35 timer fast ukentlig arbeidstid
- mulighet for god faglig utvikling
- godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler sentralt
Søknadsfrist: 5. oktober 2016
Arbeidssted: Fjólugata 17, 101 Reykjavik
For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Ambassadesekretær Carina Ekornes telf: 520 0705 eller
Ambassadør Cecilie Landsverk telf. 520 0703

HRAFNISTA
Reykjavík I
Kópavogur I Reykjanesbær

Søknad sendes til:
Norska sendiráðið, Pósthólf 250 , 121 Reykjavík, og merkes:
«Stillingssøknad»

LAUGARDAGUR 17. september 2016
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Aðstoðarfólk óskast
Vegna mikilla anna óskum við eftir
aðstoðarfólki í sal á Steikhúsinu.
Góður vinnustaður. Íslenskukunnátta skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir á atli@steik.is
Umsóknafrestur er til 1. okt.

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

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

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

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

Vinnumálastofnun

Greiðslustofa húsnæðisbóta
á Sauðárkróki
Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmönnum í áhugaverð og fjölbreytt störf á nýrri þjónustuskrifstofu
húsnæðisbóta sem mun sjá um afgreiðslu og útborgun húsnæðisbóta í samræmi við ný lög um húsnæðisbætur.
Þjónustuskrifstofan verður staðsett á Sauðárkróki og mun hefja starfsemi í nóvember.
Leitað er eftir einstaklingum sem eiga auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.

Fimm stöðugildi fulltrúa:

Fimm stöður sérfræðinga:

Fjármálastjóri:

Starfs- og ábyrgðarsvið

Starfs- og ábyrgðarsvið

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini

• Afgreiðsla og mat á umsóknum um húsnæðisbætur

• Dagleg fjárumsýsla skrifstofunnar

• Vinnsla umsókna um húsnæðisbætur

• Framkvæmd og ábyrgð á afgreiðslufundum

• Sjá um greiðslur til umsækjenda

• Önnur verkefni í starfsemi skrifstofunnar

• Formleg samskipti við einstaklinga og opinberar
stofnanir

• Sjá um upplýsingagjöf til fjármálsviðs
Vinnumálastofnunar

• Ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

• Önnur tilfallandi verkefni, samvinna og stuðningur
við yfirstjórn

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Menntunar- og hæfnikröfur

Menntunar- og hæfnikröfur

• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða hagfræði

• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi

• Góð þekking á húsaleigumarkaði

• Mjög góð bókhaldskunnátta og farsæl reynsla af
bókhaldsstörfum nauðsynleg

Sækja skal um störf fulltrúa á Starfatorgi:
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1189

• Gott vald á íslensku og ensku

Menntunar- og hæfnikröfur
• Stúdentspróf er æskilegt
• Góð tölvukunnátta

• Reynsla af greiningarvinnu sem nýtist í starfi
• Reynsla af rafrænni málsmeðferð er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi
Sækja skal um störf sérfræðinga á Starfatorgi:
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1190

• Nákvæmni í vinnubrögðum og tölugleggni
• Mjög góð tölvufærni, þ.m.t. excel
• Hæfni til að miðla upplýsingum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði
til að skila góðu starfi
Sækja skal um starf fjármálastjóra á Starfatorgi:
www.starfatorg.is/ með númerið 201609/1191

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2016. Nánari upplýsingar um starfið veita Þór Hauksson Reykdal forstöðumaður (threykdal@vmst.is)
og Vilmar Pétursson mannauðsstjóri (vilmar.petursson@vmst.is) í síma 515 4800.

Fyrirmyndarþjónusta
Vinnumálastofnun Kringlunni 1, 103 Reykjavík Sími 515 4800

Virðing

Áreiðanleiki
www.vmst.is

Bílstjórar
óskast

We are looking
for drivers

Kynnisferðir leita að hressum bílstjórum
með ríka þjónustulund til að keyra
tveggja hæða Reykjavik City Sightseeing
útsýnisvagna um Reykjavík.

Reykjavik Excursions is looking to hire
positive and service minded drivers to
drive Reykjavik City Sightseeing buses
around Reykjavík.

STARFSSVIÐ
Akstur og þjónusta við farþega.
Umsjón og umhirða bifreiða.
Vinna eftir umhverfis-, öryggisog gæðastöðlum fyrirtæksins.

ROLE AND RESPONSIBILITIES
Drive double-deckers and customer service.
Daily supervision and care of vehicles.
Work according to environmental-, safety
and quality standards.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Aukin ökuréttindi D.
Gilt ökuritakort.
Reynsla af akstri hópferðabíla
er æskileg.
Hreint sakavottorð.
Enskumælandi.
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Snyrtimennska og stundvísi.
Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð
vinnubrögð.

QUALIFICATIONS
Valid driver’s licence D.
Tachograph card.
Driving experience.
Clean criminal record.
Speak English, Icelandic is a plus.
Be service minded and have
good communication skills.
Neatness and punctuality.
Positive attitude, energetic and
self reliant.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is
Ferilskrá, kynningarbréf og mynd skal fylgja.

Application form available on jobs.re.is
CV, cover letter and picture must be included.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2016.

Women and men are equally encouraged to apply.
Applications close on 20 September 2016.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hop On - Hop Off • Reykjavik Excursions • Umferðarmiðstöðin BSÍ
580 5400 • www.citysightseeing.is • www.re.is
101 Reykjavík •

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

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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Hreinsistöð fráveitu
á Akureyri - Jarðvinna
Norðurorka óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna byggingar hreinsistöðvar
fráveitu í Sandgerðisbót á Akureyri

Helstu magntölur:

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Fjármálaþjónusta – Innheimtuþjónusta
ásamt fruminnheimtu – EES útboð nr. 13782
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

Útboð

Uppúrtekt um 1.700 m³
Losun og gröftur á klöpp um 500 m³
Fylling um 2.100 m³
Stálþil, niðurrekstur 70 m

Útboð
Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir
tilboðum í útboðsverkefnið:

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 15. febrúar 2017
Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verksins frá 19. september 2016. Til að fá aðgang
að vefnum þarf að senda upplýsingar um nafn fyrirtækis, forráðamann, netfang og síma
til Haraldar Jósefssonar – á póstfangið: hajo@no.is. Tilboði skal skila til þjónustuvers
Norðurorku, Rangárvöllum 603 Akureyri (jarðhæð), eigi síðar en mánudaginn 3. október
2016 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, eða fulltrúum
þeirra, sem þess óska.

Höfuðstöðvar Orkuveitu
Reykjavíkur
Endurnýjun stjórnstöðva
brunaviðvörunarkerfis
Útboðsverkið felst í endurnýjun stjórnstöðva brunaviðvörunarkerfis í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur á
Bæjarhálsi.
Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með
þriðjudeginum 20.09.2016 á vefsíðu Orkuveitunnar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

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

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið

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

BIFREIÐAVERKSTÆÐI
TIL SÖLU
Bifreiðaverkstæði á einum besta stað á höfuðborgarsvæðinu til sölu. Um er að ræða einstaklega traust
og farsælt verkstæði sem rekið hefur verið af sömu
eigendum við góðan orðstýr síðan 1999.
Stutt í allar helstu varahlutaverslanir
Reksturinn er á 400 fm gólfflöt með þremur innkeyrsluhurðum. Helmingur hússins er í sanngjarni leigu en hinn
helmingur í eigu verkstæðis. Því stendur til boða að
halda leigubilinu eða reka verkstæðið einungis í 200 fm. Í
þeim hluta er auk þess 100 fm milliloft, þar sem búið er að
innrétta 70fm íbúð. Með fyrirtækinu fylgja öll nauðsynleg
tæki og tól. Hentar vel til sameiningar og stækkunar
Vegna sérstakra aðstæðna er um einstök kaup að ræða.
Verð á rekstri: 21.000.000 kr.
Verð á húsnæði (ca. 300 fm.): 59.000.000 kr.
Ef þið eruð réttu aðilarnir látið þá vita af ykkur
í síma 862 5008

Tæki/vörumerki og uppskriftir úr
veitingastað !
Eldunartæki frá Quiznos Sub úr Super Sub og þar með nýr djúpsteikingarpottur sem ekki þarf útloftun er til sölu á mjög góðu
verði ásamt rennibraut og (hentar sem rennibraut við sundlaug/
heitan pott)og boltalandi góð verð !!
892-0807

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORVK-2016-01 Höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur Endurnýjun stjórnstöðva brunaviðvörunarkerfis“
Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, þriðjudaginn 04.10.2016
kl. 11:00.
ORVK-2016-01

17.09.2016
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod
Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Búrfellsstöð við Ísakot
Útboð nr. 20231
Viðgerðarloka
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í forsmíði á
viðgerðarloku samkvæmt útboðsgögnum
nr. 20231.

Lagning ljósleiðara í
sveitarfélaginu Flóahreppi.
Sveitarfélagið Flóahreppur telur mikilvægt að ljósleiðarkerfi
verði komið upp sem fyrst í Flóahreppi. Því vinnur sveitarfélagið nú að gerð áætlunar um lagningu ljósleiðara á öll
lögheimili á umræddu svæði. Vegna þessa er óskað eftir
því að þeir aðilar sem hyggjast leggja ljósleiðara eða fara
í aðrar fjárfestingar til að koma á háhraðanettengingum
á svæðinu á næstu þremur árum sendi sveitarfélaginu
upplýsingar um það. Óskað er eftir því að upplýsingarnar
berist á skrifstofu sveitarfélagsins,
Þingborg 801 Selfoss fyrir 31.11.2016.

Verkið felst í efnisútvegun, forsmíði og flutningi á
1 stk viðgerðarloku.
Verklok skulu vera eigi síðar en 1. mars 2017.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef
Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, Reykjavík, fyrir klukkan 12:00
þriðjudaginn 11. október 2016 þar sem þau verða
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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Útboð
Útboð

Útboð
Útboð

FORVAL

Orkuveita Reykjavíkur óska eftir tilboðum
í útboðsverkefnið:

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir tilboðum í
útboðsverkefnið:

KAUP Á STÓRUM
FLOKKABÍLUM FYRIR
ORKUVEITU REYKJAVÍKUR:

VÍFILSSTAÐIR
– PUMPING STATION
BOOSTER PUMPS

Um er að ræða innkaup á tveimur stórum flokkabílum með aflvél ekki minni en 160 hestöfl,
sætum fyrir 3 farþega auk ökumanns, bílkrana og
verkfærahúsi.
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORIK-2016-09 Kaup á stórum flokkabílum fyrir
Orkuveitu Reykjavíkur útgefnum í september
2016“

Dælurnar eru ætlaðar til dælingar á heitu vatni í
dreifikerfi hitaveitu Veitna ohf.
Dælurnar skulu uppfylla kröfur sem settar eru
fram í útboðsgögnum ORIK-2016-10.
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum
„ORIK-2016-10- Vífilstaðir pumping station,
útgefnum í september 2016“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu
frá og með þriðjudeginum 20.09.2016
á vefsíðu Orkuveitunnar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu
frá og með þriðjudeginum 20.09.2016
á vefsíðu Orkuveitunnar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7016

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur,
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn
06.10.2016 kl. 11:30.

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur
sef., Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn
06.10.2016 kl. 11:00.

ORIK-2016-09

ORIK-2016-10

17.09.2016

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Orkuveita
Reykjavíkur
www.or.is/um/utbod
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

17.09.2016

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er
óskað eftir umsóknum ráðgjafa um að fá að taka þátt í lokuðu
útboði eftirlits á:

Skóli, menningarhús, bókasafn og
sundlaug 2. áfangi Nýbygging Eftirlit
– Forval nr. 13789.
Heildarverkið samanstendur af bygginginu sem er á tveimur
hæðum og liggur meðfram Úlfarsbraut og myndar keðju
byggingarhluta sem hýsa grunnskóla, menningarmiðstöð,
almenningsbókasafn, inni- og útisundlaug.
Forval þetta er vegna byggingu grunnskólans sem er 2. áfangi
byggingakeðjunnar. Skólinn er á tveimur hæðum með beint
aðgengi út frá þeim báðum. Á neðri hæð er leikskólahlutinn
(1.áfangi–lokið), tvær „kennslutvenndir“ fyrir fjóra yngstu
árgangana, frístundheimili, vinnuaðstaða leikskólakennara og
kennara yngstu nemenda ásamt hússtjórnarkennslustofu og
eldhúsi. Á efri hæðinni eru þrjár kennslutvenndir fyrir 5–10
bekk ásamt stjórnunarálmu. Þar eru einnig kennslustofur
sérgreina: smiðja og vísindastofa.
Forvalsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá
þriðjudeginum 20. september 2016 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, 1. hæð, Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík.
Umsóknum skal skila eigi síðar en: Kl. 10:00 miðvikudaginn
28. september 2016 í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
Orkuveita
Reykjavíkur
www.or.is/um/utbod
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík
Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Bygging nr. 130.
Þakendurnýjun
og breytingar
Ríkiskaup fyrir
hönd
innanhúss.óska
Áfangi
1
Þjóðleikhússins
eftirnr.
tilboðum

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar
er óskað eftir tilboðum í verkið:

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

í eftirfarandi ljósbúnað:

ÚTBOÐ NR. 6061031

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, óskar
tilboðum
í framkvæmdir við þakendurnýjun og breytingar
• eftir
Hreyfiljós
Spot/Profile
innanhúss í byggingu nr. 130, sem er innan öryggissvæðis Kefla• Hreyfiljós Wash
víkurflugvallar. Um er að ræða innanhúsbreytingar í rýmum á 2.
• hæð
Fastljós
Wash
byggingarinnar,
nánar tiltekið í stjórnsal, eldhúsi, fundarsal,
• skrifstofum
Upphengjur
ofangreint
ogfyrir
salernum.
Um er að ræða breytingar á veggjum,
gólfum. loftum, hurðum og innréttingum. Gerðar eru breytingar á
raflögnum
og ávið
vatnslagna
- ogum
loftræsikerfum.
Lagt verður nýtt
Samið
verður
einn aðila
viðskipti þessi.
brunaslöngukerfi á bæði 1. og 2. hæð byggingarinnar. Utanhúss
er um að
ræða endurnýjun
á einangrun
og þakdúk auk
Nánari
upplýsingar
má finna
í útboðsgögnum,
semnauðsynverða
legra múrviðgerða á steyptu þakyfirborði byggingarinnar. Bygging
aðgengileg
á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
nr. 130 er stjórnstöð samþætts loftvarnakerfis NATO hér á landi
miðvikudaginn
18. nóvember nk.
og er um 2.800 m2 á þremur hæðum og byggt sem öryggis- og
varnarmannvirki og inniheldur viðkvæma starfsemi og búnað.
Tilboðum
skalum
skila
til Ríkiskaupa,
Borgartúni
7c, 105 og
Fara þarf inn
vaktað
hlið til þess að
komast á verkstað
Reykjavík
þar sem
þau verða
2015,inn
skulu starfsmenn
verktaka
hafa opnuð
öryggis-22.
og desember
aðgangsheimild
á vinnusvæðið
og fylgja öryggiskröfum
Landhelgisgæslu
Íslands,
kl.
14.00 að viðstöddum
þeim bjóðendum
sem þess óska.
Isavia og þeim reglum sem gilda á öryggis- og varnarsvæðum.
Bakgrunnskoðunar verður krafist af verktaka og öllum starfsmönnum
sem 7c,
koma105
að verkinu
og einnig af undirverktökum. Allir
Borgartúni
Reykjavík
starfsmenn verktaka þurfa að fylla út trúnaðaryfirlýsingarform og
Sími 530 1400
mæta á kynningu í öryggismálum vegna byggingar 130.
www.rikiskaup.is
Tilboðsskrá
með öllum magntölum fylgir með útboðsgögnum.
Vettvangsskoðun verður haldin fimmtudaginn 22. september 2016
kl 9-10 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu innanhúss skal vera að fullu lokið eigi síðar en 31. janúar
2017 fyrir utan brunaslöngukerfisins sem skal vera að fullu lokið
eigi síðar en 28. febrúar 2017.
Verkinu utanhúss skal vera að fullu lokið eigi síðar en 2 júní 2017.
Útboðsgögn verða til afhendingar hjá Framkvæmdasýslu ríkisins,
Borgartúni 7A, 105 Reykjavík frá og með hádegi þriðjudaginn
20. september 2016.
Tilboðin verða opnuð hjá Framkvæmdasýslu ríkisins þriðjudaginn
4. október 2016 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.

Skóli, menningarhús, bókasafn og sundlaug
2. áfangi Nýbygging – Útboð nr. 13786.

Útboð

Verkið felst í jarðvinnu, uppsteypu og fullnaðarfrágangi
utanhúss á nýrri 5.194 m2 grunnskólabyggingu. Grunnskólinn er 2. áfangi í byggingakeðju sem liggur meðfram
Úlfarsbraut. Grunnskólinn er austan við núverandi
leikskólabyggingu sem er 1. áfangi byggingakeðjunnar.

Útsýnispallar við Brimketil
Reykjanes Geopark óskar eftir tilboðum í verkið
Útsýnispallar við Brimketil. Um er að ræða
uppsetningu á stiga, útsýnis- og göngupöllum
úr stálbitum, með trefjaplastgólfi við Brimketil á
Reykjanesi.
Helstu magntölur eru:
• Burðargrind úr stáli IPE140
• Burðargrind úr stáli UNP140
• Burðargrind úr stáli UNP120
• Plastristar í gólfi

51 m
55 m
49 m
110 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá
og með 19. september nk. Þeir sem hyggjast
gera tilboð í verkið skulu hafa samband við
Ármann Halldórsson, sviðsstjóra skipulags- og
umhverfissviðs hjá Grindavíkurbæ, á netfangið
armann@grindavik.is og gefa upp nafn,
heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið
útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til:
Grindavíkurbær, Víkurbraut 62, 240
Grindavík fyrir kl 10:00 þann 3. október
nk. þar sem tilboð verða opnuð að viðstöddum
bjóðendum sem þess óska.

Helstu verkþættir og magntölur eru:
Gröftur

6.000 m3

Fyllingar

6.000 m3

Lagnir í jörð

1.500 m

Loftræsistokkar í jörð

20.700 m2

Mótafletir

90 m

Steypa

4.000 m2

Bendistál

520 tonn

Holplötur

860 m2

Stálvirki

4 tonn

Rör í steypu plastpípur

2.700 m

Uppgröftur fyrir sökklum, flutningur innan lóðar

2.750 m3

Uppgröftur fyrir sökklum, brottakstur

750 m3

Fylling innan sökkla, aðkeyrt efni

850 m3

Fylling innan sökkla, endurnýtt efni

2.000 m3

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá kl. 15.00
þriðjudaginn 20. september 2016 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð, 105 Reykjavík.
Opnun tilboða: Kl. 10:00, fimmtudaginn 6. október 2016,
í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. Tilboðum skal skilað í
þjónustuver Reykjavíkurborgar.

Innkaupadeild
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Ertu að leita að talent?
Talent er nútímaleg ráðninga- og ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega þjónustu.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

Að ráða í störf er krefjandi viðfangsefni þar sem vönduð úrvinnsla upplýsinga um starfið og
umsækjandann eru lykilatriði.
Mannauðurinn er lykilauðlind flestra fyrirtækja. Þau fyrirtæki sem huga vel og faglega að
mannauðsmálum sínum skara oftar en ekki fram úr. Við kappkostum við að veita fyrsta flokks
ráðgjöf og þjónustu í þessum málum.
Við höfum:

•
•
•
•
•

www.hagvangur.is

Reynslu og menntun
Öflugan gagnagrunn
Gott tengslanet
Þolinmæði
Auga fyrir hæfileikum

lind@talent.is

bryndis@talent.is

www.talent.is | talent@talent.is | s: 552-1600

Hafðu samband og við finnum starfsmanninn fyrir þig

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS AÐ SKYGGNISBRAUT 30, Í ÚLFARSÁRDAL,
LAUGARDAG OG SUNNUDAG FRÁ 15:30 TIL 16:00
Úlfarsárdalur er nýjasta hverfi Reykjavíkurborgar. Eitt af einkennum hverfisins er mikil nánd við náttúruna og í göngufæri við hverfið eru
náttúruperlur eins og Úlfarsfellið, Reynisvatn, Hafravatn og Hólmsheiðin. Hverfið státar einnig af metnaðarfullu starfi, leikskóla, grunnskóla,
frístundaheimili, öflugri félagsmiðstöð og íþróttafélaginu Fram. Við Úlfarsá mun á vegum Reykjavíkurborgar rísa glæsilegt mannvirki sem
verður menningarmiðja Grafarholts og Úlfarsárdals. Það mun hýsa leikskóla, grunnskóla, frístundir, menningarmiðstöð, almenningsbókasafn, sundlaug og íþróttahús.

Skyggnisbraut 30, er til afhendingar við kaupsamning.
3ja herb. íbúðir verð frá 37,9 milj.
2ja herb. íbúðir verð frá 32,4 milj.
Mögileiki á viðbótarláni og vaxtalausum eftirstöðvum.
Vandaðar íbúðir á besta stað í Úlfarsárdal, glæsilegt útsýni og mikil náttúrufegurð.
Vandaðar innréttingar, gólfefni og uppþvottarvél fylgir öllum íbúðum.
Bílastæði í opnu bílastæðahúsi fylgir hluta af íbúðunum.
Heiðar lögg. fast. verður á staðnum og sýnir áhugasömum, s: 693-3356 / heidar@valholl.is

Valhöll fasteignasala
Síðumúla 27
Sími: 588-4477

Sími 512 4900
landmark.is

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

Eggert
Maríuson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 690 1472

IÐ

skjalagerð

Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími 661 7788

Nadia Katrín Helga Snorradóttir
Sölufulltrúi
Sími 692 5002

Skjalavinnsla

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir

Lögfræðingur /
lögg. fasteignasali
Sími 895 7784

Ingibjörg Agnes
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
Sími 897 6717

Landmark leiðir þig heim!

S

OP

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

AUStURKÓR 31 – 203 KÓp

MELAbRAUt 34 – 170 SELtJARNARNES

- Nýleg 4ra herb. 114.3 fm íbúð á efri hæð
- Sérinngangur og suður-svalir
- Tvær geymslur / þvottaherb., innan íbúðar
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi
- Rúmgóð stofa/borðstofa
GÆTI VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
V. 43.9 millj.

Einstök 3ja-4ra herbergja 125 fm. mikið endurnýjuð eign við Melabraut 34 á Seltjarnarnesi.
Sjávarútsýni úr stofu og eldhúsi. Hús nýlega klætt að utan og nýlegir gluggar. Bílskúr og 3 stæði á
lóð. Nýlegar innréttingar, hurðir og gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Bílskúr.

OpIÐ HÚS SUNNUdAG 18.SEpt KL.16:00-16:30

Hafðu samband

OpIÐ HÚS MáNUdAGINN 19. SEptEMbER KL 17:30-18:00

V. 49,9 millj.

áSdÍS RÓSA áSGEIRSdÓttIR

Lögfræðingur / löggilturfasteignasali
Sími 895 7784

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

S

IÐ

OP

Hafðu samband

SVEINN EYLANd

S

HÚ

IÐ

OP

HÚ

MáNAtÚN 3 – 105 RVK.

KLAppARStÍGUR 14 - 101 RVK.

Virkilega vönduð 143,5 fm fullbúin íbúð á jarðhæð með stórum palli og 2 stæðum í bílageymslu í
nýlegu lyftuhúsi. Vandaðar Brúnásinnréttingar- Aukin lofthæð,- Sérinngangur –
Sér 70 fm. afgirt sólarverönd. Húsvörður í húsinu - vönduð lýsing- háhraðainternet.gervihnattasjónvarp.- mynddyrasími.
Hafðu samband

3 herb. 89,1 fm íbúð í nýlegu lyftuhúsi við Klapparstíg.
Stofa og eldhús í alrými með fallegum bogadregnum gluggum.
2 svefnherbergi með parketi og skápum.
Rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Hafðu samband

OpIÐ HÚS MáNUdAGINN 19. SEptEMbER KL. 18:30-19:00

áSdÍS RÓSA áSGEIRSdÓttIR

V. 59,7 millj.

IÐ
OP

Lögfræðingur / löggilturfasteignasali
Sími 895 7784

áSdÍS RÓSA áSGEIRSdÓttIR

V. 55 millj.

Lögfræðingur / löggilturfasteignasali
Sími 895 7784
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H
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dRANGAKÓR 2 – 203 KÓp

OpIÐ HÚS SUNNUd. 18. SEpt KL. 16:00 – 16:30.

- Glæsilegt 275 fm einbýlishús með aukaíbúð og rúmgóðum bílskúr. Vandað hús og
smekklega innréttað. Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi í aðalíbúð. Einfalt að hafa
innangengt úr aukaíbúð. Lýsing frá Lúmex. Frábært fjölskylduhverfi.
Hafðu samband
Skóla, leikskólar og íþróttaaðstaða í göngufæri.
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
V. 97,9 millj
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

LAUGAVEGUR / HVERFISGAtA - 101 RVK.

- Virkilega gott 142,2 fm. 5-6 herbergja raðhús.
- Frábærlega staðsett bakhús við Laugaveg, en eignin er skráð á Hverfisgötu 56. Stórar suðursvalir.
- 3 rúmgóð svefnherbergi og möguleiki á að bæta við einu við.
V. 59,9 millj.

OpIÐ HÚS SUNNUdAGINN 18. SEptEMbER KL 15:00-16:00

Hafðu samband

þÓRARINN tHORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

U
OÐ
K
S

KRÍUáS 13 – 221 HFJ

- Falleg 3ja herbergja, 95 fm íbúð með sérinngangi í litlu fjölbýli.
- Afgirt verönd út frá stofu. Endaíbúð.
- Frábært fjölskylduhverfi. Göngufæri í skóla og leikskóla
V. 35,5 millj

Hafðu samband

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

VEStURVALLAGAtA - 101 RVK

Einstaklega glæsileg 80,1 fm. 3-4 herbergja íbúð á 3. hæð í þríbýli. Eignin hefur fengið afar gott
viðhald síðustu ár, sprunguviðgert og málað 2013 og sameign máluð og skipt um teppi 2014. Eignin
er byggð 1999, þá var þessari hæð bætt við upprunlegu eignina. Frábært útsýni. Afar vandaðar og
sérsmíðaðar innréttingar. Mikil lofthæð í hluta íbúðar. Sameign afar snyrtileg
V. 39,9 millj.

Hafðu samband

þÓRARINN tHORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

GAME OF THRONES

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

GAME OF THRONES

PETER DINKLAGE

KIT HARRINGTON

EMILIA CLARKE

LEANA HEADY

MAISE WILLAMS

MAX VON SYDOW

AUKALEIKARI / DRAMA

BETTER CALL SAUL

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

BETTER CALL SAUL

BETTER CALL SAUL

BOB ODENKIRK

JONATHAN BANKS

AÐALLEIKARI / DRAMA

VEEP

AUKALEIKARI / DRAMA

TRANSPARENT

AUKALEIKARI / DRAMA

TRANSPARENT

BESTA HANDRIT / GRÍN

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

THE BIG BANG
THEORY

THE BIG BANG
THEORY

LAURIE METCALF

BOB NEWHART

CHRISTINE BARANSKI

SILCON VALLEY

SILICON VALLEY

GESTALEIKKONA / GRÍN

GESTALEIKARI / GRÍN

SILCON VALLEY

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

ALL THE WAY

AÐALLEIKARI / SJÓNVARPSMYND

BRYAN CRANSTON

PROJECT RUNWAY

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

AÐALLEIKARI / GRÍN

THOMAS MIDDLEDITCH

VICE

BESTU HEIMILDARÞÆTTIR

LIP SYNC BATTLE

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

AÐALLEIKARI / GRÍN

JEFFREY TAMBOR

THE BIG BANG
THEORY

GESTALEIKKONA / GRÍN

BESTA HANDRIT / GRÍN

MOM

AUKALEIKKONA / GRÍN

AUKALEIKKONA / DRAMA

VEEP

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

TRANSPARENT

AUKALEIKKONA / GRÍN

GABY HOFFMANN

GETTING ON

AUKALEIKKONA / DRAMA

VEEP

AÐALLEIKKONA / GRÍN

JULIA LOUIS-DREYFUSS

TRANSPARENT

AUKALEIKKONA / GRÍN

JUDITH LIGHT

GETTING ON

AÐALLEIKKONA / GRÍN

AUKALEIKKONA / GRÍN

EMPIRE

THE LAST MAN
ON EARTH

LAURIE METCALF

AÐALLEIKKONA / DRAMA

TARAJI P. HENSON

SHAMELESS

AÐALLEIKARI / GRÍN

NIECY NASH

TONY HALE

VEEP

AUKALEIKARI / GRÍN

MATT WALSH

TRANSPARENT

TRANSPARENT

MELORA HARDIN

BRADLEY WHITFORD

THE AMERICANS

THE AMERICANS

GESTALEIKKONA / GRÍN

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

AMERICAN
HORROR STORY

GESTALEIKARI / GRÍN

REAL TIME
WITH BILL MAHER

AMERICAN IDOL

LITTLE BIG SHOTS

PROJECT RUNWAY

RYAN SEACREST

STEVE HARVEY

HEIDI KLUM / TIM GUNN

BESTI SPJALLÞÁTTUR

BESTU KYNNAR

SUPERBOWL 50

HALFTIME SHOW
BESTI SKEMMTIÞÁTTUR

TRANSPARENT

GESTALEIKKONA / GRÍN

MELORA HARDIN

THE AMERICANS

BESTA SJÓNVARPSMYND

LAST WEEK TONIGHT
WITH JOHN OLIVER

KERI RUSSELL

CONFIRMATION

SARAH PAULSON

BESTI SPJALLÞÁTTUR

HOMELAND

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / DRAMA

VEEP

AUKALEIKKONA / GRÍN

ANNA CHLUMSKY

AMERICAN
HORROR STORY

CATASTROPHE

BESTA HANDRIT / GRÍN

KATHY BATES

BESTA HANDRIT / DRAMA

AÐALLEIKKONA / DRAMA

AUKALEIKKONA / MINISERÍA

WILL FORTE

GAME OF THRONES

AÐALLEIKARI / DRAMA

MATTHEW RHYS

AUKALEIKKONA / MINISERÍA

WILLIAM H. MACY

BESTI KYNNIR

VEEP

AUKALEIKARI / GRÍN

GESTALEIKARI / DRAMA

AÐALLEIKARI / GRÍN

ALLISON JANNEY

BESTI KYNNIR

AUKALEIKKONA / DRAMA

BECOMING
MIKE NICHOLS

BESTA HEIMILDARMYND

VEEP

GESTALEIKARI / GRÍN

PETER MACNICOL

MODERN FAMILY

BESTA ÞÁTTARÖÐIN / GRÍN

THE AMERICANS

GESTALEIKKONA / DRAMA

MARGO MARTINDALE

CONFIRMATION

AÐALLEIKKONA / SJÓNVARPSMYND

KERRY WASHINGTON

PROJECT
GREENLIGHT

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

LEMONADE

BESTI SKEMMTIÞÁTTUR

BEYONCÉ KNOWLES

ÞÆTTIR 365 FENGU

176 TILNEFNINGAR TIL
VERÐLAUNANNA 2016
KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á STOD2.IS EÐA Í SÍMA 1817

HOMELAND

AÐALLEIKKONA / DRAMA

CLAIRE DANES

VEEP

GESTALEIKARI / GRÍN

MARTIN MULL

MODERN FAMILY
AUKALEIKARI / GRÍN

TY BURRELL

THE AMERICANS

BESTA HANDRIT / DRAMA

ALL THE WAY

BESTA SJÓNVARPSMYND

THE AMAZING RACE

BESTI RAUNVERULEIKAÞÁTTUR

DANMÖRK - 711 SKINNY
FRÁ KR.15.642
ÍSLAND - 711 SKINNY
FRÁ KR.

14.990
711 SKINNY

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind – Levi´s Glerártorgi
Skv. gengistöflu Íslandsbanka 7.09.16 og verðskrá levi.com

smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

NISSAN Patrol gr luxury 38”. Árg
2007, ek 102 Þ.KM, dísel, sjálfsk. V.
5.690 þús. 100% fjámögnun í boði.
Rnr.101203. Bíllinn er á staðnum hjá
okkur Bílamiðstöðin s.517 4500

TILBOÐ M.BENZ C 220 cdi amg.
Árgerð 2013, ekinn 69 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. TILBOÐ 4.490.000.
Rnr.233423. BILAMARKADURINN.IS
5671800

SUBARU Forester lux. Árgerð 2010,
ekinn 93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
r. Verð 2.990.000. Rnr.233505.
bilamarkadurinn.is 5671800

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2015,
ekinn 25 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
2.390.000. Rnr.991682.

MERCEDES BENZ S 350 cdi . Árgerð
2010, ekinn 32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 6.990.000. Rnr.991966. Mikið af
aukahlutum. Mjög flott eintak.

TOYOTA Land cruiser 150 gx sóllúga
33”. Árgerð 2016, ekinn 4 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 10.690.000.
Rnr.182583.

SKODA Octavia 4x4. Árgerð 2016,
ekinn 12 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.790.000. Rnr.109167.
bilamarkadurinn.is 5671800

TOYOTA Hiace 4wd langur, turbo .
Árgerð 2006, ekinn 196 Þ.KM, dísel,
5 gírar. Verð 1.580.000. Rnr.109245.
bilamarkadurinn.is 5671800

RENAULT Master. Árgerð 2013,
ekinn 153 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.490.000. Rnr.991511. Tilboð
3.990.000,-

LEXUS Rx350 luxury. Árgerð 2006,
ekinn 134 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.790.000. Rnr.170135.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

TOYOTA Yaris h/b terra. Árgerð 2007,
ekinn 184 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
890.000. Rnr.144020.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær
Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

TOYOTA Land cruiser 120 Gx
33”breyttur. Einn eigandi . Árg 2005,
ek 132 Þ.KM, dísel, sjálfsk. V. 4.290
þús. Rnr.101002. Bíllinn er á staðnum
hjá okkur Bílamiðstöðin s.517 4500

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

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

SUZUKI Swift. Árg 2015, ek 34 Þ.KM,
bensín, 5 gírar. Tilboð 1.890 þús.
Rnr.100058. Bíllinn er á staðnum hjá
okkur Bílamiðstöðin s.517 4500

Bílamiðstöðin
Breiðhöfða, 110 Reykjavík
Sími: 517 4500

Kia Sorento EX Luxury. Árgerð 2015,
ekinn 47 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
6.490.000. Rnr.280163. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

VOLVO Xc60 d4. Árgerð 2012,
ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000. Rnr.109237.
bilamarkadurinn.is 5671800

Ábyrgð fylgir!
ÁR

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

Notaðir

Notaðir

Kia Picanto EX

Kia cee’d LX

Kia Rio EX

Kia Optima EX Premium

Árgerð 1/2015, ekinn 21 þús. km,
bensín, 998 cc, 69 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,2 l/100 km.

Árgerð 4/2015, ekinn 37 þús. km,
dísil, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur
eyðsla 4,2 l/100 km.

Árgerð 2/2016, ekinn 9 þús. km,
dísil, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur,
eyðsla 3,8 l/100 km.

Árgerð 7/2016, ekinn 3 þús. km,
dísil, 1685 cc, 142 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 4,4 l/100 km.

1.790.000 kr.

2.890.000 kr.

2.690.000 kr.

5.290.000 kr.

14.856 kr. á mánuði*

24.108 kr. á mánuði*

22.290 kr. á mánuði*

43.768 kr. á mánuði*

ÁR

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

ÁR

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

ÁRA

EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

ÁBYRGÐ
Notaðir

Notaðir

Kia Sportage

Kia Soul EX

Kia Sorento EX Luxury

Kia Sorento

Árgerð 7/2015, ekinn 37 þús km,
dísil, 1995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 5,9 l/100 km.

Árgerð 12/2014, ekinn 33 þús. km,
dísil, 1582 cc, 128 hö, beinskiptur,
eyðsla 5,2 l/100 km.

Árgerð 1/2015, ekinn 47 þús. km,
dísil, 2199 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 6,7 l/100 km.

Árgerð 2/2013, ekinn 72 þús. km,
dísil, 2199 cc, 198 hö, sjálfskiptur
eyðsla 6,7 l/100 km.

4.990.000 kr.

2.990.000 kr.

6.750.000 kr.

4.990.000 kr.

41.290 kr. á mánuði*

24.934 kr. á mánuði*

55.498 kr. á mánuði*

41.124 kr. á mánuði*

*Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 84 mánuði. Vextir 8,75%
og árleg hlutfallstala kostnaðar er 10,5%.
Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16
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TOYOTA AVENSIS Verð: 990.000
Ekinn: 199.000 Raðnúmer: 26121
http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.is

VW Touareg v6 dísel. Árgerð 2015,
ekinn 18 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8
gírar. Verð 9.800.000. Rnr.117954. Á
staðnum

TOYOTA Land cruiser 120 gx.
Árgerð 2005, ekinn 210 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 2.690.000.
Rnr.340115.

KIA Sportage crdi. Árgerð 2005, ekinn
aðeins 68 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4
gírar. Verð 1.390.000. Rnr.340125.

Til sölu Renault Master ‘05árg. Ekinn
250þús. Tilboð óskast. Ath öll skipti.
Uppl í síma 7874594

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum flestar stærðir á
lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

MERCEDES BENZ Ml 350 bluetec 4
Matic Blue Tec. Árgerð 2013, Ekinn 42
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 gírar. Verð
9.900.000. Rnr.221208. Á staðnum

Þarftu að kaupa eða
selja bíl?

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15
www.litla.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

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

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

Toyota Yaris Sol 1,3 árg.12/2006
ek.134 þ. skoðun’17 ný kúpl,nýtt í
bremsum. Verð 890.000 kr. S: 8243811

Hummer H3 Suv, 1/2006, ek 75 þús
mílur, bensín, sjsk, ný dekk ogfl, gott
eintak, ásett verð 2.850 þús.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga &
laugardaga 11-15
www.100bilar.is

Bílar til sölu

SUBARU Legacy Outback lux. Árgerð
2014, ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.490.000. Rnr.240011. Á
staðnum

LAND ROVER Range rover sport s
tdv6. Árgerð 2013, ekinn 42 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 11.300.000.1
eigandi umboðsbíll Rnr.115017.

TOYOTA Land Cruiser 120 VX, árgerð
2003, 35” breyttur. Ekinn 262.000.
Dísel, sjálfskiptur. Verð staðgr.
2.290.000. Uppl. í síma 897-6786.
Lexus RX350. Luxury týpan. 2008
ÁRG. Ek. 39.000 km. Aukabúnaður.
Bakkmyndavél, GPS, Topplúga, Hægt
að hækka og lækka bílinn. Mark
Lewison græjur. Nýleg heilsársdekk.
Topp eintak sem er mjög vel með
farinn. Ásett verð 4.200.000 Uppl. í s.
8920378 Sveinn

Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500
ÞÚS!

Einn sá flottasti!

Benz CLA 180 árg 2016, ek 5 þús.
Leður, bakkmyndavél, 18 tommu
felgur, Rafdr sæti,bi- xenon, fjölrofa
stýrishjól ofl. Algerlega sem nýr. Verð
5990 þús. Uppl í s 825 2424

Toyota Landcruiser 150 GX diesel, 7
manna árg 2011 ek 79 þ.km, sjálfsk, v.
6.690.000 uppl. Í s. 8612736

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.

til sölu

CADILLAC De Ville

Volvo S60 Inscription 5/2015
Ekinn 19 þús. km.
Í ábyrgð.
Sjálfskiptur.
Leður og allur
lúxus.
Vetrardekk fylgja.

Árgerð 1974. Sjálfsskiptur. Ekinn 92þús.
Ásett verð 2.400.000.eða tilboð. Ath skipti,
helst á Landcruiser 120.
Uppl. í síma 895-1700

Bíllinn er sem nýr. Verð: 5.980.000,-

Bíldshöfða 5
www.bilahollin.is

Þjónustuauglýsingar

Uppl. í s. 577 3344 / 660 0880



Sími 512 5407
Rennismíði - Nýsmíði - Viðhald
Smíðum úr:
Ryðfríustáli - Áli - Járni

MANNBERG ehf
Vélsmiðja
www.mannberg.is - mannberg@mannberg.is

Akralind 1 - 201 Kópavogi - Sími: 564 2002

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

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

%
99
KFRÍTT
RY

9

LOK Á HEITA POTTA
• Einangrunarlok
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við
www.fjardarbolstrun.is
Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 fjardarbolstrun@gmail.com

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga



arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Bílar óskast

17. september 2016 LAUGARDAGUR

Húsbílar

Önnur þjónusta

ÞJÓNUSTA

HEILSA

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Pípulagnir

Nudd
Óskastund. Tek að mér nudd. Uppl í
síma 8595853.

Pípulagnir

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

Sendibílar

Uppl. í s. 663 5315.

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

Bókhald
Ódýr sendibíll óskast, t.d. Toyota
Hiace, Mitsubishi L-300, Ford Transit,
Mazda E2000. Verð 250þ. S:8699766

Vörubílar

Til sölu MAN kranabíll

MAN 35-430 árg 06 8x2 hl4 bíll
með einu aftur drifi og einu glussa
framdrifi krani palfing 100 tonn metra
með 8 í glussa og jibið 6 í glussa og
3 handregin nær í 40 metra sími
8925855

Til sölu

Vinnuvélar

Til sölu CAT 444E

Til sölu caterpillar 444E árg 07 ekin
4300 tíma glussahraðtengi að framan
og aftan power slide á bakkói 3 aftur
skóflur og tiltskófla sími 8942255

Hjólbarðar

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

HEIMILIÐ

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

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

Öll bókhaldsþjónusta á einum stað. Frí
stofnun fyrirtækja. MD bókhald ehf.
sími 616-9480

Óskast keypt

Málarar

Til sölu MAN kranabíll

Frábær dekkjatilboð

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

til sölu

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

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

Barnavörur

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Húsamálari getur tekið að sér verkefni
hvar sem er á landinu. Skoða allt.
S.7792965.

Til sölu MAN 32-403 8x6 árg 98 ekinn
275 þús krani fassi árg 05 36 tonn
metra 6 í glussa 6 metra sturtu pallur
með gáma grind undir sem passar
fyrir 20 feta gám Sími 8925855

KEYPT
& SELT

Inni og útimálun - fagmennska og
vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt tilboð
og gerðu verðsamanb. S:8587531

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

Málarar geta bætt við sig verkefnum.
Málefni ehf. s. 661 3140 og 848 8899

s. 552-4910.

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

Húsaviðhald

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Smiðskraftur ehf.
Nýsmíði og viðhald.

Getum bætt við okkur verkefnum
gipsvinna, parketlagnir og allt
almennt viðhald.
Uppl. í s. 663 3944 Ingi
smidskraftur@gmail.com

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

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

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 - fös 11-16, Kringlan 3. hæð (Hagkaupsmegin )

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

HÚSNÆÐI

Upplýsingar í síma 782 8800

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

Vagnstykki, kerrustykki
og skiptitaska

Húsnæði í boði
Hljóðfæri

skemmtanir

Til leigu nýlegt
285 - 1.000 fm
atvinnuhúsnæði í
Reykjavík

285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

HYUNDAI píanó + leður
stóll

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

HYUNDAI píanó til sölu, ásamt
bólstruðum leður stól. Verð 220þús
eða tilboð. Uppl. í s. 663 3313 /
863 4291

Til leigu á Nýbýlavegi
150 fm verslunar og lager
húsnæði
430 fm atvinnuhúsnæði
285 fm Kistumelur 14

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hafsteinn 690 3031

Leikir helgarinnar:

Hljómsveitin Klettar

Laugardaginn 17. sept
13:50 Hull City - Arsenal
Sunnudaginn 18. sept
10:50 Watford - Man. United
15:20 Tottenham- Sunderland

nir

m
velko
Allir

Rúnar Þór,
Rúnar Vilbergs,
Björgvin Gísla
og Siggi Árna
spila í kvöld.

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

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.

Save the Children á Íslandi

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

Glæsilegar fasteignir til sölu
Við tökum vel á móti ykkur í opin hús
Skólavörðustígur 40
101 Reykjavík

Opið hús laugardaginn
17. sept. kl. 17:00 - 17:30

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR:

Senter

Einstök þakíbúð í hjarta Miðbæjarins við Skólavörðustíg. Íbúðin er í 4ja hæða lyftuhús. Íbúðin
skiptist í forstofuhol, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og sérgeymslu. Fallegt útsýni
er úr íbúðinni og fjórar svalir.

Verð: 89.900.000
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Fáfnisnes 7
101 Reykjavík

Opið hús laugardaginn
17. sept. kl. 18:00 - 18:30

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR:

Senter

Fallegt parhús á tveimur hæðum í Skerjarfirði.
Þrjú herbergi - stofa og tvö svefnherbergi.
Útgengt frá eldhúsi út á svalir og þaðan út í garð.

Verð: 49.900.000
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Malarás 4
110 Reykjavík

Opið hús mánudaginn
19. sept. kl. 17:00 - 17:30

Stærð: 345 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1980

Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR:

Senter

Glæsilegt einbýlishús tveimur hæðum á vinsælum
stað fyrir ofan Elliðaárdalinn í Árbæ.
Húsið er vandað og sérlega vel viðhaldið.

Verð: Tilboð óskast
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Lækjarberg 1
221 Hafnarfirði

Opið hús mánudaginn
19. sept. kl. 18:00 - 18:30
Opið
Hús

Stærð: 228,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

RE/MAX SENTER KYNNIR:

Senter

Glæsilegt einbýlishús á vinsælum stað
í Setberginu í Hafnarfirði. Fimm herbergi
- tvær stofur og þrjú svefnherbergi.
Húsið er virkilega vandað og vel viðhaldið.

Verð: 78.900.000
RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is
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Húsnæði óskast
Leita eftir lítilli 2ja herbergja/ stúdíó
íbúð á stór Reykjavíkursvæðinu. Uppl.
í s.8639480
Óska eftir 2-3ja herb. íbúð fyrir
starfsfólk, helst miðsvæðis. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og góðar tryggingar.
Uppl. í s. 897 1995
Óskað eftir herbergi í Hafnafirði/
Reykjavík. 35 ára maður í fastri vinnu
óskar eftir herbergi. S.6979582

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

www.buslodageymsla.is

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

17. september 2016 LAUGARDAGUR

Lebowski Bar

ATH - ATH - ATH !!

óskar eftir að ráða fólk í
sal í kvöld og helgarvinnu í
vetur. Hentar mjög vel fyrir
skólafólk. Einnig vantar okkur
vana barþjóna á helgarvaktir.
Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á
info@lebowskibar.is

Gamla smiðjan Lækjargötu 8 og
Þrastalundi. Við erum að leita
að metnaðarfullu, jákvæðu,
kraftmiklu fólki til að veita
afburðagóða þjónustu. Fullt starf
og hlutastarf.
Allar nánari upplýsingar
í s. 661-7000

Bar/veitingahús

Vitabar - 11-18 virka
daga.

óskar eftir starfskrafti KVÖLD OG
HELGARVAKTIR við afgreiðslu
á bar. Helst vönu, aldur 25+.
Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á:
smaar@frettabladid.is

Ertu að leita að talent?
Talent er nútímaleg ráðninga- og ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega þjónustu.
Að ráða í störf er krefjandi viðfangsefni þar sem vönduð úrvinnsla upplýsinga um starfið og
umsækjandann eru lykilatriði.

Starfskraft vantar ,
mánud.-föstud. 11-18. Vantar
einnig á kvöld og helgarvaktir.
Umsækjendur þurfa að vera
orðnir 20 ára.
Umsóknir sendist á vitabar@
internet.is

Mannauðurinn er lykilauðlind flestra fyrirtækja. Þau fyrirtæki sem huga vel og faglega að
mannauðsmálum sínum skara oftar en ekki fram úr. Við kappkostum við að veita fyrsta flokks
ráðgjöf og þjónustu í þessum málum.
Við höfum:

•
•
•
•
•

Atvinna óskast

merkt “BAR”

PROVENTUS
starfsmannaþjónusta

Bílskúr
Til leigu 23 fm bílskúr í Álftamýri.
Langtímaleiga. Umsóknir sendist á
siggi7149@gmail.com
Óskum eftir fólki í kvöldstarf. Föst
laun og árangurstengd í boði.
Upplýsingar sendist á umsoknir@tmi.
is merkt kvöldstarf eða í 770-2277

ATVINNA

Tannlæknastofa
miðsvæðis í Reykjavík

Atvinna í boði
Leitum eftir dugmiklum starfskröftum
á hjólbarðastöðvar Dekkjahallarinnar.
18 ára aldurstakmark. Fyllið út
umsókn á dekkjahollin.is

óskar eftir aðstoð við símsvörun
og þrif eftir kl. 15 á daginn.
Starfið hentar námsmönnum vel.
Umsóknir með ferilskrá óskast
sendar á netfangið t.vinnan@
gmail.com

Reynslu og menntun
Öflugan gagnagrunn
Gott tengslanet
Þolinmæði
Auga fyrir hæfileikum

Útvegum starfsmenn til
fjölbreytilegra starfa um lengri
eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma
775-7373 eða sendið fyrirspurn
á netfangið
proventus@proventus.is

lind@talent.is

Tek að mér heimilisþrif. Uppl í síma
8595853.

TILKYNNINGAR

www.talent.is | talent@talent.is | s: 552-1600

bryndis@talent.is

Hafðu samband og við finnum starfsmanninn fyrir þig

Einkamál
Hringið í Stínu!

TIL SÖLU –

RÓTGRÓINN VEITINGASTAÐUR

Hún er alltaf til í heitt spjall. Opið
frá 18 Sími 905-2100 Geymið
auglýsinguna.

TIL SÖLU VEL REKINN, RÓTGRÓINN VEITINGASTAÐUR Á
FJÖLFÖRNUM STAÐ Á STÓR-REYKJAVÍKURSVÆÐINU.
GÓÐUR REKSTUR - TILVALINN FJÖLSKYLDUREKSTUR
LÍTIÐ STARFSMANNAHALD - ÞÆGILEGUR OPNUNARTÍMI.
GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR - STÓR HÓPUR FASTAGESTA.

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
Tjarnargata
K r i s t í n S i4g u•r 101
e y SReykjavík
i g u r ð a r d ó• tSími
t i r - 511
l ö g3101
g i l t u•r Fax
f a s t511
e i g 3909
n a s a l i• www.101.is • 101@101.is
Kristín Sigurey Sigurðardóttir - löggiltur fasteignasali
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Holtagerði 28 – 200 Kópavogur

Verð: 60 milljónir
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Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Valsson, sími: 699-3702.

T

GEITLAND 2 -Íbúð 0202

Þórunn Gísladóttir lögg.fasteignasali

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Opið hús mánudaginn 19. sept. kl. 17:30 – 18:00

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • gsm 895 9098 • byrfasteign.is

Hjarðarból í Ölfusi

Fallegt 235 fm. einbýlishús með 5 herbergjum, stofu, eldhúsi,
2. baðherbergjum, geymslu og þvottahúsi, öll rými í húsinu eru stór.
Eignin stendur á 5,4 ha eignalandi sem er á milli Hveragerðis og
Selfoss og er landið skipulagt í 12 lóðir þar af 9 undir einlyft einbýlis- eða tvíbýlishús. Í dag er á lóðinni hestagerði og lítill skúr
sem notaður er sem hesthús. Björt og stór eign á eignarlandi
sem býður upp á marga möguleika. Verð 49,8 m.

Mikið endurnýjuð efri sérhæð á þessum vinsæla stað. Eignin
er 4 herbergja með bílskúr. Virkilega vönduð og skemmtileg
eign þar sem skólinn er hinum megin við götuna. V – 47,9 millj.

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Glæsileg 128,5 fm, 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í
Fossvoginum. Mikið endurnýjuð og björt íbúð með stórum
suðursvölum og góðu útsýni í fjölskylduvænu hverfi.
Verð: 49,9 millj.
Nánari uppl. veitir Halldór Ingi Andrésson, löggiltur fasteigna
sali, í síma 897 4210 eða halldor@fasteignaland.is
Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

LÆRI
TÆKIFÆRI
SS Læri - Frosið
Verð

1.199
Kr. Kg.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

34

Saga
til næsta
bæjar

Stefán Pálsson skrifar
um dýr á óvæntum
slóðum.

E

itt vinsælasta myndefni
ferðalanga í Ástralíu eru
skilti. Nánar tiltekið skilti
sem ætlað er að vara vegfarendur við úlföldum.
Skemmtilegast þykir
þegar skiltið er innan um önnur slík
sem vekja athygli á dýrum sem þykja
einkennandi fyrir ástralska náttúru,
svo sem kengúrum eða vömbum.
Dálæti ferðafólks á skiltum þessum
er slíkt að yfirvöld kveinka sér yfir að
þeim sé stolið í stórum stíl á ári hverju
með tilheyrandi kostnaði við endurnýjun.
Ástæða þessa er sú staðreynd að í
hugum flestra eru úlfaldar bundnir
við sandeyðimerkur Norður-Afríku
eða Arabíuskagann. Í raun eru skepnur þessar þó útbreiddar. Úlfalda má
finna víða á meginlandi Asíu, þar á
meðal í Síberíu. Afrísku úlfaldarnir
teygja sig vel suður fyrir Sahara og
ekki má gleyma lamadýrinu í SuðurAmeríku, sem er náskyldur ættingi
kamelsins og drómedarans.

h e lg i n ∙ F R É TT A B L A ð i ð

17. september 2016

LAUGARDAGUR

Skip eyðimerkurinnar
Fyrsti úlfaldinn var fluttur til Ástralíu árið 1840. Ætlunin var að kanna
hvort dýrið hentaði til flutninga og
langra ferðalaga um áströlsku eyðimörkina, en úlfaldar eru kunnir
fyrir úthald sitt og að geta þraukað
lengi vatnslausir á göngu. Tilraunin
gaf góða raun og á næstu áratugum
komu Ástralar sér upp dágóðum úlfaldahjörðum.
Lagning þjóðvega og tilkoma vélknúinna ökutækja gerðu úlfaldana
óþarfa sem burðardýr á þriðja og
fjórða áratug síðustu aldar. Úlfaldaeigendur losuðu sig þá við dýr sín.
Sumir slátruðu þeim, en aðrir slepptu
dýrunum einfaldlega lausum. Þau dýr
mynduðu grunninn að ástralska villi
úlfaldastofninum.
Stofninn óx óhindrað og um síðustu aldamót lýstu vísindamenn því
yfir að tala mætti um úlfaldaplágu og
ef ekki yrði gripið í taumana myndi
fjöldi dýranna tvöfaldast á hverjum
áratug. Í kjölfarið var ráðist í stórfellda grisjun og stofnstærðinni komið
niður í 300 þúsund dýr. Fjöldi úlfalda
er veiddur í Ástralíu á hverju ári og er
kjötið selt til Miðausturlanda, einkum
Sádi-Arabíu, sem vekur einatt kátínu
gárunga.
En ekki mátti miklu muna að
úlfaldar næðu einnig að nema land í
Norður-Ameríku með aðstoð mannsins. Óheppni, tilviljanir og pólitík
réðu líklega einna mestu um að slíkar
tilraunir fóru út um þúfur. Sú saga er
öll hin fróðlegasta.

Skraufþurrar eyðimerkur
Þeirri hugmynd að úlfaldar gætu
reynst nytsamlegar skepnur í Bandaríkjunum var fyrst hreyft um svipað
leyti og dýrin voru fyrst flutt til Ástralíu. Styrjöld Bandaríkjanna og Mexíkó
1846-8 lauk með algjörum sigri þeirra
fyrrnefndu og miklum landvinningum. Hið nýja landsvæði þurfti að
verja og tryggja samgöngur við erfiðar
aðstæður sem kallaði á nýjar lausnir.
Gullæði sem braust út í Kaliforníu um
svipað leyti snarjók líka þörfina fyrir
reglubundnar ferðir milli austur- og
vesturstrandarinnar.
Kúrekamyndir Hollywood hafa
dregið upp þá mynd að helsta ógnin
við vagnalestaferðir nítjándu aldar
hafi verið árásir óvinveittra indíána
eða mexíkóskra stigamanna. Stærstu
vandamálin voru þó tæknilegs eðlis
og snerust meðal annars um að
tryggja dráttardýrum – hestum og
múlösnum – vatn og fæðu á löngum
ferðum, þar á meðal um eyðimerkur.
Reisa þurfti net herstöðva til að halda
niðri frumbyggjum og nágrönnunum
sunnan landamæranna og þær kölluðu á afskaplega kostnaðarsama og
mannaflsfreka flutninga, en vegna
fámennisins og skorts á vinnuafli voru
laun miklu hærri í landnemabyggðum
og á vesturströnd Bandaríkjanna en á
austurströndinni.
Erfiðleikar og kostnaður við samgöngur og vöruflutninga voru að
sliga bandaríska herinn og því ekki
að undra þótt yfirmenn þar á bæ væru
opnir fyrir óvenjulegum lausnum.
Áhugamenn um úlfaldahugmyndina
bentu á að þeir væru öflug burðardýr
og gætu gagnast á leiðum þar sem
erfitt væri að finna vatn. Uppástungan var kynnt fyrir fjölda yfirmanna
í hernum og ýmsum stjórnmálamönnum. Ýmsir létu sannfærast, þar
á meðal ungur þingmaður frá Mississ
ippi, Jefferson Davis. Árið 1853 var
Davis skipaður hermálaráðherra og
tryggði hann fjármagn í tilraunaverkefni.
Sagan af úlfaldaævintýri Bandaríkjahers hefur margoft verið rifjuð
upp í bókum og á hvíta tjaldinu og
hefur með endursögnum tekið á sig
æsilegan og ýktan blæ. Þannig er því
oft haldið fram að innan hersins hafi
verið starfrækt sérstök úlfaldaherdeild
sem sinnt hafi fjölda verkefna um árabil. Veruleikinn er nokkuð hófstilltari.
Úlfaldar í Texas
Fulltrúar hersins héldu til Miðjarðarhafsins og viðuðu að sér úlföldum
frá ýmsum stöðum í Norður-Afríku,
Möltu, Grikklandi og Tyrklandi. Dýrin
voru 33 talsins og af báðum kynjum.
Í leiðinni voru nokkrir úlfaldahirðar
ráðnir til starfa, flestir voru þeir úr
gríska þjóðarbrotinu í Tyrklandi.

Þegar á hólminn var komið reyndust fæstir þessara manna hafa neina
reynslu af úlföldum, heldur sigldu
þeir undir fölsku flaggi til að fá tækifæri til að komast til fyrirheitna
landsins, Bandaríkjanna. Flestir hurfu
sporlaust fljótlega eftir að komið var
til Ameríku, en fáeinir lærðu með tímanum að meðhöndla dýrin og urðu
jafnvel bærilegir úlfaldahirðar. Þessi
handvömm við val á starfsmönnum
hafði þó vafalítið áhrif á útkomu tilraunarinnar.
Vorið 1856 kom úlfaldasendingin
að landi í Texas og árið eftir kom álíka
stór dýrahópur til viðbótar. Settur var
upp búgarður til að rækta upp stofninn og gera tilraunir með nýtingu dýranna. Þær lofuðu góðu. Úlfaldarnir
reyndust miklu þolbetri til burðar
en múldýr. Þeir voru líka þægilegri í
meðförum, reyndu síður að strjúka
en önnur burðardýr og sjaldgæft var
að styggð kæmi að hópnum. Að kröfu
hersins voru úlfaldarnir notaðir við
framkvæmdir sem koma áttu Kaliforníu í vegasamband. Sú ákvörðun
var tekin í óþökk verktakans sem
fljótlega skipti þó um skoðun og tók
ástfóstri við hin nýju burðardýr.

sigldu þeir undir
fölsku flaggi til að
fá tækifæri til að
komast til fyrirheitna
landsins.

Á öðrum sviðum reyndust úlfaldar
ekki eins vel. Tilraunir til að nota þá
til póstflutninga þóttu misheppnaðar. Styrkur dýranna lá í hægfara
flutningum um erfið og vatnslaus
svæði, en þau hentuðu illa til hraðferða með póst. Á sama hátt kom í
ljós að grýtt landslag fór illa með hófa
úlfaldanna, sem vanari voru mjúkum
sandi. Sumar heimildir herma einnig að sambúð úlfaldanna og annarra
burðardýra hafi ekki verið góð. Úlföldunum hafi ekkert verið um það
gefið að deila stíum og húsum með
lágvaxnari skepnum og jafnvel ráðist
á þær.

Stríðið flækist fyrir
Þrátt fyrir framansagða vankanta
komust stjórnendur hersins að þeirri
niðurstöðu að úlfaldar gætu komið
að góðu gagni og sparað mikið fé. Þeir

fóru því þess á leit við þingið að fá að
flytja inn allt að þúsund dýr og byggja
upp tilheyrandi aðstöðu. Hefði þeirri
áætlun verið hrint í framkvæmd má
telja afar líklegt að úlfaldar hefðu fest
sig í sessi í Bandaríkjunum og orðið
hluti af dýraríki heimsálfunnar til
þessa dags.
En þingmenn voru hikandi og
ekki tilbúnir að stökkva strax á svo
framúrstefnulega hugmynd. Málið
fékkst ekki afgreitt í fyrstu atlögu og
senn áttu önnur og brýnni mál eftir
að fanga athygli stjórnmálanna. Árið
1861 braust bandaríska borgarastríðið út, þar sem her alríkisstjórnarinnar
átti í hatrömmum bardögum við
bandalag nokkurra suðurríkja sem
lýst höfðu yfir sjálfstæði, einkum
vegna deilna um þrælahald.
Næstu árin beindist hugur þingmanna og herstjórnenda að stríðinu
við Suðurríkin og því hvorki tími né
fjármagn til að ráðast í tilraunastarfsemi í samgöngum um eyðimerkursvæðin í suðvestrinu. Þegar stríðinu
lauk hafði áhuginn dofnað. Ef til vill
má skýra það að nokkru leyti með
þeirri staðreynd að Jefferson Davis,
hermálaráðherrann sem fyrstur tók
úlfaldahugmyndina upp á sína arma,
hafði lent hinum megin við víglínuna.
Hann var kjörinn forseti Suðurríkjasambandsins og gegndi því embætti
meðan á borgarastríðinu stóð. Það
hefur því tæplega reynst úlfaldamálinu til framdráttar að vera sérstaklega
tengt við hans nafn.
Árið 1866, tveimur árum eftir
lok borgarastríðsins, lauk úlfaldatilraun hersins endanlega. Nokkrar
skepnur höfðu þá ratað í dýragarða
víðs vegar um Bandaríkin, en síðustu
dýrin voru seld athafnamanni í Texas.
Afdrif þeirra eru óljós og misvísandi
frásagnir um hvenær síðast sást til
úlfaldanna. Árið 1934 dó kameldýrið
Topsy í dýragarði í Los Angeles. Topsy
var eitt vinsælasta dýrið í garðinum
og staðhæfðu stjórnendur hans að
úlfaldinn væri síðasti eftirlifandi
afkomandi úlfaldanna sem fluttir
voru vestur um haf tæpum áttatíu
árum fyrr.
Þótt herinn missti áhugann á úlföldum, gerðu einstaklingar nokkrar
en misheppnaðar tilraunir til að
flytja inn þessi tignarlegu burðardýr
á seinni hluta nítjándu aldar. Þær
mæltust illa fyrir, þar sem hestaeigendur óttuðust að úlfaldarnir myndu
fæla hrossin. Leiddi það til þess að í
nokkrum ríkjum voru settar reglur
til höfuðs aðkomuferfætlingunum.
Þannig munu enn í dag vera í gildi lög
í Nevada þar sem viku fangelsi liggur
við því að ríða á úlfalda um þjóðvegi
ríkisins. Ratar sú klausa oft inn á lista
háðfugla yfir skringileg lagaákvæði
víðs vegar að úr heiminum.
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17.

SEPT

15%

15. - 25. SEPTEMBER

kl:13-17 Nettó Glerártorgi - Mamma Chia skvísur & Voelkel grænkálsbúst
kl:14-16 Nettó - Granda Guðrún Bergmann
kl:14-16 Nettó - Mjódd Ragga Nagli
kl:14-16 Nettó - Mjódd Terranova + bland heilsuvörur frá Heilsu – Víðir Þór
kl:14-17 Nettó - Mjódd Derit snakk & Ginger ale
kl:14-18 Nettó - Mjódd Whole Earth hnetusmjör og Amisa bóghveiti
kl:16-19 Nettó - Mjódd Geosilica

SEPT

18.

kl:13-17 Nettó Glerártorgi Þarasnakk & Þaraflögur
kl:14-17 Nettó Granda Bai drykkir & Gimme snakk

19.

SEPT

kl:15-18 Nettó Granda - MGC, Allos smyrjur & Ginger ale
kl:16-18 Nettó Krossmóa -Allos vegansmyrjur & MGC vegankex
kl:20-21.30 Nettó Mjódd - Heilsukvöld Nettó með Ásdís Grasalækni

20.

kl:16-18 Nettó Glerártorgi - Ragga Nagli
kl:15-18 Nettó Mjódd - Bai drykkir & Gimme snakk
kl:20-21.30 Nettó Mjódd - Heilsukvöld Nettó með Ásdís Grasalækni

21.

kl:20-21.30 Nettó Glerártorgi - Heilsukvöld Nettó með Ásdís Grasalækni
kl:15-18 Nettó Mjódd - MGC, Allos smyrjur & Ginger ale
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Döðlukaka með karamellukremi
Ebba Guðný

200 g döðlur (Himnesk Hollusta)
2 msk hrásykur (Himnesk Hollusta)
(eða um 30 dropar karamellustevía)
2 egg, lífræn
100g smjör, brætt (eða 80g kaldpressuð kókosolía)
80 g fínt spelt
1/3 tsk kanill (Himnesk Hollusta)
1/2 tsk sjávarsalt (Naturata)
1 tsk vanilluduft (Naturata)
2 tsk vínsteinslyftiduft (Tammi)
Hitið ofninn í 180°C. Leggið döðlurnar og 1 1/2 dl af vatni í pott og sjóðið
í um 2 mínútur. Leggið til hliðar. Hrærið sætuna og eggin. Setjið í skál.
Maukið saman döðlurnar vel (ég nota töfrasprotann minn og 500 ml Pyrex
mælikönnuna mína). Blandið þessu öllu saman í skál ásamt smjörinu sem
og afganginum af innihaldsefnunum. Setjið í 26cm smelluform og það er gott að nota bökunarpappír í botninn. Bakið
í um 30-35 mínútur.
Heit karamellusósa
3 msk hrásykur (Himnesk Hollusta) eða
kókospálmasykur
2 msk dökkt agave sýróp
20-25 dropar karamellustevía (Via Health)
80g smjör 80 ml rjómi

AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

Hitið öll hráefnin í potti þar til karamellan fer að
sjóða. Látið sjóða við vægan hita í 4-5 mínútur og
hrærið í pottinum á meðan. Kælið karamelluna og
hellið svo yfir kökuna. Ekki fara frá karamellunni á
meðan hún sýður.

25%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
FRÁ HIMNESKRI
HOLLUSTU

ÁÐUR: 1.458 KR/PK

972 KR/PK

HEILSU OG
LÍFSSTÍLSBLAÐ NETTÓ
120 SÍÐUR AF
FRÓÐLEIK OG
FRÁBÆRUM TILBOÐUM

Tilboðin gilda 15. – 25. september 2016
Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur
og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík
Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss

198
kr. 280 g

30%

1kg

Meira magn

Pizzadeig
280 g, Ø 26 cm

Sama verð

skt
Íslen
R
E ONI

385

PEPP

10.000 pokar

kr. 1 kg

á

LÆGRA VERÐI

198
kr. 200 g

395

Bónus Pizzablanda
Rifinn ostur, 200 g

Stjörnugrís Pepperoni
180 g

NÝBAKAÐ!

kr. pk.

359
kr. 500 g

298
kr. 610 g

Bónus Mjólkurkex
610 g

Myllu Heimilisbrauð
1 kg

Bónus Kaffi
500 g - Verð áður 398 kr.

259
kr. 4 stk.

1L

Mjólkurlaus

795
kr. kg

298
kr. 1 l

Vínber, græn og rauð
Ný uppskera frá Ameríku

0nm
54
akka um

Bónus Sorbet Ís
1 lítri, 2 teg.

329

Smjör
400 g

kr. 400 g

r Nýjar

forsoðna

Kartöflur

4x2L

2L

íp

Bónus Kringlur
4 stk.

Smælki

998
kr. pk.

179
kr. 2 l

698
kr. 4x2 l

359

Bónus Massi WC pappír
9 rúllur, 500 blöð á rúllu

Egils Kristall
Sítrónu, 2 l

Pepsi og Pepsi Max
Kippa, 4x2 lítrar

Þykkvabæjar Kartöflur
Forsoðnar, gullauga, 700 g

Verð gilda til og með 18. september eða meðan birgðir endast

kr. 700 g

korið
SérsA
I
LAMB LÆR

Af
nýslátruðu

2016

1.498
kr. kg
Kjarnafæði Lambalæri
Af nýslátruðu

1.998
kr. kg

1.398
kr. kg
Kjarnafæði Lambahryggur
Af nýslátruðu

Íslandslamb Lambalæri
Ferskt, kryddað, sérskorið

ÍSLENSKT Á GÓÐU VERÐI Í BÓNUS

3.998
kr. kg

3.998
kr. kg

Íslandsnaut
Ungnauta Ribeye, ferskt

Íslandsnaut Ungnauta Fillet
ferskt

Fulleldhaitað
Aðeins að

229

798

KS Lambalifur
Frosin, 2015 slátrun

Kjarnafæði Lambasúpukjöt
Frosið, 2015 slátrun

kr. kg

kr. kg

198

398

kr. kg
Rófur

kr. 500 g

Akursel Gulrætur
Lífrænar, 500 g

Ný
uppskera

498
kr. 330 g

259
kr. 500 g

198

Ali Snitzel og Gordon Bleu
Foreldað, 330 g

Íslenskar Gulrætur
500 g

Íslenskar Kartöflur
Rauðar eða gullauga, í lausu

kr. kg

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

tímamót
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Þökkum samúð og vinarhug við
andlát og útför elsku eiginmanns
míns, föður okkar, sonar, bróður
og tengdasonar,

Svans Pálssonar
tölvunarfræðings.

Sérstakar þakkir til hinna fjölmörgu
vina og ættingja sem veittu okkur ómetanlegan stuðning
og aðstoð við þessar erfiðu aðstæður.
Guðný Þorsteinsdóttir og fjölskyldur.

Þökkum innilega auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát og útför móður
okkar og tengdamóður,

Halldóru Bjarnadóttur
Sólvöllum, Eyrarbakka.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
Sólvalla fyrir frábæra umönnun.
Erna Kristín Jónsdóttir
Bjarnfinnur Hjaltason
Bjarni Jónsson
Vilhelmína Þór
og fjölskyldur.

Okkar ástkæra

Svanfríður Símonardóttir
Blesugróf 2,

lést þann 1. september á
Landspítalanum við Hringbraut.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
hennar ósk.
Ingibjörg Sigríður Joens
Erna Guðfinnsdóttir
Birgir Ingólfsson
Hrafnhildur Ingólfsdóttir
Örn Ingólfsson
og fjölskyldur.

Kristinn Ingvarsson
Guðmundur Ársælsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Þorvaldur Ólafsson
menntaskólakennari,

17. september 2016
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Halda upp á rúbínbrúðkaup
Hjónin Guðrún Karlsdóttir upplýsingafræðingur og Leo J. W. Ingason, sagn- og skjal
fræðingur, eiga 40 ára brúðkaupsafmæli á morgun. Þau eru ákveðin í að njóta dagsins.

V

ið getum ekki treyst því að
við verðum hérna megin
grafar á gullbrúðkaups
daginn. Því ætlum við að
halda upp á rúbínbrúð
kaupið á morgun með
okkar nánustu en verðum ekki heima,“
segir Guðrún Karlsdóttir um 40 ára brúð
kaupsafmæli sitt og Leo J. W. Ingasonar.
Þau rifja upp fyrstu kynnin sem voru í
Átthagasalnum á Hótel Sögu, eiginlega
voru það átthagarnir sem leiddu þau
saman. „Við byrjuðum að spjalla og Leó
fékk áhuga á mér af því hann er Stranda
maður í föðurættina en ég úr næstu
sýslu, Húnaþingi vestra. Leó er hálfur
Hollendingur og mér fannst spennandi
að hitta mann sem væri bara Íslendingur
að hálfu leyti, það var svolítið öðruvísi.
Þetta samband hefur enst ágætlega hjá
okkur,“ segir Guðrún glaðlega.
Guðrún kveðst hafa starfað á búi for
eldra sinna á Stóru-Borg á sumrin fram
undir tvítugt og rekstur fjárins á afrétt
á vorin og haustgöngur standi upp úr
í minningunum, fegurðin á fjöllum og
útsýnið. En Leó var fyrstu fimm árin sín
í Haag í Hollandi og flutti þá til Reykja
víkur með foreldrum og þremur systk
inum.
Hestamennska er Guðrúnu í blóð
borin og hún fékkst við tamningar á
árum áður. Leó er minna fyrir hestana
en hjónin deila mörgum hugðarefnum,
svo sem bóklestri, tungumálum og ferða
lögum. Þau fóru bæði í langskólanám
og náðu sér í hinar ýmsu gráður. Leó
var bæjar- og síðan héraðsskjalavörður
Kópavogs og sinnti kennslu við HÍ og
víðar. Hann hefur á síðari árum stundað
rannsóknir á doktorssviði við háskólann
í Leiden Hollandi á hollensk-íslenskum
samskiptum á fyrri öldum, einkum á
sviði sjávarútvegs og verslunar.
Guðrún hefur síldarsöltun, hótelstörf
erlendis, skrifstofuvinnu og prentsetn
ingu á Tímanum og fleira á ferilskránni.
Hún var forstöðumaður skráningar

Leó og Guðrún deila mörgum hugðarefnum, svo sem bóklestri og ferðalögum. Fréttablaðið/GVA

Við byrjuðum að spjalla
og Leó fékk áhuga á mér
af því hann er Strandamaður í
föðurættina en ég úr næstu sýslu,
Húnaþingi vestra.
deildar í Þjóðarbókhlöðunni og stunda
kennari við HÍ í bókasafns- og upplýs
ingafræði. Bæði hafa þau hjón unnið
að ritstörfum og eru félagar í Bandalagi
þýðenda og túlka.

Tvö börn eignuðust þau Guðrún og
Leó, Karlottu Maríu þýðanda og Gunnar
Leó, tónlistar- og málvísindamann, sem
lést fyrir níu árum.
En hvar skyldu þau hafa látið pússa
sig saman fyrir fjörutíu árum? „Það var
í Langholtskirkju,“ lýsir Guðrún. „Leó
ólst upp í Vogahverfinu og séra Sigurður
Haukur Guðjónsson var prestur fjöl
skyldunnar. Við hittum hann utan við
kirkjuna, hann fór strax að spjalla við
okkur og þar með hvarf okkur allt stress.
Við vorum líka mjög ánægð með orð
hans í athöfninni.“ gun@frettabladid.is

lést sunnudaginn 11. september
á heimili sínu í Kópavogstúni.
Jarðarförin fer fram í Fossvogskirkju
mánudaginn 19. þessa mánaðar kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hins látna er bent á minningarkort
líknardeildar og heimahlynningar eða önnur líknarfélög.
Brynja Jóhannsdóttir
Þorbjörg Þorvaldsdóttir
Þorgerður Þorvaldsdóttir
Kristján Ólafur Eðvarðsson
Gunnar Þorvaldsson
Elín Vigdís Guðmundsd.
og barnabörn.

Davíð

Óli Pétur

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þórdís Sigurðardóttir
Gullsmára 5, Kópavogi,

sem lést þriðjudaginn 13. september,
verður jarðsungin frá Digraneskirkju
í Kópavogi mánudaginn
19. september kl. 11.00.
Innilegar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins
Sunnuhlíðar í Kópavogi fyrir góða umönnun
og hlýlegt viðmót.
Sæmundur Eiríksson
Guðrún S. Eiríksdóttir
Steinn G. Ólafsson
Herbert Eiríksson
Soffía Björnsdóttir
Stefanía Eiríksdóttir
Þorsteinn Guðnason
Hrafnhildur Eiríksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Gíslína Jónasína Jónsdóttir

Lína
dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund,
áður Gnoðarvogi 28, Reykjavík,
sem lést 10. september sl., verður jarðsungin
frá Áskirkju þriðjudaginn 20. september kl. 15.00.
Jón Karel Leósson
Regína Magnúsdóttir
Bjarni Ó. Júlíusson
María Magnúsdóttir
Sigríður Magnúsdóttir
Fjóla Hilmarsdóttir
Ásta Hilmarsdóttir
Jóhann Sigurjónsson
Eva Ström
Egill Þorgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

útfararstjóri útfararstjóri

551 3485 • udo.is
Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ottó J. Björnsson

sem lést 10. september,
verður jarðsunginn frá Neskirkju
þriðjudaginn 20. september kl. 13.00.
Júlíus O. Björnsson
Þórður O. Björnsson
Estella D. Björnsson
Helgi Bogason
Einar O. Björnsson
Soffía Rut Jónsdóttir
Ingibjörg Vigdís Ottósdóttir Jónas H. Jónasson
barnabörn og barnabarnabarn.

Elskaður eiginmaður minn
og fjölskyldufaðir,

Árni Pálsson

fyrrverandi sóknarprestur,
er látinn.
Útför hans fer fram frá Hallgrímskirkju
fimmtudaginn 22. september kl. 15.
Rósa Björk Þorbjarnardóttir
Þorbjörn Hlynur Árnason
Anna Guðmundsdóttir
Þórólfur Árnason
Margrét Baldursdóttir
Anna Katrín Árnadóttir
Árni Páll Árnason
Sigrún Björg Eyjólfsdóttir
barnabörn og langafadrengir.

LAUGARDAGUR
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Louis Armstrong mótmælir
Á þessum degi árið 1957
lýsti hinn víðfrægi djasstónlistarmaður Louis
Armstrong því reiðilega
yfir að hann myndi ekki
taka þátt í ferð á vegum
ríkisstjórnarinnar til
Sovétríkjanna.
Armstrong var ævareiður yfir uppákomunni í
Little Rock í Arkansas stuttu
áður, þar sem hópar hvítra
borgara ásamt vopnuðum
vörðum meinuðu níu svörtum námsmönnum leið inn í
menntaskóla sem einungis
var fyrir hvíta námsmenn.
Stuttu áður hafði fallið
alríkisdómur þar sem kveðið
var á um að blökkumenn
fengju inngöngu í skólann.
Reiði Armstrongs beindist
helst að aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar sem hann taldi
að hefði átt að fylgja málinu
eftir.
„Ástandið er orðið það
Bræðurnir Gunnar og Kristján hafa staðið vaktina í Kjötborg frá því þeir voru ungir drengir, í dag fagna þeir sextíu ára afmæli verslunarinnar.
Fréttablaðið/GVA

Verslunin Kjötborg fagnar
sextíu ára afmæli í dag
Við Ásvallagötu í Reykjavík stendur kjörbúðin Kjötborg. Bræðurnir Gunnar og Kristján
reka verslunina og er óhætt að segja að þeir séu með síðustu móhíkönum smákaupmannastéttarinnar. Í dag fagna þeir afmæli Kjötborgar með hverfishátíð sem hefst klukkan 11.00.

K

jötborg var stofnuð 1956
af afa og foreldrum okkar
bræðra, í upphafi var
Kjötborg einungis kjötbúð, en það hefur breyst
í tímanna rás. Í dag höldum við upp á sextíu ára afmæli Kjötborgar, og sláum upp hverfishátíð, og er
öllum velkomið að fagna með okkur,“
segir Gunnar Halldór Jónasson, einn
eigenda Kjötborgar, og bætir við að nóg
verði um að vera fyrir alla.
Undirbúningur hefur staðið yfir
undanfarnar vikur og fjöldi tónlistarmanna mun stíga á svið ásamt því að

Það verður létt stemning hjá okkur, undirbúningurinn hefur gengið mjög
vel. Við erum með tónlistarfólk
úr hverfinu sem mætir og spilar
nokkur lög, Teitur Magnússon,
Unnur Sara Eldjárn og Páll
Óskar eru meðal þeirra sem stíga
á svið.

Hugheilar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát
og útför ástkærs eiginmanns míns,
föður okkar, stjúpföður, tengdasonar,
tengdaföður og afa,

Magnúsar Þormars
Hilmarssonar
frá Siglufirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynningar og
Líknardeildar Landspítalans fyrir einstaka umönnun
í veikindum hans.
Hafdís Arnardóttir
Hrönn Magnúsardóttir
Magnea Magnúsardóttir
Hörður Valgarðsson
Harpa Hrund Berndsen
Sesselja Magnúsdóttir
Máni Snær Hafdísarson
tengdaforeldrar og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir samhug og
virðingu vegna andláts og útfarar
okkar hjartkæru

Hrefnu Finnbogadóttur
Presthúsum II, Mýrdal.

Kristín Einarsdóttir

Sigurjón Rútsson
Elísa Berglind Adolfsdóttir

Klemens Árni Einarsson
Heiða Dís Einarsdóttir
Snorri Snorrason
Signý Einarsdóttir
Flosi Arnórsson
Haukur Einarsson
Sóley Rut Ísleifsdóttir
og fjölskyldur þeirra.

börnin geta leikið sér í leiktækjum sem
sett verða upp í götunni.
„Það verður létt stemning hjá okkur,
undirbúningurinn hefur gengið mjög vel.
Við erum með tónlistarfólk úr hverfinu
sem mætir og spilar nokkur lög, Teitur
Magnússon, Unnur Sara Eldjárn og Páll
Óskar eru meðal þeirra sem stíga á svið,
ásamt öðrum ungum og efnilegum tónlistarmönnum,“ segir Gunnar spenntur
fyrir deginum og bætir við að lokað verði
fyrir umferð frá Ljósvallagötu að Blómvallagötu milli klukkan 11.00 til 19.00 til
að gæta öryggi barna á hátíðinni.
gudrunjona@frettabladid.is

slæmt að litaður
maður á ekkert föðurland
lengur,“ sagði hann við fjölmiðla. Yfirlýsing Armstrongs
kom sér illa fyrir bandarísk
yfirvöld sem höfðu með
ýmsum ráðum reynt að
bæta ímynd sína í jafnréttismálum gagnvart umheiminum.
Ríkisstyrktar ferðir frægra
blökkumanna um heiminn
voru liður í þeirri herferð.

Merkisatburðir
1598 Hollenskir sjófarendur finna eyjuna Mauritius.
1844 Kosið er til Alþingis í fyrsta sinn í Reykjavík, vegna fyrsta ráðgjafarþingsins.
1896 Íbúar í Landeyjum sjá eld í hafi að kvöldi, suðvestur af Hellisey, og næstu tvö kvöld á eftir.
1917 Verslunarráð Íslands er stofnað.
1966 Vegur fyrir Ólafsfjarðarmúla formlega opnaður.
1986 Sex farast í sprengjuárás í París.
1987 Fréttaþátturinn 19:19 fer í loftið á Stöð 2.
1992 Landsbanki ákveður að taka flestar eignir Sambands íslenskra samvinnufélaga upp í skuldir.

Hjartfólginn sonur minn
og frændi okkar,

Halldór Steinn Halldórsson
starfsmaður í Ási,
Blönduhlíð 6, Reykjavík,

lést á deild B5, Landspítala í Fossvogi,
sunnudaginn 11. september.
Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 19. september kl. 13.
Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans
er bent á styrktarsjóð bjöllukórs Tónstofu Valgerðar,
reikn. 0515-14-405790, kt. 501100-3580.
Anna Björg Halldórsdóttir
Halla Sólveig Halldórsdóttir Sigurjón Högnason
Freyja Sigurjónsdóttir
Karl Sigurjónsson
Ines Willerslev Jørgensen
Baldur Willerslev Karlsson
Katla Willerslev Karlsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þórunn Vilmundardóttir

áður til heimilis að Réttarholtsvegi 33,
lést á hjúkrunardeild Hrafnistu
í Hafnarfirði 13. september.
Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni
í Reykjavík 22. september klukkan 13.
Blóm og kransar afþakkaðir.
Unnar Jónsson
Stefán H. Jónsson
Vilmundur Jónsson
Jórunn Jónsdóttir
Gunnar V. Jónsson
Þórir Jónsson
tengdabörn, ömmuog langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Guðni Karlsson

fyrrverandi forstöðumaður
Bifreiðaeftirlits ríkisins, síðar bóndi
að Gýgjarhóli í Biskupstungum,
lést 14. september á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð. Útför hans fer fram frá Skálholtsdómkirkju
þriðjudaginn 20. september kl. 14.00.
Inga Kristjánsdóttir
Viktoría Guðnadóttir
Annemieke Knol
Kristján Guðnason
Jurgita Govedaite
Sigþrúður Guðnadóttir
Grímur Anton
og barnabörn.

Ástkær bróðir minn,

Jón Pálsson Kristinsson
trésmiður,
Langholtsvegi 147,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk
þriðjudaginn 13. september.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni við
Tjörnina föstudaginn 23. september kl. 13.
Fjölskyldan þakkar yndislegu starfsfólki á Mörk
fyrir hlýju og umönnun.
Anna S. Kristinsdóttir Fredriksen og fjölskylda.

Ástkær bróðir okkar, mágur,
vinur og frændi,

Almar Gestsson

Skólabraut 3, Seltjarnarnesi,
lést á Landspítalanum
þann 12. september.
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju
föstudaginn 23. september kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigurjón Hreiðar Gestsson
Guðmundur Rúnar Gestsson
Kristinn Gestsson

Ásta D. Björnsdóttir

Lotte Gestsson
og aðrir aðstandendur.
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Lárétt
1
Hugur er oft hlýr, þótt fólk sé ört í lundu (9)
10 Fer niður að stunda blundun í húsi með undrandi
ungfrú (12)
12 Allt sem ég lærði staðfestir gildi þessa misseris (9)
13 Þríf almenning og kollega mína, öll í einu (12)
14 Hávaði og fyrirgangur jafnast á við kyrrð (9)
15 Gaf rest í gálur, en slíkt rugl dugar skammt (12)
16 Það gerir lífið erfiðara ef hún eldar vort bull (9)
17 Leita borðanóra og annarra banvænna tóla (10)
21 Í skólanum er mikilvægasta takan í öndvegi (9)
25 Hnjóða í greni saurlífisseggja (9)
29 Gleymum ekki Ísraelskóngi í lofsöngvunum (8)
31 Þekkja þá sem þekktir eru (5)
32 Ókei, býsnumst yfir því sem við gengumst við (7)
33 Víst er púl að sauma ef engin er maskínan (10)
34 Þarf ekki gengisgrip til að leiðrétta ofurefli? (7)
35 Leiftrandi blaut bakvið eyrun eins og smaragðar í
sól (8)
36 Óhrædd við að sýna holdsins lystisemdir (5)
37 Hlaðborð sem býður upp á allt er hið fullkomna
svar (7)
40 Letihaugarnir og farartækin þeirra (9)
45 Tækifæri þegar svona bjór safnast upp (5)
47 Sigurjón leitar að svolitlu smáræði (6)
48 Ljósglerið lýsir upp stofuna (11)
49 Vík ef ég fæ stig (5)
50 Talar öll tungumál eins og allir vita (6)
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Lausnarorð síðustu viku var
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Lóðrétt
1
Álhattur ver mig vatni (9)
2
Gef væng kletta vegna brynstúka (9)
Hugsa hirðingjar ekki sjálfstætt? (9)
3
Ólum þau að utan með hjálp frá heimamönnum
4
(9)
Gasið rotar erfiða en ringlaða andstæðinga (10)
5
6
Heimta reipi fyrir tungubakka og ullarleppa (10)
7
Risti í vestur, já, til ystu kletta (8)
Heit svelta fyrir trausta (8)
8
Rígbundið og óinnblásið ljóð? (8)
9
11 Skipsgimbur er feikistór (9)
18 Lífleg skapa þau ódauðleg verk í Technicolor (13)
19 Blaður, baktal og brennivínstár fyrir reikningshausa (10)
20 Herða reglur um umframreikninga (10)
22 Geri kvikindið óvígt (9)
23 Efni er fyrir efnafólk, þó ekki í ómældu magni (9)
24 Þófi ku vera í húsi, ásamt ákveðinni lykt (9)
26 Skemma allt með því að ræða það óformlega (7)
27 Fullalgengar til eilífðarnóns (7)
28 Urðum gjörsamlega snar útaf þessum stærðum (7)
30 Átta mig á andskotum við tímamót (7)
38 Sé ég þar fellda og frosna (5)
39 Gekk þá á með skúrum og skærum (5)
41 Manneskja kom auga á tón (4)
42 Það þarf ekki háskólapróf til að sjóða landa (4)
43 Hirtir þann sem lekur (4)
44 Skynja réttan tón pinna (4)
46 Kem klóaki til meðvitundar (4)
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Lausnarorð

Vegleg verðlaun

Á Facebooksíðunni
Krossgátan er að
finna ábendingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist atvinnugrein
(13). Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 23. september næstkomandi á
krossgata@frettabladid.is merkt „17. september“.

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafi eintak af Leikvellinum eftir
Lars Kepler frá JPV. Vinningshafi
síðustu viku var Fanney Kristbjarnarndóttir, Hafnarfirði.

U

þrautir

Skák

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Svartur á leik
Norður
K972
Á5
KG2
G753

Hagstæð átt

581 1281
www.gitarskoli.is

KVIKA

FRÁBÆRT
TÆKIFÆRI

BÍLAVERKSTÆÐI TIL SÖLU

Landsliðinu í Opna flokknum tókst ekki að vinna
sér sæti í útsláttarkeppni þjóða á HM í Wroclaw í
Póllandi. 16 efstu þjóðirnar komust í hana og þurfti
Vestur
Austur
Ísland að hafna í 5. sæti eða ofar í sínum riðli (af
G85
D643
3 riðlum). Liðið hafnaði á 7. sæti í sínum riðli (18
KD98
G7
þjóðir) með 186,95 stig í 17 umferðum. Það gerir
986
D10754
um 11 vinningsstig að jafnaði í leik. Sveit Mónakó
Á82
D6
hafnaði í 5. sæti með 207,93 stig. Það gerir rúmlega
12,23 stig í leik. Sveinn Rúnar Eiríksson og Þröstur
Suður
Ingimarsson náðu besta butlerskorinu í Opna flokknÁ10
um, fengu +0,52 að jafnaði í leik. Íslenska liðið tapaði
106432
illa gegn Mónakó í riðlakeppninni, eða 4-44 impar
sem gera 1,91-18,09 tap. Það kom sér illa gegn þjóð
Á3
sem komst áfram. Ísland tapaði 14 impum í þessu
K1094
spili þar sem örlögin snérust að mestu um það hver
var sagnhafi. Austur var gjafari og allir á hættu:
Sami samningur var spilaður á báðum borðum í leiknum – en í mismunandi átt. Ísland var sagnhafi í suður og Geir Helgemo var lánsamur í útspilinu þegar hann spilaði
út tígulsexu í vestur. Tor Helness í austur fékk að eiga fyrsta slaginn á drottninguna og
hélt áfram tígulsókninni. Sagnhafi reyndi við hjartað, tók á ás og spilaði meira hjarta.
Helness fékk slaginn á gosann og hreinsaði tígulinn. Engu máli skipti þó sagnhafi hafi
svínað fyrir laufadrottningu og spilið fór 4 niður á hættunni. Á hinu borðinu var sagnhafinn í norður og fékk tígulútspil frá austri. Hann svínaði fyrir laufadrottningu og bjó
til 9. slaginn á hjartað.

Upplýsingar veitir Óskar Traustason hjá
Fasteignasölunni Bæ, Ögurhvarfi 6, Kópavogi,
Símar: 512-3428 / 659-2555

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Maciewski átti leik gegn Grabarzyk í Póllandi árið 1993.
1...Hg1! Tryggir jafntefli. 2. Hh2
Hg2!, 2. Hh3 Hg3+! og 2. Be4
Hxh1! Haustmót Taflfélags
Reykjavíkur hefst á morgun.
Skráningarfrestur í lokaða flokka
lýkur kl. 18 í dag.
www.skak.is: Nýjustu skákfréttir.

Sudoku
Létt

Af sérstökum ástæðum er til sölu
bílaverkstæði í Reykjavík. Verkstæðið er
almennt bílaverkstæði í fullri starfsemi
með 3 starfsmenn og fjórar bílalyftur.

Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt,
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði
Fréttablaðsins.

Lausn
síðustu
sudoku
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Líklega nytsamlegasta bók
sem þú getur eignast

HúsaLeigusamningar

sifjamáL

eignakaup

atvinnumáL

sjúkratryggingar

stjórnskipun
o.fL.
Lög á bók, sem kemur nú út í endurskoðaðri útgáfu,
er gagnlegt og læsilegt undirstöðurit og hentar bæði
nemendum í lögfræði og skyldum greinum og öllum
almenningi. Höfundur bókarinnar, sigríður Logadóttir,
er aðallögfræðingur Seðlabanka Íslands.

w w w.forlagid.i s | Bókabúð Forlags in s | F i sk i slóð 39
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217
Bragi Halldórsson

„Jæja, Konráð,“ sagði Kata. „Þú sem allt veist, hvað á að gera hér?“ „Við eigum
þau myndi stóra stafinn T.“ „T,“ sagði Kata önug. „Ekki segja mér að við eigum að
búa til T. Ég get ekki séð að það sé hægt.“ Róbert klóraði sér í hausnum. Hann gat
heldur ekki séð hvernig hægt væri að búa til stafinn T úr þessum skrítnu formum.
Getur þú raðað saman þessum formun svo úr verði stafurinn T?

17. september 2016

LAUGARDAGUR

Vill verða hönnuður
og fimleikastjarna
Linda Ýr Guðrúnardóttir er mikið fyrir að föndra og teikna föt, svo
finnst henni líka gaman að skrifa. Hún æfir fimleika í Ármanni.
Hún Linda Ýr Guðrúnardóttir,
níu ára, elskar að hreyfa sig og
fer á hverjum degi í fimleika eftir
skólann. En byrjum á að forvitnast um hvað skólinn hennar
heitir.
Skólinn minn heitir Hlíðaskóli,
af því að hann er í Hlíðunum.
Hvernig gengur þér að vakna
á morgnana? Mér gengur bara
vel held ég því ég þarf að fara
snemma í skólann og ég er með
allt tilbúið.
Hvað gerir þú helst eftir skóla? Ég
fer alla daga á fimleikaæfingu í
Ármanni, og svo fer ég líka í dans
tvisvar í viku í World Class. Ég fer
oft í sund og svo leik ég mér með
vinkonum mínum.
Hvað er svona heillandi við fimleika? Það er svo margt skemmtilegt, til dæmis trampolín, slá,
tvíslá, gólf og stökk, það er
eiginlega allt skemmtilegt við
fimleika.

Hvaða mús getur kötturinn
ekki elt?
Hvað er það sem verður
stærra og stærra, því meira
sem maður tekur af því?
Enginn nema ég getur sagt
hver ég er. Veist þú hver ég
er?
Þau eru til tvö sem standa
hlið við hlið og sjá allt vel
og greinilega, en þó hefur

annað aldrei séð hitt, jafnvel
ekki um hábjartan daginn.
Hver eru þau?
Hvaða tími dagsins er
lengstur að líða?
Hvað er líkt með hesti og
jakka?
Svör:
Tölvumúsina, gatið, tungan, augun,
biðtíminn, þeir eru báðir fóðraðir.

Gátur

Hvað annað
finnst þér
skemmtilegt að
gera? Nú dansa,
og fara til útlanda
og í tívolí. Svo finnst mér líka
ótrúlega skemmtilegt að fara í
trampolíngarð, þar sem er fullt af
trampolínum saman.

unum finnst mér Simone Biles
flott. Svo finnst mér Stella danskennarinn minn mjög flott.

Áttu þér einhverja fyrirmynd
sem þig langar að líkjast? Já, ég á
fullt af fyrirmyndum, í fimleik-

Hvað langar þig að verða þegar
þú verður stór? Ég vil verða
hönnuður, því mér finnst svo

Listaverkið

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................
• Austurströnd 14
• Dalbraut 1
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

Áttu marga vini í fimleikunum?
Já, Kári bekkjarbróðir minn og
ég förum stundum samferða
og við stelpurnar í
hópnum erum
allar góðar
vinkonur.
Stundum
getum við
leikið saman
eftir fimleikana.

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 - 16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00

Linda Ýr Guðrúnardóttir æfir fimleika í Ármanni og dans í World Class.
Fréttabladid/Vilhelm

Mynd eftir Óliver Helga Gíslason.

gaman að föndra og teikna föt
svo ætla ég líka að vera fimleikastjarna og kannski blaðamaður
eða rithöfundur, út af því að
mér finnst það mjög spennandi.
Svo ætla ég auðvita að vera góð
mamma.

R
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A
HOLTAG
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O
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*
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A
K
U
A
S
I
Ð
VIR
ÓTRÚLEGUR AFSLÁTTUR
AF YFIR 4.000 VÖRUM.

DAGANA 15.-18. SEPTEMBER.
EINGÖNGU Í
HAGKAUP HOLTAGÖRÐUM.
*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups.
Gildir til 12 september.
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veður

myndasögur

&

Flóð
fjara
Flóð

Akureyri
10.52
04.57
1,52m
0,22m
11.06
05.17
1,55m
0,13m

Heimurinn

LAUGARDAGUR

Reykjavík

Fjara

Reykjavík
06.31
12.28
4,02m
0,11m
06.51
12.42
4,23m
0,15m

Gengur í allhvassa sunnanátt suðaustan til á landinu, annars hægari vindur.
Víða talsverð rigning, jafnvel mikil á Suðausturlandi, en úrkomulítið vestanlands og einnig við Húnaflóa. Hiti 8 til 14 stig. Snýst í vestanátt um kvöldið
og hvessir syðst á landinu.

17. september 2016

Ísafjörður
02.32
08.24
2,23m
0,04m
08.41
02.44
2,42m
0,02m

Ísafjörður

Akureyri

Tunglstaða

Vaxandi

100%

Egilsstaðir

Sólarupprás: Kirkjubæjarklaustur

06.57

FJAÐRAFOK
sirkús og dans fyrir börn og fjölskyldur

Sólarlag:

19.44
Myndasögur

Pondus Eftir Frode Øverli

TROMMA!!

Ég hata
þig!

Gelgjan
Mamma, segjum
sem svo að þú
sért stelpa og ...

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Bíddu við, þú
ERT stelpa!

En skrýtið. Ég hugsa
aldrei um þig sem, þú
veist ... kvenkyns.

Barnalán
Pabbi, það er
moskítófluga í
herberginu mínu!

FRUMSÝND Í DAG KL.14

AÐEINS EIN SÝNINGARHELGI!

Hvar var
ég aftur?

Nær mörkunum
en þig grunar.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ha? Það gerir ekkert til, Solla. Farðu
aftur að sofa.

Allt í lagi, ég skal ekki hafa áhyggjur
af malaríu eða vírusum ...

… eða zikaveirunni, eða ...

Ég sakna
næturskrímslanna.

KYNNINGARTILBOÐ

LG UH668V

Smart IPS LED sjónvarp. HDR Pro. UHD 4K 3850
x 2160 upplausn. UHD Mastering Engine – 4K
uppskölun. Real Cinema 24p. 20W ULTRA surround
harman/kardon hljóðkerfi. Stafrænn DVB-C/T2/S2
móttakari. Gervihnattamóttakari. 2x USB 2.0 og
3 HDMI tengi. USB upptökumöguleiki. App fyrir
síma og spjaldtölvur. Magic Remote fylgir.

1700Hz PMI

1700Hz PMI

179.990
VERÐ ÁÐUR 249.990

279.990
VERÐ ÁÐUR 379.990

GLÆNÝ VÖRULÍNA FRÁ LG
Á SÉRSTÖKU KYNNINGARTILBOÐI
Hágæða HDR PRO Ultra HD sjónvörp með harman/kardon hljóðkerfi. Ekki missa af frábærum sjónvörpum á ótrúlegu verði.

1200Hz PMI

109.990
VERÐ ÁÐUR 149.990

1200Hz PMI

139.990
VERÐ ÁÐUR 199.990

OPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS
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Við eigum í stríði
um menninguna

Birta Guðjónsdóttir, sýningarstjóri við
Listasafn Íslands, segir hagræn áhrif
menningar útrætt mál og að nú standi aðeins eftir það sem ekki er hægt að kalla
annað en meðvitað skeytingarleysi.
Magnús
Guðmundsson

R

magnus@frettabladid.is

íkisreknar menningarstofnanir eiga í
miklum vanda. Þær
hafa margar ekki lagað
sig að síaukinni markaðsvæðingu, verða
langverst úti, því færri hafa áhuga
á því að styrkja menningarstofnun
sem þeir telja að sé þegar vel fjármögnuð af skattfé,“ segir Birta Guðjónsdóttir, sýningarstjóri Listasafns
Íslands, en síðastliðinn fimmtudag
var opnuð í safninu sýningin T E X
T I sem samanstendur af völdum
textaverkum, eftir bæði íslenska og
erlenda listamenn, úr einkasafni
Péturs Arasonar og Rögnu Róbertsdóttur.

Gleymda núllið
Bág fjárhagsstaða íslenskra safna
um áraraðir er Birtu greinilega hugleikin. „Þetta ástand er ekki bundið
við Ísland, það má sjá sambærilega
þróun á öðrum Norðurlöndum,
en þetta er óneitanlega sérstaklega slæmt hér. Við finnum líka að
listamenn, sem við vildum gjarnan
vinna með, hafa ónóga styrkjamöguleika. Þá er þörfin fyrir stuðning til framleiðslu verka og sýninga
frá safninu enn meiri en möguleikinn á slíku er einfaldlega ekki
til staðar. Þetta hefur versnað frá
hruni. Þeir sem styðja við listir vilja
langflestir koma stuðningi sínum á
framfæri, þó svo það sé nú gert með
smekklegri hætti en áður var, ekki
með eins flennistórum fyrirtækjalógóum.
Í dag er staðan þannig varðandi
rannsóknir, sýningar og útgáfu að ef

Birta Guðjónsdóttir var önnum kafin í liðinni viku við uppsetningu á sýningunni T E X T I í Listasafni Íslands. Fréttablaðið/GVA

ég segi kollegum mínum á Norðurlöndunum frá því hvað við í Listasafninu höfum til ráðstöfunar þá
halda þeir að ég sé að gleyma einu
núlli aftan við. Það er því miður ekki
þannig.

Tilkynning til hluthafa í Landsbankanum
um kaup bankans á eigin hlutum
Bankaráð Landsbankans hf. hefur ákveðið að nýta heimild til kaupa á eigin
hlutum í bankanum sem veitt var á aðalfundi bankans 14. apríl 2016.
Landsbankinn býðst til að kaupa hluti á grundvelli endurkaupaáætlunar
sem nemur að hámarki 480 milljónum hluta í Landsbankanum. Hluthafar
geta nýtt sér boð Landsbankans um endurkaup á eftirfarandi þremur endurkaupatímabilum:
» 19. september 2016 – 30. september 2016
» 31. október 2016 – 9. desember 2016
» 13. febrúar 2016 – 24. febrúar 2017
Í samræmi við ákvörðun aðalfundar býðst Landsbankinn til að kaupa hvern
hlut á framangreindum endurkaupatímabilum á gengi sem samsvarar
hlutfallinu á milli eigin fjár sem tilheyrir hluthöfum bankans og hlutafjár
bankans, samkvæmt síðasta birta uppgjöri áður en viðkomandi endurkaupatímabil hefst.
Landsbankinn býðst til þess að kaupa hvern hlut á genginu 10,3966 á
fyrsta endurkaupatímabilinu 19. september 2016 – 30. september 2016.
Landsbankinn mun senda hluthöfum bréf sem inniheldur upplýsingar
um endurkaupin, leiðbeiningar til hluthafa sem vilja selja hluti á fyrsta
endurkaupatímabili og tilkynningu sem fylla ber út og senda bankanum
ef hluthafi ákveður að taka boði bankans. Þá er hægt að nálgast upplýsingarnar, leiðbeiningarnar og tilkynninguna á vef Landsbankans,
www.landsbankinn.is/endurkaup. Þá verða upplýsingar veittar
í síma 410 4040.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Lítið breytir miklu
Þessi þrönga fjárhagsstaða veldur
því að möguleikar safnsins til þess
að koma að þroska og þróun myndlistar í landinu er einfaldlega ekki í
samræmi við þá stefnu og þau markmið sem lagt er upp með af hálfu
menningar- og menntamálaráðuneytis. Þetta safn á auðvitað að vera
í fararbroddi í sjónrænum listum
þjóðarinnar. Það er héðan sem
forganga í því að upplýsa almenning um þessa listgrein á að koma.
Við gerum auðvitað okkar besta
en á sama tíma og háskólar eru að
mennta fólk til þess að starfa m.a.
innan menningarstofnana á borð
við þessa, geta stofnanirnar ekki
aukið við stöðugildi þótt sannarlega sé þörf þar á. Það er sorglegt til
þess að vita að fjöldi vel menntaðs
og vandaðs fólks geti illa notað sér
þekkingu sína í launuðum störfum
á menningarsviðinu.“
Birta segir að það sé sláandi
staðreynd að það þyrfti ekki nema
nokkrar milljónir til þess að gjörbreyta þessari stöðu. „Ef þessi stofnun væri t.d. með tuttugu milljónir til
viðbótar, sem er auðvitað grínupphæð í samhengi við bankabónusana, þá myndi það breyta öllu. Það
mundi t.d. þýða að þessi stofnun
gæti verið grunnstofnun, t.d. fyrir
fólk sem er að útskrifast úr safna
fræði og listfræði, til þess að sinna
m.a. rannsóknum. Í dag erum við
hérna tíu til tólf manns að sinna
u.þ.b. tuttugu stöðugildum. Við
erum hér á kvöldin og um helgar af
eigin metnaði og þetta er auðvitað
ekki gott.“
Meðvitað skeytingarleysi
Birta segir að þessi umræða um
hagræn áhrif menningar sé fyrir
löngu rökrætt mál. „Það þarf ekki

Birta og Pétur Arason. en verkin eru öll
úr safni hans og Rögnu Róbertsdóttur.
Fréttablaðið/GVA

að sannfæra neinn um hagrænu
áhrifin, það er löngu búið að sýna
fram á það hversu mikilvægt og
hagkvæmt er að styðja almennilega við listsköpun og -miðlun. Það
er löngu búið að færa fram öll þessi
rök og þau eru algjörlega skot- og
vatnsheld. Það er bara einhver fyrirstaða hjá yfirvöldum, menn hreinlega kjósa að fara fram hjá þessum
rökum. Maður nennir því eiginlega
ekki að fara að þylja þessa tölfræði
upp enn einu sinni því þetta ætti að
vera komið inn á harða diskinn hjá
þorra þjóðarinnar.
Þetta er ekki ómeðvitað skeytingarleysi heldur grjóthart. Við
eigum í stríði um menninguna –
þannig upplifi ég það. Þetta er ekki
spurning um að þingmenn eða ráðamenn hafi ekki haft tíma til þess að
kynna sér gögnin um hagræn áhrif
skapandi greina og bein tengsl
milli aukins ferðamannastraums

djús, kaffi
og kleinur

Gjafir
fyrir öll

Allt að tækifæri!

9
0
%
afslá

Gjöf fylgir ef keypt er
fyrir 6.000 kr. eða meira

Allt að

9
0
%
afslá

á Fiskislóð 39

ttur

Opið alla daga kl. 10–19

Kv
Yfieik
r4
t0
ver0
ðu0
r
titlparí frá
öllnu
um
up
grilli

kl. 13

helstu útgefendum
landsins!

ttur

Sólmyrkva-Sævar
kemur kl. 14,
fræðir börnin um heima og geima
og les upp úr væntanlegri bók sinni.

2.600 kr. 2.500 kr.

990 kr.

2.990 kr.

990 kr.

2.990

kr.

Góð kaup

990 kr.

990 kr.

4man

sa

1.490 kr.

Bókamarkaður Forlagsins · Fiskislóð 39 · 101 Reykjavík · forlagid@forlagid.is · Opið alla daga kl. 10–19

*Birt með fyrirvara um prentvillur. Tilboðin gilda á meðan birgðir endast.

990 kr.

690 kr. 1.490 kr.
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og menningar, því þau eru búin að
liggja fyrir lengi. Þessi þjóð er tiltölulega sammála, hvað sem fólk
segir um listamannalaun, um nauðsyn þess að við höldum áfram að
skapa tónlist, myndlist og svo framvegis. Þetta er mjög alvarlegt mál.“

Þúsund verka safn
Þó svo Birta hafi miklar áhyggjur af
stöðu myndlistarinnar og safnsins,
þá minnir hún á að Listasafnið leitist við að vinna að áhugaverðum og
mikilvægum verkefnum. „Sýningin
T E X T I sem við vorum að opna á
sér þann undanfara að áður en ég
hóf störf í Listasafninu sem sýningarstjóri fyrir tveimur árum hafði ég
verið að vinna með Pétri og Rögnu í
ein ellefu ár í sýningahaldi á verkum
í þeirra eigu og annarra. Við höfum
unnið saman að fjölda sýninga og
svo hef ég stýrt tveimur sýningum
áður á þeirra safneign í íslenskum
listasöfnum. Þessi sýning er þriðja
sýning í trílógíu, úr þeirra safneign,
þar sem útgangspunkturinn er
miðillinn. Hinar voru Annað auga,
á Kjarvalsstöðum 2010 og Hraðari
og hægari línur, í Hafnarhúsinu
2012. Þetta eru þessi þrír miðlar;
ljósmynd, teikning og texti, sem
eru mest áberandi í þeirra þúsund
verka safni.
Núna erum við að sýna bæði stór
og viðamikil verk eftir mjög þekkta
erlenda listamenn og má til dæmis
nefna Hanne Darboven, einn af allra
þekktustu listamönnum Þjóðverja,
og Lawrence Weiner sem er einn
helsti listamaður okkar tíma, meiriháttar áhrifavaldur. Verk þeirra hafa
verið sýnd í stórum listasöfnum um
allan heim. En þetta er aðeins brot
af verkum þeirra fjölmörgu listamanna sem eru á sýningunni og
það er frábært að geta boðið gestum
okkar upp á alþjóðlega samræðu

LAUGARDAGUR

staðar komin þessi hugsun að hafa
þetta í lagi. Það er svo heimóttarlegt
að safna nær eingöngu list heimaþjóðar safnsins að slíkt þekkist ekki
nokkurs staðar í heiminum. Þetta
hefur brunnið aðeins á mér varðandi
sýningarhald og að sýna fram á það
að við eigum jafningja. Ef við lítum
t.d. á þessa sýningu erum við hér
með tvær stefnur, minimalisma og
hugmyndalist, og það er viðurkennt
á Norðurlöndum að Ísland er með
algjöra sérstöðu í þessum tveimur
stefnum. Þarna erum við með listamenn sem hin löndin hreinlega eignuðust ekki sem er mjög sérkennilegt.
Þessu þurfum við að sinna og þetta
þurfum við að skoða í alþjóðlegu
samhengi.“

Pétur Arason við eitt af verkunum á sýningunni T E X T I en hann og eiginkona hans, Ragna Róbertsdóttir, hafa um árabil
safnað og sýnt myndlist bæði hér heima og erlendis og reka sýningarsal í Berlín um þessar mundir. Fréttablaðið/GVA

Þarna erum við með
listamenn sem hin
löndin hreinlega eignuðust
ekki sem er mjög sérkennilegt. Þessu þurfum við að
sinna og þetta þurfum við
að skoða í alþjóðlegu
samhengi.

listarinnar sem er að finna á þessari
sýningu.“

Heimóttarskapur
Pétur Arason lítur við þar sem við
sitjum á kaffistofu Listasafnsins
og Birta bendir á að það hafi alltaf
verið mikilvægt fyrir Pétur og Rögnu
að sýna verk eftir framúrskarandi
íslenska listamenn með verkum
sterkra erlendra listamanna, vekja
þannig athygli á sterkri stöðu margra
þeirra í alþjóðlegri listsamræðu. „Það

er einn þeirra þátta sem vaka fyrir
okkur með þessari sýningu.“
Pétur tekur undir þetta og segir að
það hafi alltaf brunnið á honum að
stilla saman íslenskum og erlendum
listamönnum. „Þegar ég var með
SAFN á Laugaveginum þá var það
eiginlega meginhugsunin á bak við
starfsemina. Listasöfn á Íslandi eru
á kúpunni og við erum að verða
eina landið í heiminum sem safnar
varla erlendri myndlist opinberlega.
Í öðrum fámennum löndum er alls

Þurfum að átta okkur
Birta tekur undir þetta. „Maður er
aðallega ósáttur vegna þess að við
vitum vel að Ísland er forríkt land.
Við sjáum aðrar smáþjóðir styðja
listasöfn sín mun betur þótt þær eigi
ekki heimsþekkta listamenn. Hins
vegar geta allir innan alþjóðlega listheimsins strax nefnt fjóra íslenska
listamenn eða fleiri. Þetta er ótrúleg
skekkja og hreint út sagt plebbalegt
af stjórnvöldum að átta sig ekki nógu
vel á því hvað við erum í mikilli sérstöðu.“
Pétur tekur undir það og segir:
„Hingað streymir gríðarlegur fjöldi
ferðamanna á hverju ári og stór
hluti þess fólks hefur mikinn áhuga
á menningu og listum. Þessir ferðamenn vilja hafa aðgang að sögu þjóðar, list hennar og menningu. Við þurfum líka að hafa stöðugan aðgang að
þessu sjálf. Fólk vill geta skoðað sögu
íslenskrar myndlistar og það sem við
eigum. Það vill frá fræðslu og þá samræðu sem alþjóðlegi listheimurinn á
í, á hverjum degi. Við þurfum að gera
betur í þessum efnum. Miklu betur.“

Félagsmenn Eflingar, Hlífar, VSFK og Stétt Vest

Tökum vel á móti Gallup!
Við leitum til félagsmanna eftir upplýsingum og viðhorfum

Mótum stefnuna saman!
Efling, Hlíf, VSFK og Stétt Vest
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Sýnd með íslensku tali

INDIEWIRE

87%

- ROTTENTOMATOES





- GUARDIAN
Miðasala og nánari upplýsingar

HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY





SEATTLE TIMES

CHICAGO SUN-TIMES

Frábær mynd
y fyrir
y alla fjölskylduna
j
y
Jason Statham er grjótharður í
þessari mögnuðu spennumynd

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood
- HS, MORGUNBLAÐIÐ

EGILSHÖLL

ÁLFABAKKA

SULLY
KL. 5:40 - 8 - 10:10
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
SULLY VIP
KL. 8 - 10:10
BLAIR WITCH
KL. 8 - 10:10
MECHANIC: RESURRECTION
KUBO OG STRENGIRNIR TVEIR ÍSLTAL KL. 1 - 3:20 - 5:40
KL. 8 - 10:30
WAR DOGS
KL. 12 - 1 - 2 - 4 - 6
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
KL. 10:40
LIGHTS OUT
KL. 3:20 - 5:40
PETE’S DRAGON
KL. 8
SUICIDE SQUAD 2D
KL. 12 - 2 - 4 - 6
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D
KL. 3:10
THE BFG
KL. 12:50
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D

enær

KRINGLUNNI

SULLY
MECHANIC: RESURRECTION
WAR DOGS
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
PELÉ: BIRTH OF A LEGEND
PETE’S DRAGON
SUICIDE SQUAD 2D

SPARBÍÓ

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 4:40 - 6:50 - 8 - 9 - 10:10
KL. 10:30 - 11:10

SULLY
KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
KL. 5:50 - 8 - 10:10
MECHANIC: RESURRECTION
KL. 5:30 - 8 - 10:30
WAR DOGS
KL. 1 - 3
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
KL. 8
BEN-HUR
KL. 10:30
LIGHTS OUT
KL. 1 - 3:30 - 5:30
PETE’S DRAGON
KL. 1 - 3:10
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D


VARIETY

COSI FAN TUTTI

FORELDRABÍÓ
HÁSKÓLABÍÓI 25. SEPTEMBER
FORSALA HAFIN

KEFLAVÍK

SULLY
KL. 5:50 - 8
KL. 10:10
BLAIR WITCH
KL. 10:30
MECHANIC: RESURRECTION
KUBO OG STRENGIRNIR TVEIR ÍSLTAL KL. 1 - 3:20
KL. 8
WAR DOGS
KL. 2 - 6
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
KL. 4
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D

KL. 8

- KK, DV

KL. 12 Á FÖSTUDAGINN
Í SMÁRABÍÓI

Mynd fyrir alla fjölskylduna


ROGEREBERT.COM

AKUREYRI

KL. 1 - 2 - 3
KL. 5:40
KL. 1 - 3:20
KL. 5:20

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
KR.950

SULLY
MECHANIC: RESURRECTION
WAR DOGS
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
PETE’S DRAGON
SUICIDE SQUAD 2D

17. október
í Háskólabíói

KL. 5:50 - 8 - 10:10

Þétt og örugg uppbygging,
flottur hákarlatryllir

KL. 10:30
KL. 8

14. - 18. SEPTEMBER
Í HÁSKÓLABÍÓI

-S.S., X-IÐ 977

KL. 1:50 - 3:50
KL. 2

Stærsta mynd ársins

KL. 5:20

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

EIÐURINN

3:30, 5, 8, 9, 10:20

BLAIR WITCH

8, 10

KUBO 2D ÍSL.TAL

2, 3:50

KUBO 2D ENS.TAL

5:50

HELL OR HIGH WATER

6

NÍU LÍF ÍSL.TAL

1:30

LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSL.TAL

1:50

Góða skemmtun í bíó

Barnastund með Sinfóníunni verður í Hörpunni í dag klukkan 11.30. Mynd/Valgarður

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA
KR. 950
FRÁ MANNVERUNUM SEM GERÐU

AULINN ÉG

2D
x

FPO

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is
17. septemper 2016

FJÖLSKYLDUPAKKINN
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

smarabio.is
emidi.is
midi.is

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 1:30

ÍSL TAL

SÝND Í 2D

Samkomur
Hvað? Vampiros Lesbos
Hvenær? 20.00
Hvar? Bíó Paradís
Erótísk hryllingssaga sem fjallar
um harðsvíraða vampíru sem
þrífst á kvennablóði. Þetta er
sjöunda myndin í Svörtum September þar sem ein mynd er sýnd á
hverju kvöldi á vegum költmyndahópsins Svartir sunnudagar frá
11.-18. september.

Ég kvíði mest
fyrir því að
enginn mæti og ég sitji
uppi með fjall af kökum.
Lilja Katrín Gunnarsdóttir sem
ætlar að baka í heilan sólarhring
til styrktar Krafti.
Vampiros Lesbos verður sýnd í kvöld í
Bíói Paradís klukkan 20.00.

Hvað? Einar Þorláksson
Hvenær? 16.00
Hvar? Hverfisgallerí
Nú þegar liðin eru tíu ár frá því að
myndlistarmaðurinn Einar Þorláksson féll frá og af því tilefni er
sett upp sýning með verkum hans.
Sýningin stendur til 8. október.
Hvað? Barnastund Sinfóníunnar
Hvenær? 11.30
Hvar? Harpa
Á Barnastund Sinfóníunnar má
meðal annars heyra danstónlist
af ýmsum toga frá ólíkum menn

SÝND KL. 1:50

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Hvað? Kira Kira og Kórus
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi
Tónleikar með Kira Kira og Kórus
þar sem hægt er að hlusta á framsækna tónlist. Aðgangseyrir er
2.000 krónur.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 2

ingarsvæðum ásamt úrvali léttra
og skemmtilegra laga. Barnastundin er 30 mínútur og fer fram
í Hörpuhorni á annarri hæð fyrir
framan Eldborg. Aðgangur er
ókeypis.

The Neon Demon
Rússneskir dagar: Everybody’s Gone ENG SUB
Yarn ENG SUB
Svartur September: Vampyros Lesbos ENG SUB
Turandot Óperan
Hross Í Oss / Of Horses and men ENG SUB
101 Reykjavík ENG SUB

17:30, 22:30
18:00
18:00
20:00
20:15
20:00
22:00

LAUGARDAGUR

1 7 . s e p t e mb e r 2 0 1 6

Sunnudagur
Samkomur
Hvað? Ofurhetjugrímuferð
Hvenær? 13.00
Hvar? Kex Hostel
Flestar ofurhetjur eiga það sameiginlegt að vera með grímu. Hver
og ein/n ákveður hvernig hennar/
hans gríma á að vera og það er
velkomið að koma með tæki og
tól að heiman eða úr náttúrunni
sem má svo líma á grímuna. Litir,
skæri, teygja, lím og fleira spennandi föndurdót verður á staðnum.
Alda Davíðsdóttir, leikkona og
Hvað? Fögnuður í Kjötborg
Hvenær? 14.00
Hvar? Kjötborg, Ásvallagötu 19
Sextíu ára afmælishátíð Kjötborgar verður haldin hátíðleg í dag.
Spákona og sjáandi munu spá í og
um framtíð Kjötborgar, vina og
vandamanna. Skemmtiatriði verða
einnig fyrir gesti frá hinum ýmsu
listamönnum úr hverfinu. Leiktæki fyrir yngri kynslóðina. Boðið
verður upp á ýmsar veitingar.

Góðgerðarstarf
Hvað? Bökunarmaraþon
Hvenær? 12.00
Hvar? Melgerði 21, Kópavogi
Mögulegt Íslandsmet verður
slegið næsta sólarhringinn þegar
Lilja Katrín Gunnarsdóttir ætlar
að baka í heilan sólarhring.
Bökunarmaraþonið er til styrktar
Krafti sem er stuðningsfélag fyrir
ungt fólk sem greinst hefur með
krabbamein og aðstandendur
þeirra. Maraþonið virkar þannig að allir eru velkomnir til Lilju
Katrínar í kaffi og kökur þennan
sólarhring og eitthvað fram eftir
sunnudeginum. Kökurnar kosta
ekki neitt en sérstakur styrktarbaukur til styrktar Krafti.
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sem eiga verk á sýningunni deila
hugleiðingum sínum um hlutverk og möguleika myndlistar
þegar kemur að áhuga og ábyrgð
mannsins á lífríki jarðar. Fulltrúar safnanna taka þátt í fundinum og velta upp spurningum
um samlegð lista og raunvísinda.

grímugerðarkona, mun stýra
föndursmiðjunni.
Hvað? Málþing í samstarfi
við Náttúruminjasafn Íslands
Hvenær? 13.00
Hvar? Listasafn Reykjavíkur
Listasafn Reykjavíkur og Náttúruminjasafn
Íslands standa
að umræðufundi
í tengslum við
sýninguna RÍKI,
flóra, fána, fabúla
sem staðið hefur
í sumar í Hafnarhúsinu. Listamenn

Hvað? Krísufundur
Hvenær? 20.30
Ari Bragi Kárason spilar
ásamt fríðu föruneyti á
Bryggjunni Brugghúsi
á sunnudagskvöldið
klukkan 20.00.
Mynd/Stefán

Hvar? Tjarnarbíó
Krísufundur eða Crisis Meeting er
úr smiðju leikhópsins Kriðpleirs.
Sýningin fer fram á ensku.
Hvað? Skrifað til áhrifa
Hvenær? 11.00
Hvar? Samtökin ‘78, Suðurgötu 3
Í samvinnu við Kvennablaðið
munu Samtökin ‘78 bjóða upp á
námskeið um skriftir til áhrifa.
Námskeiðið er hugsað fyrir fólk
sem vill læra að hafa áhrif til breytinga með skrifum sínum. Með þátttöku hagsmunahópa og almennings í skrifum fyrir fjölmiðla er
fleiri sjónarmiðum komið á framfæri og valdið færist næst þeim sem
málin raunverulega varða. Allir

velkomnir. Námskeiðið er frítt fyrir
meðlimi Samtakanna ‘78 en frá
öðrum taka samtökin við frjálsum
framlögum á staðnum.

Tónleikar
Hvað? Sunnudjass
Hvenær? 20.00
Hvar? Bryggjan brugghús
Alla sunnudaga í vetur verður
sunnudjasskvöld. Þennan sunnudag munu þeir Ari Bragi Kárason,
Eyþór Gunnarsson, Sigmar Þór
Matthíasson og Arthur Hnatek,
sem verður sérstakur gestur, leika
fyrir gesti. Óþarfi að panta borð og
frítt inn fyrir alla.

Nicorette

Cooldrops
munnsogstöflur með mintubragði

Nýtt
nikó
tínlyf

Líkamsrækt
Hvað? Fjölskyldujóga
Hvenær? 13.00
Hvar? Jógasetrið
Álfrún Örnólfsdóttir verður með
fjölskyldujóga þar sem börn og
foreldrar fá tækifæri til þess að
leika sér saman og eiga góða samverustund. Skemmtilegar æfingar
og leikir. Ekkert aldurstakmark.
Frítt fyrir iðkendur Jógasetursins
og fjölskyldu. Aðrir borga 2.000
krónur.
Hvað? RVK DNB
Hvenær? 22.00
Hvar? Paloma
Sextánda klúbbakvöld RVK DNB
verður haldið í kjallaranum á
Paloma. Þar verða spilaðir nýjustu
og ferskustu tónar drum ‘n’ bass
senunnar ásamt eldra klassísku efni.
Mælt er með því að mæta snemma
þar sem húsið er fljótt að fyllast.
Hvað? Karaoke-partí
Hvenær? 23.30
Hvar? Gaukurinn
Enn og aftur verður haldið karaoke-partí á Gauknum. Aðgangur
ókeypis.
Hvað? Týpískt
Hvenær? 14.00
Hvar? Borgarbókasafnið, Gerðubergi
Tákn og teikn býður alla
velkomna á opnun sýningarinnar
„týpískt“ í Gerðubergi. Hópinn
skipa átta myndlistar- og
hönnunarmenntaðar konur.
Hvað? Líf mitt með simpönsum
Hvenær? 13.00
Hvar? Náttúrufræðistofa Kópavogs
Bíó á fjölskyldustund Menningarhúsanna. Jane Goodall og samskipti hennar við apa í Gombe
Steam þjóðgarðinum í Tansaníu
er fróðleg og skemmtileg mynd
sem sýnd verður í fjölnotasal Náttúrufræðistofu Kópavogs. Allir velkomnir og aðgangur ókeypis.
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Dregur úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum
Dregur úr reykingaþörf eftir 5 mín. hið minnsta
Tvöfalt mintulag, (í töflukjarna og töfluhúð)
Kemur í handhægri öskju í vasastærð
Fæst 2 mg og 4 mg
í 20, 80 og 160 stk. pakkningum
Fæst án lyfseðils í næsta apóteki

Nicorette Cooldrops munnsogstöflur
gstö
(inniheldur nikótín) er notað við tóbaksfíkn. Það dregur úr fráhvarfseinkennum og reykingaþörf og auðveldar reykingamönnum að venja sig af
reykingum. Skammtar: Börn: Lyfið má einungis nota handa unglingum (12-17 ára) skv. ráðleggingum læknis. Börn yngri en 12 ára mega ekki nota lyfið. Fullorðnir: 2 mg henta reykingafólki
sem er lítið háð nikótíni. 4 mg þeim sem er mjög háðir nikótíni. Hámarksdagskammtur er 15 stk. Ekki á að nota lyfið lengur en 9 mánuði. Venjulega vegur ávinningur af að hætta að reykja þyngra
en áhætta sem fylgir nikótínmeðferð. Setja á 1 munnsogstöflu í munninn og láta hana leysast upp. Hvorki má tyggja hana né gleypa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna.
Þeir sem hafa aldrei reykt. Varnaðarorð: Reykingafólk með nýlegt hjartadrep, óstöðuga eða versnandi hjartaöng (þ.m.t. Prinzmetal), alvarlegar hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan háþrýsting, nýlegt
heilablóðfall og/eða óstöðugt blóðrásarkerfi skal einungis nota Nicorette undir eftirliti læknis. Gæta skal varúðar við notkun Nicorette hjá einstaklingum sem hafa fengið ofnæmisbjúg eða ofsakláða eða
eru með: háþrýsting, stöðuga hjartaöng, hjartabilun, æðasjúkdóm í heila, teppusjúkdóm í slagæðum útlima, sykursýki, ómeðhöndlað skjaldvakaóhóf, krómfíklaæxli, skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi, skeifugarnareða magasár eða vélindabólgu. Aðgát í návist barna: Nikótínskammtar sem fullorðnir geta þolað geta valdið alvarlegum eitrunareinkennum og verið banvænir börnum. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Meðganga og brjóstagjöf: Eingöngu skal nota Nicorette í samráði við lækni. Nikótín berst yfir fylgju og getur haft áhrif á blóðrás og öndun fósturs. Nikótín berst í brjóstamjólk í magni sem getur haft áhrif á brjóstmylking.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., sími: 535-7000.
IS/NIC-L/K-2016-08-1
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LAUGARDAGUR

Laugardagur
MEÐ SINDRA

FRÁBÆRT

SUNNUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

ÞÆR TVÆR

Vala Kristín og Júlíana Sara
bregða sér í gervi skrautlegra
persóna á sinn einstaka hátt.
Stórskemmtilegur og meinfyndinn sketsaþáttur fyrir alla
fjölskylduna.

RIZZOLI & ISLES

Stórskemmtilegur þáttur um
ofurlögguna Jane Rizzoli og
réttarmeinafræðinginn Mauru
Isles sem leysa flókin
glæpamál eins og þeim einum
er lagið.

THE TUNNEL

Hjónum er rænt fyrir framan
dóttur þeirra í Ermarsundsgöngunum og böndin berast
fljótt að hryðjuverkamönnum. Æsispennandi
bresk/frönsk sería sem er
byggð á hinum geysivinsælu
dönsku þáttum Broen eða
Brúnni.

THIRD EYE

Lögreglumaðurinn Viggo Lust
hefur slitið öll tengsl við
fortíðina og tvö ár eru liðin
frá því að dóttir hans hvarf
sporlaust. Hann hefur hafið
störf á nýjum vettvangi en
ekki er allt sem sýnist.

AQUARIUS

Dramatískir og hörkugóðir
þættir þar sem David
Duchovny leikur
harðsvíraðan lögreglumann
sem er á eftir Charles Manson
og genginu hans í Los Angeles
á sjöunda áratugnum.

SEX AND THE CITY

Geysivinsæl bíómynd, byggð
á samnefndum sjónvarpsþáttum, um Carrie Bradshaw
og skemmtilegu vinkonur
hennar á Manhattan.
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag. 365.is

Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Doddi litli og Eyrnastór
08.15 Óskastund með Skoppu og
Skítlu
08.30 Með afa
08.40 Stóri og Litli
08.55 Ævintýraferðin
09.10 Mæja býfluga
09.25 Elías
09.35 Grettir
09.50 Loonatics Unleashed
10.10 Ævintýri Tinna
10.30 Ben 10
10.55 Beware the Batman
11.20 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 The X-Factor UK
14.35 The X-Factor UK
15.25 Þær tvær
15.55 Catastrophe
16.20 Two and a Half Men
16.45 Modern Family
17.10 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir
allt það heitasta í bíóheiminum,
hvaða myndir eru að koma út og
hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.
17.40 ET Weekend Fremsti og
frægasti þáttur í heimi þar sem allt
það helsta sem gerðist í vikunni
í heimi fína og fræga fólksins er
tíundað á hressilegan hátt.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn Í þróttamenn
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta
úr heimi íþróttanna í liðinni viku,
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest 2
19.55 Spilakvöld Önnur syrpan af
þessum stórskemmtilegu þrautaþáttum í umsjá Péturs Jóhanns fyrir
alla fjölskylduna þar sem frægir
einstaklingar keppa í fjölbreyttum
leikjum. Allir eiga möguleika á að
taka þátt með því að gerast liðsstjórar sem leiða stjörnum prýtt lið
sitt til sigurs.
20.45 Longest Ride
22.45 The Captive
00.35 The Good Lie Reese Wither
spoon leikur hér félagsráðgjafann
Carrie sem hjálpar súdönskum
flóttamönnum að koma undir sig
fótunum og hefja nýtt líf í Bandaríkjunum. Upphaflega er hjálp hennar
bara tengd starfi hennar en fljótlega
fer hún að tengjast þeim og kynnist
þá átakanlegri sögu þeirra sem
höfðu misst allt sitt áður en þeir
komust til fyrirheitna landsins.
02.25 Cadillac Man
04.00 Predestination

15.40 Who Do You Think You Are?
16.40 Hell’s Kitchen
17.20 Baby Daddy
17.40 Raising Hope
18.05 The Big Bang Theory
18.25 Modern Family
18.50 Fóstbræður Íslenskt gæðagrín eins og það gerist best. Hér fara
hinir goðsagnakenndu Fóstbræður
á kostum með sprenghlægilegu og
frumlegu gríni.
19.20 Masterchef USA
20.05 Ísland Got Talent
21.40 Fresh off the Boat
22.05 Supernatural
22.45 Homeland
23.35 Bob’s Burgers
23.55 American Dad
00.20 South Park
00.40 Fóstbræður
01.10 Masterchef USA
01.50 Tónlist

07.15 Waitress
09.00 The Golden Compass
10.55 Collaborator
12.25 He’s Just Not That Into You
14.35 Waitress
16.25 The Golden Compass Mögnuð
ævintýramynd og sú fyrsta í þríleik
sem byggður er á metsölubókum
eftir höfundinn Philip Pullman.
18.20 Collaborator
19.50 He’s Just Not That Into You
22.00 Pitch Perfect 2
23.55 House Party: Tonight’s the
Night
01.30 San Andreas
03.25 Pitch Perfect 2

stöð 2 sport
07.15 Premier League 2016/2017
08.55 La Liga Report 2016/2017
09.25 Premier League Preview
2016/2017
09.55 Formúla 1 2016 - Æfing
10.55 Spænski boltinn 2016/2017
(Leganés - Barcelona)
Bein útsending.
13.00 Evrópudeildarmörkin
2016/2017
13.50 Premier League 2016/2017
(Hull - Arsenal)
Bein útsending.
16:20 Premier League 2016/2017
(Everton - Middlesbrough)
Bein útsending.
18.30 Formúla 1 2016 - Tímataka
20.00 Inkasso deildin
21.40 UFC Now 2016
22.30 Þýski boltinn 2016-2017
00.10 Enska 1. deildin 2016/2017
01.50 UFC Unleashed 2016

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur
og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Gulla og grænjaxlarnir
08.37 Stóri og Litli
08.49 Hvellur keppnisbíll
09.00 Kalli á þakinu
09.25 Brunabílarnir
09.47 Mæja býfluga
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur
og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Gulla og grænjaxlarnir
12.37 Stóri og Litli
12.49 Hvellur keppnisbíll
13.00 Kalli á þakinu
13.25 Brunabílarnir
13.47 Mæja býfluga
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur
og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Gulla og grænjaxlarnir
16.37 Stóri og Litli
16.49 Hvellur keppnisbíll
17.00 Kalli á þakinu
17.25 Brunabílarnir
17.47 Mæja býfluga
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Töfralandið OZ

Svampur
Sveinsson
kl. 07.24,
11.24 og 15.24

golfStöðin
10.10 Players Official Film
11.05 Inside the PGA Tour
11.30 Italian Open
15.30 BMW Championship
17.30 Evian Championship
22.30 PGA Tour 2016 – Highlights
23.25 PGA Special: In the Spotlight

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.07 Kalli og Lóa
07.20 Olivía
07.30 Nellý & Nóra
07.37 Dóta læknir
08.00 Póló
08.07 Kata og Mummi
08.18 Kúlugúbbarnir
08.40 Tré Fú Tom
09.02 Babar og vinir hans
09.25 Skógargengið
09.38 Uss-Uss!
09.49 Hrói Höttur
10.00 Unnar og
10.20 Vísindahorn Ævars
10.30 Frumherjar sjónvarpsins –
Vísindaskáldskapur
11.25 Útsvar
12.30 ÓL fatlaðra 2016: Sund
14.40 Venjulegt brjálæði – Sársaukafullt uppgjör
15.20 Íþróttaafrek
15.35 Ísland - Belgía (Undankeppni
EM í körfubolta karla)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkafréttir vikunnar
18.18 Hrúturinn Hreinn
18.25 Heilabrot
18.54 Lottó (56)
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.50 Sjónvarp í 50 ár: Fréttir
21.55 ÓL fatlaðra 2016: Samantekt
22.10 Chaplin
00.30 3096 Days
02.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sjónvarp Símans
08.00 Black-ish
08.20 King of Queens
08.45 How I Met Your Mother
09.15 Angel From Hell
09.40 The Odd Couple
10.05 Younger
10.30 King of Queens
10.55 How I Met Your Mother
11.20 Dr. Phil
12.00 Dr. Phil
12.40 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
13.20 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
14.00 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
14.40 Rachel Allen’s Everyday
Kitchen
15.05 Chasing Life
15.50 The Odd Couple
16.15 Parks & Recreation
16.40 Men at Work
17.05 Head Over Heels
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Baskets
20.15 Wedding Daze
21.45 Grosse Pointe Blank
23.35 What If
01.15 Fair Game
03.05 Hesher
04.55 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

50 ára

afmælishátíð
Menntaskólans við HaMraHlíð
19. SEPtEMbER25. SEPtEMbER
Menntaskólinn við Hamrahlíð
býður fyrrverandi, núverandi og verðandi
nemendum og öðrum vinum og velunnurum
til afmælisveislu.

AfmælisdAgskrá
Mánudagur

19. september –23. september
kl. 11:15, 12:00 og 12:45

Miðvikudagur

21. september
kl. 20:00 Miklagarði
Leikið þér enn, eða hvað? Leiklistar
spírur skólans að fornu og nýju spreyta
sig á spuna, keppa í leikhússporti og
rifja upp atriði úr leiksögu skólans.

Fimmtudagur

22. september
kl 20:30 í Norðurkjallara
Hamraskáldin hefja upp raustir í
Norðurkjallara þegar rithöfundar sem
ydduðu stílvopnin í MH lesa úr verkum
sínum, einkum þá kafla er blésust inn af
dvöl þeirra í skólanum.

Föstudagur

23. september
kl 11:45 á Miklagarði
Hádegistónleikar þar sem tónlistar
menn úr hópi fyrrum nemenda sem
hafa getið sér gott orð í flutningi
klassískrar og nútímatónlistar koma
fram.

Laugardagur
24. september
kl. 14:00–16:00

Opið hús! Leiðsögn um skólann, sögu
sýningar, kíkt í kennslustund, gagnvirk
myndlistarsýning, leikur, dans og tónlist
þegar minnst varir.
Kl. 16:00
Hátíðadagskrá á Miklagarði í tilefni
af afmælinu. Kór Menntaskólans við
Hamrahlíð syngur og flutt verða ávörp
um sögu skólans. Allir velkomnir.
Kl. 20:00
MH tónleikar á Miklagarði.
Ragnheiður Gröndal, Pjetur og úlfarnir,
Svavar Knútur, asdfgh, Karl Olgeirsson,
Snorri Helgason, Unnur Sara, Högni
Egilsson og Páll Óskar Hjálmtýsson.
Aðgangur er ókeypis og öllum heimill
meðan húsrúm leyfir.

Sunnudagur
25. september
kl. 14:00

og allir
velkomn
ir

Fyrirlestrarröð þar sem fyrrverandi nemendur MH sem hafa getið

FiMMtudAgur 22/09

MáNudAgur 19/09

11:15
Framtíðarsýn í tískuheiminum
Ragna Fróðadóttir,
fatahönnuður, stúdent 1991

sér gott orð á ýmsum sviðum þjóðlífsins snúa aftur í skólann og deila þekk
ingu sinni með núverandi nemendum skólans og öllum sem heyra vilja.

12:00
Tilbrigði við ljós og hljóð
Ari Ólafsson eðlisfræðingur,
stúdent 1970
Lífið í auglýsingalandi
Bragi Valdimar Skúlason,
auglýsingagerðarmaður, stúdent 1995
12:45
Að læra mál, breyta því og missa – um
máltöku, málbreytingar, málstol og alls
kyns aðra hluti sem byrja á málIris Edda Nowenstein, málfræðingur og MS
í talmeinafræði, stúdent 2010
Landnám lífs: jöklar, sandar og hraun
Þóra Ellen Þórhallsdóttir,
grasafræðingur, stúdent 1974
Hvar í heiminum er auðveldast
að verða ríkur?
Daði Már Kristófersson,
hagfræðingur, stúdent 1991

ÞriðjudAgur 20/09
11:15
Mótar maturinn MH-inginn?
Anna Sigríður Ólafsdóttir,
næringarfræðingur, stúdent 1993
Réttu úr þér, drengur! Hvernig báru menn
sig karlmannlega á Íslandi fyrir 100 árum?
Valdimar Tryggvi Hafstein,
þjóðfræðingur, stúdent 1991
12:00
Leiðin úr Hamrahlíð í Hæstarétt
Benedikt Bogason, stúdent 1985,
og Karl Axelsson, stúdent 1982, hæstaréttardómarar
Í doktorsnámi á Ólympíuleikum – samræming íþrótta og náms á hæsta stigi
Ásdís Hjálmsdóttir, lyfjafræðingur
og frjálsíþróttakona, stúdent 2005
12:45
Ég hugsa þessvegna er ég (ekki viss)
Henry Alexander Henrysson,
heimspekingur, stúdent 1993

Hvernig verður maður geðlæknir
og hvað gerir maður þá?
Halldóra Jónsdóttir geðlæknir, stúdent 1990

MiðviKudAgur 21/09
11:15
Hvernig ritum við sögu menningarinnar?
Um gildi úreltra hugmynda, púkalegra
hefða og pínlegra rannsókna
Benedikt Hjartarson,
bókmenntafræðingur, stúdent 1992
Uppruni alheimsins
Lárus Thorlacius,
eðlisfræðingur, stúdent 1981
Hugvísindi eru hagnýt. Getur það
borgað sig að læra heimspeki, bókmenntir,
málvísindi, sögu eða tungumál?
Torfi H. Tulinius,
miðaldafræðingur, stúdent 1976
12:00
Líkamleg ómenning og ómenningarlegir
líkamar frá þjóðfræðilegu og menningarsögulegu sjónarhorni
Ólafur Rastrick,
menningarsagnfræðingur, stúdent 1989
Látum örverurnar vinna fyrir okkur
Bryndís Björnsdóttir,
örverufræðingur, stúdent 1998
Hvernig er hægt að fjalla um veruleikafirrtan
frambjóðanda? Umræða um bandarísku
forsetakosningarnar og sitthvað fleira!
Silja Bára Ómarsdóttir,
stjórnmálafræðingur, stúdent 1990

12:45

This is why! A start-up story
Sandra Mjöll Jónsdóttir, CEO of Platome
Bio Technology, stúdent 2008
Munurinn á að miðla upplýsingum
og miðla sannleikanum.
Um vald og valdleysi fjölmiðla.
Snærós Sindradóttir,
blaðamaður, stúdent 2011
MH – áhrifavaldur í lífshlaupinu
Ragnheiður J. Jónsdóttir,
menntunarfræðingur og stofnandi
Hannesarholts, stúdent 1980

Ólíkt efnasameindum hegðar fólk sér ekki
alltaf á rökréttan máta – frá lotukerfinu til
breytingastjórnunar
Þóranna Jónsdóttir viðskiptafræðingur,
stúdent 1988
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Skákmót í minningu Guðmundar
Arnlaugssonar, fyrsta rektors skólans.
Skráning á www.skak.is.

AFtUR tiL FRAMtíðAR!

ENNTASKÓ
M

Aftur til framtíðar! Fyrrverandi
nemendur sem hafa getið sér gott orð
á ýmsum sviðum þjóðlífsins snúa aftur
í skólann og deila þekkingu sinni með
núverandi nemendum skólans og öllum
sem heyra vilja.

Aðgang
u
er ókey r
pis

6
N A Ð U R 19

6

MENNTASKÓLINN VIÐ HAMRAHLÍÐ
póstfang
105 REYKJAVÍK
sími: 595 5200 · Fax: 595 5250

Nánari
upplýsingar
www.mh.is

Hvað er svona spennandi
við sálfræðina ... og MH?
Aldís Guðmundsdóttir,
sálfræðikennari, stúdent 1970
12:00
Byltingin og kaldastríðsbörnin
Jón Ólafsson heimspekingur, stúdent 1984
Hvaða áhrif hefur tónlist á heilann?
Helga Rut Guðmundsdóttir
tónlistarfræðingur, stúdent 1989
Varúð, fé framundan!
Breki Karlsson, aðalframkvæmdastjóri
Stofnunar um fjármálalæsi, stúdent 1991
12:45
Náttúrugæði af mannavöldum
Björn Guðbrandur Jónsson, Gróður fyrir
fólk í landnámi Ingólfs, stúdent 1977
Þegar raunveruleikinn er hráefnið
Helga Rakel Rafnsdóttir,
heimildarmyndargerðarkona, stúdent 1995
Jöfn saga – jafnt samfélag
Andrea Björk Andrésdóttir,
sagnfræðingur, stúdent 2008

FöStudAgur 23/09
11:15
Hvernig nennirðu þessari verkalýðsbaráttu?
Henný Hinz,
hagfræðingur ASÍ, stúdent 1998
Af hverju pólitík?
Svandís Svavarsdóttir,
alþingismaður, stúdent 1983
Hvað er tölfræði?
Anna Helga Jónsdóttir,
tölfræðingur, stúdent 1999
12:00
Að rannsaka heilann
Ragnhildur Þóra Káradóttir,
taugalífeðlisfræðingur, stúdent 1995
Út úr þægindahringnum
Ilmur Kristjánsdóttir leikkona, stúdent 1998
12.45
Ástandið: hið forboðna kynlíf
Agnes Jónasdóttir,
sagnfræðinemi á Miklagarði, stúdent 2013
Líkamsvirðingarbaráttan á Íslandi
Sigrún Daníelsdóttir,
sálfræðingur, stúdent 1995

NÝTT

Í KVÖLD

KL. 19:55

54

Dagskrá

Stórskemmtilegur þrautaþáttur fyrir alla fjölskylduna í
umsjá Péturs Jóhanns þar sem landsfrægir einstaklingar
keppa í fjölbreyttum leikjum.

365.is Sími 1817

17. september 2016

LAUGARDAGUR

Sunnudagur
Stöð 2

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Elías
07.55 Doddi litli og Eyrnastór
08.10 Doddi litli og Eyrnastór
08.25 Kormákur
08.40 Stóri og Litli
08.55 Ævintýraferðin
09.10 Zigby
09.20 Heiða
09.45 Kalli kanína og félagar
10.10 Tommi og Jenni
10.35 Ninja-skjaldbökurnar
11.00 Teen Titans Go!
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Grand Designs: Australia
14.35 Masterchef USA
15.20 Sendiráð Íslands Vandaðir
þættir í umsjón Sindra Sindrasonar. Sendiráð Íslands eru yfir
tuttugu talsins en við förum í níu
þeirra víðs vegar um heiminn og
kynnumst sendiráðunum sjálfum,
ólíkum áherslum þeirra, sjáum
glæsilega sendiherrabústaðina.
Kynnumst sendiherrunum,
mökum þeirra sem og starfsfólki
sendiráðanna og óvenjulegu lifi
þeirra. Þá fáum við að heyra sögu
þeirra sem nýta sér þjónustu
sendiráðanna.
15.50 Gulli byggir
16.20 Spilakvöld
17.10 60 mínútur
18.00 Any Given Wednesday Nýir
spjallþættir frá HBO með Bill
Simmons en honum er ekkert
óviðkomandi og þótt aðalumfjöllunarefnið sé úr heimi íþróttanna
verður líka fjallað um dægurmál,
listir og tækni svo fátt eitt sé talið
upp.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni
dagskrá.
18.50 Sportpakkinn Íþróttamenn
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta
úr heimi íþróttanna í liðinni viku.
19.10 Friends
19.35 Þær tvær
20.05 Rizzoli & Isles Sjöunda og
jafnframt síðasta serían af þessum
vinsælu þáttum Stöðvar 2 um
lögreglukonuna Rizzoli og réttarmeinafræðinginn Isles.
20.50 The Tunnel
21.40 The Third Eye
22.25 Aquarius
23.15 60 mínútur
00.00 Suits
00.50 Quarry
02.05 The Night Shift
02.50 Better Call Saul
03.40 Calvary
05.20 The X-Files

15.55 Project Runway
16.40 The Last Man on Earth
17.05 Cristela
17.25 Selfie
17.50 Raising Hope
18.10 The Big Bang Theory
18.30 Modern Family
18.55 Fóstbræður
19.25 Sjálfstætt fólk
20.00 Um land allt
20.25 Bob’s Burgers
20.50 American Dad
21.15 South Park Geggjaðir þættir
um þá félaga Cartman, Kenny, Kyle,
Stan og lífið í South Park en þar er
alltaf eitthvað furðulegt í gangi.
21.40 Cold Case
22.25 Réttur
23.20 Pretty Little Liars Fjórar
vinkonur þurfa að snúa bökum
saman til að geta varðveitt skelfilegt
leyndarmál.
00.05 Fóstbræður
00.30 Sjálfstætt fólk
01.05 Um land allt
01.30 Bob’s Burgers
01.50 American Dad
02.15 South Park
02.35 Tónlist

08.45 Semi-Pro
10.15 Ingenious
11.45 Hungry Hearts
15.25 Semi-Pro
16.55 Ingenious
18.25 Hungry Hearts
22.00 Sex and the City
00.25 Changeling
02.45 Need for Speed
04.55 Sex and the City

stöð 2 sport

Spilakvöld

M e n n i n g ∙ F R É TT A B L A ð i ð

07.25 UEFA Champions League
2016/2017
09.05 UEFA Champions League
2016/2017
10.50 Premier League 2016/2017
(Watford - Man. Utd.)
Bein útsending.
13.00 NFL Gameday 16/17
13.30 Pepsí deildin 2016
(FH - Valur)
Bein útsending.
15.55 Pepsí deildin 2016
(Víkingur R. - Fylkir)
Bein útsending.
18.20 UEFA Europa League
2016/2017
20.00 NFL 2016/2017
(LA Rams - Seattle Seahawks)
Bein útsending.
23.00 Premier League 2016/2017
00.40 Premier League 2016/2017

krakkaStöðin
07.00 Kalli á þakinu
07.25 Brunabílarnir
07.47 Mæja býfluga
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Gulla og grænjaxlarnir.
10.37 Stóri og Litli
10.49 Hvellur keppnisbíll
11.00 Kalli á þakinu
11.25 Brunabílarnir
11.47 Mæja býfluga
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Gulla og grænjaxlarnir
14.37 Stóri og Litli
14.49 Hvellur keppnisbíll
15.00 Kalli á þakinu
15.25 Brunabílarnir
15.47 Mæja býfluga
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Gulla og grænjaxlarnir
18.37 Stóri og Litli
18.49 Hvellur keppnisbíll
19.00 Walking with Dinosaurs

golfStöðin
07.00 Italian Open
11.00 Italian Open
15.30 Golfing World
16.20 Inside the PGA Tour
16.45 PGA Tour 2016: Delivering a
Decade of Champions
17.10 Golfing World 2016
18.00 Evian Championship
23.00 Champions Tour Highlights

RúV
07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.08 Kalli og Lóa
07.20 Olivía
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 Chaplin
09.00 Disneystundin
09.01 Fínni kostur
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Gló magnaða
09.53 Gúndi
10.06 Chaplin
10.15 Krakkafréttir vikunnar
10.30 Orðbragð
11.00 Heimur mannkynsins
12.00 ÓL fatlaðra 2016
13.30 Sjónvarp í 50 ár: Fréttir
15.30 ÓL fatlaðra 2016
17.20 Menningin
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ævintýri Berta og Árna
18.00 Nonni og Manni
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.20 Orðbragð
20.55 Poldark
21.55 ÓL fatlaðra 2016: Samantekt
22.10 Íslenskar sjónvarpsmyndir:
Úr öskunni í eldinn
23.10 Gullkálfar
00.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Sjónvarp Símans
08.00 Black-ish
08.20 King of Queens
08.45 How I Met Your Mother
09.15 Odd Mom Out
09.40 Cooper Barrett’s Guide to
Surviving Life
10.05 Jennifer Falls
10.30 King of Queens
10.55 How I Met Your Mother
11.20 Dr. Phil
12.00 Dr. Phil
12.40 Dr. Phil
13.20 The Tonight Show with
Jimmy Fallon
14.40 Royal Pains
15.25 Parenthood
16.10 Life In Pieces
16.35 Grandfathered
17.00 The Grinder
17.25 Angel From Hell
17.50 Hotel Hell
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Rachel Allen’s Everyday Kitchen
20.15 Chasing Life
21.00 Law & Order: Special Victims Unit
21.45 American Gothic
22.30 Ray Donovan
23.15 Fargo
00.00 Limitless
00.45 Shades of Blue
01.30 Law & Order: Special Victims Unit
02.15 American Gothic
03.00 Ray Donovan
03.45 Under the Dome
04.30 The Late Late Show with
James Corden
05.10 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

ÓENDANLEGIR
MÖGULEIKAR!

PROFF
INNIMÁLNING
9 l. allir litir.
Vatnsþynnanleg og umhverfisvæn
plastmálning. Notast á flest alla fleti
innandyra t.d. spónaplötur, gips,
múr og steinsteypu.

7.295

kr.

80602509

PROFF
LOFTAMÁLNING
9 l. allir litir.
Vatnsþynnanleg og umhverfisvæn
mött plastmálning. Notast á loft
eða sem grunnur á alla fleti innandyra t.d. spónaplötur, gips, múr og
steinsteypu.

7.295

kr.

80602809

PROFF
INTERIØR 10
9 l. allir litir.
Lyktarlítil vatnsþynnanleg akrýlinnimálning. Þekur vel og gefur
slitsterkt yfirborð sem auðvelt er að
þrífa. Notast á flest alla fleti innandyra t.d. spónaplötur, gips, múr og
steinsteypu.

11.295

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.

kr.

80602709

blöndum
alla liti
FASHION LAKK
10/40/80, 0,9 l. allir litir.

SUPERMATT ROM
9 l. allir litir.

BLISS
INNIMÁLNING
9 l. allir litir.
Heilsuvæn, silkimött innimálning
fyrir veggi í þurrrými. Án leysiefna
og engin skaðleg uppgufun. Lyktarlítil. Mikil þvottheldni og góð þekja
í tveimur umferðum. Mælt með
af astma- og ofnæmissamtökum
Noregs, NAAF.

12.865

Vatnsþynnanleg, mött akrýl
innimálning sem gefur dýpri
litaáferð án endurspeglunar.
Notast á flest alla fleti innandyra
t.d. spónaplötur, gips, múr og
steinsteypu.

14.835

kr.

80603209

kr.

80603009

FIA RÚLLA
25cm og bakki.

Vatnsþynnanleg og lyktarlítil olíumálning.
Auðvelt að vinna með og gefur slitsterkt og
fallegt yfirborð. Notast á flesta fleti innandyra
t.d. panil, MDF, hurðir, glugga, karma, o.f.l.

995

FIA RÚLLA
25cm og skaft.

kr.

3.395

1.995

84100160

kr.

kr.

80603501/601/701

FIA LAKKRÚLLA
10cm og bakki.

695

kr.

84124174

byko.is

HARRIS PENSLAR
25,38,50 eða 75mm.
Frá:

395

kr./stk.

83072110/14/20/30

84100150

Tilboð

EMBLA

9.995kr
fullt verð 12.995.-

52238389
Loftljós, gler/plast,
17x25 cm, E27

GITTER

5.995kr

52238125/126/331/332
Loftljós, svart/kopar/messing/
króm, 17x25 cm, E27

Tilboð

BELL

CADIZ

14.995kr

5.995kr

Vinnur þú

100.000 kr. inneign?
Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, hvort
sem það er baðherbergi, stofa, eldhús eða annað.
Settu myndina á Instagram og merktu: #betrarymi
Mánudaginn 3. október verður heppinn vinningshafi
dreginn úr pottinum.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Verð gilda til og með 19. september 2016 eða á meðan birgðir endast.

fullt verð 7.995.52237510/11
Loftljós, svart/hvítt, 35cm, E27

52238127/8
Loftljós, svart(kopar 33 cm, E27

Lífið
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Gleðin var
við völd á

Októberfest

MARKVISS NOTKUN
FJÁRMUNA TIL SAMGÖNGUFRAMKVÆMDA

Á fimmtudaginn hófst
hið árlega Októberfest
á vegum Stúdentaráðs
Háskóla Íslands. Mikil
stemning var hjá gestum
hátíðarinnar. Fréttablaðið tók púlsinn á gestum
og þeim best klæddu.

Ída
Pálsdóttir

Skór: Naked í Kaupmannahöfn
Peysa: Vintage
Jakki: Mango
Húfa: Húrra Reykjavík

Málþing í HR 21. september

Innanríkisráðuneytið og Háskólinn í Reykjavík halda málþing
um verkefnastjórnsýslu í HR miðvikudaginn 21. september
klukkan 9 - 11.15, í stofu M209.
DAGSKRÁ:
9.00

Ólöf Nordal innanríkisráðherra setur málþingið.

9.10

The Norwegian governance scheme for major public investment projects: Gro Holst Volden,
rannsóknarstjóri hjá Tækni- og náttúruvísindaháskóla Noregs í Þrándheimi.

9.40

Kynnt skýrsla innanríkisráðuneytisins Verkefnastjórnsýsla – markviss notkun fjármuna til
samgönguframkvæmda: Sigurbergur Björnsson, skrifstofustjóri skrifstofu samgangna í
innanríkisráðuneyti.

María Björk
Sigurpálsdóttir
Skór: GK
Buxur: Levi’s
Bolur og Peysa: H&M
Pels: Spúútnik

Svanhildur Gréta
Kristjánsdóttir
Jakki: Kinfolk
Skór: Asics
Buxur: Nike

10.00 Hlé
10.15 Nýjar upplýsingar um fjárhagslegt mikilvægi verkefnastjórnunar á Íslandi: Dr. Helgi Þór
Ingason, prófessor við HR og forstöðumaður MPM-náms við tækni- og verkfræðideild HR,
og dr. Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor við HR og forstöðumaður CORDA við tækni- og
verkfræðideild HR.
10.45 Að vera á tánum. Hagkvæmni, gæði og skilvirkni í opinberum framkvæmdum:
Halldóra Vífilsdóttir, forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins.
11.05 Samantekt og ráðstefnuslit: Ari Kristinn Jónsson, rektor HR.
Ráðstefnulok eru ráðgerð klukkan 11:15.
Málþingið er öllum opið og aðgangur er ókeypis.
Föngulegur vinahópur sem skemmti sér vel um helgina.

BASKIN
ROBBINS
Í ICELAND

BASKIN ROBBINS

799
Aðeins

500 ML.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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segja fólki frá upplifunum sínum
og er óhræddur við að farða sig áður
en hann fer út. „Ég hef fengið skilaboð frá fólki sem sagði að ég hafi
hjálpað því að koma út úr skápnum.
Svo eru líka strákar sem hafa sent
mér að þeir hafi byrjað að þora að
mála sig út af mér. Mér líður svo vel
að heyra það og það sýnir bara að
það er betra að vera maður sjálfur
í staðinn fyrir að vera alltaf að
þykjast. Ég hlusta ekki á neikvæðu
raddirnar því ég veit að það eru fleiri
sem standa með mér heldur en eru
á móti mér.“
Brynjar leyfir fylgjendum sínum
reglulega að fylgjast með sér setja á
sig förðun og þar notar hann ýmsar
skemmtilegar vörur sem hann hefur
eignast á seinustu mánuðum. „Ég
elska make up og mundi helst vilja
vinna við þetta. Mér finnst ég þurfi
að læra meira en ég er enn þá bara
byrjandi. Uppáhaldsförðunarvörurnar mínar eru bökunarvörur en
þær gefa á húðinni betri áferð áður
en ég hefst handa. Vinkonur mínar
koma oft í heimsókn og við prófum
okkur áfram.“
Þrátt fyrir að Brynjar sé orðinn
þekkt nafn hjá ungu kynslóðinni
og eigi sér marga aðdáendur reynir
hann alltaf að svara öllum sem
senda honum skilaboð og fylgist vel
með öðrum Snapchat-notendum.
„Ég fæ mjög mikið af skilaboðum
sem er ótrúlega gaman en stundum
er það svo mikið að ég næ ekki alltaf að svara öllum, en ég reyni mitt
besta. Það er til svo ótrúlega mikið
af skemmtilegum snöppurum en
ef ég þyrfti að nefna þrjá þá eru
það notendurnir hinseginleikinn, sigrunsigurpals og gsortveit
makeup.“ – gj

Brynjar er duglegur
að sýna fylgjendum
sínum förðunarvörurnar sínar og
hendir reglulega í
förðunarmyndbönd
á Snapchat.
Fréttablaðið/Anton

Binniglee heldur úti einum vinsælasta
Snapchat-aðgangi landsins en hann er kominn með tæpa 14.000 fylgjendur. Hann er
einlægur, opinskár og góð fyrirmynd fyrir þá
sem eiga erfitt með að koma út úr skelinni.

M

enntaskóladrengurinn
Brynjar Steinn, betur
þekktur sem binniglee,
heldur úti vinsælum Snapchataðgangi sem hefur laðað að sér
næstum 14.000 aðdáendur. Það sem
heillar mest við Brynjar er einlægni
hans og hversu opinskár hann er
um líf sitt. Hann leyfir fylgjendum
sínum að fylgjast með sér reyna fyrir
sér í förðun og hefur vakið mikla
athygli fyrir það.
Vinsældir hans hafa vaxið hratt
en hann gerði aðganginn opinberan í apríl á þessu ári. „Frá því að
ég byrjaði með aðganginn í apríl
þangað til í maí var ég kominn með
5.000 fylgjendur. Það var ótrúlega
gaman og mér leið þvílíkt vel. Ég
hélt að enginn mundi nenna að
horfa á þetta en markmið mitt var

LAUGARDAGUR

að fá 1.000 fylgjendur. Fyrst fann
ég fyrir smá pressu á mér að vera
alltaf með gott „story“ en svo hætti
ég að pæla í því og hef bara verið ég
sjálfur. Það skiptir ekki máli hvort
það eru 40 manns eða 14.000 manns
að fylgjast með mér.“
Brynjar fær mikið sent af snyrtivörum enda hefur hann mikinn
áhuga á förðun og er með marga
fylgjendur sem finnst gaman að
fylgjast með því sem hann gerir.
„Ég byrjaði að mála mig í fyrsta
skipti í apríl en þá fékk ég mikið
af vörum til að prófa. Ég fékk samt
áhugann fyrir þessu í fyrra en þá var
ég ekki kominn út úr skápnum. Ég
kom loksins út úr skápnum þann
24. desember í fyrra og þá gat ég
loksins byrjað.“
Hann hefur verið duglegur að

STJÓRNUN NÝSKÖPUNAR
INNAN FYRIRTÆKJA OG
STOFNANA
Ráðstefna í HR 20. september

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og Opni háskólinn í HR, í samstarfi
við Icelandic Startups, bjóða til ráðstefnu um nýsköpun innan fyrirtækja
og stofnana þriðjudaginn 20. september 2016, kl. 8:00 - 12:30.
FYRIRLESARAR:
· Dr. Marc J. Epstein, prófessor við Rice University í Bandaríkjunum heldur inngangserindi á
ráðstefnunni. Dr. Epstein hefur skrifað fjölda bóka og greina um nýsköpun skipulagsheilda,
þ.á.m. bókina Making Innovation Work, ásamt því að sinna ráðgjöf fyrir nokkur af áhrifamestu
fyrirtækjum heims s.s. Apple og Google.
· Dr. Páll M. Ríkharðsson, prófessor og forseti viðskiptadeildar HR
· Ragnheiður H. Magnúsdóttir, Business Manager, Inside Sales hjá Marel
· Már Másson, forstöðumaður dreifileiða og nýsköpunar hjá Íslandsbanka
· Guðmundur Óskarsson, forstöðumaður markaðssviðs og viðskiptaþróunar hjá Icelandair
· Sigurður Helgason, skrifstofustjóri hjá fjármálaráðuneytinu
· Hallur Þór Sigurðarson, aðjúnkt í nýsköpunarfræðum við HR
Aðgangseyrir: 29.000 kr. | Dagskrá ráðstefnunnar og skráning: www.ru.is/opnihaskolinn

Skepta með Mercury-verðlaunin eftirsóttu.

Skepta hlýtur
Mercury-verðlaunin

G

rime-listamaðurinn Skepta
hlaut Mercury-verðlaunin
á fimmtudaginn og sló þar
með út meðal annars David Bowie,
Radiohead og The 1975.
Skepta hlaut verðlaunin fyrir
plötuna sína Konnichiwa og er það
í annað sinn sem grime-tónlistarmaður fær þessi eftirsóttu verðlaun.
Árið 2003 fékk Dizzee Rascal verðlaunin fyrir plötuna sína Boy in da
Corner.
Grime hefur verið að rísa í vinsældum en þessi tónlistarstefna
varð til í austurhluta London fyrir
aðeins um áratug. Það að grimeplata hljóti Mercury-verðlaunin er
afar táknrænt fyrir þennan uppgang tónlistarstefnunnar sem má
nú heyra á stærstu útvarpsstöðvum

Bretlands sem og annars staðar í
heiminum.
Skepta þakkaði meðal annars
intern etinu í sigurræðu sinni og
talaði um áhrif þess við að koma
óþekktum en hæfileikaríkum tónlistarmönnum á framfæri. Jarvis
Cocker afhenti Skepta verðlaunin
og sagði við það tækifæri að ef
David heitinn Bowie væri að fylgjast
með athöfninni að ofan væri hann
alveg áreiðanlega sammála því að
verðlaunin ættu að ganga til Skepta,
enda var David Bowie alla sína tíð
mikill tónlistaraðdáandi og áhugasamur um allt nýtt í heimi tónlistar.
Ásamt því að taka við verðlaunagrip fékk Skepta 25.000 pund í sinn
hlut eða sem nemur um 4 milljónum króna. Ekki slæmt það. – sþh

NÝTT OG HLÝTT

UNNUR
Slitsterk og vatnsvarin úlpa úr
100% nyloni, með úrhneppanlegu
PrimaLoft® vesti.
59.990 ISK
UNNUR ICELAND
69.990 ISK

UNNAR
Síð og sérlega flott hettuúlpa
sem heldur á þér góðum hita
í allan vetur.
54.990 ISK

SÖLVI
Einangrað vesti með háum
kraga sem heldur þér heitum
í skólanum og á flakkinu.

D R ES S COD E I C E L A N D

24.990 ISK
www.cintamani.is | Bankastræti 7 | Aðalstræti 10 | Austurhraun 3 | Smáralind | Kringlan | Akureyri
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Lífið í
vikunni
11.09.1617.09.16

Siggi Sigurjóns einn af
bestu leikurunum yfir
60 ára aldri
Kvikmynda
vefsíðan
Taste of
Cinema
nefnir
leikarann
Sigurð
Sigur
jónsson sem
einn af 15 bestu
leikurum yfir sextugu í heiminum í
dag. Tilnefninguna hlaut Sigurður
fyrir hlutverk sitt í Hrútum.

17. september 2016

Svartir sunnudagar
Svartir sunnu
dagar halda upp á
velgengni sína með
Svörtum septem
ber, költhátíð í
Bíói Paradís. Þeir
Hugleikur Dags
son, Sigurjón
Kjartansson
og Sjón eru
menn
irnir á
bak við
þetta
verkefni.

LAUGARDAGUR

Opnar kvikmyndagerðarskóla

Endurkoma Spice Girls
Mel B tilkynnti endurkomu Spice
Girls í spjallþættinum Late Late
Show with James Corden á
fimmtudaginn. Um er að ræða
nokkurs konar endurkomu, því
kryddpíurnar verða aðeins þrjár en
ekki fimm. Þar sem Mel C og Vict
oria Beckham eru uppteknar.

Unnar Helgi
Daníelsson
Beck, kvik
myndagerð
armaður
stendur í
stórræðum
þessa
dagana. Í
síðustu viku
vann hann að tónlistarmynd
bandi fyrir Major Lazer og Justin
Bieber. En hann er einnig að setja
á stofn kvikmyndagerðarskóla.

20%
AFSLÁTTUR

Komdu og leggstu í draumarúmið!

af Regency á meðan
birgðir endast.

Regency er sérlega vandað heilsurúm frá Spring Air.
Gerðu kröfur um gæði – Spring Air stenst þær.

Spring Air REGENCY
heilsurúm með classic botni

Aukahlutir á mynd:
Náttborð og smávara og
Capello lappir

Börkur Sigþórsson ásamt leikurunum Shaun Evans, Roger Allam, Dakota Blue Richards og Sean Rigby. Mynd/Magni Ágústsson

Hver þáttur eins og
kvikmynd að lengd

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

Stærð

Fullt verð

Tilboðsverð

160x200 cm

252.900 kr.

202.320 kr.

180x200 cm

279.900 kr.

223.920 kr.

180x210 cm

309.900 kr.

247.920 kr.

192 x 203 cm

309.900 kr.

247.920 kr.

Uppbygging Spring Air REGENCY heilsudýnunnar
18

5
7

19

9

4

6

1

2

3

8

10

11

20
12

13

21

14

1.
2.
3.

Áklæði
250 g/m2 silki
300 g/m2 sílikon-trefjar
4. 17 mm laserskorið HYP foam
5. 17 mm laserskorið HYP foam
6. 30 g/m2 fylling
7. 50 mm þrýstijöfnunarefni
8. 500 g/m2 fílt
9. Steyptar kantstyrkingar
10. 5 svæða pokagormakerfi
11. 1.000 g/m2 fílt
12. Steyptar kantsyrkingar

15

17

14. 500 g/m2 fílt
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

13. BEVEL gormar. Hæð 10 cm

Holtagörðum, 512 6800
Smáratorgi, 512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafjörður

16

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is

30 g/m2 fylling
12 mm WF foam
Áklæði
Áklæði (litað flauel)
30 g/m2 fylling
17 mm HYP foam
Áklæði (grátt)

Fyrir þínar bestu
stundir

NATURE’S
LUXURY
heilsurúm

Þú finnur nýja
bæklinginn okkar
á www.dorma.is

HELSINKI
rúmgafl

20%

Nature’s Luxury heilsudýna
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.
Fullt verð: 189.900 kr.

Aðeins 142.490 kr.

AFSLÁTTUR

25%

Rúmgafl fæst í svörtu og
hvítu PU leðri og í
gráu áklæði. Stærðir: 120,
140, 160, 180 cm.
Verð að neðan miðað við
rúmbreidd 120 cm.
Fullt verð: 39.900 kr.

AFSLÁTTUR

Aðeins 31.920 kr.
Smáratorg | Holtagarðar
| Akureyri | Ísafjörður

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

www.dorma.is

Leikstjórinn Börkur Sigþórsson leikstýrði þriðja þætti nýrrar syrpu
af bresku sakamálaþáttunum Endeavour. Tökur hófust í lok ágúst
og stóðu í fimm daga, en undirbúningur hófst í júní síðastliðnum.

L

eikstjórinn Börkur Sig
þórsson hefur verið á
Englandi frá því í júní
við tökur á sjónvarps
þáttaröðinni Endeavour.
Þættirnir fjalla um lög
reglufulltrúann Morse á yngri árum
og með aðalhlutverk fara Shaun
Evans og Roger Allam.
Börkur var einn fjögurra leik
stjóra spennuþáttanna Ófærðar,
sem fóru sigurför um heiminn
síðasta vetur, og hefur verkefnum
rignt yfir hann síðan; á meðal þeirra
var þetta. „Ég er búinn að vera með
annan fótinn úti í London í nokkur
ár og er með enskan umboðsmann
en eftir að Ófærð var sýnd í Bret
landi jókst eftirspurnin eftir mér
töluvert. Þannig að það mætti segja
að þetta verkefni hafi komið inn til
mín vegna velgengni Ófærðar,“ segir
Börkur.
Næsta þáttaröð Endeavour telur
fjóra þætti og leikstýrir Börkur þeim
þriðja. Hver þáttur er 90 mínútur að
lengd og krefst mikils undirbúnings,
þá helst við val á leikurum og töku
stöðum.
„Hver þáttur af Endeavour er
sjálfstæð saga og eins og kvikmynd
að lengd, sem er virkilega spenn
andi fyrir leikstjóra að gera. Ferlið

er mjög ólíkt því sem á sér stað til
dæmis við tökur á framhaldsþáttum
líkt og Ófærð, þar sem maður tekur
við söguþræði frá öðrum leikstjóra –
nokkuð sem krefst mikils samstarfs
og samhæfingar milli leikstjóra
og er mjög lærdómsríkt,“ útskýrir
hann.
Tökur á þættinum hófust í lok
síðasta mánaðar og stóðu í rúma
fimm daga. Að sögn Barkar ríkti
góður andi á tökustað og ber hann
aðalleikurunum tveimur vel söguna.
„Leikararnir tóku manni opnum
örmum og voru fagmenn fram í
fingurgóma. Ég var náttúrulega að
koma inn í þriðja þátt og teymið
því orðið vel smurt þegar ég tek við.
Það eina sem gekk erfiðlega var það
að ég hafði tilhneigingu til að kalla
persónu Roger Allams Friday (föstu
dagur), en hún heitir Fred Thursday
(fimmtudagur). Þetta var einhver
meinloka hjá mér og var hætt að
vera fyndið undir lokin. Þetta var
mjög skemmtilegt verkefni en mikil
keyrsla enda mikið efni sem þurfti
að skjóta á frekar stuttum tíma
miðað við lengd handritsins.“
Í vetur mun Börkur leikstýra
sinni fyrstu kvikmynd í fullri lengd
og verður hún framleidd af fram
leiðslufyrirtækinu RVK Studios og

Vanur maður
Tökumaðurinn G. Magni Ágústsson
vann að gerð þáttarins með Berki.
Magni er reynslumikill tökumaður
og hefur meðal annars unnið
við bresku sjónvarpsþættina um
Wallander.
„Ég eiginlega plataði hann í
þetta með mér. Hann er orðinn
svo reynslumikill, þekkir umhverfið vel og kann að fóta sig í
því. Við höfum unnið mikið saman
og kunnum því á hvor annan sem
kemur sér vel þegar keyrslan er
svona mikil,“ segir Börkur um samstarfið við Magna.

Agnesi Johansen. Auk þess bíða
hans nokkur erlend verkefni.
Inntur eftir því hvort hann sé
þá endanlega búinn að skipta ljós
myndun út fyrir leikstjórn segir
Börkur að starfsgreinarnar kallist á
og því muni hann aldrei segja skilið
við ljósmyndun. „Ljósmyndunin er
stór partur af mér og ég hef ekki sagt
skilið við hana, en faglegur fókus er
á leikstjórn. Annars vinnur þetta vel
saman og ég er alltaf með mynda
vélina á mér,“ segir hann að lokum.
sara@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

R E Y K J AV Í K U R N Æ T U R
Ný fatalína frá Geysi kemur í verslanir okkar í dag

Geysir Skólavörðustíg 7 & 16 & Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti, Akureyri. Geysir, Haukadalur. Sími 519 6000 — geysir.com

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Bakþankar

Óttars
Guðmundssonar

Í draumaheimi

Í

febrúarmánuði árið 1930 heimsótti Helgi Tómasson, yfirlæknir
á Kleppi, Jónas Jónsson frá Hriflu,
dómsmálaráðherra, þar sem hann
lá veikur í flensu. Erindi læknisins
var að skýra sjúklingnum frá þeim
grun sínum að hann væri haldinn
alvarlegum geðsjúkdómi. Helgi taldi
að Jónas væri ekki lengur í eðlilegum
tengslum við raunveruleikann og
því bæri honum að segja af sér. Þessi
stutta sjúkraheimsókn varð tilefni
mikilla pólitískra deilna. Yfirlæknirinn var rekinn úr stöðu sinni og Jónas
réð nýjan. Íslenskir geðlæknar hafa æ
síðan neitað staðfastlega að tjá sig um
geðheilsu framsóknarmanna.
Íslenskir stjórnmálamenn veita
sjaldan innsýn inn í hugarfylgsni
sín, enda segja menn venjulega
ekkert nema í samráði við sérstaka
almannatengla. Nýleg ummæli fyrrum forsætisráðherra eru þó gleðileg
undantekning. Hann fór með himinskautum og opinberaði drauma
sína og þrár. Stjórnmálaátök samtímans voru orðin að orrustunni við
Waterloo og hann sjálfur umbreyttist
í Wellington lávarð. Fylgismenn
hans í Framsóknarflokknum voru
fótgöngulið Englendinga sem beið
komu Napóleons með brugðna
byssustingi. Andstæðingurinn virtist
vera hið fjölþjóðlega samsæri sem
formaður flokksins hefur orðið fyrir,
þar sem beitt er hlerunum, njósnum
og alls konar bolabrögðum.
Heimskapítalisminn, Evrópusambandið og svikulir blaðasnápar
reyna að hafa manninn undir en Sigmundur Wellington kemur ósigraður
úr hverri raun. Hann gefst aldrei
upp þótt skuggalegir skíthælar reyni
að drepa hann. Púðurreykur fyllir
loftin blá og jakkafataklæddir menn
með sólgleraugu elta formanninn á
röndum, brjótast inn í tölvuna hans
og bjóða uppá bjálkakofafundi. Vonandi meiða óbreyttir framsóknarmenn sig ekki á hvössum byssustingjunum. Hvað ætli Helgi heitinn
Tómasson hefði sagt um raunveruleikaskyn þessa framsóknarmanns?

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA
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