
—  M e s t   l e s n a   dag b l a ð   á   Í s l a n d i * —1 8 .  t ö l u b l a ð  1 7 .  á r g a n g u r l a u g a r d a g u r   2 1 .  j a n ú a r  2 0 1 7

FrÍtt

MIÐASALA Á MAK.IS OG Á HARPA.IS

AMABADAMA 
 & SinfóníaNord

HOF 4. FEBRÚAR OG HARPA 25. FEBRÚAR

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is SÝNT Í HOFI

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

... allt sem þú þarft

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

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

plús 2 sérblöð  l  F ó l k  l  at v i n n a 

CIA-skjöl  
á netinu  
➛10

Leitin að Birnu 
Grímur og teymið  
➛4, 26

Prófessor 
Spútnik 

➛20

Inga Dóra Sigfúsdóttir ræðir sláandi niðurstöður  
rannsóknar um að æ fleiri íslenskar stúlkur skaði  

sig. Hún og eiginmaður hennar tóku nýlega í fóstur 
flóttadreng frá Kúrdistan. ➛35

Boðar tíma  
  aðgerða

„Tíma orðræðu er lokið. Nú er kom inn tími 
aðgerða,“ sagði Donald John Trump þegar 

hann tók við sem 45. forseti Bandaríkjanna í 
skugga mótmæla. ➛24



Kvenþjálfarar mættust í körfubolta

Breiðablik vann góðan sigur á KR í fyrstu deildinni í körfubolta kvenna í gær. Blikar skoruðu sextíu stig gegn 55 stigum KR-inga. Þjálfararnir, Heið-
rún Kristmundsdóttir og Hildur Sigurðardóttir, horfa hér einbeittir á leikinn en þrjár konur þjálfa lið í deildinni . Fréttablaðið/anton brink

Veður

Snýst í suðvestanátt með skúrum en á 
fjallvegum má búast við slydduéljum 
eða krapa. Á N- og A-landi er þó úrkomu-
lítið og ætti að sjást vel til sólar. Það 
kólnar lítið eitt þegar líður á daginn, og 
hiti víða 0 til 5 stig. sjá síðu 44

Umhverfis jörðina
Sigling frá Hawaii til Ástralíu | 30.sept. – 23. okt

Verð frá: 809.900 kr.

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS

og 12.500 Vildarpunktar.
Á mann m.v. 2 í ytri klefa með svölum með 
Celebrity Solstice.  
Verð án Vildarpunkta: 819.900 kr.  
Fararstjóri er Þóra Valsteinsdóttir.

Vill kaupa hlut  
í virkjuninni

Reykjavík Fulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins í velferðarráði Reykja-
víkurborgar leggja til að dregin 
verði til baka sú ákvörðun að starfs-
fólk Reykjavíkurborgar fái aðgang í 
sund sér að kostnaðarlausu. Tillagan 
er rökstudd með því að flestir starfs-
menn borgarinnar séu langt yfir lág-
markslaunum og hafi ekki þörf fyrir 
niðurgreiddar sundferðir. Tillagan 
var lögð fram í framhaldi af því að 
tillaga var samþykkt í velferðarráði 
um að sundferðir og bókasafnsskír-
teini verði gjaldfrjáls fyrir atvinnu-
lausa Reykvíkinga og einstaklinga 
með fjárhagsaðstoð frá borginni.

Áslaug Friðriksdóttir, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins, segir í sam-
tali við Fréttablaðið að sér finnist 
rétt að ræða hvort þessi styrkur sé 
sjálfsagður. „Og ef þetta er líkams-
ræktarstyrkur eins og mörg fyrir-
tæki greiða að þá hlýtur það að vera 
launakostnaður. Mér finnst eðlilegt 
að þetta sé gegnsærra og það er það 
sem ég er að fara með þessu.“

Áslaug segir að tillögunni hafi 
verið frestað í velferðarráði í gær 
og býst við því að hún verði rædd í 
borgarráði. „Mér finnst allt í lagi að 
leggja þetta til. Ef það koma einhver 
rök fyrir því að þetta eigi að vera, að 
þetta sé sjálfsagt og allt fært rétt, þá 
bara skoðum við það,“ segir Áslaug.

Magnús Már Guðmundsson segir 
að starfsfólki hafi staðið til boða 
sundferðir sér að kostnaðarlausu 
í langan tíma. „Þetta átti um tíma 
einnig við um söfn og Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinn en var tekið af. En 
sundið er ennþá inni og það er bara 
liður í því að gera vel við starfsfólk og 
heilsuefling í leiðinni,“ segir Magnús 
Már. Hann tekur fram að ekkert af 
þessu eigi við um kjörna fulltrúa.

Ókeypis sundferðir 
heyri sögunni til
Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins leggur til að starfsmenn borgarinnar fái ekki 
ókeypis í sund. Vill umræðu um málið í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Samfylk-
ingar telur mikilvægt að gera vel við starfsfólk og efla heilsu.

nokkrir gestir voru á leið í laugardalslaugina í gær. Stök sundferð kostar 950 
krónur. Magnús Már segir það lið í heilsueflingu að gefa starfsmönnum ókeypis 
aðgang. Fréttablaðið/Ernir

Starfsmenn sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu fá ólík boð eftir því 
hvar þeir eru. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Kópavogi fá starfsmenn 
bæjarins hvorki ókeypis á bókasafn 
né í sund en í Mosfellsbæ fá starfs-
menn árskort í sund sér að kostnað-
arlausu. „Það var gert á vegum þess 
að við erum heilsueflandi samfélag 
og viljum hvetja fólk til hreyfingar,“ 
segir Aldís Stefánsdóttir, forstöðu-
maður þjónustu og samskipta, hjá 
Mosfellsbæ. jonhakon@frettabladid.is

viðskipti Borgarbyggð hefur borist 
tilboð í 0,93 prósenta eignarhlut sveit-
arfélagsins í Hellisheiðarvirkjun frá 
einkahlutafélaginu MJDB. Byggðarráð 
hefur falið sveitarstjóranum Gunn-
laugi A. Júlíussyni að ræða við með-
eigendur Borgarbyggðar í eigninni, 
Reykjavíkurborg og Akraneskaupstað.

Þetta kemur fram í fundargerð 
byggðarráðsins vegna fundar þess 
síðasta fimmtudag. Hellisheiðar-
virkjun er í eigu Orku náttúrunnar, 
dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur 
(OR). Eins og Fréttablaðið greindi frá 
hafnaði stjórn OR tilboði sem barst 
2. desember í virkjunina. Kom þá fram 
að engin ákvörðun hefði verið tekin 
um sölu virkjanasamstæðu OR og að 
slíkt væri ekki á færi stjórnar heldur 
eigenda fyrirtækisins. Farið var með 
tilboðið sem trúnaðarmál og ekki 
greint frá því hver lagði það fram eða 
upphæð þess. Reykjavíkurborg á 93,54 
prósenta hlut í OR og Akraneskaup-
staður 5,53 prósent. – hg

samfélag Kvikmyndastjarnan 
Jackie Chan, lék í eigin áhættuat-
riðum á Íslandi fyrir myndina Kung 
Fu Yoga. Það þarf svo sem ekki að 
koma á óvart enda hefur hann 
aldrei notað tvífara til að sjá um 
sín áhættuatriði. En Chan, sem er 
orðinn 62 ára, fór í aðgerð í London 
aðeins nokkrum dögum fyrr og átti 
því erfitt með að beita sér af fullum 
krafti.

Chan var í Singapore í gær að 
kynna myndina þar sem hann 
sagðist hafa þurft að leita til læknis 
vegna verkjar í fætinum en eftir 
skoðun var ákveðið að senda hann 
í aðgerð. Hann flaug svo til Íslands 
skömmu síðar. „Ég hefði geta stöðv-
að framleiðsluna til að jafna mig. En 
eftir að hafa ferðast til Íslands ákvað 
ég að gera þetta sjálfur. Þetta var svo 
stór mynd að ég gat ekki látið allt 
fólkið bíða bara eftir mér,“ sagði 
Chan á blaðamannafundi.

Tökur á myndinni fóru meðal 
annars fram í Skaftafelli og við 
Svínafellsjökul og þurfti Chan að 
leika í ísköldu vatni samkvæmt frá-
sögn hans. „Ég þurfti að stinga mér 
ofan í ískalt vatn í tíu stiga frosti,“ 
sagði hasarhetjan. Í myndinni leikur 
hann kínverskan fornleifafræðing 
að nafni Jack sem reynir að finna 
týndan fjársjóð Magadha-veldisins 
ásamt indverska prófessornum 
Ashmita og aðstoðarmanninum 
Kyra. Amyra Dastur og Disha Pat-
ani leika aðalhlutverkin. Myndin 
verður frumsýnd um helgina í 
Singapore. – bb

Lét Ísland ekki 
stoppa sig

Hasarhetjan Jackie Chan er enn í fullu 
fjöri. nordiCpHotoS/GEtty

Ef þetta er líkams-
ræktarstyrkur eins 

og mörg fyrirtæki greiða að 
þá hlýtur það að vera launa-
kostnaður. Mér 
finnst eðlilegt 
að þetta sé 
gegnsærra.

Áslaug Friðriksdóttir
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Af öllu hjarta

EIN STÆRSTA ÚTSALA LANDSINS

Ú T S A L A

facebook.com/kringlan.iskringlan.is

VERÐLÆKKUN
ENN MEIRI

SUNNUDAGUR

1 3 – 1 8
1 0 – 1 8
LAUGARDAGUR   GERÐU FRÁBÆR KAUP
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ÍTALARNIR ERU MÆTTIR TIL LEIKS. PANDA MEÐ EÐA ÁN FJÓRHJÓLDRIFS!
KOMDU OG REYNSLUAKTU NÝJUM FIAT. VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR, RJÚKANDI HEITT KAFFI Á KÖNNUNNI

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI ÞVERHOLT 6 · 270 MOSFELLSBÆR · SÍMI: 534 4433 · WWW.ISBAND.IS
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LögregLumáL Lögreglan og leitar-
fólk hefur keyrt um slóða og stíga 
í grennd við höfuðborgarsvæðið 
á Kia Rio bifreið til að fá úr því 
skorið hvar er fært fyrir slíka bif-
reið. Vegurinn á Strandarheiði upp 
að Keili, þar sem björgunarsveitir 
stóðu fyrir mikilli leit síðustu þrjá 
daga, er malarvegur og frekar stór-
grýttur. Hann reynist erfiður á köfl-
um fyrir almenna fólksbíla. Margar 
ábendingar hafa borist lögreglu um 
mannaferðir á svæðinu um helgina.

Lögreglan hefur lagt alla áherslu 
á að kortleggja ferðir rauða bílsins 
sem Birna Brjánsdóttir var að öllum 
líkindum farþegi í, að morgni laug-
ardagsins 14. janúar. Fram hefur 
komið að um fjórir tímar eru óút-
skýrðir af ferðalögum bílsins eftir 
að Birna Brjánsdóttir hvarf. Ásgeir 
Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn 
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu, segir að vegna þessa rúma tíma-
ramma komi stórt svæði til greina 
til leitar. „Eins og staðan er núna þá 

erum við að tala um stóran hluta af 
suðvesturhorninu sem við getum 
ekki útilokað. Við erum að tala um 
Borgarnes, Selfoss og allt Reykjanes-
ið. Svo má bara draga hring á milli.“

Ásgeir segir að þegar svæðið sé 
afmarkað sé jafnframt tekið tillit 
til þess kílómetrafjölda sem ekinn 
var á tímabilinu sem skipverjarnir 
á Polar Nanoq höfðu bílinn til 
umráða. Bíllinn er bílaleigubíll og 
því er grannt fylgst með akstri bíls-
ins hjá hverjum leigutaka fyrir sig.

Þegar þetta er skrifað hafa alls 
292 björgunarsveitarmenn tekið 

þátt í leitinni að Birnu Brjánsdótt-
ur. Björgunarsveitirnar komu fyrst 
formlega að málinu á sunnudags-
kvöld. Sporleitarhundurinn Perla 
var fengin til að rekja slóð Birnu frá 
skemmtistaðnum Húrra en slóðin 
kólnaði við Laugaveg 31.

„Á mánudeginum var ákveðið að 
kalla út sérhæft leitarfólk og kanna 
mjög vel svæðið í 300 metra radíus 
frá þessum punkti þar sem slóðin 
hvarf. Það fólk fór inn í öll port, 
kjallara, ruslageymslur og rusla-
fötur. Það velti við hverjum steini,“ 
segir Þorsteinn G. Gunnarsson, upp-
lýsingafulltrúi Landsbjargar.

Á mánudag var einnig leitað í 
Urriðaholti og í Flatahrauni þar 
sem farsími Birnu tengdist síma-
mastri á gömlu slökkvistöðinni. „Á 
þeim tímapunkti höfðum við ekkert 
annað,“ segir Þorsteinn.

Seint á mánudagskvöld fundust 
Dr. Martens skór Birnu við Hafnar-
fjarðarhöfn. Þá fór mikið púður í 
að kemba höfnina. Átta kafarar frá 

ríkislögreglustjóra og Landhelgis-
gæslunni leituðu hennar í höfninni. 
Þá var notaður ómannaður dverg-
kafbátur sem ber nafnið Gavia og 
er íslenskt hugvit. „Þetta er frábært 
tæki til að geta nánast ljósmyndað 
fyrir okkur botninn,“ segir Ásgeir 
Þór.

Í gær fór mesta púður björgunar-
sveitanna og lögreglu í að skipu-
leggja leit helgarinnar sem verður 
ein sú umfangsmesta sem ráðist 
hefur verið í. Björgunarsveitarfólk af 
Suðurlandi og Vesturlandi hefur 
verið kallað til leitarinnar og leitin 
hefur verið skipulögð í þaula. Hafa 
svæði verið útilokuð sem eru ófær 
bílum eins og Kia Rio sem notast 
var við. 

„Í þessu máli eru vísbendingar af 
gríðarlega skornum skammti svo 
það er ekkert sem segir okkur að við 
eigum að bera niður á einum stað 
frekar en öðrum,“ segir Þorsteinn. 
snaeros@frettabladid.is

Svæði útilokuð sem eru ófær Kia Rio
Ein umfangsmesta leit björgunarsveitanna, leitin að Birnu Brjánsdóttur, fer fram um helgina. Ráðist var í skipulag og útreikninga í gær 
til að útiloka ákveðin svæði frá leitinni. Fjórar klukkustundir eru óútskýrðar í ferðum rauða bílsins sem skipverjarnir voru á og nær 
fullvíst er að Birna Brjánsdóttir hafi verið farþegi í. Um 300 manns hafa þegar tekið þátt en von er á að mun fleiri leiti um helgina. 

Hundarnir  
ótrúlega nákvæmir

Lögregla og björgunarsveitir hafa 
nýtt sér leitarhunda við leitina 
að Birnu Brjánsdóttur. Sporleitar-
hundurinn Perla fékk lyktarsýni 
af Birnu áður en leitin hófst og 
rakti svo ferðir hennar frá Húrra 
að Laugavegi 31. Perla var einnig 
fengin til að leita hennar í Flata-
hrauni en án nokkurs árangurs.

Annars staðar hefur snjóflóða-
leitarhundum verið beitt við leit. 
Hundarnir eru þjálfaðir til að leita 
að fólki á víðavangi. „Þegar þeir 
merkja eitthvað þá er yfirleitt 
fótur fyrir því. Hvert einasta tilvik 
þar sem hundur gefur eitthvað 
til kynna er skoðað mjög gaum-
gæfilega,“ segir Þorsteinn G. 
Gunnarsson, upplýsingafulltrúi 
Landsbjargar. 

MIðbær reyjkavíkur 
300 metra radíus frá staðnum sem   
sem Birna hvarf við Laugarveg 31.

urrIðaholt
vísbending: Sími Birnu benti til 
þess að hann væri á leið hingað 
þegar slökkt var á honum.

Flatahraun
vísbendíng: Símamastur  
nam síma Birnu.

haFnarFjarðarhöFn
vísbending: Skór Birnu.

hvaleyrarvatn
Lögreglan fór í tvígang að  
Hvaleyrarvatni vegna orðróms  
um að þar væri eitthvað að finna.

StrandarheIðI
vísbending: Bílljós á veginum  
að morgni laugardags sáust  
frá Reykjanesbraut.

Við erum að tala um 
Borgarnes, Selfoss 

og allt Reykja-
nesið. Svo má 
bara draga 
hring á milli.
Ásgeir Þór Ásgeirs-
son, yfirlögreglu-
þjónn

✿ Leit björgunarsveitanna að Birnu 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi beiðni á allar svæðisstjórnir björgunarsveita á landinu um 
að leggja til mannskap í umfangsmikla leit að Birnu Brjánsdóttur. Verður leitin ein sú viðamesta sem 
hefur farið fram hér á landi í áraráðir. 

Leitarsvæðið
björgunarsveitir munu 
fínkemba suðvestur horn 
íslands.
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Flísar 30-60% • BRAUÐRISTAR, kaffivélar & handþeytarar (ELECTROLUX) 30% 
Ryksugur 20-30% • blandarar 25-45% • parket 30% • Ljós 30-50%

Blöndunartæki (damixa) 25% • Rafmagnsverkfæri 20-40% • Handverkfæri 20-40% 
Verkfæratöskur 30-40% • Háþrýstidælur 30% • MÁLNING 25% 

áltröppur og stigar 25% • Vinnuskór 25-40% • hnífapör, matarstell & glös 25% 
Pottar, pönnur & bökunarvara 30% • plastkassar 25-50%

 útivistarfatnaður (true north) 30% • Jólavörur 50-70% • Gjafavara 25-50%
 Kerti & gerviblóm 30% • pottaplöntur 30-50% 

Innihurðir 20-40%  ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

mörg þúsund vörur á súper afslætti

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

54.900kr
64.990 kr

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

ÞÚ SPARAR: 10.090 KR.

60%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ
HLUTI AF BYGMA

Byggjum á betra verði Vefverslun husa.is

3 ltr 

2.246kr
2.995 kr

Jotun vegg- og 
loftamálning
3 ltr.
7119781-83

25%
afsláttur

33%
afsláttur

158
fylgihlutir

Hleðsluborvél
20V, 2 stk. Li-ion rafhlöður, 
158 fylgihlutir.
5244839

29.995 kr
19.995kr
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Leitað í rústunum

Íranskt björgunarfólk leitaði í gær í rústum hinnar fimmtán hæða Plasco-byggingar í höfuðborginni Teheran. 
Byggingin hrundi í eldsvoða á fimmtudag. Fjöldi slökkviliðsmanna var inni í byggingunni þegar hún hrundi 
og er talið að tuttugu þeirra hafi farist. Nordicphotos/AFp

Ísland er best tengda land Norðurlandanna við Bandaríkin. FréttABlAðið/Vilhelm

Samgöngur Reykjavíkurborg hyggst 
verja meiri fjármunum til viðgerða 
og endurnýjunar á malbiki á þessu 
ári en nokkru sinni áður. Fjárhagsá-
ætlun gerir ráð fyrir 1.460 milljónum 
króna til verkefnisins og er það ríf-
lega tvöföldun frá því í fyrra.

Áhersla er lögð á endurnýjun bæði 
með fræsingu og malbikun, sem og 
malbikun yfirlaga og er það gert til 
að koma í veg fyrir miklar og kostn-
aðarsamar viðgerðir síðar. Áætlað er 
að slík endurnýjun verði í ár 243.000 
fermetrar eða sem nemur um 32 
kílómetrum í lengd gatna. Að auki, 
og fyrir utan fyrrgreindan kostnað, 
kemur nýtt malbik á götur sem end-
urnýjaðar eru frá grunni, s.s. endur-
gerð Hafnarstrætis milli Pósthús-
strætis og Tryggvagötu, sem og vegna 
endurgerðar gatnamóta Lækjargötu 
og Geirsgötu. Þá eru framkvæmdir 

Vegagerðarinnar á stofnbrautum 
ekki inni í þessum tölum, segir í frétt 
borgarinnar.

Borgarráð heimilaði á fundi sínum 
í gær að malbikunarframkvæmdir 
ársins yrðu boðnar út. Gerð hefur 
verið áætlun um endurnýjun og 
viðgerðir á malbiki á götum borgar-
innar til næstu fimm ára. Í fjárhagsá-
ætlun 2017 til 2021 er lagt til að varið 
verði 8.380 milljónum króna til verk-
efnisins.

Fyrstu þrjú árin (2017-2019) verð-
ur áhersla lögð á endurnýjun mal-
biksyfirlagna einkum á umferðar-
þungum götum til að koma í veg fyrir 
miklar og kostnaðarsamar viðgerðir 
síðar. Á árunum 2020-2021 er ætl-
unin að endurnýja fjölmargar götur 
sem þá hafa náð líftíma sínum og eru 
það einkum íbúðagötur í Breiðholti, 
Árbæ og Grafarvogi.  – shá

Borgin malbikar fyrir 8,3 
milljarða á næstu árum

tvöfalt meira verður lagt af malbiki innan borgarmarkanna í ár en í fyrra. FréttA-
BlAðið/GVA

LögregLumáL Yfirheyrslum yfir 
mönnum tveimur sem grunaðir eru 
um að tengjast hvarfi Birnu Brjáns-
dóttur lauk á áttunda tímanum 
í gær og voru þeir fluttir á Litla-
Hraun. Ekki er líklegt að mennirnir 
verði yfirheyrðir um helgina nema 
nýjar vísbendingar komi fram í mál-
inu. Hinir grunuðu voru áður hafðir 
í einangrun á lögreglustöðinni við 
Hverfisgötu.

Mennirnir voru handteknir um 
hádegisbil á miðvikudag af íslensk-
um sérsveitarmönnum um borð í 
Polar Nanoq. Þriðji maðurinn var 
handtekinn síðar sama dag í togar-
anum grunaður um að búa yfir upp-
lýsingum um hvarf Birnu. Lögreglan 
sleppti honum í gær og er hann 
frjáls ferða sinna.

Skipverjarnir tveir höfðu um 100 
klukkustundir til þess að samræma 
framburð, sé miðað við það að 
Birna hvarf snemma á laugardags-
morgun en mennirnir ekki hand-
teknir fyrr en í hádeginu á miðviku-
degi þegar íslenskir sérsveitarmenn 
komu um borð í grænlenska togar-
ann og voru mennirnir þá skildir að.

Blóð fannst í Kia Rio bifreiðinni 
sem  annar mannanna sem situr 
nú  í gæsluvarðhaldi var með á 
leigu.  Telur lögreglan líklegt að 
blóðið sé úr Birnu. Það á þó eftir að 
staðfesta endanlega með DNA rann-
sóknum en sýnið var sent til útlanda 
til nánari greiningar. Hefur lög-
reglan beðið um forgangsrannsókn 
á sýnunum. Lögreglan haldlagði bif-
reiðina síðastliðinn þriðjudag. 

Rannsókn tæknideildar lög-
reglunnar um borð í Polar Nanoq 
hefur jafnframt leitt í ljós nokkuð 
af gögnum sem lögregla telur að 
geti komið að gagni við að upplýsa 
málið.   Mennirnir voru úrskurð-
aðir á grundvelli 211. gr. almennra 
hegningarlaga sem fjallar um mann-

dráp í tveggja vikna gæsluvarðhald.  
Ákæruvaldið kærði þann úrskurð en 
það vildi fá fjóra vikur.

Ekki er venjan að Hæstiréttur taki 
sér langan tíma til að dæma þegar 
gæsluvarðhaldsúrskurðir eru kærð-
ir, jafnan tvo til þrjá daga. Úrskurð-
urinn var ekki kominn þegar Frétta-
blaðið fór í prentun í gær.

Lögreglan óskaði í gær  eftir að 
ná tali af ökumanni af hvítum 
bíl sem var ekið vestur Óseyrar-
braut í Hafnarfirði laugardaginn 
14. janúar um klukkan hálf eitt. Tók 
lögreglan skýrt fram í tilkynningu 
að ökumaðurinn er ekki grunaður 
um neitt misjafnt, en að hann gæti 
hugsanlega búið yfir upplýsingum 
sem gagnist lögreglu við rannsókn 
á hvarfi Birnu Brjánsdóttur.
Lögreglan sagði í gær að fólk 
hefði haft samband sem hafi orðið 
fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera frá 
Grænlandi. Fréttir af hvarfi Birnu 
eru mest lesnu fréttirnar í græn-
lenskum fjölmiðlum þessa dagana 
og eru einnig áberandi í Færeyjum 
og öðrum Norðurlöndum. – þea

Ekki yfirheyrðir nema 
nýjar vísbendingar finnist

viðSkipti Markaðssvæðum fyrir 
sjávarfang frá Íslandi fjölgar í takt 
við heilsársflugleiðir frá Keflavíkur-
flugvelli og það er því farþegaflug 
til og frá landinu sem býr til nýja 
markaði fyrir sjávarútveginn. 
Þannig vinna ferðaþjónustan og 
sjávarútvegurinn saman að því að 
stórauka útflutningstekjur þjóðar-
innar.

Þetta kom fram í máli Birgis Öss-
urarsonar, sölu- og markaðsstjóra 
Ice Fresh Seafood, á ráðstefnu 
á dögunum á vegum Isavia og 
Kadeco um tengsl Keflavíkurflug-
vallar við atvinnuuppbyggingu í 
sjávarútvegi. Þar fjallaði Birgir um 
mikilvægi flugsins fyrir útflutning á 
ferskum fiski, en fyrirtækið er í eigu 
Samherja.

Á fundinum kom fram, eins og 
Kjartan Eiríksson, framkvæmda-
stjóri Kadeco, reifaði í fundarlok, 
að líkt og þekkt væri erlendis 
kæmi stór hluti af hagvexti þjóða 
til af þeim ólíku starfsgreinum 
sem nýttu sér nálægð við flugvelli. 
Góðar tengingar væru nauðsyn-
legur hluti af nútíma alþjóðavið-
skiptum. 

Bjarki Vigfússon, hagfræðingur 
hjá Íslenska sjávarklasanum, 
fjallaði um hversu mikill hluti 
botnfiskverkunar hefur togast í átt 
að suðvesturhorni landsins. 

Bjarki sagði nú mikilvægara að vera 
nálægt neytandanum heldur en auð-
lindinni hvað sjávarútveginn varðar. 

Farþegaflugið býr  
til nýja fiskmarkaði
Beint samhengi er á milli fjölgunar heilsársflugleiða frá Keflavíkurflugvelli og 
nýrra markaða fyrir fisk. Góðar flugtengingar gjörbreyta landfræðilegri stöðu 
Íslands. Vanmetið hvað flugvöllurinn hefur skapað mikið fyrir sjávarútveg.

Flugfiskurinn  
verðmætari
l 40% hærra verð fæst fyrir 

ferskan fisk en frosinn á Banda-
ríkjamarkaði.

l Fjölgun heilsársáfangastaða 
opnar strax nýja markaði fyrir 
ferskan fisk.

l Vöxtur ferðaþjónustunnar hefur 
gríðarlega jákvæð áhrif á sjávar-
útveginn.

l Heildarvistsporið af fiski sem 
flogið er með frá Íslandi til 
Frakklands er minna en af fiski 
sem ekið er frá Noregi til Frakk-
lands.

Það fáist meðal annars með því 
að vera nálægt mikilvægustu flutn-
ingaleiðunum.

„Vanmetið er hversu mikill virð-
isauki hefur skapast í sjávarútvegi 
út af Keflavíkurflugvelli og þá sér-
staklega í tengslum við leiðakerfi 
Icelandair. 

Þetta er ein af ástæðunum fyrir 
því að íslenskur sjávarútvegur er 
leiðandi í heiminum,“ sagði Mikael 
Tal Grétarsson, forstöðumaður 
útflutnings hjá Icelandair Cargo.

Mikael sagði mikinn áhuga hjá 
kaupendum að vita hvert kol-
efnissporið er af íslenskum fiski 
sem fluttur er með flugi á markaði 
erlendis. 
svavar@frettabladid.is

 

skipverjarnir tveir hafa nú verið færðir 
á litla-hraun. FréttABlAðið/ANtoN  
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JURTADRYKKIR
Beint úr íslenskri náttúru. Kvef og 

flensa, tökum enga sénsa!

PROTEIN CHIPS
Bragðgott snakk.  20 g af próteini.

Aðeins 1,9 g fita. 1,4 g trefjar. 148 kaloríur.

BETTER YOU
Vegan fæðubótarefni.

OATLY 
HAFRAMJÓLK
Í grautinn, kaffið eða 
ein og sér.

PROPUD
Próteinbúðingur fyrir kröfuharða.

SUPERFRUIT FOODS
Lífrænar ofurvörur.

WILD NUTRITION
„Food grown“ vítamín. Án auk- og fylliefna.

BEAN CRISPS
Hollara snakk unnið úr baunum.

CARBZONE LÁG KOLVETNA TORTILLUR
Enginn sykur, hlaðið af próteini, 

hollri fitu og trefjum.

ALLT FYRIR HEILSUNA

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

Nýtt í Hagkaup

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Nýtt í Hagkaup



Mörgum sinnum hafa borist fréttir um voðaverk utan úr heimi. Órói hefur sett 
mark á okkur. Spilum vel úr okkar fé hér á Íslandi. Ást og friður allt árið.

Landvarðanámskeið
Umhverfisstofnun auglýsir námskeið í landvörslu. 
Þátttaka í námskeiðinu veitir landvarðaréttindi. 
Námskeiðsgjald er kr. 155.000. 

Námskeiðið hefst 9. febrúar og lýkur 5. mars. 
Kennt er um helgar og á kvöldin á virkum dögum. 
Hluti námskeiðsins verður kenndur í fjarkennslu. 
Námskeiðið er háð því að næg þátttaka náist. 

Dagskrá námskeiðsins má finna á heimasíðu 
stofnunarinnar www.umhverfisstofnun.is., og 
þar er einnig umsóknareyðublað. Skilyrði er 
að umsækjendur séu fæddir 1997 eða fyrr. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar.

Nánari upplýsingar veitir Jón Björnsson hjá 
Umhverfisstofnun, jonb@ust.is
*Ath, öll kennsla og námsgögn eru á íslensku.

Skemmtileg störf í náttúru Íslands 9. febrúar til 5. mars

Sjá nánar á  
umhverfisstofnun.is
Námskeiðið spannar rúmar 100 klst. 
og megin umfjöllunarefni er:
 » Landverðir, helstu störf
 » Náttúruvernd og stjórnsýsla 

náttúruverndarmála 
 » Verðmæti friðlýstra svæða, náttúra, 

menning og saga
 » Gestir friðlýstra svæða
 » Mannleg samskipti
 » Náttúrutúlkun, fræðsla á friðlýstum 

svæðum, bóklegt og verklegar 
æfingar 

 » Vinnustaður landvarða
 » Öryggisfræðsla

 
 

 
Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2017 

 
 

Lýðheilsusjóður óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til 
heilsueflingar og forvarna á sviði geðræktar, næringar, hreyfingar 
og tannverndar auk áfengis-, vímu- og tóbaksvarna. 
 
Áhersla er lögð á eftirfarandi:  
 Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu.  
 Árangursríkar áfengis- og vímuvarnir.  
 Aðgerðir sem miða að heilbrigðu mataræði og hreyfingu.  
 Aðgerðir til að draga úr tóbaksnotkun. 
 Verkefni sem beinast að minnihlutahópum til að stuðla að jöfnuði til heilsu. 
 Forvarnir gegn sjálfsvígum. 

Við úthlutun verður tekið mið af lýðheilustefnu velferðarráðuneytisins, sbr. skjalið 
Lýðheilsustefna og aðgerðir sem stuðla að heilsueflandi samfélagi –  
með sérstakri áherslu á börn og ungmenni að 18 ára aldri. (Útg. 2016) 

Verkefni sem uppfylla eftirtalin skilyrði hafa forgang: 

-   Verkefni sem unnin eru í víðtæku samstarfi hagsmunaaðila í samfélaginu. 
-   Verkefni með eigin fjármögnun og/eða aðra fjármögnun. 

 

Verkefnin eiga að byggja á faglegum grunni og hafa raunhæf og skýr markmið. 
Gera þarf grein fyrir því hvernig árangur verkefnis verður metinn og skal skila 
framvinduskýrslu að verkefni loknu.  

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017 og skal sótt um á vefsvæði 
Lýðheilsusjóðs, http://lydheilsusjodur.sidan.is/pages/.  

Nánari upplýsingar í síma 510 1900 eða á vef Embættis landlæknis.  
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum í gegnum vefsvæði sjóðsins. 

Embætti landlæknis - Barónsstíg 47 - 101 Reykjavík - Sími 5101900 - lydheilsusjodur@landlaeknir.is - www.landlaeknir.is 

Hafnarfjörður Meirihluti bæjar-
stjórnar Hafnarfjarðar ákvað á bæj-
arstjórnarfundi síðastliðinn mið-
vikudag að hækka laun sín um 44 
prósent og fylgja þar með ákvörðun 
kjararáðs um hækkun þingfarar-
kaups. Meirihlutinn telur að fyrst 
þingmenn ætli ekki að aðhafast um 
sína launahækkun sé það óráðið 
að bæjarfulltrúar hlutist til um sín 
laun.
Eftir launahækkun kjörinna fulltrúa 
reiknast Fréttablaðinu til að oddviti 
Bjartrar framtíðar verði með rúmar 
900 þúsund krónur í mánaðarlaun 
fyrir stjórnunarstörf og setu í hinum 
ýmsu nefndum og oddviti Sjálf-
stæðisflokksins verði með um 850 
þúsund krónur.

Gunnar Axel Axelsson, oddviti 
Samfylkingar, gagnrýnir launa-
hækkunina. „Við lögðum það til 
strax í október að þessi dæmalausa 
ákvörðun kjararáðs myndi ekki hafa 
áhrif á laun bæjarfulltrúa. Var mál-
inu frestað þar til að Alþingi hefði 
tekið málið fyrir sem enn hefur ekki 
verið gert. Samt sem áður er þessi 
hækkun keyrð í gegn,“ segir Gunn-
ar Axel.

Laun kjörinna sveitarstjórnar-
fulltrúa eru í langflestum sveitar-
félögum hlutfall af þingfararkaupi 

þingmanna. Önnur sveitarfélög 
á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki 
tekið ákvörðun um að fara eftir 
hækkun kjararáðs en heimildir 
Fréttablaðsins herma að önnur 
sveitarfélög muni fylgja í humátt 
á eftir Hafnarfirði og hækka laun 
bæjarfulltrúa um 44 prósent.

„Í rauninni ákváðum við í júlí 
síðastliðnum að tengja laun bæjar-
fulltrúa við þingfararkaup einmitt 
til að taka þetta úr höndum kjör-
inna bæjarfulltrúa að ákveða laun 
sín sjálfir,“ segir Rósa Guðbjarts-
dóttir, formaður bæjarráðs Hafnar-
fjarðar. „Það er óeðlilegt að kjörnir 

fulltrúar ákvarði sín laun sjálfir. Í 
kjölfar ákvörðunar kjararáðs þann  
1. nóvember frestuðum við gildis-
töku þeirrar hækkunar til að sjá 
hvort Alþingi ætlaði að gera eitt-
hvað í málinu. Þingmenn ákváðu 
fyrir jól að breyta ekki sínum 
launum og því afturkölluðum við 
frestunina og höldum sama striki 
og Alþingi,“ segir hún.

„Bæjarfulltrúastarfið er auka-
starf en launin í dag eru í mörgum 
tilvikum umtalsvert hærri en þau 
mánaðarlaun sem bæjarstarfsmenn 
fá fyrir fulla vinnu,“segir Gunnar 
Axel. sveinn@frettabladid.is

Laun bæjarfulltrúa 
hækka um 44 prósent
Hafnarfjarðarbær hefur riðið á vaðið meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
og ætlar að hækka laun kjörinna fulltrúa sem nemur hækkun kjararáðs. Minni-
hlutinn gagnrýnir hækkunina. Önnur sveitafélög eiga eftir að ákveða sig. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samþykkt 44 prósenta launahækkun kjörinna full-
trúa. FréttaBlaðið/GVa

Lausn á myndagátu Fréttablaðsins

lausn Svöfu arnardóttur var dregin úr þeim réttu og mætti hún á ritstjórn Frétta-
blaðsins og tók við tíu þúsund króna bankagjafakorti í verðlaun.
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Mest seldi bíll í heimi!
Ný Corolla er enn eitt skrefið á 50 ára sigurgöngu. Ný hönnun með flæðandi línum að utan og fáguð gæðasmíð 
með aukið rými að innan. Njóttu þess að horfa fram á veginn yfir endurhannað mælaborð með margmiðlun og 
tækni fyrir afþreyingu og örugga ferð í þægilegum akstri. Finndu hvað gerir Corolla að mest keypta bíl í heimi.

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Verð frá: 3.180.000 kr.

keypti

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

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. 



 
 
 

 
 

Hefur þú áhuga á að gerast 
fósturforeldri?

 
Barnaverndarstofa leitar að fólki sem vill sækja um 
leyfi til að taka börn í fóstur og að taka þátt í sérstakri 
þjálfun því til undirbúnings.  
 
Um er að ræða tímabundið fóstur (þar með talið styrkt 
fóstur) sem varir að jafnaði í 12 mánuði eða varanlegt 
fóstur.  
 
Það vantar heimili fyrir: 
 Börn á aldrinum 10-17 ára sem glíma við erfiðleika 

í samskiptum. 
 Börn á aldrinum 14-17 ára sem eru á flótta og óska 

eftir alþjóðlegri vernd á Íslandi. 
 
Æskilegt er að fósturheimili séu í eða í námunda við 
þéttbýli. Ýmis reynsla og menntun, einkum á sviði 
umönnunar barna, getur komið að góðu gagni. 

   
Nánari upplýsingar eru veittar á Barnaverndarstofu 

sími: 530 2600 eða netfang: bvs@bvs.is.  
 

Einnig er hægt að afla sér upplýsinga um umsóknarferli 
og hlutverk fósturforeldra á http://www.bvs.is

 

 

Aðalfundur Félags atvinnurekenda verður haldinn í Nauthóli, Nauthólsvegi 
106, fimmtudaginn 2. febrúar næstkomandi. Opinn fundur hefst kl. 14 en 
venjuleg aðalfundarstörf kl. 16.15
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Opinn fundur Félags atvinnurekenda

ÁSKORENDURNIR – FYRIRTÆKIN 
SEM HRISTU UPP Í MARKAÐNUM
fimmtudaginn 2. febrúar kl. 14 í Nauthóli

Dagskrá opins fundar FA: 
14.00 Ávarp ráðherra
 Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, 
 ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

14.15 Heimsyfirráð eða dauði
 Skúli Mogensen, forstjóri Wow Air

14.35 Nova – stærsti skemmtistaður í heimi
 Lív Bergþórsdóttir, forstjóri Nova

14.55 Framtíðarmat
 Valur Hermannsson, einn stofnenda Eldum rétt

15.10 Arna – bráðþroska á byrjunarreit
 Þórarinn E. Sveinsson, stjórnarformaður Örnu,  
 Mjólkurvinnslunnar í Bolungarvík

15.25 Baráttan fyrir virkri samkeppni
 Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA

15.40   Ka�hlé

16.15 Venjuleg aðalfundarstörf

 Fundarstjóri opna fundarins er 
 Margrét Guðmundsdóttir, 
 stjórnarformaður N1.

Skráðu þig á atvinnurekendur.is. 
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Leyniþjónustan birti í vikunni þrett
án milljónir skjala, sem áður voru 
leynileg, á vefsíðu sinni. Áður höfðu 
þau skjöl verið aðgengileg á skjala
safni í Maryland á virkum dögum á 
milli níu og hálf fimm.

Mun fleiri skjöl en umræddar 
þrettán milljónir er þó að finna á 
vefsíðunni. Alls finnast 3.125 skjöl 
þegar leitað er að Iceland. Frétta
blaðið las yfir fjölda þessarra skjala 
í von um að fá mynd af því með 
hvaða augum leyniþjónustan leit 
Íslendinga.

Skráðu þekkta kommúnista
Þau skjöl þar sem hvergi var minnst 
á kommúnista heyrðu til undan
tekninga frá þeim fjölmörgu skjöl
um sem Fréttablaðið skoðaði. Þó 
mátti greina að Bandaríkjamenn 
töldu ólíklegt að Ísland legðist á 
sveig með Sovétríkjunum. Hins 
vegar gæti það raskað sambandi 
ríkjanna tveggja ef kommúnistar 
kæmust til valda.

Leyniþjónustan hélt skrá yfir öll 
kommúnistafélög í heiminum og var 
Ísland engin undantekning. Í slíkri 
skrá mátti finna Kínverskíslenzka 
menningarfélagið og skráðan for
mann þess, Jakob Benediktsson.

Þá voru samtökin Menningar
tengsl Íslands og Ráðstjórnarríkj
anna einnig á skrá. Forseti þess var 
skráður Halldór Kiljan Laxness og 
varaforsetinn Þórbergur Þórðar
son. Haldin var skrá yfir meðlima
fjölda sem var, samkvæmt skjalinu, 
1.100 manns árið 1952. Einnig voru 
skráðir formenn félaganna á Akur
eyri, Eyjólfur Árnason, og í Keflavík, 
Oddbergur Eiríksson.

Óttuðust Alþýðubandalagið
Í skjali frá árinu 1956, sem ber 
nafnið Outlook for Iceland, má lesa 
um markmið Bandaríkjanna fyrir 
Ísland. Bar þar helst á góma áfram
haldandi stöðugleika, veru her
stöðvar og samvinnu þjóðanna.

„Allir flokkar eru ósáttir við her
stöðina en íhaldsmenn skilja þörf
ina betur en Framsóknarmenn og 
jafnaðarmenn [Alþýðuflokkur] sem 
hafa myndað ríkisstjórn með hinu 
kommúníska Alþýðubandalagi.“

Þessa stjórnarmyndun töldu 
Bandaríkjamenn sér ekki í hag 
og segir enn fremur í skjalinu: 

„Kommúnistar eru möguleg ógn 
við lýðveldið vegna þátttöku þeirra 
í ríkisstjórn og áhrifa þeirra í verka
lýðshreyfingunni.“ Þá eru kommún
istar einnig sagðir hafa völdin í 
Alþýðusambandi Íslands.

Þorskastríðin þröskuldur
Bandaríkjamenn hugsuðu fyrst 
og fremst um eigin hagsmuni og 
hagsmuni Atlantshafsbandalagsins 
þegar skrifað var um þorskastríðin í 
umræddum skjölum.  Í skjali frá 
árinu 1953 sem ber nafnið Britain
Iceland NSC Briefing er varað við því 
að það gæti komið til átaka þar sem 
Íslendingar ætli að færa landhelgina 
út í tólf mílur. Sú spá reyndist rétt.

Rúmum tuttugu árum síðar, í júlí 
1974, var skrifað skjal sem titlað 
var Iceland  UK: Another Incident 
at Sea. „Meint brot bresks togara í 
íslenskri efnahagslögsögu gæti dreg
ið úr líkum á myndun ríkisstjórnar 
undir forystu íhaldsmanna,“ segir í 
skjalinu. Þar er vísað til Sjálfstæðis
manna og þeir kallaðir conserva
tives, íhaldsmenn á íslensku.

„Þetta gæti aukið á erfiðleika 
Geirs Hallgrímssonar, formanns 
Sjálfstæðisflokksins, sem nú reynir 
að mynda ríkisstjórn. Hallgrímsson 
hefur talað fyrir því að halda her
stöðinni í Keflavík. Kommúnistar og 
aðrir vinstri menn gætu hins vegar 
nýtt sér atvikið til þess að fylkja her
stöðvarandstæðingum að baki sér,“ 
segir enn fremur í skjalinu. Allt kom 
þó fyrir ekki og þann 28. ágúst tók 
ráðuneyti Geirs Hallgrímssonar við 
með stuðningi Framsóknarmanna.

Í skjali að nafni Political Assess
ment of Iceland frá árinu 1976 er 
jafnframt lýst áhyggjum yfir því að 
Ísland gæti sagt sig úr Atlantshafs
bandalaginu vegna þorskastríðanna.

Úr  skrifum leyniþjónustunnar 
um bæði þorskastríðin og kommún
ista má einna helst lesa ótta um að 
íslensk yfirvöld gætu lokað her
stöðinni í Keflavík. Sá virðist vera 
útgangspunktur flestra skrifa.

Þannig gætu kommúnistar staðið 
að slíkri lokun ef þeir kæmust til 
valda. Sömuleiðis gæti ósætti við 
viðbrögð Bandaríkjanna við þorska
stríðunum orðið annað hvort til þess 
að allir flokkar gerðust andvígir her
stöðinni og Atlantshafsbandalaginu 
eða komið kommúnistum til valda 
og þeir þá lokað herstöðinni.

Einblíndu á herstöðina 
og skráðu kommúnista
Fjölmörg skjöl bandarísku leyniþjónustunnar CIA fjalla um Ísland. Milljónir 
skjala eru aðgengilegar á netinu. Einna helst er fjallað um íslenska kommúnista, 
herstöðina í Keflavík og þorskastríðin. Bandaríkjamenn óttuðust kommúnista.

Geir Hallgrímsson var talinn besti kostur við 
ríkisstjórnarmyndun árið 1974. Hér sést hann á 
kjörstað fjórum árum seinna. FréttAblAðið/GVA

Svavar Gestsson, þá menntamálaráðherra fyrir Alþýðubandalagið, og Hall-
dór Kiljan laxness, skoða höggmynd af Halldóri . FréttAblAðið/GVA

Svona leit íbúðasvæði varnarliðsins í Keflavík út í ágúst árið 1976. banda-
ríkjamenn óttuðust að uppgangur kommúnista gæti orðið til þess að her-
stöðinni yrði lokað. FréttAblAðið/GVA

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

visir.is Lengri útgáfu greinarinnar 
má nálgast á Vísi.
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Nýr Hyundai i10 hefur unnið til fjölda verðlauna fyrir glæsilega hönnun og frágang. 
Hyundai i10 er án efa einn skemmtilegasti smábíllinn á markaðnum. Blaðamenn sem 
prófuðu nýjan Hyundai i10 voru á einu máli um að hér væri á ferðinni einstakur smábíll 
í hæsta gæðaflokki. Hyundai i10 - verð frá 1.760.000 kr.

Comfort útgáfa verð 1.960.000 kr. / upphitað leðurstýri / upphituð sæti / upphitaðir rafdrifnir speglar /rafdrifnar 
fram- og afturrúður / ESP stöðugleikastýring / hljómtæki með geislaspilara, MP3 afspilun, USB og iPod tengi.  

Nýr

Hyundai i10.
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SPENNANDI JANÚARTILBOÐ FYLGJA NÝJUM HYUNDAI
• 50.000-100.000 kr. gjafakort 

Þeir sem kaupa nýjan Hyundai í janúar fá í kaupbæti 50.000-100.000 kr. gjafakort frá Íslandsbanka.*

• Ábyrgðarskoðun innifalin í 3 ár 
Reglubundnar ábyrgðarskoðanir til þriggja ára fylgja öllum nýjum bílum í janúar*

• Janúarhappdrætti 
Allir viðskiptavinir sem kaupa nýjan bíl í janúar verða sjálfkrafa þátttakendur í janúarhappdrætti okkar.

Stórkostlega vel útbúinn smábíll.
Verð frá: 1.760.000 kr. 

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

*Janúartilboðin gilda ekki með öðrum afsláttum eða tilboðum. Gjafakort við kaup á Hyundai i10 er 50.000 kr.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



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 verslun um 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  markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   menning: Magnús Guðmundsson   
magnus@frettabladid.is  lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is ljóSmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Gunnar

Mín skoðun Logi Bergmann

Móðir Birnu, 
Sigurlaug 
Hreinsdóttir, 
lét hafa eftir 
sér að lög-
reglan og 
björgunar-
sveitirnar 
væru með 
hjartað í 
leitinni að 
dóttur sinni. 
Er hægt að fá 
fallegri eða 
betri með-
mæli?"

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

Fá mál hafa rist jafn djúpt í sál okkar litlu 
þjóðar og hvarf Birnu Brjánsdóttur. Ung, 
góðleg og efnileg kona með allt lífið fram 
undan hverfur sporlaust, og ýmislegt 
bendir til þess að hvarf hennar hafi borið 
að með saknæmum hætti.

Allir, ungir sem aldnir, finna til samkenndar vegna 
málsins. Þeir sem yngri eru hugsa til þess að heimur-
inn sé ekki jafn saklaus og hann á það til að virðast í 
æskuljómanum. Eldri kynslóðir hugsa til eigin barna 
eða ættingja sem svo auðveldlega hefðu getað verið í 
sporum Birnu.

Hún var einfaldlega á röngum stað á röngum tíma.
Hvarf Birnu hefur hrist okkur saman. Samkennd 

þjóðarinnar hefur verið nánast áþreifanleg, og gott 
af því að vita að við stöndum saman sem einn maður 
þegar bjátar á.

Þjóðin er stolt af lögreglu og björgunarsveitum. 
Framganga lögreglu hefur verið aðdáunarverð undir 
styrkri stjórn lögreglustjórans Sigríðar Bjarkar 
Guðjónsdóttur og Gríms Grímssonar, yfirmanns 
rannsóknarinnar. Fumlaus og vel máli farinn hefur 
hann staðið upplýsingavaktina gagnvart þjóðinni í 
gegnum fjölmiðla dag og nótt. Nærgætnin við fjöl-
skyldu og vini Birnu hefur skinið í gegn.

Móðir Birnu, Sigurlaug Hreinsdóttir, lét hafa eftir 
sér að lögreglan og björgunarsveitirnar væru með 
hjartað í leitinni að dóttur sinni. Er hægt að fá fallegri 
eða betri meðmæli?

Hlutverk fjölmiðla er að upplýsa almenning. Sú 
skylda er tekin alvarlega um leið og reynt er að sýna 
nærgætni og ábyrgð. Oft svíður undan staðreynd-
unum sem greint er frá. Það er óhjákvæmilegt. En 
leiðarljósið er að gæta sannleikans og fara einungis 
fram með sannar og áreiðanlegar fréttir. Í máli eins 
og þessu reynir á samspil við lögreglu því ekki má 
spilla rannsóknarvinnunni. Það er vandratað einstigi 
í hraðri atburðarás – enn frekar með tilkomu sam-
félagsmiðla, sem flest fólk fylgist með.

Vonandi hefur okkur tekist bærilega til – við 
höfum að minnsta kosti vandað okkur eftir megni.

Margir hafa komið að atburðarásinni síðustu daga. 
Hver á sinn hátt.

Lögreglan hefur stýrt rannsókninni af festu, björg-
unarsveitirnar bregðast aldrei, almenningur hefur 
staðið vaktina, meðal annars á samfélagsmiðlum, 
með þeim hætti að umhyggja og fallegar hugsanir 
hafa skinið í gegn. Ekki er svo hægt að fyllast öðru 
en aðdáun þegar fylgst er með fjölskyldu og vinum 
Birnu sem hafa staðið sig eins og hetjur allt frá því 
að móðir hennar steig fram og kallaði eftir aukinni 
aðstoð vegna hvarfsins.

Tilfinningin er sú að allir hafi gert sitt besta.
Allt þar til upplýst verður hvað varð um Birnu 

Brjánsdóttur bíðum við frétta í ofvæni og höldum í 
vonina í lengstu lög.

Samstaða 
þjóðar

Sameinuð í sorg

Mér finnst eins og ég hafi lært eitthvað 
um íslensku þjóðina síðustu daga. 
Þjóðin hefur í sameiningu upplifað 

kvíða, ótta, vantrú, reiði en fyrst og fremst 
sorg. Þannig hefur hún sameinast í viðbrögð-
um sínum við hvarfi Birnu Brjánsdóttur.

Sjaldan höfum við fengið að sjá jafn mikla 
samkennd og náungakærleik. Á þessum erfiðu 
dögum er huggun í að sjá hve mikla hluttekn-
ingu fólk sýnir. Ég veit um marga sem hafa ekki 
fest svefn af áhyggjum. Aðrir hafa farið út að 
leita og reynt að leggja sitt af mörkum.

Öll á sama stað
Manni finnst eins og öll þjóðin hafi verið 
á sama stað. Andvaka af áhyggjum af ungri 
stúlku, vonandi það besta en óttast það versta. 
Vaknandi á hverjum morgni með von um 
góðar fréttir sem ekki hafa komið.

Hvarf Birnu hefur kallað fram önnur og 
meiri viðbrögð en ég man eftir. Meiri tilfinn-
ingu og umhyggju en við eigum að venjast. 
Ótrúlega margir hafa deilt tilfinningum sínum 
á einlægari hátt en við sjáum dags daglega.

En þessar miklu tilfinningar hafa líka aðrar 
hliðar, sem eru ekki jafn fallegar. Það ætti ekki 
að koma á óvart. Það er aldrei hægt að gera ráð 
fyrir að allir bregðist við á sama hátt.

Reiðin hefur brotist út og fundið sér farveg. 
Sumir beindu henni að lögreglunni, aðrir að 
fjölmiðlum og nú síðast að Grænlendingum. 
Reiði er eðlilegur hluti áfalls og ætti ekki að 
koma óvart. Vissulega er tilefni til að reiðast 
yfir fólskuverki sem þessu. En við verðum að 

reyna að halda aftur af okkur.
Að sama skapi er ekki hægt að búast 

við því að allt sem birtist á netinu 
sé okkur til sóma. Margt af því sem 
þangað hefur ratað átti ekkert erindi 
við neinn. En þar, og miklu víðar, á það 
við að yfirleitt er betra að hugsa aðeins 
áður en maður lætur eitthvað frá sér. 
Það er tilgangslaust að velta sér upp úr 
því en sjálfsagt að reyna að læra af því.

Erfiðir tímar
Við höfum líka átt erfið samtöl við 
börnin okkar. Reynt að útskýra fyrir 
þeim hvað sé að gerast og svarað 
spurningum sem við eigum ekkert 
sérstaklega góð svör við. Ég hef faðmað 
þau fastar en venjulega þessa síðustu 
daga.

Við höfum sameinast í hugsunum 
okkar um Birnu. Um fjölskyldu hennar 
og vini. Okkur hefur liðið eins og við 
þekktum öll þessa tvítugu, glaðlegu 
stelpu sem fór út að skemmta sér með 
vinkonum á föstudagskvöldi. En það 
er ekki svo. Þó að við munum aldr-
ei gleyma henni og þessum dögum, 
þar sem við höfum beðið milli vonar 
og ótta, þá munum við ekki upplifa 
lamandi sorg fjölskyldu hennar og vina. 
Það er engin leið fyrir okkur hin að gera 
okkur í hugarlund hvernig þeim líður.

Megi fjölskylda og vinir Birnu finna 
styrk á þessum erfiða tíma.

En þar, og 
miklu víðar, 
á það við að 
yfirleitt er 
betra að hugsa 
aðeins áður en 
maður lætur 
eitthvað frá 
sér.
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TRF: EIGNADREIFING

NÁNARI UPPLÝSINGAR / 519 3300 / GAMMA@GAMMA.IS / GAMMA.IS

Total Return Fund er fjárfestingar
sjóður hjá GAMMA, opinn fyrir 
alla fjár festa og hugsaður til milli
langs eða langs tíma.

SJÓÐSSTJÓRI TOTAL RETURN FUND

Fyrirvari: Umfjöllun þessi felur ekki í sér fjárfestingarráðgjöf eða tilboð eða hvatningu um að eiga viðskipti með verðbréf. GAMMA Capital Management hf. er rekstrarfélag Fjárfestingarsjóðs 
GAMMA. Sjóðurinn er deild í fjárfestingarsjóði skv. lögum nr. 128/2011. Nánari upplýsingar um áhættu og fjárfestingar má finna í útboðslýsingu, reglum og lykilupplýsingum (KIID), sem nálgast má 
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Árið 2016 skilaði Total Return Fund 14,73% ávöxtun. Það er 
besta ávöxtun í samanburði við aðra sambærilega sjóði á 
íslenskum fjármálamarkaði, samkvæmt vefsvæðinu keldan.is 
en ávöxtun annarra blandaðra sjóða var 1% til 6%.

Valdimar Ármann, hag fræðingur 
og fjármála verk  fræðingur, er 
fram  kvæmdastjóri sjóða hjá 
GAMMA og hefur verið hjá 
GAMMA frá 2009. Valdimar 
hefur 17 ára starfsreynslu á fjármála  mörkuðum 
og starfaði áður hjá ABN AMRO í London og 
New York og hjá RBS í New York.

0% 25% 50%

Tölur í auglýsingu vísa til fortíðar og athygli er vakin á því að söguleg ávöxtun 
gefur ekki vísbendingu um framtíðarávöxtun. 

GAMMA TOTAL RETURN FUND:

Eignadreifing
sem skilar
árangri

REYKJAVÍK / LONDON



      

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

 95.992 kr.  119.990 kr.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.  
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm

 89.993 kr.   119.990 kr. AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
20%

TANGO
Hægindastóll og skammel.  
Slitsterkt áklæði, dökkgrátt, brúnt eða orange.

afsláttur

í fullu fjöri

60%
Allt að

EASY
Tungusófi. Tunga getur verið bæði vinstra  
og hægra megin. Dökk- eða ljósgrátt  
áklæði. Stærð: 232 x 145 x 85 cm

 134.993 kr.   179.990 kr. AFSLÁTTUR
25%

LEVANTO 
Hægindastóll í áklæði. Fáanlegur 
dökk- og ljósgrár, orange og ljós.

LEVANTO 
Leðurhægindastóll með  
skammeli. Fáanlegur svartur, 
hvítur, rauður,  
dökkbrúnn,  
koníaksbrúnn,  
ljós- og 
dökkgrár.

DIMA 
Borðstofustóll. 
Svartur eða hvítur 
með svörtum 
eða hvít um 
löppum.

AFSLÁTTUR
30%

 9.093 kr.  12.990 kr.

afsláttur
70%
Allt að

Fjölbreytt 
úrval
smávöru

CLARKSTON
Leður La-Z-Boystóll. Brúnn, 
vínrauður eða svartur. 
Stærð: 97 × 102 × 118 cm

ÚTSALA
RISA

NAPOLI 
Barstóll, dökkgrár og svartur.

 12.495 kr.   24.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

 139.990 kr.   199.990 kr.

PASO 
DOBLE
Tungusófi. Hægri 
eða vinstri tunga. 
Grátt eða brúnt  
slitsterkt áklæði.
Stærð: 305 × 
100/150 × 95 cm

 239.992 kr.  
 299.990 kr.

Stóll

 59.992 kr.  74.990 kr.
Skammel

 23.992 kr.  29.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
20%

PRADO
Skemmtilegur þriggja sæta retrosófi. Fáalegur í gráu,  
dökkgráu, rauðu og bláu áklæði. Viðarfætur.
Stærð: 182 x 86 x 82 cm

 69.993 kr.   99.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
20%

SINGLE
Borðstofuborð hvítt og svart. 
Stærð: 120 x 80 x 76 cm.

 59.993 kr.   79.990 kr.

BLUES DAY 
Tveggja og þriggja sæta sófi frá Furninova. 
Svart vandað leður.

2ja sæta leður: 150 x 101 x 80 cm

 202.493 kr.   269.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

3ja sæta leður: 200 x 101 x 80 cm

 247.493 kr.   329.990 kr.

DENVER 
Tveggja 
og þriggja 
sæta sófar. 
Með brúnu 
slitsterku 
microfiber 
áklæði. 

AFSLÁTTUR
30%

2ja sæta: 
168 x 98 x 88 cm

 90.993 kr.  
 129.990 kr.

3ja sæta:  
218 x 98 x 88 cm

 118.993 kr.  
 169.990 kr.

 112.350 kr.   
 149.980 kr.

Levanto stóll í áklæði

 59.993 kr.   79.990 kr.
Levanto skammel í sömu litum

 13.493 kr.   17.990 kr.

 59.992 kr.   79.990 kr.

HAVANA
Nettir og þægilegir stólar  
með snúningi. Átta litir í áklæði.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Um helgina
Domino’s-deild kvenna
L 15.30 Keflavík - Grindavík  Keflav.
L 15.30 Njarðvík - Snæfell   Njarðvík
L 16.30 Skallagr. - Stjarnan   Borgarn.
L 17.00 Valur - Haukar   Valshöll

Olísdeild kvenna
L 13.30 Grótta - Fram   Hertz-höllin
L 13.30 ÍBV - Stjarnan   Vestmannae.
S 19.30 Fylkir - Selfoss   Fylkishöll

Laugardagur
08.30 Abú Dabí HSBC   Golfstöðin
12.20 Liverpool - Swansea   Sport
12.25 QPR - Fulham   Sport 2
14.25 Bremen - Dortmund   Sport 2
14.50 Stoke - Man Utd   Sport
15.10 Real Madrid - Malaga   Sport 3
15.20 Keflavík - Grindavík   Sport 4
17.20 Man. City - Tottenham   Sport
20.00 CB Challenge   Golfstöðin

Sunnudagur
08.30 Abú Dabí HSBC   Golfstöðin
11.50 S’ton - Leicester   Sport
14.05 Arsenal - Burnley   Sport
16.20 Chelsea - Hull   Sport
19.30 NFL: Upphitun   Sport
19.40 Eibar - Barcelona   Sport2
20.00 NFL: Falcons - Packers   Sport
20.00 CB Challenge   Golfstöðin
23.35 NFL: Patriots -   Steelers Sport
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C - r i ð i L L
Síle - Sádí-Arabía  25-26
Þýskaland - Króatía  27-21
Hv.-Rússland - Ungverjal.  27-25
Lokastaðan: Þýskaland 10, Króatía 8, 
Hvíta-Rússland 4, Ungverjaland 4, Síle 2, 
Sádí-Arabía 2.

D - r i ð i L L
Barein - Argentína  17-26
Svíþjóð - Egyptaland  33-26
Katar - Danmörk  29-32 
Lokastaðan: Danmörk 10, Svíþjóð 8, 
Egyptaland 6, Katar 4, Argentína 2, Barein 0.

HM 2017

HM-dagskráin
16-liða úrslit
L 15.00 Noregur - Maked.  Albertv.
L 17.00 Frakkland - Ísland   Lille
L 19.45 Rússland - Slóvenía   París
L 19.45 Brasilía - Spánn   Montp.
S 15.00 Hv.-Rússland - Svíþjóð   Lille
S 15.00 Ungver. - Danmörk   Albertv.
S 17.00 Þýskaland - Katar   París
S 19.45 Króatía - Egyptal.   Montp.

Þjálfararnir
Íslensku þjálfararnir á HM 
Guðmundur Guðmundsson
Fullt hús
Danir unnu Katara 
eftir góðan enda-
sprett og kláruðu því 
D-riðilinn með fullu 
húsi stiga. 

Kristján Andrésson
Stórsigur hjá Svíum
Strákarnir hans 
Kristjáns áttu ekki í 
vandræðum með að 
leggja Egypta. Þeirra 
bíður leikur gegn Hvít-
Rússum á morgun.

Dagur Sigurðsson
Sigur í úrslitaleik
Lærisveinar Dags 
unnu Króata í úrslita-
leik um toppsætið í 
C-riðlinum og mæta 
Katar í 16-liða úrslit-
unum á morgun.

Fullt hús hjá strákunum hans Dags

Vel gert, strákar  Dagur Sigurðsson stýrði Þjóðverjum til sigurs á Króötum á HM í Frakklandi í gær. Evrópumeistararnir kláruðu því C-riðilinn með 
fullu húsi stiga og mæta Katar í 16-liða úrslitunum í París á morgun. Þýskaland mætti Katar í 8-liða úrslitum á HM í Katar fyrir tveimur árum og 
þurfti þá að sætta sig við tap, 26-24. Dagur og félagar eiga því harma að hefna gegn Köturum sem enduðu í 4. sæti D-riðils. FRéTTABLAðið/GETTy

Þór Þorl. - Haukar 94-84 
Tobin Carberry 33 - Sherrod Wright 34. 

Skallagr. - Þór Ak. 89-100 
Flenard Whitfield 35 - Darrel Lewis 35. 

Dominos-deild karla

Henry B. Gunnarsson 
henry@frettabladid.is

HanDBoLti Það var létt yfir lands-
liðsfyrirliðanum Guðjóni Val 
Sigurðssyni er hann var tiltölulega 
nýkominn til Lille frá Metz þar sem 
landsliðið spilaði í riðlakeppni HM. 
Framundan er úrslitaleikur gegn 
sjálfum Frökkum á þeirra heimavelli 
og fyrir framan fleiri áhorfendur en 
nokkurn tímann hafa mætt á leik á 
HM.

Það er nefnilega búið að breyta 
knattspyrnuvellinum glæsilega 
Stade Pierre Mauroy í 28 þúsund 
manna handboltavöll. Völlurinn 
tekur 50 þúsund þegar spiluð er 
knattspyrna þarna. Undirritaður 
kom í höllina í gær og getur stað-
fest að umgjörðin er hrikalega flott. 
Þetta verður svo sannarlega ekki 
eins og bara einhver leikur. Mest 
hafa 25 þúsund manns mætt á leik 
á HM en það met fellur væntanlega 
í kvöld.

„Það er óhætt að segja að þetta 
sé stærsta sviðið í sögu HM. Við 
höfum nokkrir tekið þátt í álíka 
stórum viðburðum. Þetta er æðis-
legt og frábært. Flott svið til að fá 
að sýna sig og sanna,“ segir Guðjón 
Valur en hann spilaði meðal annars 
handbolta á Parken er hann lék með 
ofurliði AG frá Kaupmannahöfn á 
sínum tíma.

„Þetta er heldur betur áskorun. Það 
er væntanlega ekki hægt að mæta 
sterkara liði. Maður verður betri á 

því að spila við þá bestu. Það er bara 
tilhlökkun fyrir þessu verkefni.“

Það finnast eflaust ekki margir sem 
hafa trú á því að Ísland vinni þennan 
leik en strákarnir trúa því að þeir geti 
velgt Frökkunum undir uggum.

„Að sjálfsögðu eigum við mögu-
leika. Lið eiga alltaf möguleika en 
ef maður á að vera hreinskilinn þá 
myndum við kannski vinna einn 
af 10 eða 20 leikjum gegn þeim en 
maður hefur margoft hrifist af litla 

liðinu í leikjum og það hafa verið 
gerðar margar Hollywood-myndir 
um lið sem hafa náð óvæntum 
árangri. Það er mikilvægast að við 
höfum trú á þessu. Þetta er vissu-
lega erfitt og risavaxið verkefni en 
lykillinn hjá okkur er að hafa trú á 
okkur,“ sagði fyrirliðinn ákveðinn 
og tíndi til marga góða hluti í leik 
íslenska liðsins.

„Ef sóknarleikurinn hjá okkur 
verður þokkalegur og við náum að 
stöðva hraðaupphlaupin þeirra þá 
er allt hægt. Ég trúi því og lykilatriði 
er að við trúum því allir.“

Guðjón Valur tók þátt í leiknum 
ótrúlega gegn Frökkum á HM 2007 
er enginn átti von á öðru en íslensku 
tapi. Á endanum varð íslenska liðið 
að passa sig á því að vinna ekki of 
stórt. Þar má sækja innblástur.

„Við erum ekki enn farnir að 
horfa á þann leik en það er gott 
dæmi um hvar okkur tókst að koma 
á óvart. Við erum kannski fáir eftir 
sem spiluðum þar en menn fá inn-
blástur við að sjá og rifja slíka leiki 
upp. Þá var búið að afskrifa okkur og 
HSÍ örugglega búið að bóka okkur 
heim,“ segir Guðjón Valur en heima-
menn ætlast til þess að þeirra menn 
tæti íslenska liðið í sig.

„Það er jákvætt fyrir okkur. Þeir 
mega vera með jákvæðan hroka 
því þeir hafa efni á því. Þeir hafa 
unnið fyrir því en það er ekki þar 
með sagt að við ætlum að leggjast 
niður og gefast upp. Við munum 
mæta með baráttuna að vopni. Það 
má segja ýmislegt um okkar leik 
en að við gefumst upp skal aldrei 
verða sagt um íslenska landsliðið.“

Allt undir á stærsta sviðinu
Það verður væntanlega sett áhorfendamet þegar Ísland spilar við Frakkland í 16-liða úrslitum á HM. Leikur-
inn fer fram á knattspyrnuleikvangi sem er búið að breyta í handboltahöll. Von er á um 28.000 manns.

Landsliðsfyrirliðinn Guðjón Valur Sigurðsson segir að Íslendingar þurfi að trúa á 
sigur gegn heimsmeisturum Frakka. FRéTTABLAðið/EPA
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#FIMASTUR 

F O C U S

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

Ford Focus er fimur bíll enda þekktur fyrir frábæra aksturseiginleika og 
framúrskarandi gæði. Hann er ríkulega búinn, með fimm stjörnu öryggi, 
Bluetooth samskiptakerfi, upphitanlegri framrúðu, á hagstæðu verði og 
er ódýr í rekstri. Þú upplifir einstaka akstursgleði í Focus og tekur lengri 
leiðina heim af einskærri ánægju.

2.990.000 KR.

BEINSKIPTUR FRÁ:

Þrír fá frían Ford í þrjá mánuði!
Nöfn allra sem reynsluaka nýjum Ford í janúar 
fara í pott og verða þrír heppnir dregnir út sem fá 
frí afnot af Ford í þrjá mánuði!

LENGRI OG BETRI

REYNSLUAKSTUR

– þú getur fengið hann 

í allt að 24 tíma!

Ford_Focus_Fimastur_Frettabladid_5x38_20170119_END.indd   1 19/01/2017   16:32



Það er mikilvægt að varð-
veita barnið í sér,“ segir 
mynd- og rithöfundurinn 
Bergrún Íris Sævarsdóttir 
sem stýrir smiðju í 

Bókasafni Kópavogs í dag 
þar sem börn á aldr-
inum 5-7 ára og for-
eldrar þeirra beisla 
hugmyndaflugið 
svo úr verður 
saga.

„Krakkar eru 
s t ú tf u l l i r  a f 
hugmyndum og 
veita mér mik-
inn innblástur. 
Þeir búa yfir 
svo mögnuðu 
og myndrænu 
ímyndunarafli. Ég 
sjálf byrjaði ekki að 
skrifa barnabækur 
fyrr en ég eignaðist 
barn,“ segir hún.

Fyrsta bók Bergrúnar var 
barnabókin Vinur minn, vind-
urinn sem kom út haustið 2014 og 
var tilnefnd til Fjöruverðlaunanna 
og Barna- og unglingabókmennta-
verðlauna Norðurlandaráðs. Síðan 
þá hefur hún myndskreytt og samið 

fjölda barnabóka og námsefni. Auk 
þess heldur hún fyrirlestra, nám-
skeið og heimsækir börn í skólum.

„Börnin sem ég held námskeið-
ið fyrir eru á skemmtileg-

um aldri. Þau eru enn 
að skoða mynda-

bækur og bæta við 
sig skilningi á les-

máli. Þau hugsa 
myndrænt. Ég 
fæ sjálf hug-
m y n d i r  í 
myndum, þær 
koma ekki til 
mín fullmót-
aðar í orðum. 
É g  m u n 

nálgast þetta 
úr þessari átt 

og við reynum 
að búa til sögu 

s a m a n , “  s e g i r 
Bergrún Íris. „Þegar 

ég er að vinna að bók 
þá ber ég efnið reglulega 

undir minn markhóp og sjö 
ára sonur minn, á heilmikið í bók-
unum mínum. Hann verður einmitt 
aðstoðarmaður minn á þessu nám-
skeiði.“ Dagskráin hefst klukkan tvö 
í dag. kristjanabjorg@frettabladid.is

Beislar 
hugmyndaafl 
    barna 
Bergrún Íris Sævarsdóttir mynd- og rithöf-
undur ætlar að aðstoða börn á aldrinum 5-7 
ára og foreldra þeirra við að semja sögu. 
Börn á þessum aldri veita henni innblástur.  

Náðu lengra með
Tækniþróunarsjóði

Samtök iðnaðarins boða til kynningarfundar með 
Tækniþróunarsjóði mánudaginn 23. janúar kl. 15.00 - 16.30.

Skráning á www.si.is

Næsti umsóknarfrestur í fyrirtækjastyrki sjóðsins er til 15. febrúar. 

Dagskrá 

•  Fulltrúar Tækniþróunarsjóðs kynna styrkjaflokka sjóðsins

•  Erlendur Steinn Guðnason, formaður Samtaka sprotafyrirtækja, 
   fer yfir reynslu fyrirtækja af Tækniþróunarsjóði og skattfrádrætti
   til rannsókna- og þróunarverkefna

Fundarstjóri er Davíð Lúðvíksson, forstöðumaður stefnumótunar 
og nýsköpunar hjá Samtökum iðnaðarins

Farið verður yfir breytingar á styrkjakerfinu sem komu til framkvæmda 
á síðasta ári og nýjar áherslur ræddar. 

www.tths.is

Fundurinn fer fram í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35 á 1. hæð í Kviku.

KraKKar eru 
Stútfullir af 
hugmyndum 
og veita mér 
miKinn inn-
  BláStur. 
Þeir Búa yfir 
Svo mögnuðu 
og myndrænu 
Ímyndunar-
afli. ég Sjálf 
Byrjaði eKKi 
að SKrifa 
BarnaBæKur 
fyrr en ég 
eignaðiSt Barn.
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Inga Dóra Sigfúsdóttir pró-
fessor er þekkt fyrir að vera 
í fremstu röð fræðimanna á 
Íslandi – og segist frá barns-
aldri hafa verið félagsfræð-
ingurinn í hópnum, meira 

að segja sem unglingur – pönkari 
á Hlemmi. Inga Dóra hefur rann-
sakað líðan ungmenna um árabil, 
en undan farið hefur hún unnið að 
rannsókn þar sem sést að æ algeng-
ara hefur orðið að ungar, íslenskar 
stúlkur skaði sig sjálfar.
 
Alltaf langað að skilja
,,Ég hef sennilega alltaf verið félags-
fræðingurinn í hópnum. Ég hef 
alltaf leitast við að skilja hegðun og 
líðan fólks. Frá því að ég var ungl-
ingur, pönkari, sem hékk á Hlemmi. 
Ég var aldrei í neyslu þó margir hafi 
verið það sem ég umgekkst, en ég 
hafði mikinn áhuga á öllu fólki. Ég 
vildi skilja það,“ segir Inga Dóra.

„Það sem er svo athyglisvert við 
starf mitt er hvað heimurinn er 
breytilegur. Maður leysir aldrei 
neitt í eitt skipti fyrir öll því það er 
alltaf eitthvað nýtt að skilja.”

Rithöfundurinn Paulo Coelho 
sagði eitt sinn að þegar hann hélt að 
hann hefði öll svörin, hefðu spurn-
ingarnar breyst. Inga Dóra stendur 
frammi fyrir svipuðum áskorunum 
um þessar mundir. Nýjasta rann-
sókn hennar og teymisins sem hún 
leiðir sýnir að aukinn kvíði ungl-
ingsstúlkna, sem mikið hefur verið 
fjallað um, tengist mikilli notkun 
samfélagsmiðla. Við frekari grein-
ingu hefur komið í ljós að stúlkur 
sem hafa áhyggjur af líkama sínum 
og útliti eru miklu viðkvæmari fyrir 
þessum áhrifum samfélagsmiðla. 
Með öðrum orðum, magni neikvæð 
líkamsímynd áhrif samfélagsmiðla 
á kvíða.

Stelpur eru að skaða sig
„Við vitum að mikill kvíði og mikið 
þunglyndi hefur aukist meðal ung-
menna, sérstaklega stúlkna. Það 
sem er svo sláandi við nýjustu 

niður stöðurnar eru að það hefur 
samhliða þessari þróun orðið 
algjört stökk í tíðni sjálfsskaða 
meðal unglingsstúlkna.“

Rannsóknir Rannsókna og grein-
inga, sem Inga Dóra fer fyrir, hafa 
verið grunnur að einstökum árangri 
Íslendinga í að minnka vímuefna-
notkun barna og unglinga síðustu 
áratugi.

Nú vinnur hún að enn viðameira 
verkefni sem heitir Lifecourse og 
miðar í stuttu máli að því að skilja 
betur hvað hefur áhrif á líðan og 
hegðun ungmenna. Rannsóknin 
er unnin fyrir 2 milljóna evra styrk 
frá evrópskum sjóði og Inga Dóra 
hlakkar til að takast á við nýjar, 
flóknar og erfiðar áskoranir.

„Breytingin sem við erum að sjá 
núna á undanförnum árum er að 
þessi vanlíðan, kvíði og þunglyndi, 
er að magnast hjá þeim hópi sem 
hafði það verst áður og sá hópur 
sem er verst settur er að verða tölu-
vert stærri. Það er að segja, meðal-
talið hefur ekki breyst en sá hópur 
sem er kvíðnastur og þunglyndastur 
er orðinn miklu stærri en hann 
var. Ég vildi að ég gæti sagt bara – 
hættum á Facebook, það er málið. 

En þetta er ekki svo einfalt og við 
erum ennþá að leitast við að skilja 
þetta alveg.“

Samfélagsmiðlar ýkja viðbrögð
Inga Dóra segir að það hafi aldrei 
almennilega tekist að útskýra hvað 
veldur því að stelpur séu berskjald-
aðri fyrir kvíða og þunglyndi, og 
með lægra sjálfsmat. 

„Það sem við sjáum samt er að 

stelpur eru viðkvæmari fyrir félags-
legu tengslunum sínum. Við sjáum 
að neikvæðir viðburðir eru ekkert 
endilega meiri eða fleiri í lífi stúlkna 
en stráka, en hafa öðruvísi áhrif. 
Stelpur virðast viðkvæmari fyrir því 
til dæmis að verða viðskila við vin 
eða vinkonu. Samfélagsmiðlarnir 
magna þetta, sem hefur sannanlega 
alltaf verið til staðar, svolítið upp. 
Við vitum að stelpur, og konur, eru 
viðkvæmari í þessum efnum, sem 
ætti engum að koma á óvart því að í 
gegnum árþúsundin eru það konur 
sem hafa haldið hlutunum saman 
þegar kemur að tengslum í fjöl-
skyldum og í samfélaginu. Við erum 
ekkert annað en umhverfið okkar 
yfir árhundruðin – því genin okkar 
taka inn umhverfið smám saman. 
Samfélagsmiðlarnir ýkja þannig 
hluti sem voru þegar til staðar. Það 
að kalla eftir og fá viðbrögð er miklu 
einfaldara og heimurinn er hérna 
fyrir framan okkur, svo nálægt. 
Þú þarft ekki að framkalla myndir 
eða bíða eftir að einhver svari svo 
dögum skiptir. Lækin koma um 
leið.“

Þurfum öll að taka okkur í gegn
Inga Dóra segir heiminn skemmti-
legri fyrir vikið, þ.e.a.s. að hann 
breytist í sífellu. 

„En svo eru ákveðin grunn atriði 
sem eru alltaf þau sömu. Við þurf-
um að ala upp börnin okkar, gefa 
þeim tíma og þurfum að tengja við 
þau – helst áður en þau komast á 
unglingsaldur, þó það sé aldrei of 
seint að mynda tengingar. Fyrstu 
árin er það sá sem annast þig sem 
hefur mestu áhrifin á þig. Eftir því 
sem barnið eldist og verður ungl-
ingur, því meiri áhrif fer jafningja-
hópurinn og samfélagið að hafa á 
þig. Og við þurfum sjálfsagt öll að 
taka okkur í gegn þarna. Allir þurfa 
nefnilega stuðning, traust og að hafa 
tilgang. Þannig líður mannfólkinu 
best.”

En hverskonar samfélag er það 
þar sem stór hluti ungs fólks hefur 
allavega hugsað um, eða hreinlega 
ákveðið, að skaða sjálft sig?

„Það er spurning sem við erum 
að takast á við núna. Það að skaða 

sjálfan sig er að slökkva innri van-
líðan með líkamlegri þjáningu. Það 
er margt sem gæti spilað inn í. Það 
er til dæmis miklu auðveldara en 
áður að sækja sér hreinlega leið-
beiningar um sjálfsskaða – en það 
breytir því ekki að það er eitthvert 
tómarúm sem þú ert að fylla ef þú 
situr fyrir framan netið og ert að 
leita þær upplýsingar uppi. Þarna 
komum við enn og aftur að mikil-
vægi skipulags, til dæmis íþrótta- 
og tómstundastarfs, því við þurfum 
öll að hafa eitthvað við að vera og 
finna hlutverk. Einhver þarf að vera 
til staðar sem þykir vænt um mann 
og manni finnst maður geta leitað 
til. Svo er það líka þannig að ung-
menni eru ekkert alltaf að leggja á 
ráðin um að gera eitthvað. Hlutirnir 
gerast bara stundum. En ef eitthvað 
kemur upp á, ef einhverjum líður 
illa, er svo mikilvægt að vita hvern-
ig maður á að bregðast við og hvert 
maður getur leitað,“ útskýrir Inga 
Dóra.

Snúum þessu við
„Nú er mitt meginviðfangsefni, og 
það sem við erum að vinna í, að 
finna út hvernig við getum dregið 
úr eða minnkað líkur á þessari van-
líðan ungmenna og hvernig við 
getum snúið þessari þróun hjá ungu 
stelpunum við. Nýja Lifecourse-
rannsóknin miðar að því að skoða 
betur hvernig líffræðilegu þættirnir 
og umhverfið tvinnast saman til að 
útskýra þessa hegðun og líðan.“

Hvað geta foreldrar gert til að gera 
börnunum sínum lífið auðveldara?

„Ég er frekar lítil reglukona. Við 
vitum úr rannsóknum okkar að 
það eru ákveðnir grunnþættir sem 
skipta verulegu máli í fjölskyldum; 
það er stuðningurinn, magn þess 
tíma sem foreldrar og börn verja 
saman og jákvætt eftirlit. Það er ekki 
það sama og reglur. Jákvætt eftirlit 
er fólgið í því að þekkja vini barna 
þinna, vita hvar þau eru á kvöldin, 
hvað þau eru að gera. Svo gildir það 
sama og í öllum öðrum samskiptum 
– allt byggist á trausti og stuðningi. 
Ef þú setur börnunum reglur þá geta 
þær virkað öfugt. Þetta á ekki síst 
við um íslenska krakka, því það er 

Prófessor  
   Spútnik
Inga Dóra Sigfúsdóttir rannsakar um þessar 
mundir sálarlíf ungmenna á Íslandi og setur 
í samhengi við samfélagsmiðla. Hún og 
eiginmaðurinn tóku í fóstur flóttadreng frá 
Kúrdistan, en Ísland var níunda landið sem 
hann kom til. Hann er loksins kominn heim.

Inga Dóra gegnir stöðu rannsóknarprófessors við Háskólann í Reykjavík, Columbia-háskóla í New York og nýjustu stöðuna fékk hún rétt fyrir jól, við Karolinska Institutet í Stokkhólmi. FRéttAblAðIð/SteFáN

Svo er það líka þannIg
að ungmennI eru 
ekkert alltaf að 
leggja á ráðIn um að 
gera eItthvað. 
hlutIrnIr geraSt bara
 StunDum.

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is
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eitthvað í þjóðarvitund okkar sem 
gerir það að verkum að við erum 
einhvern veginn ekki tilbúin að 
fylgja reglum nema þær séu skyn-
samlegar, og okkur sé sýnt ákveðið 
traust.“

Reglur virka ekki einar og sér
„Ég hef t.d. fengið foreldra barna til 
mín sem kvarta yfir því að barnið 
eða unglingurinn sé alltaf á netinu. 
Þau hafa spurt hvort eigi að setja 
reglur um einhverja X notkun á 
dag. Ég segi nei. Reynið frekar að fá 
barnið til að gera eitthvað annað, 
með þér; fara út að ganga eða gera 
eitthvað saman. En svo veit ég að það 
er til app sem er handhægt og snið-
ugt þar sem foreldri getur lokað fyrir 
tölvunotkun á heimilinu í ákveðinn 
tíma. Og það er gott og blessað. En 
það verður að gerast í sátt við barnið. 
Samtalið þarf að hafa átt sér stað. 
Reglur eru fínar en þær virka ekki 
einar og sér. Svo eru börn auðvitað 
ólík. Ein af stærstu áskorununum í 
mínu lífi var að eignast tvíbura, sem 
eru fæddar með mínútu millibili, og 
eru eins ólíkar og hægt er. Eins og 
dagur og nótt. Ég sem félagsfræð-
ingur sem stúdera áhrif umhverfis 
á okkur og hegðun okkar og líðan – 
þar lærði ég í eitt skipti fyrir öll hvað 
genetísk áhrif skipta miklu máli,“ 
segir Inga Dóra og hlær.

Hverfið skiptir mestu
Inga Dóra segir rannsóknir sýna að 
samfélag og hverfi til að mynda hafi 
áhrif umfram aðstæður heima fyrir. 
„Þannig að í skólum þar sem net 
foreldra er þétt gengur öllum börn-
unum betur, óháð því hvort barnið 
eigi foreldra í þessu neti eða ekki. 
Við sjáum að það eru minni líkur á 
að það neyti vímuefna, svo dæmi sé 
tekið. Íþróttaiðkun dregur úr líkum 
á þunglyndi hjá öllum, en hefur 
meiri áhrif meðal þeirra ungmenna 
sem búa við erfiðar aðstæður. Það 
segir manni að það er hægt að koma 
inn og ná til þeirra krakka sem búa 
við erfiðar aðstæður eða líður ekki 
vel, með umhverfisþáttum. Við 
höfum líka séð að í hverfum, þar sem 
fjölskylduátök eru mikil, eru öll börn 
líklegri til að vera í sjálfsvígshættu, 
óháð því hvort fjölskylduátök eigi sér 
stað heima hjá þeim eða ekki. Klisjan 
um að það þurfi þorp til að ala upp 
barn, hún á nefnilega við.“

Hún rifjar upp að þegar farið var 
af stað í átak gegn vímuefnaneyslu 
fyrir mörgum árum voru settar 
útivistarreglur sem giltu fyrir alla 
krakka alls staðar. „Þetta er enn á 
ísskápnum heima hjá mér. Þetta 
eina, litla atriði hafði veruleg áhrif 
í þessu forvarnarstarfi. Með sama 
hætti gætum við búið til fleiri sátt-
mála, þannig að hvert og eitt heimili 
þurfi ekki að setja reglur fyrir sig. 
Kannski gætum við sagt að það að 
vera heima þýðir að þú ert ekki í 
tölvunni, því ef þú ert bara á netinu 
þá ertu ekki heima, þú ert í raun-
inni annars staðar. Foreldrar geta 
líka verið góðar fyrirmyndir í því 

og lagt sjálfir símann frá sér,“ segir 
Inga Dóra og hlær.

Smáragötubörnin 
Inga Dóra er gift Símoni Sigvalda-
syni, dómara við Héraðsdóm 
Reykjavíkur. Þau eiga saman þrjár 
dætur og einn son – sem reyndar 
kom ekki til þeirra fyrr en í nóv-
ember síðastliðnum. Hann flúði 
frá Kúrd istan, með viðkomu í átta 
löndum – Ísland er það níunda. Lífið 
er litríkt á heimili þeirra hjóna á 
Smáragötu í Reykjavík og Inga Dóra 
segir að um sé að ræða eins konar 
félagsmiðstöð. Raunar segir hún að 
það sé lágmark fyrir öll börn að eiga 
að minnsta kosti tvær mæður og er 
náin vinum barna sinna. Hún segir 
marga líta á Smáragötuna sem sitt 
annað heimili og finnst gott af því 
að vita.

„En Danyal er eins og hann hafi 
alltaf verið hjá okkur. Hann er 
yndislegur. Eins og mamma hefði 
sagt, þessum dreng er ekki fisjað 
saman. Hann hefur gengið í gegn-
um ótrúlega erfiða hluti, en tekst 
á við lífið með svo fallegum hætti. 
Doktorinn í mér fylgist auðvitað 
vel með honum, venjum, svefni og 
samskiptum – og hann er algjörlega 
einstakur. Hann er „survivor“. Hann 
er sautján ára gamall. Við erum að 
veita honum skjól og stuðning og 
okkur þykir rosalega vænt um hann, 
eins og börnin okkar, en hann á 
auðvitað blóðfjölskyldu og það 
besta væri ef þau næðu saman aftur 
einhvern tíma. En það er alltaf gott 
að eiga eina aukamömmu. Öll börn 
ættu að eiga að minnsta kosti tvær,“ 
segir hún hlæjandi.

Ein vika í einu
„Við tökum bara einn dag í einu og 
eina viku í einu og þetta gengur vel. 
Honum virðist líða ágætlega. Hann 
er eina barnið mitt sem segir mér 
reglulega: „I’m so happy“. En svo er 
hann auðvitað bara eins og við öll 
hin; á sína daga þar sem hann er 
lítill í sér, líður ekki vel og saknar 
fjölskyldu sinnar í Kúrdistan. En í 
síðustu viku byrjaði hann í Tækni-
skólanum að læra íslensku og það 
gengur vel. Ég vil honum bara allt 
það besta og ég er svo glöð að hann 
hafi sóst eftir betra lífi, með því að 
koma alla þessa leið. Ég held að 
við myndum öll reyna það í hans 
sporum.“

Inga Dóra verður ögn alvarlegri 
þegar hún ræðir um mál innflytj-
enda og flóttamanna á Íslandi. 

„Við eigum öll að taka vel á móti 
þeim. Það er ekkert sem segir að 
fjölmenningarsamfélag geti ekki 
verið jafn gott og önnur samfélög. 
Það er á okkar ábyrgð að koma 
þeim inn í samfélagið, veita þeim 
það sama og allt mannfólk þarf og 
mér verður svo tíðrætt um, stuðn-
ing, traust og tilgang. Við verðum 
að læra af mistökum annarra landa 

í þessum efnum og gera betur. Það 
er á okkar ábyrgð hvernig kynslóðir 
innflytjenda munu hafa það á næstu 
árum og áratugum.“

Plastbarkamálið tafði
Ingu Dóru er ekki fisjað saman, 
frekar en syni hennar Danyal. 

Nú rétt fyrir jól fékk hún þriðju 
stöðu sína sem rannsóknarprófessor 
við Karolinska Institutet í Stokk-
hólmi, en sú staða bætist við stöðu 
hennar við Háskólann í Reykjavík 
og Columbia-háskóla í New York. 
Ferlið var langt og strangt, til þess að 
fá loksins stöðuna við Karolinska. 
„Þetta er sambærileg staða og Paulo 
Macchiarini, sem var viðriðinn plast-
barkamálið svokallaða [innsk. blm. 
Þegar Macchiarini græddi plast-
barka í Erítreumaninn Andemariam 
Beyene sem var búsettur á Íslandi. 
Hann dó tveimur og hálfu ári eftir 
aðgerðina vegna þess að plastbark-
inn virkaði aldrei sem skyldi. Talið er 
að margar af helstu reglum læknis-
fræðinnar hafi verið brotnar í mál-
inu.] hafði við skólann, þannig að 
þeir fara mjög ítarlega yfir feril þeirra 
sem þeir fá inn til sín þessi dægrin. 
Ég var alltaf alveg að fá stöðuna, en 
svo tafðist það alltaf út af einhverju. 
Þegar ég loksins fékk bréfið og stað-
festingu á stöðunni nú fyrir jól sagði 
maðurinn minn að hann gæti ekki 
skálað við mig enn einu sinni út af 
þessu,“ segir Inga Dóra og skellir 
uppúr.

Frá New York til Stokkhólms
En er ekki nóg að hafa stöðu í New 
York og í Reykjavík, af hverju bætt-
irðu Svíþjóð við? 

„Ég er þannig manneskja að ég 
nærist á umhverfi mínu. Ég gat til 
dæmis ekki verið á Íslandi í hruninu 
því að ég þrífst svo illa í neikvæðni. 
Þá færði ég mig til New York. Ég elska 
borgina og ver þar miklum tíma. 
En það má eiginlega segja að þegar 
Trump fór í sína kosningabaráttu, 
og vann síðan kosningarnar, þá hafi 
ákvörðunin verið tekin fyrir mig.“

Inga Dóra og börnin – Danyal lengst til vinstri, Alanta og Sonja, en á myndina vantar Erlu, tvíburasystur Sonju.

Við erum að Veita 
honum skjól og 
stuðning og okkur 
þykir rosalega Vænt 
um hann, eins og börnin 
okkar. en hann á 
auðVitað blóðfjöl-
skyldu og það besta 
Væri ef þau næðu saman 
aftur einhVern tíma. 
en  það er alltaf gott
að  eiga eina auka-
mömmu. öll börn ættu
að eiga að minnsta
 kosti tVær.

HVERNIG KEMUR ÞÚ UNDAN SÓLINNI!
AF HVERJU AÐ SÆTTA SIG VIÐ SÓLAR SKEMMDIR 

OG ÓTÍMABÆRAR LITABREYTINGAR
VIÐ GETUM LAGAÐ ÁSTAND HÚÐARINNAR

Fyrir Eftir

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

893-0098
Hraunbæ 102 • Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Snyrtistofan Hafblik
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CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 260X167cm
Verð: 205.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 164.000,-

MAXWELL TUNGUSÓFI
Stærð: 290X173cm
Verð: 236.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 188.800,-

NAPOLI TUNGUSÓFI
Stærð: 250X165cm
Verð: 199.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 119.400,-

Opal STÓLL
Verð: 16.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 11.830,-

MAX STÓLL
Verð: 16.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 13.520,-

DEVON STÓLL
Verð: 19.800,-

ÚTSÖLUVERÐ: 14.850,-

COE ARMSTÓLL
Verð: 118.000,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 88.500,-

NAPOLI SÓFI M/2 TUNGUM
Stærð: 320Xx170X170cm
Verð: 249.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 199.200,-

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 20-50% AFSLÁTTUR

www.egodekor.is

JERSEY 4RA SÆTA SÓFI
Breidd: 298cm
Verð: 195.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 156.000,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00 Sun:13 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12

-20% -20%

-40%

-20% -20%

-30%

-25% -20% -25% -30%

BERLIN TUNGUSÓFI
Stærð: 300X174cm 
Verð: 245.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 171.500,-



Ég heiti því að gegna 
embætti forseta Banda-
ríkjanna af trúfestu og 
að framfylgja, verja og 
vernda  stjórnarskrá 
Bandaríkjanna eftir 

minni bestu getu.“
Þessi orð lét Donald J. Trump, for-

seti Bandaríkjanna, loks falla í gær á 
tröppum þinghússins í Washington, 
höfuðborgar Bandaríkjanna. John 
Roberts, forseti hæstaréttar Banda-
ríkjanna, fór með Trump yfir forseta-
eiðinn.

Varð Trump þar með 45. forseti 
Bandaríkjanna og tók hann við af Bar-
ack Obama sem yfirgaf svæðið í þyrlu 
stuttu síðar með konu sinni Michelle.

Skömmu áður hafði Mike Pence 
svarið varaforsetaeiðinn og tók hann 
þar með við af Joe Biden.

„America first“
Innsetningarræða Trumps kallaðist 
á við þær fjölmörgu framboðsræður 
sem hann flutti í harðri kosninga-
baráttu. Kom hann í ræðunni inn 
á það leiðarstef sitt að Bandaríkin 
og bandaríska þjóðin ættu að vera í 
fyrsta sæti í forgangsröð forseta.

„Við höfum gert aðrar þjóðir ríkar á 
meðan auður okkar, styrkur og sjálfs-
traust hefur horfið. Ein af annarri hafa 
verksmiðjur yfirgefið landið. Auður 
millistéttarinnar hefur verið rifinn af 
heimilum þeirra og honum dreift um 
hnöttinn. Frá og með deginum í dag 
munu Bandaríkin verða í fyrsta sæti,“ 
sagði forsetinn.

Hann sagði að áhersla yrði lögð á 
að koma fólki af bótum og út á vinnu-
markaðinn. Farið yrði eftir tveimur 
einföldum reglum. Að kaupa banda-
rískt og ráða Bandaríkjamenn.

Trump kom einnig inn á þau skila-
boð sem ef til vill skiluðu honum 
sigri í Michigan, Pennsylvaníu og 
Wisconsin: „Yfirgefnar verksmiðjur 
standa á víð og dreif eins og legsteinar 
um landið. Þetta bandaríska blóðbað 
hættir hér og nú.“

Af ræðunni virðist ljóst að Trump 
hyggst ekki víkja frá þeirri einangrun-
arstefnu sem hann boðaði í kosninga-
baráttunni. Hann hyggst koma í veg 
fyrir að verksmiðjur yfirgefi Banda-
ríkin og ætlar þannig að sjá verka-
mönnum í Miðvesturríkjunum fyrir 
atvinnu. Þá hefur hann boðað háa 
tolla á vörur fyrirtækja sem yfirgefið 
hafa Bandaríkin.

Þess ber einnig að geta að þau 
tvö orð sem heyrðust oftast í ræðu 
Trumps voru annars vegar Banda-
ríkin og hins vegar Bandaríkjamenn. 
Næst á eftir komu hugtök á borð við 
ríki og þjóð.

Í lokaorðum ræðunnar fór Trump 
fyrirsjáanlega með slagorð sitt úr 
kosningabaráttunni: „Make America 
great again!“

Vill sameina sundraða þjóð
Hinn nýi og umdeildi forseti leitaðist 
í ræðu sinni við að græða sár and-
stæðinga sinna og sameina þjóðina 

eftir einstaklega sundrandi kosninga-
baráttu. Hundruð þúsunda Banda-
ríkjamanna hafa mótmælt kjöri hans 
frá því í nóvember, meðal annars í 
höfuðborginni í gær. Þó var ekki að 
merkja neina truflun á athöfninni 
sjálfri þegar horft var á útsendingar 
bandarískra sjónvarpsstöðva.

Í sameiningarskilaboðum sínum 
höfðaði Trump til föðurlandsástar-
innar. „Þegar þið opnið hjarta ykkar 
fyrir föðurlandsást er ekkert pláss 
eftir fyrir fordóma,“ sagði forsetinn.

„Endurnýjað þjóðarstolt mun lyfta 
okkur upp og lækna sárin. Núna er 
tíminn til að hafa í huga þau spak-
mæli sem hermenn okkar gleyma 
aldrei. Hvort sem við erum svört, 
brún eða hvít blæðir okkur öllum 
sama rauða föðurlandsvinarblóðinu.“

Höfðaði til þeirra gleymdu
Forsetinn var umkringdur stjórn-
málamönnum á sviðinu. Honum á 
vinstri hönd voru meðal annars fyrr-
verandi forsetarnir Barack Obama, 
George W. Bush, Bill Clinton og 
Jimmy Carter. Með Bill var andstæð-
ingur Trumps í kosningabaráttunni, 
Hillary Clinton.

Þrátt fyrir félagsskapinn veigraði 
Trump sér ekki við því að gagnrýna 
stjórnmálamenningu Bandaríkjanna. 
„Við munum færa völdin frá Wash-
ington og aftur til fólksins. Undan-
farið hefur Washington blómstrað en 
almenningur ekki fengið sinn skerf,“ 
sagði Trump.

„Þetta er ykkar dagur, ykkar fögn-
uður. Þetta land, Bandaríkin, er ykkar 
land. Hinir gleymdu menn og konur 
þessa lands munu ekki lengur falla í 
gleymsku. Nú hlusta allir á ykkur. Það 
sem skiptir mestu máli er ekki hvaða 
flokkur fer með völdin. Heldur hvort 
almenningur fái að stjórna.“

Trump sagðist ætla að berjast til 
síðasta blóðdropa fyrir þjóð sína. 
Bandaríkin myndu sigra á ný og sigra 
sem aldrei fyrr. „Við munum sameina 
hinn vestræna heim gegn hryðju-
verkum öfgaíslamista. Við munum 
uppræta þau af yfirborði jarðar,“ 
sagði hann enn fremur.

Stríðsöxin grafin
Undanfarin átta ár hafa Trump og fyr-
irrennari hans, Barack Obama, eldað 
grátt silfur. Í gær mátti þó ekki sjá 
annað en velvild þeirra hvor í annars  
garð á þessum síðasta degi Obama í 
embætti og fyrsta degi Trumps.

Á árum áður hefur Obama sagt 

Trump stórkostlega vanhæfan 
og Trump sagt slíkt hið sama um 
Obama. Aukinheldur var Trump einn 
helsti forsprakki þeirra sem kröfðust 
þess að fá að sjá fæðingarvottorð 
Obama vegna gruns um að hann sé 
ekki fæddur í Bandaríkjunum.

„Þau hafa verið stórkostleg,“ sagði 
Trump um Obama-hjónin. „Vel gert, 
vel gert,“ mátti lesa af vörum Obama 
þegar Trump fór með lokaorð ræðu 
sinnar.

Ólíklegt afrek kórónað
Innsetningin markaði lokapunkt 
ótrúlegs kosningasigurs Trumps 
og upphaf valdatíðar hans. Vegna 
umdeildra ummæla um ólöglega 
innflytjendur, múslima, konur og 
aðra mætti Trump miklu mótlæti í 
kosningabaráttunni.

Varla væri hægt að telja þann fjölda 
frétta og skoðanagreina þar sem 
bandarískir stjórnmálagreinendur 
lýstu því yfir að Trump ætti enga 
möguleika á því að hreppa útnefn-
ingu Repúblikana til forsetaframboðs, 
hvað þá verða forseti.

Í hvert sinn sem Trump talaði af sér 
birtust slíkar greinar. Það gerðist strax 
í upphafi kosningabaráttunnar þegar 
hann lýsti ólöglegum, mexíkóskum 
innflytjendum sem glæpamönnum. 
Einnig gerðist það þegar hann sagði 
dómara vanhæfan til að dæma í máli 
sínu vegna þjóðernis, þegar hann tal-
aði um að banna múslimum að koma 
til Bandaríkjanna og þegar upptaka 
birtist þar sem heyra mátti forsetann 
tala um að grípa í kynfæri kvenna.

Að morgni kosningadags mátti svo 
sjá reiknilíkön fjölmiðla spá Clinton 
sigri. New York Times sagði 85 pró-
sent líkur á sigri Clintons, Huffington 
Post gaf Clinton 98 prósent líkur og 
FiveThirtyEight sagði 72 prósent líkur 
á sigri Clintons.

Allt kom þó fyrir ekki og vann 
Trump afgerandi sigur. Vann hann 
stuðning 306 kjörmanna samanborið 
við 232 kjörmenn Clintons þrátt fyrir 
að hafa fengið mun færri atkvæði en 
Clinton á landsvísu.

Fjölmargir mótmæltu Trump á strætum Washington-borgar. Sumir báru gömul 
skilti frá kosningabaráttu Baracks Obama. FréTTABlAðið/EPA

Nýi forsetinn og forsetafrúin Melania Trump voru einkar hress við innsetningarat-
höfnina í gær. Hér má sjá forsetahjónin kyssast. FréTTABlAðið/EPA

Donald Trump, hér stuttu frá því að verða valdamesti maður heims, reisir hnefann á loft og heilsar almenningi. Margmenni var 
við innsetningarathöfnina. Þó mættu mun færri en árið 2008 þegar Barack Obama tók fyrst við embætti. FréTTABlAðið/EPA

Donald John Trump varð 45. forseti Banda-
ríkjanna í gær. Í innsetningarræðu sinni 
hvatti hann til sameiningar undir banda-
ríska fánanum. Dagar innantómra orða 
væru taldir og tími aðgerða runninn upp.

Forsetinn
Bandaríkin 

í fyrsta sæti

setur

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Yfirgefnar verk-
smiðJur sTanDa á víð 
og Dreif eins og leg-
sTeinar um lanDið. 
ÞeTTa banDaríska blóð-
bað hæTTir hér og nú.
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

PEUGEOT 308 STATION

Gæði Peugeot 308 SW heilla þig strax enda var hann valinn bíll ársins í Evrópu. Einstakt innanrými, nægt fótarými 
og stórt farangurspláss hámarka notagildið.  Útlit hans fangar athygli þína og við nánari kynni fellur þú kylliflatur 
fyrir smáatriðunum. Stílhrein og djörf útlitseinkennin, skilvirku vélarnar og framúrskarandi tæknin gera hann að 
bíl sem uppfyllir allar kröfur þínar og væntingar. Upplifðu Peugeot 308 SW og þú munt sannfærast um gæði hans.

Verð frá 3.020.000 kr.  |  Eyðsla frá 3,3 l/100  |  CO2 losun frá 85 g/km

peugeotisland.is

PEUGEOT 308 SW 
GÆÐIN HEILLA ÞIG STRAX

 
KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT Í DAG
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Þeir lögreglumenn- og konur sem nú 
eru í eldlínunni í rannsókn og leit 
að Birnu Brjánsdóttur hafa fengið 
mikið lof fyrir framgöngu sína. 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
hefur að undanförnu veitt óvenju 

mikla innsýn í störf sín og það sem blasir við 
eru vönduð vinnubrögð og styrk stjórn.

Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn fer þar 
fremstur í flokki og hefur raunar brotið blað 
í sögu lögreglunnar hvað varðar samskipti 
við fjölmiðla og almennings með því að ræða 
oft og yfirvegað við þá. Góðir samskiptahæfi-
leikar hans eru líklegir til þess að hafa síðustu 
daga aukið traust í garð lögreglunnar. Traust 
sem áður var í nokkru lágmarki sökum deilna, 
breytinga og ef til vill vegna þess að í mörgum 
málum lögreglu er ekki unnt að veita almenn-
ingi jafn miklar upplýsingar og nú án þess að 
brjóta trúnað eða skaða rannsókn.

Liðsheild og samkennd
Rannsóknin hefur verið í algjörum forgangi 
hjá embættinu og stór hluti starfsmanna hefur 
komið að henni með einum eða öðrum hætti, 
bæði lögreglumenn og aðrir starfsmenn emb-
ættisins. 

Í framlínunni eru Sigríður Björk Guðjóns-
dóttir lögreglustjóri, Grímur sem stýrir rann-
sókninni, Ásgeir Þór Ásgeirsson og Ágúst 
Svansson aðalvarðstjóri sem stýra leitinni í 
samstarfi við björgunarsveitir. Þá eru mikil-
vægir stjórnendur og starfsfólk tæknideildar 
lögreglu, kynferðisbrotadeildar og stjórnandi 
sérsveitarinnar sem er Guðmundur Ómar 
Þráinsson. Sérsveitin aðstoðar við handtökur 
hættulegra brotamanna og aðstoðaði við 
það að handtaka þá grunuðu um borð í Polar 
Nanooq í vikunni. Sérsveitin er mikill liðsstyrk-
ur fyrir lögregluna þegar neyðarástand skapast. 
Í viðtali við Fréttablaðið á síðasta ári nefndi 
Guðmundur Ómar þau gildi og kosti sem hann 
telur mikilvægust fyrir störf sérsveitarinnar, 
liðsheild og samkennd.

Snöggur og nákvæmur
Þótt lögreglu þyki vandasamt að ræða um sig 
sjálfa og framgöngu stjórnenda á viðkvæmum 
tíma í rannsókn máls þá eru þeir fjölmörgu sem 
rætt var við um stjórnendur rannsóknarinnar 
einhuga um að það sé bæði víðtæk reynsla 
þeirra og samskiptahæfileikar sem nýtist nú. 
Ásgeir var í sérsveitinni og hefur starfað hjá 
lögreglunni í meira en aldarfjórðung. Hann er 
sagður ósérhlífinn og duglegur. „Hann er alveg 
ótrúlega snöggur og nákvæmur,“ segir einn 
félaga hans sem segir reynsluna vega þungt í 
þeim efnum.

Góður maður
Ágúst hefur starfað hjá lögreglunni í þrjátíu og 
fimm ár og hefur víðtæka reynslu af mismun-
andi starfssviðum. Hann er sagður yfirvegaður 
og rólegur en með sterkan vilja. „Honum verð-
ur ekki haggað en á sama tími er hann virkilega 
góður maður og hefur þennan innri styrk sem 
þykir eftirsóttur hjá mönnum og konum innan 
okkar raða,“ segir góður félagi hans.

Færasti lögreglumaður landsins
Karl Steinar Valsson starfar um þessar mundir 
sem tengifulltrúi hjá Europol og  stendur utan 
við teymið og rannsóknina. Hann þekkir Grím 
frá frá því þeir voru saman í Lögregluskólanum.

„Grímur er mjög vel gefinn maður og einn-
ig vel menntaður og víðsýnn. Ég er búinn að 
þekkja Grím lengi en við sátum saman í Lög-
regluskólanum og lukum námi þar 1989 ef ég 
man rétt. Í mínum huga er hann einn færasti 
lögreglumaður sem starfar í lögregluliðinu í 
dag. Hreinn, beinn, einlægur og heiðarlegur. 
Hann er með mjög fastmótaðar skoðanir en er 
á sama tíma diplómat og hlustar á öll sjónar-

mið. Hann er faglegur í alla staði og í þessu 
starfi af heilum hug. Grímur er sá maður sem 
mér hefur ávallt þótt best og skemmtilegast að 
vinna með. Sterk fyrirmynd fyrir aðra lögreglu-
menn og langt út fyrir það. Þegar hann talar þá 
hlustar maður og veit að maður getur treyst því 
sem hann segir,“ segir Karl Steinar.

„Þetta mál reynir mjög á andlegan styrk,“ 
segir lögreglumaður hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu. Hann segir einnig athyglina 
sem lögreglan fær fyrir góða framgöngu óþægi-
lega. Því lögreglufólki sem starfar að rannsókn 
málsins sé ofarlega í huga samkennd og nær-
gætni við fjölskylduna.  Lögreglumenn eigi 
ekki  að láta haggast þegar almenningur hefur 
sterka skoðun á störfum þeirra. Það þurfi að 
gilda bæði þegar þeir eru umdeildir og lofaðir.

Gott að leita til hans
Grímur og fleiri lögreglumenn hafa nánast 
haldið til á skrifstofum sínum síðan málið 
kom upp og unna sér ekki hvíldar. Þórður, 
sonur hans, segir fjölskylduna styðja við hann. 
„Þetta er þannig mál og hann hefur sett fullan 
kraft í það. Við látum hann vita af því að hann 
stendur sig vel. Ég hringdi í hann eftir að hann 
sat fyrir svörum í Kastljósinu og var stoltur af 
honum. Við í fjölskyldunni þekkjum vel hans 
innri mann. Þetta er hlið á honum sem við 
þekkjum vel. Okkur finnst gott að samfélagið 
hafi fengið að kynnast honum því starfið getur 
verið óvægið. Það hefur verið deilt á hann og 
það fannst mér óþægilegt. Ég tók því per-
sónulega þó ég sé nú auðvitað ekki að 
dvelja við það,“ segir Þórður.

Hann segist alltaf hafa getað leitað 
til föður síns. „Þegar það koma upp 
vandamál þá finnst mér gott að leita 
til hans. Hann hefur þá sett hlutina í 
samhengi fyrir mig, sýnt mér fram á 
skynsamlega niðurstöðu. Fyrst og 
fremst hefur hann kennt mér að 
láta ekki skapið hlaupa með mig.

Hann er mjög góður faðir og 
góð fyrirmynd, sanngjarn með 
réttlætiskennd. Svo er hann líka 
frábær afi,“ bætir Þórður við.

Spilar á tennisspaða
Systir Gríms, Vigdís, gefur skemmtilega inn-
sýn í persónuleika litla bróður síns. „Hann 
var æðislega skemmtilegur strákur og sífellt 
brosandi, kunni meðal annars þá list að spila 
glimrandi lög á tennisspaða, sem ég efast um 
að margir geti leikið eftir. Mikill gleðigjafi og 
húmoristi og eiginlega besti gæi í heimi, vildi 
alltaf öllum í húsinu vel og vill enn,“ segir Vig-
dís.

Dóttur Vigdísar, Þórdísi Filipsdóttur, þótti 
gott að leita til frænda síns. „Fyrir mér hefur 
hann alltaf verið sá sterkasti í fjölskyldunni, 
róað hluti niður ef eitthvað bjátaði á. Hann 
gat horft á hlutina skynsamlega ef eitthvað var 
óskýrt. Þegar ég var lítil stelpa fannst mér hann 
risastór og sterkur."

Víðtæk reynsla
Grímur lauk stúdentsprófi frá Menntaskól-
anum við Sund árið 1982 og prófi frá Lög-
regluskóla ríkisins 1989. Tíu árum síðar klár-
aði hann diplómu í opinberri stjórnsýslu og 
stjórnun við Endurmenntun Háskóla Íslands. 
Hann varð viðskiptafræðingur, B.Sc., frá 
Háskólanum í Reykjavík 2005 og lauk í fram-
haldi af því meistaraprófi í reikningshaldi og 
endurskoðun frá Háskólanum í Reykjavík 
2007. Þá tók hann löggildingu í verðbréfa-
miðlun, 2015. 

Hann starfaði fyrstu árin sem lögreglumað-
ur, varðstjóri og aðalvarðstjóri hjá lögreglu-
stjóranum í Reykjavík. Flutti sig til Ísafjarðar 
í sex ár þar sem hann var lögreglumaður og 
varðstjóri. Þá varð hann lögreglufulltrúi og 
aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá efnahagsbrota-
deild ríkislögreglustjóra eftir að hann lauk við-
skiptafræðinámi sínu í Háskólanum í Reykja-
vík og þar til hann lauk meistaraprófi. Þá flutti 
hann sig um tíma og starfaði sem viðskipta-
fræðingur á endurskoðunarsviði Deloitte. Þar 
starfaði hann aðeins í eitt ár þar til hann fór 
aftur til lögreglu og þá í rannsóknardeild hjá 
lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu. 
Frá hruni til ársins 2016 starfaði Grímur sem 
yfirlögregluþjónn hjá héraðssaksóknara. Það 
var í nóvember á síðasta ári að hann var settur 
sem yfirlögregluþjónn hjá lögreglustjóranum á 
höfuðborgarsvæðinu. Grímur tók við stöðunni 
í nóvember. 

Unna sér ekki hvíldar
Stór hluti starfsmanna hjá embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur með 
einum eða öðrum hætti komið að rannsókn á hvarfi Birnu Brjánsdóttur. Frammi-
staðan vekur með almenningi traust. Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn fer fremstur 
í flokki og hefur vakið athygli almennings fyrir framgöngu sína í rannsókninni.

NærmyNd Leitin að Birnu Brjánsdóttur

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Liðsheild og samkennd eru góðir 
kostir sérsveitarmanna að sögn 
Guðmundar Ómars 
Þráinssonar 
yfirmanns sér-
sveitarinnar. 

Hann var æðislega skemmtilegur 
strákur og sífellt brosandi, kunni 
meðal annars þá list að spila 
glimrandi lög á tennisspaða, 
sem ég efast um að 
margir geti leikið 
eftir.
Vigdís Grímsdóttir

Teymið 

SiGríður Björk

Setti rannsóknina í algjöran 
forgang. Stór hluti starfs-
manna embættisins  hefur 
komið  að henni.

ÁGúSt

Hefur starfað hjá lögreglunni í 
35 ár, þykir góður maður með 
mikinn andlegan styrk.

Grímur 

menntaður og víðsýnn. Er  
sagður  traustur og   

heiðarlegur af 
bæði fjölskyldu  

og félögum.

ÁSGeir 

Hefur starfað hjá lögreglunni 
í meira en aldarfjórðung. Var 
áður í sérsveit ríkislögreglu-
stjóra, er sagður snöggur og 
nákvæmur.
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Við eyðum löngum tíma í vinnunni 
og mörg okkar vinna í sitjandi stell-
ingu. „Það er afar mikilvægt að stól-
arnir sem við sitjum í við vinnuna 
séu þannig úr garði gerðir að þeir 
valdi ekki óþægindum í baki,“ segir 
Leifur Aðalsteinsson, framkvæmda-
stjóri Hirzlunnar. Hann nefnir að 
enn betra sé að fólk finni sér stóla 
sem beinlínis stuðla að bættri bak-
heilsu. „Það er tilfellið með stól-
ana frá Topstar og Wagner sem 
eru til sölu í Hirzlunni. Þessi frá-
bæra þýska hönnun er með einka-
leyfi fyrir Body balance og Don-
dola-tækni sem veitir 360 gráða 
veltusetu í stólunum. Það er tækni 
sem stuðlar að mun betri bakheilsu 
og skapar hreyfingu fyrir hrygg-
súluna en Topstar og Wagner hafa 
unnið mikla rannsóknarvinnu til að 
stuðla að því að 360 gráða tæknin 
veiti sem mesta vellíðan.“

Framleiðendurnir gerðu könnun 
á meðal notenda stólanna í Þýska-
landi og niðurstöðurnar eru mjög 
áhugaverðar að sögn Leifs. „Um 95 
prósent þátttakenda í könnuninni 
lýstu yfir ánægju með stólinn sinn 

og fannst hann þægi-
legur, 94 prósent 

myndu mæla 
með honum, 
84 prósent 
fundu fyrir 
betri líðan 
af notkun 

stólsins og 56 prósent af þeim sem 
höfðu bakvandamál fundu fyrir 
batamerkjum,“ útskýrir hann.

Ný versluN í síðumúla
Hirzlan var opnuð árið 1993 og 
hefur selt gæðahúsgögn fyrir heim-
ili og skrifstofur allar götur síðan. 
Núna hefur verið opnuð ný og glæsi-
leg verslun Hirzlunnar að Síðumúla 
37 þar sem er lögð aukin áhersla á 
skrifstofuhúsgögn. „Við kappkost-
um að bjóða upp á nútímaleg, heilsu-
samleg og hugvitsamlega hönnuð 
húsgögn fyrir vinnustaði,“ segir 
Leifur.

Auk hinna vönduðu og fram-
sæknu skrifborðsstóla frá Top star 
og Wagner býður Hirzlan meðal 
annars upp á Prima-skrifstofuhús-
gögn frá Tvilum í Danmörku en 
Hirzlan hefur frá upphafi sérhæft 
sig í sölu á vönduðum húsgögnum 
frá Danmörku og Þýskalandi. Leifur 
leggur áherslu á að á næstunni muni 
Hirzlan kynna nýjan samstarfsaðila 
sem er einn stærsti framleiðandi í 
Evrópu í heildarlausnum fyrir fyr-
irtæki og stofnanir.

Verslun Hirzlunnar að Síðumúla 37 
er opin virka daga frá kl. 9 til 18. 
Símanúmer er 564-5040. Nánari 
upplýsingar eru á heimasíðu Hirzl-
unnar, www.hirzlan.is.

smart og heilsusamleg höNNuN
Hirzlan kynnir Stólarnir frá Topstar og Wagner fást í Hirzlunni en þeir eru bæði vandaðir og framsæknir auk þess að 
stuðla að bættri bakheilsu. Í nýrri verslun Hirzlunnar í Síðumúla er lögð sérstök áhersla á skrifstofuhúsgögn. 

Leifur Aðalsteinsson, framkvæmda-
stjóri Hirzlunnar, segir að það sé afar 
mikilvægt að stólarnir sem við sitjum í 
við vinnuna séu þannig úr garði gerðir 
að þeir valdi ekki óþægindum í baki. 
MYND/EYÞÓR 

Í nýrri og glæsilegri verslun Hirzlunnar að Síðumúla 37 
er lögð aukin áhersla á skrifstofuhúsgögn. „Við kapp-
kostum að bjóða upp á nútímaleg, heilsusamleg og 
hugvitsamlega hönnuð húsgögn fyrir vinnustaði.“

Stólarnir frá Topstar og Wagner eru 
með einkaleyfi fyrir Body balance og 
Dondola-tækni sem veitir 360 gráða 
veltusetu í stólunum. Það er tækni 
sem stuðlar að mun betri bakheilsu og 
skapar hreyfingu fyrir hryggsúluna.

MEISTARAMÁNUÐUR 
Miðvikudaginn 25. janúar mun sérblaðið 
Meistaramánuður fylgja Fréttablaðinu.

Áhugasamir auglýsendur geta fengið nánari upplýsingar með því að senda póst  
á netfangið  serblod@365.is eða með því að hringja í síma 512 5402



Litríkar myndir úr íslenskum 
barnabókum sem gefnar voru út 
á síðasta ári prýða nú neðri hæð 
Gerðubergs í Breiðholti þar sem 
sýningin Þetta vilja börnin sjá! 
verður opnuð á morgun. Þetta er 
fimmtánda árið sem sýningin er 
haldin en í ár sýna 24 myndskreyt-
ar verk sín úr 33 barnabókum.

Inga María Leifsdóttir, verkefna-
stjóri viðburða í Gerðubergi, segir 
þarfir barna sérstaklega hafðar í 
huga við uppsetningu sýningarinn-
ar enda ljóst að viðfangsefni hennar 
sé ætlað börnum frá byrjun. „Mynd-
ir sýnenda eru eins fjölbreyttar og 
þær eru margar og getur að líta 
verk bæði gamalreyndra teiknara 
sem fyrir löngu eru vel þekktir í 
heimi íslenskra barnabókmennta, 
sem og glæný verk myndhöfunda 
sem nú sýna í fyrsta sinn. Myndirn-
ar eru hengdar frekar lágt á vegg-
ina og hver bók hangir í bandi við 
myndirnar svo auðvelt er fyrir litlar 
hendur að skoða myndir og bækur 
upp á eigin spýtur.“

Fjölbreytt úrval
Úrvalið af myndskreytingum á 
sýningunni er mikið að sögn Ingu 
Maríu enda ólíkur hópur sem 
kemur að sýningunni. Bæði er stíll 
viðkomandi myndlistarmanna og 
viðfangsefni þeirra margbreytilegt, 
sumt er litríkt og annað lágstemmt, 
sumt er um kónga og prinsessur og 
annað um dýr, fantasíu eða feimna 
krakka. „Hér getur til dæmis að 
líta myndir úr nýjustu Kuggs-bók-
unum hennar Sigrúnar Eldjárn, 
sem í áratugi hafa verið fastagest-
ir í bókahillum íslenskra barna. Lóa 
Hlín Hjálmtýsdóttir, sem skemmtir 
landsmönnum reglulega með snjöll-
um teikningum sínum, hefur verið 
að teikna Snuðru og Tuðru eftir Ið-
unni Steinsdóttur upp á nýtt síðustu 
ár og á sýningunni eru myndir úr 
tveimur bókum um þær. Við sýnum 
líka myndir úr tveimur bókum 
sem eru tilnefndar til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna í flokki 
barna- og ungmennabóka, Doddi: 
bók sannleikans, sem er mynd-

skreytt af Elínu Elísabetu Einars-
dóttur og Íslandsbók barnanna, sem 
er myndskreytt af Lindu Ólafsdótt-
ur, sem hlaut Barnabókaverðlaunin 
í fyrra. En svo erum við líka með 

myndir eftir myndlistarmenn sem 
eru að myndskreyta sína fyrstu bók 
og hafa aldrei sýnt hjá okkur áður 
svo þarna má sjá allan skalann í ís-
lenskum, myndskreyttum barna-
bókum, bæði kunnugleg andlit og 
glæný.“

Mikill Metnaður
Myndskreyttar íslenskar barna-
bækur eru ótrúlega fjölbreyttar að 
sögn Ingu Maríu og mikill metnaður 
lagður í gerð þeirra. „Það er ómet-
anlegt fyrir íslensk börn og íslenska 
menningu að út séu gefnar vandað-
ar bækur sem eru myndskreyttar 
af íslenskum myndlistarmönnum. 
Þær gefa innsýn í heim sem talar til 
barna hérlendis og er þeim kunnug-
legur. Í bókunum er oft verið að vísa 
í íslensk dýr og jurtir, siði og menn-
ingu, og þó viðfangsefnið geti alveg 
verið alþjóðlegt eða framúrstefnu-
legt leynast þar oftar en ekki stef 
og vísanir sem endurspegla reynslu-
heim íslenskra barna.“

Sýningin verður opnuð kl. 14 
á morgun en er að öðru leyti opin 
gestum og gangandi á opnunartíma 
Gerðubergs, virka daga frá kl. 8-18 
og um helgar frá kl. 13-16. Henni 
lýkur 5. mars og heldur þá í ferðalag 
um landið. Nánari upplýsingar um 
sýninguna og sýnendur má finna á 
www.borgarbokasafn.is.

Myndir sýnenda 
eru eins fjöl-

breyttar og þær eru 
margar.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

„Það er ómetanlegt fyrir íslensk börn og íslenska menningu að út séu gefnar vandaðar bækur sem eru myndskreyttar af 
íslenskum myndlistarmönnum,“ segir Inga María Leifsdóttir, verkefnastjóri viðburða Borgarbókasafns. MYNDIR/ERNIR

Stíll og viðfangsefni myndskreytanna er margbreytilegt eins og sjá má.

Sterkir litir einkenna margar mynd-
irnar á sýningunni.

ÓMetanlegar 
Myndskreytingar
Myndir í íslenskum barnabókum gefa innsýn í heim sem talar til barna 
hérlendis og er þeim kunnuglegur. Á morgun hefst sýning í Gerðubergi  
í Breiðholti þar sem 24 myndskreytar sýna verk úr 33 barnabókum.

ÚTSALA 
Út Janúar

HAMLAR KVÍÐI ÞÉR Í DAGLEGA LÍFINU?

Ef svarið er „já“ gæti þriggja kvölda fræðsla  
Geðhjálpar um kvíða hjálpað þér að byrja að  

takast á við vandann.

 

Fræðslan skiptist í þrennt:

• Eðli, ástæður og afleiðingar kvíða
 Hugræn atferðlismeðferð
 Hjálplegt lesefni
• Hvað heldur vítahring kvíða gangandi?
• Hvaða leiðir eru færar til að leysa upp  

 vítahringinn?

Fræðslan fer fram í húsakynnum Geðhjálpar við  
Borgartún 30, 2. hæð, 8.,15. og 22. febrúar kl. 19.30 til 21.30. 

Skráning fer fram í gegnum  
verkefnisstjori@gedhjalp.is fyrir 1. febrúar.
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Anna G. Steinsen
heilsumarkþjálfi, þjálfari, fyrirlesari og jógakennari

Ég hef notað Optibac probiotics extra strength og finn heilmikinn 
mun á mér þegar ég tek inn þessa góðgerla daglega.

Ef ég borða mjólkurvörur eða glútein þá finn ég fyrir óþægindum 
í ristlinum, ef ég tek Optibac probiotics daglega þá líður mér miklu 
betur og er ekki eins þaninn.

Lykilatriði að taka inn góða gerla og Optibac hentar mér frábærlega, 
ég mæli eindregið með Optibac probiotics vörunum. Aukin vellíðan og minni óþægindi.

www.facebook.com/optibacicelandFæst í apótekum og heilsubúðum

ÞREYTT Á AÐ 
VERA ÞREYTT?

Engin 
aukaefni!

Járnskortur getur verið ein ástæðan. 
Floradix hjálpar þér að viðhalda góðri
heilsu og heilbrigði.

Fæst í apotekum, heilsuvörubúðum og betri matvöruverslunum



Myndhöggvarar frá öllum heims-
hornum koma til Harbin árlega til 
að taka þátt í hinni árlegu snjó- og 
íshátíð í Harbin, höfuðborg Heil-
ongjiang héraðs í norðurhluta 
Kína, nærri landamærum Rúss-
lands.

Hátíðin er fræg fyrir gríðar-
stóra upplýsta ísskúlptúra af öllum 
stærðum og gerðum. Hátíðarsvæð-
inu er skipt upp í nokkur svæði 
sem hvert hefur sitt þema. Aðal-

aðdráttarafl hátíðarinnar er Har-
bin ís- og snjóveröldin sem nær 
yfir 750 þúsund fermetra svæði.

Í skúlptúrana eru notaðir um 
180 þúsund rúmmetrar af ís. Ísinn 
er allur fenginn úr ánni Songhua 
sem rennur nærri borginni. Yfir 
fimmtíu bændur unnu í tuttugu 
daga við að koma ís úr ánni upp á 
land fyrir hátíðina.

Sýningin var formlega opnuð 
þann 5. janúar en hún hefur verið 
haldin árlega frá árinu 1985. Há-
tíðin hefur vaxið og dafnað á þeim 
33 árum sem hún hefur verið 
haldin og er nú ein mesta snjó-
hátíð heims og skipar sér þar í 

flokk með snjóhátíðinni í Sapporo 
í Japan, vetrar karnivalinu í Que-
bec í Kanada og skíðahátíðinni í 
Holmenkollen í Noregi.

Mikil upplifun er að skoða 
skúlptúrana á hátíðinni en best 
þykir að heimsækja svæðið að 
næturlagi þegar ísinn er lýstur 
upp með LED-ljósum. Þó borgar 
sig að vera vel búinn enda kuld-
inn gríðarlegur, í kringum mínus 
13 niður í 24 stig að degi til í janú-
ar. Kosturinn við kuldann er hins 
vegar sá að skúlptúrarnir staldra 
við í töluverðan tíma. Þannig 
stendur hátíðin yfirleitt fram til 
loka febrúarmánaðar.

 Sýningin 
var form-
lega opnuð 
5. janúar en 
hún hefur 
verið haldin 
árlega frá 
árinu 1985.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Myndhöggvarar alls staðar að úr heiminum koma árlega til Harbin til að taka þátt í hátíðinni. 

Ísinn er lýstur upp með LED-ljósum.

Upplýst borg úr ís
Alþjóðlega snjó- og íshátíðin í Harbin í Kína er nú haldin í 33. sinn og 
stendur fram í febrúar. Kalt er í borginni sem stendur nærri Rússlandi. 

Hátíðin er fræg fyrir gríðarstóra upplýsta skúlptúra. Best þykir að heimsækja svæðið að næturlagi. 

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur

HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Lind  Einarsdóttir

Sérfræðingur í gæðakerfum og straumlínu
stjórnun (LEAN)

Sérfræðingurinn hefur umsjón og eftirlit með sam
ræmdu stjórnkerfi byggðu á ISO9001, 14001 og OHSAS 
18001. Hann starfar náið með starfsmönnum úr öllum 
deildum fyrirtækisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun í verkfræði eða raunvísindum
• Haldgóð þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu
• Reynsla af uppbyggingu og innleiðingu á    
 stöðugum umbótum

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og afburða samskiptahæfni

Vörustjóri hráefna

Vörustjórinn ber ábyrgð á hráefnanotkun í framleiðslu 
og gerir áætlanir í samvinnu við aðra stjórnendur. Hann
tekur ákvarðanir í samvinnu við framkvæmdastjóra 
og sérfræðinga í framleiðslunni er varða sjálfa fram
leiðsluna og breytinga sem miða að því að hámarka 
virði og gæði hennar.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í verkfræði, málmfræði eða önnur 
 sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af iðnaðarframleiðslu
• Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu mikill kostur
• Reynsla af eftirliti með framleiðsluferli og 
 skipulagningu

Vörustjóri lokaafurða

Vörustjórinn ber ábyrgð á lokaskrefi framleiðslunnar. 
Hann sér til þess að vörur séu tilbúnar til afhendingar á 
réttum tíma og uppfylli kröfur viðskiptavina. Hann stýrir 
gæðaeftirliti og vinnur náið með rannsóknarstofu og 
öðrum sérfræðingum við að ná settum markmiðum.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í verkfræði, málmfræði eða önnur 
 sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af iðnaðarframleiðslu
• Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu mikill kostur
• Reynsla af eftirliti með framleiðsluferli og    
 skipulagningu

Sérfræðingur Iðntölvustýring

Sérfræðingurinn hefur umsjón með rekstri og  viðhaldi 
á iðntölvukerfum. Sinnir fyrirbyggjandi viðhalds
áætlunum fyrir þau kerfi ásamt öðrum smáspennu
búnaði. Sér um gagna söfnun frá iðntölvum og kvörðun 
mælitækja fyrir framleiðsluferlið. Viðkomandi aðili mun 
einnig vinna mjög náið með öðrum í framleiðsluferlinu 
til hagræðingar í framleiðslu með aukinni sjálfvirkni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í rafmagnsverkfræði, tæknifræði, iðnfræði  
 eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af hönnun og/eða rekstri iðntölva
• Þekking á SCADA og iðnaðarnetkerfum nauðsynleg
• Reynsla af Siemens iðntölvubúnaði er kostur

Rafveitustjóri háspennu

Rafveitustjóri ber ábyrgð á að rafbúnaður verk
smiðjunnar uppfylli kröfur um rafbúnað samkvæmt 
lögum og reglum þar um.  Hann er ábyrgðarmaður 
rafveitu. Hann hefur eftirlit með framkvæmdum, 
 viðhaldi og viðgerðum tengdum háspennu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði,  
 iðnfræði eða meistararéttindi rafvirkja af sterk  
 straumssviði
• Uppfyllir kröfur Mannvirkjastofnunar sem gerðar eru  
 til rafveitustjóra háspennu og hafi Alöggildingu  
• Minnst tveggja ára reynsla við störf sem lúta að   
 hönnun og/eða setningu háspennuvirkja 

• Reynsla  frá framleiðslufyrirtæki eða stóriðju kostur

Vaktstjórar í framleiðslu

Vaktstjóri fylgir eftir framleiðsluáætlun og hefur yfirsýn 
yfir alla framleiðsluna. Hann skipuleggur verkefni 
 vaktarinnar og ber ábyrgð á því að farið sé eftir öllum 
vinnureglum er varða framleiðsluna og öryggismál.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Minnst 3 ára reynsla sem verkstjóri eða önnur   
 stjórnunar reynsla
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun kostur
• Stóru vinnuvélaréttindin kostur
• Reynsla af kísilframleiðslu eða stóriðju kostur

Umsjón með störfunum hefur Lind hjá Fast ráðningum, 
lind@fastradningar.is og í síma 552-1606

Umsækjendur er vinsamlegast beðnir að sækja um 
störfin á heimasíðunni, www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 5. febrúar nk.

Leiðtogi viðhaldsmála
Leiðtogi viðhaldsmála sér um daglega stjórnun iðnaðar
manna og hefur umsjón með framkvæmd viðhalds
áætlana.  Hann ber ábyrgð á að verkleyfi séu fyrir öllum 
verkum og að öllum kröfum sé fylgt.  Hann starfar náið 
með skipuleggjanda viðhaldsmála og sérfræðingum í 
framleiðslunni.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Minnst 3 ára reynsla sem leiðtogi/verkstjóri eða  
 önnur stjórnunarreynsla
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
• Reynsla af kísilframleiðslu eða stóriðju kostur

Viltu búa og starfa í návígi við ægifagra  náttúru? 
PCC BakkiSilicon tekur til starfa á Bakka við 
Húsavík síðla árs 2017. Þegar er farið að huga að 
fyrstu ráðningum fyrir þetta spennandi verkefni.  
Kísilverið verður búið nýjustu tækni til fram leiðslu 
á kísil. Umhverfis og öryggismál verða sett á 
 oddinn og skipa mjög mikilvægan sess.

Hjá PCC BakkiSilicon verður unnið eftir jafnréttis
áætlun og hvetjum við konur jafnt sem karla til 
að sækja um.

Áhugaverð stjórnenda- og 
sérfræðistörf hjá PCC BakkiSilicon
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Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

Framkvæmdastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins leggur áherslu 
á að vinna með öðrum 
innlendum og erlendum 
fjárfestum og fjárfestir í sjóðum 
og einstökum fyrirtækjum til 
eflingar á áhættufjárfestingum 
í vænlegum nýsköpunar- og 
sprotafyrirtækjum innanlands 
og utan. 
 
Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins er sjálfstæð 
stofnun í eigu ríkisins.Sjóðurinn 
starfar samkvæmt lögum nr 
61/1997. Sjá nánar www.nsa.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4440 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Stjórnunarreynsla úr fyrirtækjum og víðar. 
Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu stefnu.
Þekking á íslensku atvinnulífi og rekstrarumhverfi.
Reynsla af samningagerð og fjárfestingarverkefnum.
Góð tungumálakunnátta.

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

Umsóknarfrestur

6. febrúar 

Starfssvið
Yfirumsjón með rekstri sjóðsins.
Stefnumótun í samráði við stjórn.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Upplýsingagjöf til stjórnar.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins auglýsir stöðu framkvæmdastjóra sjóðsins lausa til umsóknar. Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins er áhættufjárfestir sem stýrir eignasafni nýsköpunar- og sprotafyrirtækja. Leitað er að einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að búa yfir afburða hæfni í mannlegum samskiptum.

Okkur vantar röskt, jákvætt og þjónustulundað starfsfólki í:
•   mötuneyti
•   þjónustuver
•   álestra
•   gagnavinnslu
•   sýnatöku á vinnslusvæðum Veitna og Orku náttúrunnar
•   notendaþjónustu upplýsingatækni

Við leggjum áherslu á gott vinnuumhverfi, öryggi og fjölbreytni. 
Jafnréttismál eru okkar hjartans mál og því hvetjum við stráka jafnt sem 
stelpur til að sækja um. 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef okkar, starf.or.is, þar sem 
nánari upplýsingar um störfin er að finna. Einnig er hægt að senda inn 
fyrirspurnir á netfangið starf@or.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2017.
Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2017.

Vantar þig vinnu í sumar?

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

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

Við leitum að sumarstarfsfólki

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

www.capacent.is

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



Listahátíð í Reykjavík

Framkvæmdastjóri 

Capacent — leiðir til árangurs

Listahátíð í Reykjavík var 
stofnuð árið 1970 og stendur 
fyrir alþjóðlegri listahátíð. 
Hátíðin er í stöðugri þróun.   
 
Aðild að Listahátíð í 
Reykjavík eiga mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 
Reykjavíkurborg og fulltrúaráð 
sem skipað er helstu 
samtökum listamanna og 
menningarstofnunum. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4439 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Reynsla af uppgjörum, áætlanagerð og eftirfylgni.
Reynsla af samningagerð.
Þekking og áhugi á íslensku menningarlífi. 
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót. 

�
�
�
�
�
�
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Umsóknarfrestur

6. febrúar 

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun.
Fjárhagsáætlanagerð, eftirfylgni og uppgjör.
Samningagerð við listamenn, -stofnanir og styrktaraðila.
Eftirfylgni styrkumsókna og fjáröflun fyrir hátíðina.
Þátttaka í markaðs- og kynningarmálum.

Listahátíð í Reykjavík auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra.  
 
Framkvæmastjóri vinnur náið með listrænum stjórnanda hátíðarinnar og hefur umsjón með fjármálum og rekstri skrifstofu. 
Framkvæmdastjóri sinnir meðal annars innlendum og alþjóðlegum samskiptum, samningagerð og starfsmannahaldi. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Sérfræðingur með áherslu á 
bókhald

 Capacent — leiðir til árangurs

Meginhlutverk fjármála- og 
efnahagsráðuneytis er meðal 
annars að bæta stjórnunarhætti 
ríkisins og áætlanagerð, ásamt 
því að vera virkur aðili á sviði 
umbóta og hagræðingar í 
rekstri ríkisins. Ráðuneytið 
hefur frumkvæði, fagmennsku 
og árangur að leiðarljósi í 
starfsemi sinni. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án 
tillits til kyns, eru hvattir til að 
sækja um.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4435 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði viðskipta eða rekstrar.
Reynsla og góð þekking á bókhaldi er skilyrði.
Góð almenn tölvufærni og góð þekking á Excel.
Þekking og reynsla af Orra bókhaldskerfi er kostur.
Greiningarhæfni.
Þekking og reynsla af áætlanagerð er kostur.
Góð samskiptahæfni, þjónustulund og uppbyggilegt
hugarfar.
Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.

�
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Umsóknarfrestur

6. febrúar 

Starfssvið
Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi.
Færsla fjárhagsbókhalds.
Móttaka og skráning reikninga.
Afstemmingar.
Greiningarvinna og úrvinnsla gagna.
Aðstoð við gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.
Vinnsla fjármálaupplýsinga.
Önnur tilfallandi verkefni.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir starf sérfræðings til að sinna bókhaldi ráðuneytisins og tengdum verkefnum.
Sérfræðingurinn þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum og með mjög góða þekkingu á bókhaldi. Starfið hentar drífandi 
einstaklingi með góða samskiptahæfni og getu til að miðla þekkingu sinni. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og 
skemmtilegum vinnustað. 
Sérfræðingurinn mun starfa á rekstrarsviði þar sem nú eru 12 störf, en í ráðuneytinu öllu eru um 85 starfsmenn. Viðkomandi 
mun eiga í miklu samstarfi við allar skrifstofur ráðuneytisins, Fjársýslu ríkisins auk fleiri. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

TÆKNITEIKNARI
Raftákn leitar eftir dugmiklum, framsæknum og ábyrgum einstakl- 
ingi til starfa á stofu fyrirtækisins í Reykjavík. Starfið felst í tækni- 
teiknun á rafmagnssviði. Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun 
sem tækniteiknari en góð kunnátta og reynsla af vinnu með Auto-
Cad er skilyrði.

Raftákn er 40 ára verkfræðistofa á rafmagnssviði staðsett á Akur- 
eyri og í Reykjavík en verkefnin eru um landið allt.  
Starfsmenn eru rúmlega 30 talsins.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri Raftákns, 
Árni V. Friðriksson í síma 464 6404 á skrifstofutíma eða í 864 6404. 
Umsóknir skulu berast til Raftákns Glerárgötu 34, 600 Akureyri bt. 
Árna V. Friðrikssonar eða avf@raftakn.is fyrir 30. janúar 2017.  

Allar umsóknir verða  
meðhöndlaðar sem  
trúnaðarmál.

HÚSVÖRÐUR 
Í KAPLAKRIKA

Óskum eftir að ráða harðduglegan og snyrtilegan karlmann
(inn í starfinu felst baðvarsla fyrir drengi í íþróttum)

í 100 % starf húsvarðar í Kaplakrika. Unnið er á vöktum.

Starfslýsing: Almenn þrif í húsinu og á svæðinu. 
Þjónusta við iðkendur og aðra gesti, eins og að svara í síma 

og svara fyrirspurnum varðandi félagið, æfingatíma og fleira.

Hæfniskröfur – Stundvísi, áreiðanleg, snyrtileg og dugleg. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir á  
elsa@fh.is. fyrir 29.jan.2017

  Helstu kröfur:
  • Bókahalds kunnátta skilyrði
  • Íslensku kunnátta skilyrði
  • Kurteisi og þjónustulund
  • Góð ensku kunnátta æskileg
  • Talnaglöggur og skipulögð vinnubrögð
  • Umsóknarfrestur 31. janúar 2017

Umsóknir sendast á augad@augad.is 
með ferilsskrá og mynd.

GG optic ehf óskar eftir starfskrafti 
i fjölbreytt skrifstofustarf, 100% stöðugildi.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Félagsbústaðir hf er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar.  Það á, rekur og leigir út yfir 2.000 
íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns. Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og er vottað í hóp 
framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2016 af Creditinfo. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess www.felagsbustadir.is 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum sem eru tilbúnir til að takast á við spennandi og krefjandi verkefni 
sem framundan eru hjá Félagsbústöðum. 

Verkefnastjóri á sviði 
upplýsingatækni 
Gott skipulag og aðgengi að lykilupplýsingum 
úr rekstri er mikilvægur þáttur í starfsemi 
Félagsbústaða. Á grundvelli sögulegra gagna 
eru gerðar áætlanir og spár sem nýttar eru við 
ákvarðanatöku stjórnenda. Næsti yfirmaður 
verkefnastjóra er framkvæmdastjóri. 

Rekstrarfulltrúi á
framkvæmdasviði 
Mikilvægur þáttur í starfsemi félagsins er rekstur 
og viðhald fasteigna. Í daglegum rekstri á stóru 
og fjölbreyttu eignasafni koma upp verkefni sem 
beina þarf í réttan farveg hratt og örugglega. 
Næsti yfirmaður rekstrarfulltrúa er sviðsstjóri 
framkvæmdasviðs.

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Umsjón með upplýsingatæknimálum Félagsbústaða
• Samantekt tölulegra gagna og skýrslugerð
• Áætlanagerð og miðlun til umhverfis
• Þróun og endurbætur á upplýsingakerfum 

fyrirtækisins
• Val og innleiðing á nýjum hugbúnaði 
• Uppsetning og þróun á vöruhúsi gagna
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
• Móttaka, greining og skráning viðhaldsbeiðna
• Samskipti við iðnaðarmenn, verktaka, 

hússtjórnir og aðrar deildir fyrirtækisins
• Eftirfylgni verkefna
• Kostnaðareftirlit
• Yfirferð og samþykkt reikninga
• Rekstur sameigna
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, hagfræði eða 

tölvunarfræði
• Brennandi áhugi á upplýsingatæknimálum
• Mikil greiningarhæfni og skarpur hugur
• Kunnátta í hugbúnaði sem nýtist starfinu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund og hæfni til að leiðbeina notendum 
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, fagmennska og drifkraftur
• Gott vald á íslensku, töluðu og rituðu máli

Menntun og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi eða af 

viðhaldi fasteigna er æskileg
• Iðn- eða tæknimenntun er mikill kostur
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Færni í íslensku, töluðu og rituðu máli 
• Reynsla af verkefnabókhaldi er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veitir: Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.

Félagsbústaðir leita að verkefnastjóra á sviði  
upplýsingatækni og rekstrarfulltrúa á framkvæmdasvið

www.intellecta.is

Linux og sjálfvirkar hugbúnaðarlausnir 
Leitum að háskólamenntuðum hugbúnaðarsérfræðingi með góða þekkingu 

á Linux og SQL. Áhugi á gæðamálum og góð greiningarhæfni er mikilvæg.

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Erum við að leita að þér ?

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

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

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar  bæði hérlendis og 
erlendis.

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

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

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

Verkefnastjóri
Verkefnastjórar stýra verklegum framkvæmdum og bera ábyrgð á því að gæða-, kostnaðar- 
og tímaáætlanir standist.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bygginga-, tækni- eða verkfræði
• Þekking og reynsla af hönnun bygginga, stjórnun, framkvæmdaeftirlit og ráðgjöf
• Vottun frá Verkefnastjórnunarfélaginu eða MPM nám er kostur
• Reynsla af tilboðsgerð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri, magni@iav.is, í síma 530-4200. 

Jarðvinnuverkstjóri / flokkstjóri
• Reynsla af umsjón jarðvinnuverkefna

Tækjamenn á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum
• Suðurnes, reynsla af námuvinnslu
• Höfuðborgarsvæðið, reynsla á hjólagröfum og smávélum

Sérhæfðir verkamenn í jarðvinnu á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum
• Reynsla af lagnavinnu æskileg

Upplýsingar veitir Árni Valur Garðarsson verkefnastjóri á jarðvinnusviði, avg@iav.is  í síma 530-4200.

Trésmiðir í mannvirkjagerð á höfuðborgarsvæðinu
Við leitum að einstaklingum jafnt sem hópum. Uppmæling á vegum Byggiðnar  í boði þar sem við á.

Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:
• Sveinsbréf í iðngreininni
• Vinnuvélaréttindi er kostur
• Reynsla við uppsteypu
• Reglusemi og stundvísi

Upplýsingar veitir Magni Helgason mannauðsstjóri, magni@iav.is, í síma 530-4200.

Trésmiðir í þjónustuverkefni á höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum. 
Þjónustudeildin sinnir ýmiskonar viðhalds- og þjónustuverkefnum á stór höfuðborgarsvæðinu. 
Við leitum að metnaðarfullum trésmiðum með ríka þjónustulund gagnvart viðskiptavinum. 
Starfið fellst meðal annars í viðhaldsverkefnum, breytingarvinnu, útkallsþjónustu og nýsmíði.

Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:
• Sveinsbréf í iðngreininni
• Vinnuvélaréttindi er kostur
• Almenn snyrtimennska
• Þekking, reynsla og sjálfstæði í starfi
• Fjölþætt reynsla af viðhaldsvinnu er kostur
• Reglusemi og stundvísi

Upplýsingar veita Gunnar Traustason á höfðuborgarsvæðinu, gunnartr@iav.is, 
og Einar Ragnarsson á suðurnesjum, einar.ragnarsson@iav.is, í síma 530 4200.

Umsóknir berist í gegnum heimasíðu ÍAV, www.iav.is fyrir 4.febrúar nk. 

ÍAV óskar eftir öflugu fólki til framtíðarstarfa á höfuðborgarsvæðinu, 
suðurnesjum og nágrenni.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk
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Garðabær óskar eftir að ráða í starf 
forstöðuþroskaþjálfa á heimili fatlaðs fólks í 
Garðabæ. Um er að ræða 100% starfshlutfall og 
verður ráðið í starfið sem fyrst eða samkvæmt 
nánara samkomulagi.

Helstu verkefni:
 • Veitir heimilinu forstöðu
 • Áætlanagerð og ábyrgð á rekstri
 • Ábyrgð á skipulagi innra starfs
 • Ábyrgð á starfsmannamálum og samskiptum 
  við aðstandendur og aðra samstarfsaðila 
 • Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og 
  starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem 
  þroskaþjálfi. Framhaldsmenntun á háskólastigi 
  sem nýtist í starfi er æskileg
 • Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri
 • Reynsla af starfi á heimili fatlaðs fólks
 • Góð færni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og sveigjanleiki  
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna 
starfinu. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2017.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig 
Steinsson í síma 5258500 eða með því að senda 
tölvupóst á solveigst@gardabaer.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samband 
íslenskra sveitarfélaga við Þroskaþjálfafélag 
Íslands. 

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

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

FORSTÖÐUÞROSKAÞJÁLFI 
ÓSKAST Á HEIMILI FATLAÐS FÓLKS Í GARÐABÆ

Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% stöðu náms- og starfsráðgjafa

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Sólveig Hrafnsdóttir, forstöðumaður náms- 
og starfsráðgjafar í síma 460 8034, 
netfang solveig@unak.is 

Nánari upplýsingar um fylgigögn umsókna, laun og meðferð umsókna er að
finna á www.starfatorg.is og á vef Háskólans á Akureyri.

Náms- og starfsráðgjafi
Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa:
•	Hefðbundin	ráðgjafastörf.
•	Þátttaka	í	áframhaldandi	uppbyggingu	og	þróun	náms-	og	starfsráðgjafar	við	HA,	
einkum	hvað	snertir	fjarnema.

•	Vinna	fyrir	og	með	málefni	fjarnema.
•	Þróun	rafrænnar	ráðgjafar	(aðferðir/tækni).	
•	Vinna	að	því	að	auka	endurkomu	nemenda	við	skólann.
•	Skipulag	og	uppbygging	starfsráðgjafar.
•	Samstarf	við	aðrar	starfseiningar	innan	háskólans	er	lúta	að	ráðgjafarþjónustu	við	

nemendur.
•	Þátttaka	í	ýmsum	þróunarverkefnum	til	skemmri	eða	lengri	tíma	innan	háskólans.	
•	Þróun	sérúrræða,	einkum	tæknihluta	þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Háskólapróf,	að	lágmarki	meistaragráða	í	náms-	og	starfsráðgjöf.
•	Starfsleyfi	sem	náms-	og	starfsráðgjafi.	
•	Þekking	og	áhugi	á	nýjungum	í	náms-	og	starfsráðgjöf.		
•	Rík	þjónustulund,	jákvæðni	og	lipurð	í	mannlegum	samskiptum.
•	Reynsla	af	háskólastarfi	og	ráðgjöf	í	háskóla	er	æskileg.	
•	Mikil	skipulagshæfni,	metnaður	og	frumkvæði	í	starfi.
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta.

Umsóknir	og	fylgigögn	skal	senda	rafrænt	
á skrifstofu rektors Háskólans á Akureyri á 
netfangið starfsumsokn@unak.is. 
Ekki	er	notað	staðlað	umsóknareyðublað.

Umsóknarfrestur er til 6. febrúar 2017

www.unak.is/lausstorf
Háskólinn	á	Akureyri	stuðlar	að	jafnrétti	kynjanna	og	hvetur	karla	jafnt	
sem	konur	til	að	sækja	um	laus	störf.

Óskum eftir Bílamálara 
eða vönum manni í bílamálun.

Verður að geta starfað sjálfstætt

Upplýsingar í síma 564 0606 
eða bilastod@simnet.is

TÍSKUVÖRUVERSLUN GLERÁRTORGI  Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17

Akureyri

Akureyri

ATVINNA ATVINNA ATVINNA ATVINNA ATVINNA

TÍSKUVÖRUVERSLUN GLERÁRTORGI 
Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17

Fataverslunin IMPERIAL Akureyri leitar eftir að ráða metnaðarfullan 
einstakling til starfa í verslun sína á Glerártorgi. 

Um er að ræða 100% starfshlutfall virka daga og um helgar og 
æskilegt að viðkomandi 25 ára eða eldri.

Starfið fellst í því að þjónusta og afgreiða viðskiptavini IMPERIAL 
ásamt tilfallandi verkefnum í versluninni. 

Starfsmaður þarf að vera söludrifinn, félagslyndur og jákvæður og 
hafa gaman af mannlegum samskiptum og þjónustulipurð.

Mikil tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling að vinna sig upp í 
starfi.
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af þjónustu æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum mikilvæg
• Frumkvæði í starfi og metnaður
• Áhugi á tísku er kostur
• Jákvætt viðhorf og vilji til að læra

Umsóknir með ferilskrá berist til imperialak.starf@gmail.com
fyrir 31. janúar og verður öllum umsóknum svarað.

IMPERIAL Akureyri er fataverslun sem hefur verið starfrækt á 
Glerártorgi á Akureyri síðan 2008 og sérhæfir sig í tískufatnaði og 
skóm fyrir bæði konur og karla. 

UMSÓKN OG FERILSKRÁ SENDIST Á 
cafeparis@cafeparis.is

VIÐ LEITUM AÐ 
KOKKUM OG ÞJÓNUM

T I L  A Ð  S TA R FA  Á  N ÝJ U M  
O G  E N D U R B Æ T T U M  C A F E  PA R I S .

EINUNGIS FÓLK MEÐ FAGMENNTUN 
OG / EÐA REYNSLU KOMA TIL GREINA.
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Löggiltur 
fasteignasali

Rótgróin fasteignasala sem hefur mikil umsvif í 
fasteignasölu auglýsir eftir lögg. fasteignasala til 
starfa.  Æskilegt er að viðkomandi hafi víðtæka 
reynslu af sölu- og leigumiðlun fasteigna, bæði 
íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Góð föst laun í boði. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun  
og fyrri störf umsækjenda berist  á  
netfangið box@frett.is fyrir 5. febrúar nk. merkt  
Löggiltur 2101

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  

Ert þú  Smjattpatti?
Smjattpatti ehf. sér um rekstur mötuneyta 
Tækniskólans, sem eru þrjú talsins.
Við leitum að aðstoðarmanni/konu í 100% starf frá 1.febrúar 2017.
Starfið er fjölbreytt og snýst meðal annars um undirbúning,  
útkeyrslu og afgreiðslu á hádegismat, samlokugerð, afgreiðslu  
á kassa og frágang. Vinnutími er 8-16 alla virka daga.

• Íslenskukunnátta skilyrði. • Ökuskírteini skilyrði. 
• Reynsla af mötuneytisstörfum æskileg.

Ferilskrá sendist til kokkur(hjá)gmail.com.

Upplýsingar í síma 822-8577 (Heimir) eða 895-1605 (Ingunn)

Árvekni

Fagsviðsstjóri 
               plöntueftirlits

Matvælastofnun óskar eftir að ráða háskólamenntaðann einstakling með fagþekkingu 
á plöntum og plöntusjúkdómum í starf fagsviðsstjóra plöntueftirlits á markaðsstofu MAST í 
Reykjavík. Um fullt starf er að ræða. 

Hæfnikröfur

Umsækjendur skulu hafa háskólamenntun í 
plöntusjúkdómum, líffræði, búvísindum eða aðra 
menntun sem talin er henta í starfið. Góð fagþekking 
á plöntum og plöntusjúkdómum er nauðsynleg. 
Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur. Gerð er 
krafa um færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku 
og ensku ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Góð 
framkoma og lipurð í samskiptum, nákvæm og fagleg 
vinnubrögð ásamt getu til að starfa sjálfstætt eru 
áskilin. 

Helstu verkefni og ábyrgð

Hlutverk fagsviðsstjóra er að hafa yfirumsjón 
með málum er lúta að skráningu og eftirliti með 
inn- og útflutningi plantna og plöntuafurða, eftirlit 
með kartöfluútsæði og sáðvöru ásamt  eftirliti með 
viðarumbúðum vegna útflutnings.

Meðal verkefna er skjala- og vöruskoðun vegna 
innflutnings plantna og plöntuafurða, útgáfa vottorða 
vegna útflutnings á plöntum, sýnataka og eftirlit 
vegna innflutnings á sáðvöru á markaði, einnig eftirlit 
með fyrirtækjum vegna  framleiðslu á plöntum og 
viðarumbúðum, skoðanir og eftirlit með innlendri 
ræktun á kartöfluútsæði auk almennrar stjórnsýslu á 
þessu sviði. 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef 
Matvælastofnunar og í síma 530-4800. Umsókn þarf að 
fylgja prófskírteini, starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og skýr rökstuðningur 
fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfnikröfur fyrir starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar n.k.

www.mast . is

Framsækni TraustGegnsæi

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.

 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns með  
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðsla er um 310.000 tonn af hágæða áli.

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

SPENNANDI SUMARSTÖRF HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára og eldri
• Öryggisvitund, heiðarleiki og  

stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Bílpróf er skilyrði
• Verkfræðinemar, iðnnemar og  

iðnaðarmenn eru sérstaklega hvattir  
til að sækja um

Við leitum að metnaðarfullu og skemmtilegu 
fólki í fjölbreytt og eftirsótt sumarstörf í 
álverinu á Grundartanga. Í boði er dagvinna og 
vaktavinna við framleiðslu, raf- og vélvirkjun 
og fleira. Öll störfin henta jafnt körlum og 
konum. 

Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, 
öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan 
starfsanda.

Árangurstengd laun sumarfólks við framleiðslu 
eru um 525.000 krónur á mánuði fyrir fullt 
starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, 
Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. 
Umsóknum skal skilað inn rafrænt á  
www.nordural.is fyrir 12. febrúar 2017.

Nánari upplýsingar veitir Helga Björg Hafþórsdóttir 
í síma 430 1000. Öllum umsóknum verður svarað 
og trúnaði heitið.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Ráðgjafar á sviði skipulagsmála
Ráðgjafarfyrirtækið Alta leitar að góðum liðsmönnum

Við leitum að starfsfólki sem hefur víða sýn, 
þekkingu og metnað til að ná frábærum 
árangri.
Bakgrunnur á sviði skipulagsfræði, 
landfræði, ferðamálafræði, arkitektúrs, 
landslagsarkitektúrs, verkfræði eða 
stefnumótunar.
Nánari upplýsingar eru veittar á starf@alta.is

Hæfniskröfur
 » Háskólamenntun með framhaldsgráðu sem 

tengist gerð skipulagsáætlana, stefnumótun, 
arkitektúr, ferðamálum eða byggðaþróun

 » Forvitni, áhugi og frumkvæði
 » Virðing fyrir fjölbreyttum sjónarmiðum
 » Geta til að setja hlutina í margvíslegt samhengi 
 » Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
 » Góð ritfærni
 » Starfsreynsla á ofangreindum sviðum er æskileg

Alta er framsækið ráðgjafarfyrirtæki. 

Viðfangsefnin eru einkum á sviði 
skipulagsmála, byggðaþróunar, 
ferðaþjónustu, verkefnastjórnunar og 
stefnumótunar. 

Verkefnin eru fjölbreytt, þverfagleg, krefjandi 
og skemmtileg. Frjótt andrúmsloft, samhent 
starfsfólk og gott vinnuumhverfi gerir Alta að 
eftirsóttum vinnustað. 

Alta er með starfsstöðvar í Reykjavík og 
Grundarfirði.

Ef þú hefur áhuga á að vera með okkur í 
liði, þá sendu umsókn til starf@alta.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 
næstkomandi. Sjá nánar um okkur á www.alta.is

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun á sviði við-
skipta, hagfræði eða verkfræði

 » Próf í verðbréfaviðskiptum  
er skilyrði

 » Haldgóð reynsla af 
verðbréfamarkaði

 » Mjög góð enskukunnátta

 » Nákvæmni og framúrskarandi 
samskiptahæfni

 » Haldgóð þekking á 
erlendu jafnt sem íslensku 
efnahagsumhverfi

Nánari upplýsingar veita Árni Maríasson, forstöðumaður Markaðsviðskipta,  
í síma 410 7335 eða arni.mariasson@landsbankinn.is og Bergþóra Sigurðardóttir, 

starfsþróunarstjóri, í síma 410 7907 eða bergsig@landsbankinn.is. 

Umsókn merkt Verðbréfamiðlun fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk.

Landsbankinn leitar að öflugum verðbréfamiðlara í hóp reynslumikilla  
starfsmanna Markaðsviðskipta bankans. Markaðsviðskipti tilheyra sviðinu 

Markaðir þar sem helstu verkefni eru sala og miðlun verðbréfa, gjaldeyrismiðlun, 
fyrirtækjaráðgjöf, eignastýring og einkabankaþjónusta.

Bankinn hefur á undanförnum árum veitt þjónustu á erlendum 
verðbréfamörkuðum og hyggst nýta þau tækifæri sem losun hafta færir til 

að efla þá þjónustu enn frekar. Bankinn er leiðandi sem stærsti markaðsaðili 
Kauphallar Íslands og leggur í starfsemi sinni mikla áherslu á fagmennsku 

starfsmanna, framúrskarandi árangur og drifkraft. 

Verðbréfamiðlun

Helstu verkefni

 » Miðlun erlendra verðbréfa

 » Samskipti við viðskiptavini

 » Greining á markaðsaðstæðum

 » Úttekt og greining á 
markaðstækifærum



Viltu fá ábendingar um pólska starfsmenn sem 
eru að leita sér vinnu á Íslandi?
Hafðu samband: agus@agus.is , S. 620-0525 
www.agus.is eða á facebook.

Ráðningar, ráðgjöf 
og túlkaþjónusta

Viltu auglýsa störf fyrir pólskumælandi 
starfsmenn á Íslandi á samfélagsmiðlum 

og heimasíðu okkar ?

WE ARE LOOKING 
FOR YOU! 
Join our 
amazing team

About Annata
We are an international management consulting and technology services company, 
headquartered in Iceland and established 2001. With the combination of deep industry 
experience and comprehensive capabilities within chosen technology areas, we work 
closely with customers and partners around the world to help them become high-per-
formance businesses. Annata employs over 120 people in 13 locations around the world. 

At Annata you will enjoy an excellent work environment and a dynamic atmosphere, 
providing you with an opportunity to grow and develop professionally.

Project Manager/Scrum Master
We are looking for an experienced Project Manager/Scrum Master to join our Project 
Management team. The primary purpose of the position is to plan and manage delivery of 
Microsoft Dynamics 365 projects for customers all over the world. 

Experience in project management within software implementation is required.

Functional CRM Consultant
We are looking for a functional consultant within CRM (Customer Relationship Management) 
to address customers’ business’s needs, take part in pre-sales and be responsible for ensuring 
our customers’ CRM implementations all over the world. 

Experience with usage or implementation of CRM software, sales or customer service 
work is required.

Functional Solution Architect
We are looking for a highly organized and independent person to join our development 
team. This candidate would be involved in a wide range of development activities, including 
writing functional specifications, testing and the running of individual projects. 

Experience within software development processes and B.Sc.or M.Sc. university degree 
is required.

Mobile App Product Owner
We are looking for a senior candidate with experience in app development to lead our team 
and vision for mobile app development. Candidate will act as a lead developer, functional and 
technical solution architect as well responsible for roadmap and development of mobile apps 
for our solutions.

Experience with app development and technical B.Sc.or M.Sc. university degree is required.

Accountant/Receptionist
We are looking for a candidate to handle accounting for Annata and related sub-companies 
including basic reception work. Main tasks include daily accounting, reconciliations, monthly 
billing, settlement of VAT and collection.

Experience within accounting is required and knowledge of Microsoft Dynamics 
AX is preferred.

Apply before January 31st 2017.

More information and how to apply on Annata’s website 
(www.annata.is/is/um-annata/storf-i-bodi)

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

ATVINNA
Óskum eftir að ráða meiraprófsbíl- 

stjóra á kranabíl og dráttarbíl.
Einnig vantar okkur gröfumann.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf og vinnuvélaréttindi
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi

Góð laun í boði fyrir rétta aðila.

Upplýsingar gefur Guðný í s. 894-5770 eða  
gudny@thsverk.is

ÞS Verktakar er jarðvinnuverktakar á Egilsstöðum með starfs- 
vettvang um Norðausturland.

Helstu verkefni eru: jarðvinna, þungaflutningar, snjómokstur á 
Fljótsdalshéraði og ýmis stór og smá verk af ýmsum toga.  
Hjá fyrirtækinu starfa á um 15 manns á ársgrundvelli.

Ísteka óskar eftir fólki í 
eftirfarandi störf:

Rannsóknarstofa
Starfssvið:  
Mælingar, skýrsluskrif, þrif og önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:  
Reynsla af rannsóknarstofuvinnu æskileg. Góð skrif- / málfærni 
í íslensku og ensku, samskiptahæfileikar, nákvæmni, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Menntunarkröfur:  
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði raunvísinda.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á bryndis@isteka.com

Framleiðsludeild
Starfssvið:  
Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur:  
Góð skrif- / málfærni í íslensku, samskiptahæfileikar, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Reynsla af störfum í matvæla- eða lyfjaframleiðslu er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á sigsig@isteka.com
Umsóknarfrestur er til 1.febrúar 2017

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum (biologics) 
og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. Starfsemin er GMP 
vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir samþykktir af lyfjastofnunum  
út um allan heim, m.a. af FDA í USA.  

Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.



Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum óskar eftir að ráða starfsmann á 

skrifstofu stofnunarinnar.
Við leitum að jákvæðum og ábyrgum starfsmanni sem hefur 
áhuga á að veita starfsmönnum og viðskiptavinum stofnunarinnar 
framúrskarandi þjónustu. Helstu verkefni eru móttaka viðskiptavina, 
símsvörun, bókhald, almenn skrifstofustörf ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum. Nánari upplýsingar um starfsemi stofnunarinnar má 
finna á heimasíðunni www.arnastofnun.is

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Ábyrgð, vandvirkni og nákvæmni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og þjónustulund
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg 
• Gott vald á íslensku 
• Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli er nauðsynleg

Um 75% starf er að ræða. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
sem fjármálaráðherra og SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu hafa 
gert.

Við ráðningar í störf hjá Árnastofnun er tekið mið af jafnréttisstefnu 
stofnunarinnar.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst starf. 
Nánari upplýsingar veitir Kári Kaaber í síma 525-4025. Öllum um- 
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 30. janúar 2017.   

Umsóknir skal senda á netfangið kari.kaaber@arnastofnun.is

Matreiðslumaður óskast
Óskum eftir matreiðslumanni í fullt starf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu, frumkvæði, drifkraft  og 
eiga gott með að vinna með fólki.  Góð laun eru í boði fyrir 
réttan aðila.

Þríund hf er traust, gamalgróið og framsækið fyrirtæki 
með metnaðarfulla framtíðarsýn.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Sveinbjörns  
Friðjónssonar framkvæmdastjóra eldhúsa Þríundar fyrir 
31. janúar. Netfang: sf21@simnet.is 
Hann veitir einnig upplýsingar í síma 695-9950

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímu- 
efnaráðgjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni og ábyrgð
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem 
áfengis- og vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og náms- 
aðlögun auk kennslu. Sjá nánar á www.saa.is.

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal 
skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík 
eða í tölvupósti á: ingunnh@saa.is.

Nánari upplýsingar veitir 
Ingunn Hansdóttir, yfirsálfræðingur SÁÁ,
s. 8247608, netfang: ingunnh@saa.is.

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf æskilegt

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð

Hæfniskröfur

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Sumarstörf 2017

UMSÓKNIR 

www.efla.is/umsokn-um-starf

Rafræn umsókn

á www.efla.is

Farið verður með 
allar umsóknir sem 
trúnaðarmál

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar 
á öllum helstu sviðum verkfræði og tækni. EFLA býður upp 
á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan starfsvettvang í 
alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra 
starfsmanna.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal 
berast gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-
starf. Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær 
sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða

 job@efla.is

EFLA leitar að efnilegum, hugmyndaríkum og metnaðarfullum 
verk- eða tæknifræðinemum í sumarstörf með framtíðarvinnu 
í huga. EFLA leggur áherslu á að veita ungum starfsmönnum 
tækifæri á að axla ábyrgð í verkefnum og þróast í starfi. Ráðnir 
verða  sumarstarfsmenn á öll svið og svæði fyrirtækisins. 



VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ ÞRÓA KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI 
UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% þjónustu og það gerum við með því að hafa í okkar röðum 
tæknifólk í fremstu röð. Einstaklinga sem við treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu upplýsingakerfum landsins.

Við óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:
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100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI

100% KREFJANDI OG SKEMMTILEGT

Netstjóri
UM STARFIÐ: 
Kemur að rekstri, viðhaldi og uppbyggingu á netumhverfi RB og viðskiptavina þess. 
Viðkomandi mun koma að uppbyggingu á �ölbreyttum netrekstri, álagsdreifum og 
netöryggislausnum og þarf að vera duglegur að tileinka sér nýjungar. Um er að ræða 
kre�andi og skemmtilegt starf fyrir öflugan einstakling.

HELSTU VERKEFNI:
§ Kemur að rekstri, viðhaldi og uppbyggingu á netumhverfi RB og viðskiptavina þess
§ Kemur að netrekstri í meðal annars VMware, álagsdreifum og netöryggislausnum
§ Tekur þátt í að byggja upp nýtt skýjaumhverfi

HÆFNISKRÖFUR: 
§ Nokkurra ára reynsla af rekstri netbúnaðar og netöryggiskerfum
§ Vottun á sviði net- og netöryggismála kostur
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsyn
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni

Nánari upplýsingar veitir Daníel Örn Árnason, forstöðumaður Grunnrekstrar,
daniel.orn.arnason@rb.is, sími 569 8877.

Windows kerfisstjóri
UM STARFIÐ:
Kemur að rekstri og uppbyggingu á Windows umhverfi RB ásamt þeim lausnum sem 
keyra ofan á því umhverfi. Fær frábært tækifæri til að takast á við stórskemmtileg og 
kre�andi verkefni.

HELSTU VERKEFNI:
§ Daglegur rekstur á Windows umhverfi RB
§ Stuðningur við aðra hópa innan fyrirtækisins 
§ Mikil aðkoma að þróun og uppbyggingu lausna

HÆFNISKRÖFUR: 
§ Reynsla af kerfisstjórnun í Windows umhverfi 
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu 
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni
§ Þekking á Windows PowerShell er kostur
§ Reynsla af DevOps vinnubrögðum er kostur

Nánari upplýsingar veitir Daníel Örn Árnason, forstöðumaður Grunnrekstrar,
daniel.orn.arnason@rb.is, sími 569 8877.

HELSTU VERKEFNI: 
§ Daglegur rekstur og viðhald á RedHat og AIX umhverfum fyrirtækisins 
§ Daglegur rekstur á hugbúnaðarlausnum
§ Framþróun umhverfa og þátttaka í mótun tæknistefnu fyrirtækisins
§ Villugreining og bestun á lausnum í tækniumhverfi fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR: 
§ Góð hæfni á Red Hat Linux er nauðsynleg
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða starfsreynsla í fagi 
§ Þekking og reynsla af rekstri á IBM Power/AIX er kostur
§ Þekking á Chef eða öðrum sjálfvirknitólum er kostur
§ Reynsla af DevOps vinnubrögðum er kostur
§ Reynsla af forritun er kostur

Linux/Unix kerfisstjóri
UM STARFIÐ:
Við erum að styrkja Unix hópinn okkar og leitum að reynslumiklum einstaklingi
til að takast á við kre�andi verkefni í öflugri einingu. Viðkomandi kemur að rekstri
og uppbyggingu á Linux/Unix umhverfi RB ásamt þeim lausnum sem keyra ofan
á því umhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Kristjón Sverrisson, forstöðumaður Tæknireksturs,
kristjon.sverrisson@rb.is, sími 569 8877.

HELSTU VERKEFNI:
§ Ber ábyrgð á gæðum þjónustu til viðskiptavina (Service Delivery manager)
§ Vinnur með framkvæmdastjórn RB að mótun þjónustu fyrirtækisins í takt við 

þarfir viðskiptavina
§ Er fulltrúi viðskiptavina innan RB
§ Stjórnar teymi sem er sérhæft í hágæða þjónustu til viðskiptavina

HÆFNISKRÖFUR:
§ Að minnsta kosti 15 ára starfsreynsla tengd upplýsingatækni eða nýtingu hennar
§ Viðtæk stjórnunarreynsla
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsynleg
§ Mikil skipulagshæfni
§ Góðir samskiptahæfileikar
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg verkefni
§ Metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu með 100% að markmiði

Rekstrarstjóri
(Service Delivery Manager) 
UM STARFIÐ:
Rekstrarstjóri starfar með framkvæmdastjórn RB að mótun fyrirtækisins og 
uppbyggingu þjónustu til viðskiptavina. Hlutverk rekstrarstjórans er að standa við 
gerða samninga og tryggja að viðskiptavinurinn sé ánægður með veitta þjónustu. 
Staðan er stjórnunarstaða sem er þjónustu-, viðskipta- og tæknilegs eðlis og mun sá 
sem er ráðinn í stöðuna fá tækifæri til að móta þetta hlutverk enn frekar.
Viðkomandi mun heyra beint undir framkvæmdastjóra.

Nánari upplýsingar veitir Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri
Mannauðs- og markaðsmála, herdis.pala.palsdottir@rb.is, sími 569 8877.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar 
og starfsþróunar, frábæra samstarfsfélaga og umhverfi þar sem 
fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 29. janúar 2017.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu ¯ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins.
§ RB hlaut Gullmerki Jafnlaunaúttektar PwC 2016 en með því er staðfest að munur á grunn- og heildarlaunum karla og kvenna er minni en 3,5% hjá fyrirtækinu.
§ RB er framúrskarandi fyrirtæki samkvæmt lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2016. Einungis 1,7% fyrirtækja á Íslandi eru á þeim lista.
§ RB er fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum en viðurkenningin er veitt af Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands.
 Samstarfsaðilar rannsóknarmiðstöðvarinnar eru Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq og Samtök atvinnulífsins.
§ RB var tilnefnt til Íslensku þekkingarverðlaunanna af Félagi viðskiptafræðinga og hagfræðinga árið 2016.
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Umsóknarfrestur:

Til og með 1. mars 2017. 

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

• Landgræðsla við Hellisheiðarvirkjun 

• Jarðhitasýning ON

• Ýmis sérverkefni fyrir iðnnema, menntaskóla- og háskólanema

Við leitum að jákvæðu og framtakssömu fólki í fjölbreytt sumarstörf.

Eftirfarandi sumarstörf eru í boði: 

Orka náttúrunnar framleiðir
og selur rafmagn til allra

landsmanna á samkeppnishæfu
verði. Við viljum nýta auðlindir

af ábyrgð og nærgætni og bæta
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Viltu vera ON í sumar?

Sótt er um störfi n á ráðningavef ON, starf.on.is, þar sem nánari upplýsingar um störfi n er að fi nna. Einnig er hægt að spyrjast fyrir um 

störfi n í gegnum netfangið starf@on.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2017. Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2017.

 

Við hvetjum jafnt stelpur og stráka til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2017.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
•   Þróun, prófanir og skjölun á spelkum

•   Gerð frumgerða

•   Tæknileg umsjón með vörum á markaði

HÆFNISKRÖFUR
•   Tæknifræðingur eða Verkfræðingur á véla-,

     heilbrigðis- eða sambærilegu sviði.

•   A.m.k. 3ja ára reynsla af hönnunarvinnu

•   Þekking á þrívíddarteikningu, t.d SolidWorks

    eða Inventor

•   Áhugi á nýjungum í hönnun og efnum

•   Mjög góð enskukunnátta

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

TÆKNIFRÆÐINGUR / VERKFRÆÐINGUR
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í þróunardeild okkar.

Við leitum að einstaklingi með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.



Ert þú til í eitthvað 
alveg nýtt?

Brennandi áhugi 
á fólki 

Hæfileikar:

Færni í 
samskiptum

Löngun til að 
miðla og læra

Ástríða fyrir þjónustu

Við leitum að leiðtoga á þjónustusvæði okkar í Kringlunni 
sem mun móta okkar bankaþjónustu til framtíðar

Bankaþjónusta snýst um samskipti. Hæfileikann til að setja sig í spor viðskipta-
vinarins, mæta honum þar sem hann er staddur og leiðbeina honum um hvernig 
best er að leysa viðfangsefni hans, stór og smá.
 
Hlutverk stjórnandans er að leiða teymi starfsmanna og bera ábyrgð á þjálfun 
þeirra, eiga jákvæð samskipti við viðskiptavini, leiðbeina þeim til farsællar 
framtíðar og halda utan um viðburði og tengsl.
 
Viðkomandi þarf að hafa menntun eða reynslu til að takast á við þessa áskorun, 
hafa frumkvæði, sjálfstæði og leiðtogahæfni.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ásgerður H. Sveinsdóttir sviðsstjóri, sími 
580 9602, netfang asgerdur.sveinsdottir@arionbanki.is og Hildur Sigurðardóttir 
mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang hildur.sigurdardottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar. Sótt er um á arionbanki.is. Fullum 
trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í 
haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar 
þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri 
menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til 
starfa er okkur hjartans mál og árið 2015 hlutum við Jafnlaunavottun VR. 
Saman látum við góða hluti gerast.
 

Tekur breytingum og nýjum
áskorunum fagnandi
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V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

S T A R F S M A Ð U R  Á  V E R K S T Æ Ð I  
A K U R E Y R A R F L U G V A L L A R

Helstu verkefni eru eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjumí Norðurlandsumdæmi.  
Framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:
• Sveinsbréf í vél- eða bifvélavirkjun
• Meirapróf og vinnuvélapróf er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Þjónustulund og jákvæðni
• Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna undir álagi
• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
• Reynsla af vinnuvéla/vörubílaviðgerðum er krafa

Upplýsingar um starfið veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri
í síma 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is
Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti  
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
 
Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

Gunnlaugur sér meðal annars um að öll
ljós á Akureyrarflugvelli séu í góðu lagi.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.



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.

LANDSPÍTALI ... VILTU KOMA Í LIÐIÐ!

Viltu öðlast mikla reynslu og þekkingu á hjartasjúkdómum? Við leitum 
eftir öflugum hjúkrunarfræðingum sem hafa áhuga á og vilja vinna við 
bráðahjúkrun, aðallega hjartasjúklinga. Um er að ræða afar áhuga
verðan og spennandi starfsvettvang með þverfaglegri nálgun á 
grein ingu, meðferð og umönnun sjúklinga með bráða hjartasjúkdóma. 
Möguleikar eru á þróun í starfi, ekki síst í formi spennandi fræðslu, 
námskeiða og ráðstefna. 

Hjartagátt er sólarhringsdeild sem er opin alla daga vikunnar. Þar 
starfa um 50 manns sem veita bráðaþjónustu við hjartasjúklinga auk 
fjölbreyttrar dag og göngudeildarþjónustu. Að auki er veitt þjónusta við 
aðra sjúklingahópa eftir þörfum.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Hjartagátt

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í skurðlækningum 
við Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára 
eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið er byggt upp sem grunnnám 
í skurðlækningum í samræmi við marklýsingu og er góður undir bún ing
ur fyrir framhaldsnáms erlendis í sérgreinum skurðlækninga. 

Vinnan fer fram á eftirtöldum deildum skurðlækningasviðs: Almennri 
skurðdeild, þvagfæraskurðdeild, hjartaskurðdeild, heila og tauga
skurð  deild, lýtaskurðdeild og æðaskurðdeild.

NÁMSSTÖÐUR Í 
SKURÐLÆKNINGUM

Skurðlækningar

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sérfræðilækna í svæfinga og 
gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsstöð verður fyrst og fremst  
í Fossvogi. Þar starfa um 15 sérfræðilæknar í nánu samstarfi við aðrar 
fagstéttir og sérgreinar spítalans.

Í Fossvogi eru 8 skurðstofur þar sem fram fara heila og tauga, háls, 
nef og eyrna, æða, lýta og bæklunarskurðaðgerðir og eru árlega gerðar 
þar um 5.400 aðgerðir. Á gjörgæsludeildinni eru 7 legupláss og þar er 
veitt almenn gjörgæslumeðferð og er sérhæfing í samræmi við skiptingu 
sérgreina á milli húsa. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR 

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Spennandi og lærdómsríkt starf á bráða og göngudeild Landspítala í 
Fossvogi, en þar fer fram móttaka og hjúkrun sjúklinga bæði vegna 
sjúkdóma og slysa. 

Á deildinni starfa um 45 manns í þverfaglegu teymi. Góður starfsandi 
er ríkjandi og tækifæri eru til að vaxa í starfi. Deildin er opin alla daga 
ársins frá kl. 8:0023:30. Unnið er á tvískiptum vöktum og er starfs
hlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Bráða- og göngudeild

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sérfræðilækna í kvenlækningateymi 
kvenna og barnasviðs Landspítala. Um er að ræða 100% störf.

Í kvenlækningateyminu er lögð áhersla á þverfaglega samvinnu tengt 
sjúkdómum í kvenlíffærum, en auk þess er náin samvinna með fæðingar
teymi Landspítala, þar sem samstarf er um læknisþjónustu utan dag vinnu
tíma með sérfræðilæknum fæðingarteymis.

SÉRFRÆÐILÆKNIR 

Kvenlækningateymi

Laust er til umsóknar framtíðarstarf sérfræðilæknis í bæklunar skurð
lækning um. Starfshlutfall er 100%.

Teymi bæklunarskurðlækna telur 14 sérfræðilækna auk deildarlækna sem 
vinna í nánu þverfaglegu samstarfi  við aðra starfsmenn spítalans. Áhersla 
er lögð á framþróun, umbætur og gott starfsumhverfi.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Bæklunarskurðlækningar

Hjúkrunarfræðingar/ hjúkrunarnemar óskast til starfa á kven
lækninga  deild 21A Landspítala. Um er að ræða tvö störf í vaktavinnu 
vegna afleysinga og til lengri tíma. 

Á kvenlækningadeild starfar samhent teymi starfsmanna sem veitir 
fjölþætta heilbrigðisþjónustu allan sólarhringinn. Deildin, sem er í senn 
göngu, dag og legudeild, sinnir bráðatilfellum kvensjúkdóma sem og 
konum með góðkynja og illkynja sjúkdóma í grindarholi og brjóstum.  
Í boði er spennandi, krefjandi og líflegt starfsumhverfi, góður starfsandi 
og fjölbreytt tækifæri til faglegrar þróunar.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR/ 
HJÚKRUNARNEMI 

Kvenlækningadeild

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR  
OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
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Bæjarhrauni 20
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækni- og  
verkfræðingar
 

VSB Verkfræðistofa leitar að tækni-  
eða verkfræðingum til framtíðarstarfa 
á sviði burðarvirkja.

Starf á sviði burðarvirkja felst í hönnun burðar
virkja bygginga. Starfsreynsla  og þekking á Auto
CAD og helstu burðarþolsforritum er nauðsynleg.
Frekari upplýsingar gefur Hannes Örn Jónsson 
(hannes@vsb.is).

Umsókn um starf með upplýsingum um menntun, 
hæfni og starfsreynslu óskast skilað á skrifstofu 
VSB eða á ofangreint netfang eigi síðar en  
30. janúar nk. Fyllsta trúnaðar er gætt.

Sjúkraliði - Hópstjóri 
óskast til starfa

Langar þig að breyta til?
Við á Grund erum að bæta við þann góða hóp sjúkraliða sem er 
starfandi við heimilið.
Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.  Við leggjum 
áherslu á góða teymisvinnu og hjúkrunarfræðingur er alltaf í 
húsinu til ráðgjafar og stuðnings.
Ýmsir möguleikar á starfshlutfalli og vaktafyrirkomulagi.  
Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og launakjör 
veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga frá klukkan 
9.00-16.00 í síma 530-6116. Einnig má senda fyrirspurnir á  
mussa@grund.is.

Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi í  
samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda, sjálfstæð 
vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

Við leitum að starfsmanni með brennandi áhuga á samfélags- 
miðlum og birtingum. Um er að ræða ráðgjafa sem vinnur náið 
með viðskiptavinum, viðskiptastjórum og birtingaráðgjöfum á 
líflegum vinnustað.

HELSTU VERKEFNI
\ Ráðgjöf og umsjón með birtingum á Facebook,

Google Adwords og Instagram
\ Eftirfylgni og greining gagna á samfélagsmiðlum

og leitarvélum
\ Þátttaka í teymisvinnu 

HÆFNISKRÖFUR
\ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
\ Góð þekking á Google Adwords og Google Analytics
\ Góð hæfni í ritun bæði á íslensku og ensku
\ Frumkvæði og sjálfstæði
\ Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið
rannveig@pipar.is fyrir 1. febrúar nk.

Auglýsingastofa  \  Guðrúnartúni 8  \  105 Reykjavík  \  pipar-tbwa.is  \  510 9000

SAMFÉLAGSMIÐLA- OG
VEFBIRTINGARÁÐGJAFI

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 

Heimildir um fjölda íbúða
Framsetning stefnu um íbúðarbyggð og blandaða byggð 2010-2030

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 7. desember sl. að kynna drög að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, varðandi heimildir um fjölda íbúða á nokkrum 
byggingarsvæðum sem skilgreind eru í aðalskipulaginu (sjá adalskipulag.is). Drög að breytingartillögu voru í 
framhaldinu send til skilgreindra hagsmunaaðila. 

Markmið breytingartillögu er að mæta breyttum þörfum á húsnæðismarkaði og auka svigrúm til að byggja smærri 
íbúðir. Breytingar munu fela í sér óverulegar breytingar á byggingarmagni. Fjölgun íbúða á einstaka reitum er á kostnað 
atvinnuhúsnæðis eða felur það í sér að byggðar verði að jafnaði smærri íbúðir, án þess að byggingarmagn sé aukið. 
Einnig eru gerðar nokkrar lagfæringar á framsetningu stefnunnar. Samkvæmt tillögudrögunum ná breyttar heimildir 
um fjölda íbúða til eftirfarandi reita (númer reits innan sviga): Laugavegur+ (9), Borgartún (26), KHÍ (35), Suður-Mjódd 
(46), Sléttuvegur (32), Hlíðarendi (13), Vísindagarðar (12), HÍ v/Suðurgötu (58), Höfðatorg (21) og Köllunarklettur (29).

Drög að breytingartillögu eru nú aðgengileg á adalskipulag.is og til sýnis í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 
12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15. Dagana 23. janúar og 26. janúar verður verkefnisstjóri til svara um tillöguna, 
milli kl. 15.00-16.00 í þjónustuverinu að Borgartúni 12-14.

Áformað er að samþykkja tillöguna í lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti í byrjun febrúar.
Þeir sem óska frekari upplýsinga um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Ábendingum og athugasemdum við drögin má koma á framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
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Getum bætt við okkur 
verkefnum og þjónustusamningum

Rafögn sér um lagnir af öllum stærðum og gerðum. 
Hönnun og smíði á stýringum fyrir ýmsan rafbúnað. 
Sérhæfing er mest á sviði stýringa. Tökum einnig að 
okkur bilanagreiningu og lagfæringar á stjórnbúnaði.

Fagleg vinnubrögð, nákvæmni og góð þjónusta.

rafogn@rafogn.is • Matthías 899-4056

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf lögfræðings hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing 
á lögfræði- og velferðarsviði. Lögfræðingar sambandsins 
koma fram fyrir þess hönd við undirbúning lagafrumvarpa 
og stjórnvaldsfyrirmæla sem varða sveitarfélögin og vinna 
að upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga. 
Lögfræðingurinn mun starfa ásamt öðrum lögfræðingum 
og sérfræðingum sviðsins að margþættum og síbreyti-  
legum verkefnum, sem meðal annars varða skipulags- og 
umhverfismál, skólamál, málefni félagsþjónustu sveitar- 
félaga og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi 
sveitarfélaga.

Gerð er krafa um embættispróf í lögfræði eða meistarapróf 
í lögum, ásamt góðri þekkingu á stjórnsýslurétti. Reynsla 
af störfum á þeim málefnasviðum sem að ofan greinir er 
kostur, ásamt þekkingu og áhuga á málefnum sveitar-
félaga. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í 
framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í a.m.k. 
einu öðru Norðurlandamáli og ensku er æskileg, sem og 
góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga.
 
Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 
til að bera frumkvæði, sjálfstæði, þjónustulund, hæfni í 
mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og 
forystu- og skipulagshæfileika. Æskilegt er að  
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir  
Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, 
netfang: gudjon.bragason@samband.is, eða  
Magnús Karel Hannesson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfu- 
sviðs, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is eða 
í síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu- 
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm 
til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari 
upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á 
heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að finna 
starfslýsingu fyrir starfið og starfsmannastefnu  
sambandsins.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings á  
lögfræði- og velferðarsviði, berist eigi síðar en  
miðvikudaginn 1. febrúar nk. til Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, 
eða í tölvupósti til samband@samband.is Kynntu þér Veitur á veitur.is og á Facebook

Í stóru sundlauginni 
í laugardalnum eru 
um 2.500 tonn af vatni. 
Hvað ætli margir 
komist fyrir í lauginni 
ef hún er troðfyllt?
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Sumarstörf
Viltu vinna með okkur í sumar?

Við bjóðum störf við:
• Garðyrkju
• Flokksstjórn garðyrkju
• Vinnuflokka raf- og vatnslagna
• Innmælingar
• Sérverkefni fyrir verk- eða tæknifræðinema

Við leitum að jákvæðu og framtakssömu starfsfólki 
í fjölbreytt sumarstörf. Umsækjendur þurfa að vera 
fæddir árið 2000 eða fyrr.

Veitur reka hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu.

Hjá okkur færðu að vinna með fagfólki á fjölbreyttum og lifandi 
vinnustað sem leitast við að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 
og vinnuumhverfi.

Við tökum jafnréttið alvarlega
Við viljum hafa sem fjölbreyttastan hóp starfsmanna og hvetjum 
því jafnt stelpur sem stráka til að sækja um. 
Við val á nýjum starfsmönnum er tekið mið af hæfni, reynslu og 
umsögnum þannig að það borgar sig að fylla vandlega út umsóknina.

Starfstímabilið er frá júní til ágúst. Umsóknarfrestur 
er til 1. mars á ráðningarvef okkar starf.or.is/veitur/. 
Við svörum öllum öllum umsóknum fyrir 1.apríl.
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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Viltu fá ábendingar um pólska starfsmenn sem 
eru að leita sér vinnu á Íslandi?
Hafðu samband: agus@agus.is , S. 620-0525 
www.agus.is eða á facebook.

Ráðningar, ráðgjöf 
og túlkaþjónusta

Viltu auglýsa störf fyrir pólskumælandi 
starfsmenn á Íslandi á samfélagsmiðlum 

og heimasíðu okkar ?

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. 
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir 
á vegum Hagstofunnar. Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við 
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna 
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar 
starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna 
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í 
hagskýrslugerð. 

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur 
 3 Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
 3 Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
 3 Reynsla af gagnasöfnun er kostur
 3 Góð ritfærni á íslensku og ensku  
 3 Góð samstarfs- og samskiptahæfni
 3 Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is

Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann
óskar eftir að ráða metnaðarfullan  
og áhugasaman starfsmann

Starfið felst í gagnagrunnsþróun og viðhaldi gagnagrunnskerfa Hagstofu Íslands. Starfsmaðurinn 
mun sinna hönnun á gagnagrunnsskipulagi miðað við þarfir sérfræðinga í hagskýrslugerð, þróun á 
sjálfvirkum innlestrarferlum fyrir gagnagrunna ásamt almennri hugbúnaðarþróun.

HÆFNISKRÖFUR
• Geta til að sökkva sér í og leysa upplýsingatæknivandamál
• Reynsla og þekking á almennt viðurkenndum venjum í hugbúnaðarþróun
• Þekking á gagnagrunnshögun (e. database architecture)
• Þekking og reynsla af vélrænu námi (e. machine learning) er æskileg
• Þekking á helstu öryggisógnum upplýsingakerfa er æskileg
• Þekking og reynsla af ólíkum gagnagrunnslausnum er kostur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi er kostur 
• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar 2017 og skulu umsóknir berast til:  
Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa 
forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. 
 Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Gagnagrunnssérfræðingur

Grunnskólar
»    Aðstoðarverkefnastjóri - Setbergsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Námsráðgjafi - Áslandsskóli
»    Sérkennari - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hvaleyrarskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngra stigi - Víðistaðaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
 

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
 

Málefni fatlaðs fólks
»    Tímabundið starf - Þjónustukjarni
»    Stuðningsfulltrúi - Vinaskjól
»    Þroskaþjálfi - Þjónustukjarni

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

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Ert þú með 
lyftarapróf?

Are you a qualified 
forklift operator?

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

The core values of ÁTVR are FLEXIBILITY – KNOWLEDGE  – RESPONSIBILITY. 
Recruitment for positions at the company take account of these values.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Móttaka og tiltekt vöru

•	 Almenn lagerstörf og tilfallandi  
 verkefni

Main tasks and responsibilities
•	 Receiving and processing stock  
 products

•	 General warehouse duties  
 as needed

Hæfniskröfur
•	 Lyftarapróf skilyrði

•	 Reynsla af sambærilegu kostur

•	 Vandvirkni og samviskusemi

•	 Stundvísi og dugnaður

Skills and attributes
•	 Forklift Operator Certification  
 required

•	 Prior experience is an advantage

•	 Precision and conscientiousness

•	 Punctuality and efficiency

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

ÁTVR operates 50 stores throughout 
the country with offices and a Center of 
distribution at Stuðlaháls 2. The company 
strives to be one of the leading service 
providers in the country and a role model 
in social responsibility. ÁTVR wants to 
provide a safe, dynamic and fun workplace 
where communication is conducted with 
flexibility, knowledge and responsibility.

Við leitum að öflugum einstaklingi með lyftarapróf í 
100% starf í dreifingarmiðstöð. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf fljótlega. Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um 
vörumóttöku frá birgjum og dreifingu í Vínbúðir.

We’re looking for an energetic person for a full-time job in 
our Center of distribution. Must be able to start work soon.
ÁTVR receives and processes stock from suppliers in its 
Center of distribution and distributes it to Vínbúðin stores.

Nánari upplýsingar veita: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
og Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Further information: Eggert Ó. Bogason, eggert@vinbudin.is, 560 7791 
and Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Applicants must have reached the age of 20 and have a clean criminal record. 
Application deadline is the 6th of February, 2017.  
Applications are to be filled out online on vinbudin.is



S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K U R F L U G V Ö L L U R

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  A F  
G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I  Í  S U M A R ?

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016. Við erum stolt af þeirri niðurstöðu  
og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna  
til fulls án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

Við bjóðum upp á fríar rútuferðir til og frá höfuðborgar svæðinu
fyrir starfsmenn sem þurfa á því að halda.

Arnar starfar við flugvernd
á Keflavíkurflugvelli. Hann er 

hluti af góðu ferðalagi.

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
5.  FEBRÚAR 2017

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu  
ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
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Fjölbreytt sumarstörf á Keflavíkurflugvelli. Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, 
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika,  
lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.  
Óskað er eftir starfs fólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.  
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst. 

F L U G V E R N D

Helstu verkefni eru vopna- og öryggis-
leit, eftirlit í flugstöð og á flughlöðum  
á Keflavíkurflugvelli. Óskað er eftir 
starfs fólki í hluta- og heils dagsstörf .

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Rétt litaskynjun
• Lágmark tveggja ára framhalds-  
 nám eða sambærilegt
• Umsækjendur þurfa að sækja  
 undirbúningsnámskeið og standast  
 próf í lok námskeiðs

F A R Þ E G A Þ J Ó N U S T A

Helstu verkefni eru þjónusta við 
farþega, umsjón og eftirlit með 
þjónustuborðum. Eftirlit með búnaði 
sem farþegar nota, flæðisstýring 
farþega og önnur tilfallandi verkefni 
sem snúa að aðstoð við farþega.

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð  
 í samskiptum
• Góð ensku- og íslenskukunnátta,  
 þriðja tungumál er kostur

F A R Þ E G A A K S T U R

Helsta verkefni er rútuakstur farþega  
á flughlaði Keflavíkurflugvallar.

Hæfniskröfur:
• Próf á hópferðabifreiðar er skilyrði
• Fullnaðarskírteini fyrir B réttinda 
 flokk í ökuskírteini

B Í L A S T Æ Ð A Þ J Ó N U S T A 

Helstu verkefni eru umsjón með  
farangurskerrum í og við flugstöðina. 
Almenn þjónusta og aðstoð við  
við skiptavini á bílastæðum  
flug stöðvarinnar.

Hæfniskröfur:
• 18 ára aldurstakmark
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
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HEKLA óskar eftir að ráða söluráðgjafa vara- og aukahluta. Áhersla er lögð á söluráðgjöf  
og þjónustu til þjónustuverkstæða HEKLU og óháðra verkstæða.

Stutt lýsing á starfi:
• Sala á varahlutum til verkstæða um allt land
•  Markmiðasetning og eftirfylgni
• Greina varahlutamarkaðinn og leita nýrra 

sölutækifæra
• Kynning á nýjungum til samstarfsaðila
• Þátttaka í  markaðs- og sölumálum vegna 

varahluta
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla og menntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi söluhæfileikar
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Geta til að geta unnið sjálfstætt

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri 
í síma 590 5000 eða sigridur@hekla.is 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Söluráðgjafi vara- og aukahluta

Yfir 150 manns 
starfa hjá HEKLU 
hf. en félagið er 
leiðandi fyrirtæki 
í innflutningi, sölu 
og þjónustu við 
nýjar og notaðar 
bifreiðar.

Félagið er með 
umboð fyrir 
Volkswagen,  
Audi, Skoda og 
Mitsubishi og 
annast þjónustu 
við þessar 
tegundir.

Höfuðstöðvar 
HEKLU eru við 
Laugaveg 170-
174 í Reykjavík.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Grunnskólakennari í náttúrufræði 
  og stærðfræði
 
Hofsstaðaskóli
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimilið 
  Regnbogann
 
Sjálandsskóli
 • Grunnskólakennari
 • Stuðningsfulltrúi
 
Holtakot
 • Leikskólakennari

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

Hittir þú í mark?
Íþróttakennarastaða hjá Tækniskólanum
Leitað er að framúrskarandi íþróttakennara sem er hvetjandi, skemmtilegur 
og hefur góða þjónustulund. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Viðkomandi kennari verður hluti af Tæknimenntaskólanum og
vinnur náið með tveimur öðrum íþróttakennurum við skólann. Framundan 
eru krefjandi verkefni og heildarstefnumótun á íþróttakennslu.

Umsóknir og ferilskrá má senda á netfangið thp@tskoli.is merkt 
„Íþróttakennari“ fyrir 1. febrúar næstkomandi. Staðan verður veitt 
frá 1. ágúst 2017. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar í trúnaði.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er líflegur vinnustaður með um 280 starfsmenn. 
Helstu starfsstöðvar skólans eru á Skólavörðuholti, Háteigsvegi og við Flatahraun. 
Glæsilegt mötuneyti er rekið á hverjum stað og skemmtilegir nemendur og frábært 
starfsfólk einkennir vinnustaðinn.



Félagsþjónusta Seltjarnarnesbæjar óskar eftir 
að ráða félagsráðgjafa til starfa í fullt starf. 

Helstu verkefni starfsins eru félagsleg ráðgjöf og 
fjárhagsaðstoð, barnavernd, málefni fatlaðra og 
forvarnir. Einnig önnur verkefni sem falla undir lög 
um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

     Starfsréttindi í félagsráðgjöf
     Lipurð í mannlegum samskiptum
     Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
     Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
     Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu

Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar n.k. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
liggur fyrir. Starfsferilsskrá skal fylgja umsókn um 
starfið. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags 
Íslands.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. apríl n.k.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Aðalsteinsson félags-
málastjóri. snorri@seltjarnarnes.is  sími: 5959100

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið.
Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns. Lögð er 
áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef 
Seltjarnarnesbæjar - undir http://www.seltjarnarnes.is  
– Störf í boði

Starf félagsráðgjafa

seltjarnarnes.is

Umsókn sendist á leifur@hirzlan.is fyrir föstudaginn
10. febrúar nk. Allar frekari upplýsingar veitir 

Leifur Aðalsteinsson í síma 564 5040. Fullum trúnaði heitið.

SÖLUSTJÓRI
STARFSKRÖFUR

• Mikil reynsla af sölustjórnun 
og sölumennsku. Samstarfs- 
og samskiptahæfni, frum-
kvæði, þjónustulund, 
skipulagshæfni og góð 
allmenn tölvukunnátta.

• Háskólamenntun sem nýtist í 
starfi.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 
• Byggja upp viðskiptasambönd.
• Móta markaðs-, kynningar- og 

auglýsingamál fyrir starfssemina.
• Annast útreikninga vegna tilboðsgerða 

og samninga.
• Taka þátt í stefnumótun sölustarfs.

Síðumúla 37

564 5040

hirzlan.is

Hirzlan

Mán.-fim.: 9-18

Fös.: 9-17
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála 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!

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. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Umsóknir berist fyrir 31. janúar n.k. 
og sendast til  atvinna@husa.is 

SÖLUMAÐUR Í MÁLNINGAR-
DEILD Í SKÚTUVOGI

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Byggjum á betra verði

Um er að ræða fullt starf og helgarvinna eftir 
samkomulagi. Æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf fljótlega.

Ábyrgðarsvið

•  Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Haldgóð reynsla og þekking á málningarvörum
• Samskiptahæfni og þjónustulund
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Íslenskukunnátta

Húsasmiðjan í Skútuvogi leitar að 
sölumanni í málningardeild 

Verslunarstjóri á Selfossi  

Fóðurblandan óskar eftir verslunarstjóra
 
Starfs- og ábyrgðarsvið
•	 Dagleg stjórnun verslunar 
•	 Starfsmannahald 
•	 Umsjón með daglegum uppgjörum og lagerstýringu
•	 Ábyrð á sölu og þjónustu verslunar
•	 Áætlanagerð og skýrslugjöf til framkvæmdastjóra.
•	 Samskipti við viðskiptavini Fóðurblöndunnar
•	 Önnur verkefni sem heyra undir starfslýsingu  

verslunarstjóra 

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Búfræðimenntun,	stúdentspróf	eða	sambærileg	 
 menntun æskileg
•	 Söludrifin,	jákvæður	og	metnaðarfullur	einstaklingur		
	 með	brennandi	áhuga	á	landbúnaði
•	 Reynsla	sem	nýtist	í	starfi
•	 Lausnamiðað	og	drífandi	viðhorf
•	 Mjög	góð	færni	í	mannlegum	samskiptum	og	framkomu
•	 Frumkvæði	í	starfi	og	geta	til	að	vinna	sjálfstætt
•	 Góð	skipulagshæfni	og	öguð	vinnubrögð
•	 Færni	í	tölvunotkun	
•	 Góð	þekking	á	office	hugbúnaði

Nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 2.febrúar. Með umsókninni 
þarf að fylgja með ferilskrá. Farið verður með allar fyrir-
spurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar 
og umsóknir sendist á netfangið ulfur@fodur.is 

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

Nánari upplýsingar: www.fodurblandan.is

Eyesland  .  Grandagarði 13 og Glæsibæ, 5. hæð 
sími 510 0110 . www.eyesland.is

Ertu með 
auga á okkur?

Eyesland gleraugnaverslun leitar að frábærum 
sölumanni í flotta verslun!  

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir 
frábærum sölumanni í nýja verslun okkar 
Grandagarði 13. Viðkomandi þarf að vera 
áhugasamur um gleraugu, sólgleraugu, 

sportgleraugu og allt sem snýr að augnheilbrigði.
Fáguð og glaðlega framkoma, vera fljótur að 

læra og með ríka þjónustulund. 

Enskukunnátta er skilyrði. 

Vinnutími er 12-18 alla virka daga og einhverja 
laugardaga eftir samkomulagi.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
marianna@eyesland.is fyrir 1. febrúar nk.

Starfið felst í að hafa umsjón með verslun, samskipti 
við birgja auk almennra apóteksstarfa.
Við leitum að áreiðanlegum og metnaðarfullum 
einstaklingi með ríka þjónustulund. 
Góð tölvukunnátta og reynsla úr apóteki eða 
sambærilegu starfi æskileg.
Um fullt starf er að ræða og kostur ef viðkomandi 
gæti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Margrét Birgisdóttir, lyfsali.

Umsóknir óskast sendar á margret@reyap.is eða 

Reykjavíkur Apóteki, Seljavegi 2, 101 Reykjavík.  

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Reykjavíkur Apótek 

er sjálfstætt og óháð apótek, 

sem leggur mikla áherslu á 

góða og persónulega þjónustu.

Starfsmaður
óskast

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



Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

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

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

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer 
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í 
útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.
Laus störf til umsóknar:
Deildarstjóri óskast á leikskóladeild 5 ára barna í Höfðabergi. 
Um 100% starf er að ræða. Æskilegt að viðkomandi getið hafið 
störf 1. mars eða samkvæmt nánara samkomulagi.
Umsjónarkennsla á yngsta stigi. Um er að ræða 80 – 90% 
starfshlutfall í mars vegna fæðingarorlofs.
Kennsla á unglingastigi. Um 100% starf er að ræða, tíma-
bundið í nokkrar vikur frá mars, vegna veikindaleyfis. Kennslu-
greinar stærðfræði og náttúrufræði.
Íslenskukennsla á unglingastigi. Um 100% starf er að ræða í 
2 – 3 vikur í feb/mars vegna veikindaleyfis.
Kennsla á miðstigi 50-70% starf. Tímabundin ráðning í 20. 
febrúar – 17. mars. 
Tónmenntakennsla á miðstigi. Um er að ræða stundakennslu, 
6 stundir á viku, tímabundið út skólaárið. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is og 
www.lagafellsskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veita 
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200/896 8230 og 
Ásta Steina Jónsdóttir deildarstjóri í síma 5259200/6920233.  
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@laga-
fellsskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2017. 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

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

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

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Munck Íslandi (LNS Saga) var stofnað í október 2013 sem dótturfélag norska félagsins Leonhard 
Nilsen & Sønner AS, LNS AS Noregi. Munck Gruppen Danmörku keypti LNS Saga af LNS AS í 
desember 2016. Nú heitum við Munck Íslandi.

Munck Íslandi er öflugt íslenskt verktakafyrirtæki sem hefur metnaðarfullt starfsfólk. 
Stjórnendateymi fyrirtækisins hefur haldgóða og fjölbreytta reynslu af stjórnun stórra verkefna 
bæði á innlendum og erlendum vettvangi. > Áhugasamir sendi 

umsókn í gegnum 
ráðningarkerfi á  
www.munck.is fyrir 
5.febrúar 2017.  Eldri 
umsóknir óskast 
endurnýjaðar.

Meðhöndlun umsókna 
er trúnaðarmál og öllum 
umsækjendum verður 
svarað. Við hvetjum alltaf 
fólk af báðum kynjum til 
að sækja um störf hjá 
okkur.

Munck Íslandi  > Hlíðasmára 4  > 201 Kópavogur > Sími 511 7040  > www.munck.is

> Verkefnastjóri/Staðarstjóri
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi með 
starfsreynslu í faginu. Starfið felur í sér m.a. 
að stýra liðsheild og verkefnum á verkstað. 
Ábyrgð á áætlunum t.d. kostnaðar-gæða- og 
tímaáætlunum.

> Staðarverkfræðingur
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi 
sem m.a kemur að tæknilegum verkefnum á 
verkstað, samskiptum við verkkaupa, birgja og 
undirverktaka.

> Starfsmaður á gæðasviði
Óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi til 
að gegna starfi gæðastjórnunaraðila með 
áherslu á innleiðingu og kennslu á  Procore 
verkefnastjórnunarhugbúnaði ásamt því að annast 
faglegar úttektir á byggingarverkum fyrirtækisins.

> Öryggisfulltrúi/Tæknimaður
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í 
öryggisteymi fyrirtækisins sem m.a. sinnir þróun 
öryggisstjórnunarkerfis og innleiðingar í Procore, 
úttekt og eftirlit öryggismála á verkum.

> Véltæknifræðingur/Vélaverkfræðingur
Óskum eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í stöðu tæknimanns á stál- og vélasmíðasvið fyrirtækisins 
sem m.a. sinnir daglegum tæknistörfum og úttektum á gæðum stálsmíði og vélavinnu.

Nánar um störfin 
eru á heimasíðu 
fyrirtækisins 
www.munck.is og 
mannauðsstjóri Anna 
María Þorvaldsdóttir á 
netfanginu hr@lns.is

Tæknimaðuróskast til starfa

Helstu verkefni:
• Almennt viðhald og tækniþjónusta rannsóknartækja
• Uppsetning nýrra tækja
• Innleiðing og þróun tæknilegra verkferla
• Bilanagreining og viðgerðir

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt er að námi í rafeindavirkjun og/eða rafmagnstæknifræði sé lokið. Sé metnaður og brennandi 
   áhugi á margvíslegum tækjum og tækjaforritun fyrir hendi þá er menntun ekki aðalatriði
• Reynsla af bilanagreiningu og almennum tækjaviðgerðum æskileg
• Góð tölvu- og enskukunnátta nauðsynleg
• Góð samskiptahæfni er skilyrði

Umsóknir skulu fylltar út á

www.decode.is
fyrir lok dags 30.janúar 2017.

Umsókn skal fylgja ferilskrá 
og stutt kynningarbréf.

Við leitum að tæknimanni til starfa í tækniþjónustudeild. Deildin samanstendur af öflugu og 
úrræðagóðu teymi sem sér um uppsetningu, forritun, viðhald og þjónustu á rannsóknartækjum 
og húskerfum fyrirtækisins. Tækni í erfðarannsóknum þróast hratt og því þarf starfsemi 
deildarinnar að geta tekið sífelldri þróun og tekist á við skemmtilegar áskoranir.

Nánari upplýsingar veitir: 
starfsmannastjóri í síma 570 1900

 www.decode. is  

 
Íslensk erfðagreining

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.
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Helstu verkefni
• Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar 
• Yfirumsjón með veitingasölu 
• Verkstjórn 
• Starfsmannastjórnun 
• Innkaup og samskipti við birgja 
• Birgðastýring og kostnaðareftirlit 
• Önnur verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði verslunarstjórnunar         
   eða önnur sambærileg menntun sem      
   nýtist í starfi 
• Reynsla á sviði verslunar-, þjónustu-   
   og veitingareksturs 
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Frumkvæði og árangursdrifni 
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf 
• Leiðtogahæfileikar

VR-15-025

Vilt þú taka þátt í að gera  
Nestisstöð N1 á Blönduósi 
að enn betri veitingastað?
 N1 leitar að kraftmiklum og drífandi stöðvarstjóra til að stýra 
þjónustustöð og veitingastað félagsins á Blönduósi.

Um er að ræða líflegt og fjölbreytt starf sem krefst frumkvæðis  
og metnaðar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Örn Líndal rekstrarstjóri 
þjónustustöðva í síma 440 1022 eða pallorn@n1.is. Áhugasamir sæki  
um starfið á n1.is – merkt Stöðvarstjóri Blönduós, ferilskrá  
og kynningarbréf fylgi með. Umsóknarfrestur til og með 6. febrúar nk. 

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 

REKSTRARSTJÓRI 
 
Rekstrarstjóri hefur yfirumsjón með framkvæmdum 
og viðhaldi gatnakerfisins á Akranesi ásamt umsjón 
með rekstri fasteigna í eigu Akraneskaupstaðar. Næsti 
yfirmaður er sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs.

Starfssvið
• Dagleg stjórnun og umsjón áhaldahúss. 
• Yfirumsjón með viðhaldi gatna- og stígakerfis.
• Yfirumsjón með viðhaldi fasteigna í eigu 
 Akraneskaupstaðar. 
• Vinnur að verk- og fjárhagsáætlunum.
• Samskipti og upplýsingamiðlun til bæjarbúa og 
 annarra hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði iðn- og 
 tæknimenntunar.
• Stjórnunarreynsla æskileg. 
• Reynsla af áætlanagerð. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 

Sótt er um störfin á heimasíðu Akraneskaupstaðar. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2017. 
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Páll Harðarson 
sviðsstjóri í síma 433-1000. Með vísan til laga um jafnan 
rétt kynjanna eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja 
um störfin. Lögð er sérstök áhersla á að umsækjendur hafi 
áhuga og metnað fyrir ásýnd umhverfisins. 

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með sjö 
þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu 
við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í stjórnsýslunni. 
Einkunnarorð sveitarfélagsins eru jákvæðni, metnaður 
og  víðsýni. 

UMHVERFISSTJÓRI

Umhverfisstjóri hefur yfirumsjón með umhverfismálum 
og undir hann heyra rekstrarstjóri Vinnuskólans og 
grænn vinnuflokkur. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri 
skipulags- og umhverfissviðs.  

Starfssvið
• Yfirumsjón með stofnanalóðum og opnum svæðum. 
• Vinnur að verk- og fjárhagsáætlunum.
• Stuðlar að og hvetur til lýðræðislegrar þátttöku íbúa,   
 stofnana og atvinnulífs í umhverfisverkefnum. 
• Undirbúningur að stefnumótun í umhverfismálum.
• Samskipti og upplýsingamiðlun til bæjarbúa 
 og annarra hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði skipulags 
 og garðyrkju. 
• Stjórnunarreynsla æskileg. 
• Reynsla af áætlanagerð. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi. 

Spennandi störf á skipulags- og 
umhverfissviði Akraneskaupstaðar

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari í leikskólann Urðarhól

· Matráður í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Forfallakennari í Salaskóla

Velferðasvið

· Þroskaþjálfi 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.
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Ás vinnustofa óskar eftir starfsmanni í eldhús. 
Um er að ræða 60-70% starf á bilinu 8.00-14.00 
virka daga. Staðan er laus nú þegar eða eftir 
nánara samkomulagi. Vinnustofan er í 
Ögurhvarfi 6 og er vinnustaður fyrir fólk með 
fötlun og hluti af vinnu og virkni hjá félaginu.

Starfsmaður í eldhúsi sér m.a um skömmtun 
máltíða, þvott, frágang eftir matar-og kaffitíma 
og almenn þrif á eldhúsi. Hann vinnur í 
samvinnu við matráð og starfar eftir reglugerð 
um matvælaeftirlit og hollustuhætti við 
framleiðslu og dreifingu matvæla.

Nánari upplýsingar veita 
Halldóra Þ. Jónsdóttir í síma 4140530 og 
Erna Einarsdóttir í síma 4140500 á virkum 
dögum. Umsókn sendist á halla@styrktarfelag.is 
Upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum
. 

Ás styrktarfélag

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingar/nefndarritarar Alþingi Reykjavík 201701/115
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðstofa Akureyri 201701/114
Starfsmaður með lyftararéttindi ÁTVR, dreifingarmiðstöð Reykjavík 201701/113
Gagnagrunnssérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201701/112
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201701/111
Sérfræðingur í bókhaldi Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201701/110
Fulltrúi í afgreiðslu Ríkisskattstjóri Reykjavík 201701/109
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, vökudeild Reykjavík 201701/108
Starfsmaður í ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201701/107
Sjúkral./hjúkr.nemar/alm. starfsm. Heilbrigðisstofnun Vesturl., sumarafl. Stykkishólmur 201701/106
Eftirlitsmaður, véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Suðurnes 201701/105
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/104
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/103
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/102
Hjúkrunarnemi, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201701/101
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/100
Aðst. í aðhlynningu, sumarstarf Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstað 201701/099
Svæfinga- og gjörgæslulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201701/098
Fjármálastjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201701/097
Sérfræðilæknir Landspítali, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201701/096
Sérfræðilæknir Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201701/095
Aðstoðarmaður fasteigna Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201701/094
Sérfræðilæknir Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201701/093
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201701/092
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Reykjanesbær 201701/091
Lektor í málvísindum Háskólinn á Akureyri Akureyri 201701/090
Lektor í íþróttafræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201701/089
Námsstöður í skurðlækningum Landspítali Reykjavík 201701/088
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, hjartagátt við Hringbraut Reykjavík 201701/087
Sérfræðilæknir Landspítali, almennar lyflækningar Reykjavík 201701/086
Sérfræðilæknar Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn. Reykjavík 201701/085
Hjúkrunarfræðingur/nemi Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201701/084
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201701/083
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201701/082
Starfsmenn á fasteignaskrásviði Þjóðskrá Íslands Rvk/Akureyri 201701/081
Verkefnastj. í rafrænni stjórnsýslu Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/080
Lögfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/079
Deildarstjóri þjónustuvers Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/078
Deildarstjóri almannaskráningar Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201701/077

Sérfræðingur við kortlagningu  
hafsbotnsins umhverfis Ísland

Hafrannsóknastofnun óskar eftir sérfræðingi til starfa við verkefni 
sem snýr að kortlagningu hafsbotnsins. Markmið verkefnisins er að 
afla fjölþættrar þekkingar um hafsbotninn innan íslenskrar  
efnahagslögsögu og er forsenda fyrir vísindalegri nálgun við  
nýtingu, vernd og rannsóknir auðlinda hafsbotnsins. Við framkvæmd 
verkefnisins verða notuð sérhæfð mælitæki, fjölgeislamælir  
(e. multibeam echosounder) og jarðlagamælir (e. subbottom profiler). 
Starfsmaðurinn er hluti af teymi sem vinnur við söfnun gagna í 
leiðöngrum á sjó, greiningu gagna, úrvinnslu og kortagerð í landi. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsækjandi skal hafa meistara- eða doktorspróf í jarðfræði/
jarðeðlisfræði eða skyldum greinum. Æskilegt er að umsækjandi 
hafi þekkingu á sviði hafjarðfræði. Umsækjandi þarf að tileinka sér 
notkun sérhæfðs hugbúnaðar við úrvinnslu gagna. Æskilegt  er að 
umsækjandi hafi haldgóða þekkingu á tölvuvinnslu og reynslu af 
notkun GIS og UNIX. Þá þarf umsækjandi að hafa hæfni til að vinna 
sjálfstætt og í teymisvinnu og vera góður í mannlegum samskiptum. 
Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af  
prófskírteinum) fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem 
leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf og heyrir staðan undir sviðsstjóra  
umhverfis. Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
fjármálaráðuneytisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar n.k. Umsóknir með  
ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu og nöfnum  
tveggja meðmælenda skulu sendar á póstfangið umsokn@hafogvatn.
is eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. 
Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Héðinn Valdimarsson,  
sviðsstjóri umhverfissviðs (hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is).

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 
starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og 
hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála 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!

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. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYGG býður þér til starfa 
 
 

Rafvirkjar 
Framtíðarstarf, öll vinna við nýlagnir 
Atvinnuhúsnæði og Íbúðabyggingar. Mikil 
mælingavinna framundan. Upplýsingar veitir 
Guðmundur Sölvi S: 693-7329 
gudmundur@bygg.is 

 

Verkamenn 
Vantar vana verkamenn í vinnu. 
Framtíðarstarf í boði, upplýsingar veitir 
Hörður Már S:693-7320, hordur@bygg.is 

    

 
www.bygg.is 

 
                        BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.  
 

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 200 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði. 

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar nk.

Skila skal umsóknum á skrifstofu 
Húnavatnshrepps, Húnavöllum, 541 Blönduós, 
eða með að senda umsókn í tölvupósti á 
netfangið einar@hunavatnshreppur.is. 

Stefnt skal að því að viðkomandi hefji störf  
frá og með 1. apríl 2017 eða eftir nánara 
samkomulagi.

Nánari upplýsingar:

Einar Kristján Jónsson sveitarstjóri  
í síma 452 4661 og 842 5800.

Húnavatnshreppur

Húnavatnshreppur er á Norðurlandi vestra 
og er sveitarfélagið um 3822 km2 að stærð.  
Á Húnavöllum er starfræktur leikskóli, 
grunnskóli og sundlaug. Húnavellir eru 18 km 
frá Blönduósi.

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Umsjónarmaður eigna 
Húnavatnshrepps
Húnavatnshreppur óskar efir að ráða aðila til að hafa umsjón 
með eignum sveitarfélagsins.

Starfssvið:
•	 Umsjónarmaður	eigna	Húnavatnshrepps,	heyrir	undir	

sveitarstjóra Húnavatnshrepps og hefur starfsstöð á 
Húnavöllum.

Í starfinu felst meðal annars:
•	 Eftirlit,	stjórnun	og	vinna	við	viðhald	allra	eigna	

Húnavatnshrepps og B deilda félaga þess í samræmi  
við fjárveitingar hverju sinni.

•	 Yfirferð	á	eignum	sveitarfélagsins	og	B	deilda	félaga	þess	 
við leigjendaskipti.

•	 Yfirumsjón	á	nýframkvæmdum	sveitarfélagsins	og	úttektir	 
á þeim.

•	 Dagleg	stjórnun	verklegra	framkvæmda	á	vegum	
sveitarfélagsins eða B deilda félaga þess.

•	 Áætlunargerð	fyrir	hverja	eign	sveitarfélagsins	og	B	deildar	
félaga þess í samvinnu við sveitarstjóra.

•	 Annað	það	sem	sveitarstjóri	felur	honum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf	í	löggiltri	iðngrein,	(Meistarapróf	er	kostur)	 
eða	próf	í	tæknigreinum,	sem	nýtist	í	starfi.

•	 Menntun	og/eða	reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	er	æskileg.
•	 Reynsla	af	áætlanagerð,	s.s.	verk-,	kostnaðar-	og	

fjárhagsáætlanagerð er æskileg.
•	 Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum	er	nauðsynleg.
•	 Þekking	og	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	er	æskileg.
•	 Sjálfstæð	vinnubrögð,	frumkvæði	og	skipulagshæfni	er	

mikilvæg.
•	 Leiðtogahæfni,	jákvæðni,	þjónustulund	og	hæfni	í	

mannlegum samskiptum er mikilvæg.

Verk- eða tæknifræðing
Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða verk- eða tæknifræðing 
á umhverfissvið stofnunarinnar. Starfið felst í umsjón og viðhaldi 
bergmálsmæla til kortlagningar hafsbotnsins svo og vinnu við 
frumúrvinnslu gagna á sjó og í landi. Nauðsynlegt er að viðkomandi 
taki þátt teymisvinnu í rannsóknaleiðöngrum þar sem söfnun gagna 
fer fram.

Um er að ræða mjög sérhæfð mælitæki, svo sem fjölgeislamæli 
(MultiBeam Echo Sounder, MBES), sem notast til kortlagningar 
hafsbotns, og jarðlagamæli (Sub Bottom Profiler, SBP) sem gefur 
upplýsingar um jarðlög neðan hafsbotns. Auk þess eru notuð 
ýmis jaðartæki við mælingarnar.  Umsækjandi þarf að tileinka sér 
notkun sérhæfðs hugbúnaðar við úrvinnslu gagna. Um er að ræða 
spennandi starf með miklum vaxtarmöguleikum. Umsækjandi þarf 
að geta unnið sjálfstætt og hafa ríkan vilja til þess að kynna sér þá 
mælitækni sem um ræðir. 

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsækjandi þarf að hafa menntun í verk- eða tæknifræði, hæfni 
til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu og vera góður í mannlegum 
samskiptum. Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af 
prófskírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda 
sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Um er að ræða fullt starf og heyrir staðan undir sviðsstjóra umhverfis. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og  
viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar n.k. og æskilegt er að 
umsækjandi  geti hafið störf sem fyrst, ekki seinna en 1. mars 2017. 
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu  
og nöfnum tveggja meðmælenda skulu sendar á póstfangið 
umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík. Konur, jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri  
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Héðinn Valdimarsson,  
sviðsstjóri umhverfissviðs (hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is).

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 starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, 
tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 170 starfsmenn í þjónustu sinni.

Ísteka óskar eftir fólki í 
eftirfarandi störf:

Rannsóknarstofa
Starfssvið:  
Mælingar, skýrsluskrif, þrif og önnur tilfallandi verkefni.
Hæfniskröfur:  
Reynsla af rannsóknarstofuvinnu æskileg. Góð skrif- / málfærni 
í íslensku og ensku, samskiptahæfileikar, nákvæmni, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Menntunarkröfur:  
Umsækjandi þarf að hafa menntun á sviði raunvísinda.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á bryndis@isteka.com

Framleiðsludeild
Starfssvið:  
Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur:  
Góð skrif- / málfærni í íslensku, samskiptahæfileikar, sjálfstæð 
vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.
Reynsla af störfum í matvæla- eða lyfjaframleiðslu er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á sigsig@isteka.com
Umsóknarfrestur er til 1.febrúar 2017

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum (biologics) 
og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. Starfsemin er GMP 
vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir samþykktir af lyfjastofnunum  
út um allan heim, m.a. af FDA í USA.  

Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.
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Þjóðskrá Íslands leitar að öflugum liðsmönnum

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að varðveita og miðla upplýsingum um einstaklinga og eignir. 
Framtíðarsýn okkar er að vera fyrirmyndarvinnustaður, fremst á sviði rafrænna lausna og 
upplýsingaveita sem innviðir samfélagsins reiða sig á.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 öflugir starfsmenn á tveimur starfsstöðvum, í Reykjavík 
og á Akureyri. Áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða vinnuaðstöðu. 

Gildi Þjóðskrár Íslands eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki. 

Almannaskráningardeild er 14 manna deild sem sér um skráningu 
og upplýsingagjöf úr þjóðskrá. Þar eru skráðar allar upplýsingar 
um lífsferil einstaklinga. Rétt skráning í þjóðskrá er grunnur allra 
réttinda einstaklinga í samfélaginu. Starfið felst í daglegri stjórnun 
og eftirliti með skráningu í þjóðskrá, útgáfu vottorða og gerð og 
þróun gæðaferla og verklagsreglna. 

Deildarstjóri almannaskráningar. Reykjavík Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi
•   Marktæk stjórnunarreynsla 
•   Þekking og reynsla af gæðamálum, greiningu og 
     gerð verkferla 
•   Góð færni í að greina og finna lausnir til úrbóta
•   Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni

•   Góð kunnátta í íslensku og hæfni til að miðla 
      upplýsingum í rituðu og töluðu máli 
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
      Norðurlandamáli æskileg
•   Þekking á umhverfi upplýsingaöryggis er kostur

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera 
lausnamiðaður.

Um er að ræða starf á stjórnsýslusviði sem felst m.a. í úrlausn 
lögfræðilegra viðfangsefna á fag- og framleiðslusviðum Þjóðskrár 
Íslands s.s. á sviði fasteignaskráningar og skráningar í þjóðskrá. 
Starfið felur í sér málsmeðferð vegna stjórnsýslumála er varða 
verkefni stofnunarinnar, ráðgjöf innan sem utan stofnunar 
og samskipti og þjónustu við önnur stjórnvöld, sveitarfélög 
og almenning. Í starfinu getur einnig falist gerð gæðaferla, 
verklagsreglna og ritun umsagna við lagafrumvörp og 
reglugerðardrög. 

Lögfræðingur. Reykjavík Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
•   Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu
•   Góð almenn tölvukunnátta og skilningur á upplýsingatækni
•   Góð kunnátta í íslensku og hæfni til að miðla  
     upplýsingum í rituðu og töluðu máli
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
     Norðurlandamáli æskileg
•   Þekking og reynsla tengd starfsemi Þjóðskrár Íslands, s.s. á 
     sviði eignaréttar og persónuréttar er kostur
•   Reynsla af gerð lagafrumvarpa er kostur
•   Þekking á umhverfi gæðastjórnunar upplýsingaöryggis er kostur
•   Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera ríka 
þjónustulund, hefur sýnt fram á framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum og hefur metnað 
fyrir verkefnum hverju sinni. Viðkomandi þarf að vera 
vandvirkur, hafa mikla skipulagshæfileika og getu til 
að leysa verkefni sjálfstætt og í teymisvinnu. 

Helstu verkefni eru yfirferð eignaskiptayfirlýsinga, skráning 
og skoðun mannvirkja, útreikningur fasteignamats og 
brunabótamats, skráning landfræðilegra upplýsinga, vinnsla 
í sérhæfðum tölvukerfum, samskipti við fasteignaeigendur 
og sveitarfélög auk gæða- og þróunarstarfs. 

Starfsmenn á fasteignaskrársvið. 
Reykjavík og Akureyri 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Menntun sem nýtist í starfi, til að mynda iðnmeistari, 
     byggingafræðingur, verkfræðingur, landfræðingur
•   Reynsla af matsstörfum eða fasteignasölu er kostur
•   Reynsla af útreikningi byggingarkostnaðar er æskileg
•   Æskilegt að hafa lokið námskeiði í gerð  
     eignaskiptayfirlýsinga 
•   Reynsla af landupplýsingakerfum
•   Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp

•   Framúrskarandi færni  í mannlegum samskiptum
•   Talnaglöggur 
•   Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
      Norðurlandamáli æskileg

Leitað er að einstaklingi sem hefur góða 
skipulagshæfileika, sýnir frumkvæði, nákvæmni og 
hraða í vinnubrögðum og hefur ríka þjónustulund. 

www.skra.is - www.island.is

Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.skra.is. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2017. 

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um 
auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

SKÖPUNARGLEÐI ÁREIÐANLEIKI VIRÐING

www.skra.is
www.island.is

Þjónustuver Þjóðskrár Íslands sér um afgreiðslu og upplýsingagjöf 
til viðskiptavina stofnunarinnar. Afgreiðslur stofnunarinnar eru 
staðsettar í Reykjavík og á Akureyri og símaver á Akureyri. Starfið 
felst í daglegri verkstjórn þjónustuvera. Í starfinu felst m.a. að 
tryggja framúrskarandi þjónustu í framlínu ÞÍ og annast gerð 
verklagsreglna þjónustuvers. Einnig felst í starfinu umsjón með 
vinnslu bakvinnsluverkefna sem falin eru þjónustuveri. 

Deildarstjóri Þjónustuvers. Reykjavík Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi 
•   Marktæk stjórnunarreynsla 
•   Reynsla af rekstri þjónustuvers æskileg
•   Þekking og reynsla af gæðamálum, greiningu og 
     gerð verkferla 
•   Góð færni í að greina og finna lausnir til úrbóta
•   Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórnsýslu
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 

•   Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja 
     tölvutækni
•   Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
•   Góð kunnátta í ensku er skilyrði og kunnátta í einu 
     Norðurlandamáli æskileg
•   Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og vera 
lausnamiðaður.

Verkefnastjóri. Reykjavík

Um er að ræða starf á sviði rafrænnar stjórnsýslu. 
Meginverkefni sviðsins snúa að þróun og rekstri 
hugbúnaðar undir merkjum upplýsinga- og 
þjónustuveitunnar Ísland.is. Starfið er fjölbreytt og felst 
meðal annars í að greina ný þróunarverkefni og stýra þeim, 
veita ráðgjöf til ráðuneyta, stofnana, þjónustuveitenda og 
notenda, ásamt því að bregðast við rekstrarvandamálum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Próf á háskólastigi, tölvunarfræði eða önnur  
     háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
     upplýsingatækniverkefna
•   Frumkvæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
•   Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hóp
•   Góð kunnátta í íslensku og ensku og hæfni til að miðla 
     upplýsingum í rituðu og töluðu máli

Leitað er að traustum einstaklingi sem tekur 
ábyrgð á verkefnum, heldur þeim á áætlun og 
fylgir þeim eftir til loka. Viðkomandi þarf að hafa 
skipulagshæfileika, vera lausnamiðaður og geta 
unnið eftir skilgreindum gæða- og öryggisferlum.
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Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR
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Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2017.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ
•   Þróun, prófanir og skjölun á spelkum

•   Gerð frumgerða

•   Tæknileg umsjón með vörum á markaði

HÆFNISKRÖFUR
•   Tæknifræðingur eða Verkfræðingur á véla-,

     heilbrigðis- eða sambærilegu sviði.

•   A.m.k. 3ja ára reynsla af hönnunarvinnu

•   Þekking á þrívíddarteikningu, t.d SolidWorks

    eða Inventor

•   Áhugi á nýjungum í hönnun og efnum

•   Mjög góð enskukunnátta

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 
Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 20 löndum. 
Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

TÆKNIFRÆÐINGUR / VERKFRÆÐINGUR
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að vinna í þróunardeild okkar.

Við leitum að einstaklingi með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR



| ATVINNA | LAUGARDAGUR  21. janúar 2017 29

Spennandi tækifæri í Árnesi 
Skeiða – og Gnúpverjahreppi

Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir tilboðum í leigu á 
félagsheimilinu Árnesi, reksturs á tjaldsvæði við Árnes ásamt 
rekstri mötuneytis fyrir leikskóla og  grunnskóla sveitarfélag-
sins samkvæmt meðfylgjandi gögnum og öðrum þeim gögnum 
sem vísað er til.

Verkefnið felst í eftirtöldu :

A Leiga á félagsheimilinu í Árnesi og því sem fylgir eins og 
 framleiðslueldhús og salarkynni fyrir veitingarekstur 
 sem rúmar allt að 300 manns.
 Undanskilið er rými fyrir skrifstofur sveitarfélagsins.
B Reksturs á tjaldsvæði við félagsheimilið Árnes. 
 Aðstaða fyrir 50-60 einingar með rafmagni.
C Rekstur mötuneytis fyrir grunn- og leikskóla í 
 félagsheimilinu.  Fjöldi matarskammta er 90-100 meðan 
 skólaárið stendur yfir. Leigutaki skal lúta skilmálum um 
 efnainnihald matar og matreiðslu í skólamötuneytum. 
 Krafa er gerð um menntun í matreiðslu.

Gestastofan og margmiðlunarsýningin Þjórsárstofa er rekin 
í Árnesi í samstarfi við Landsvirkjun. Um sýninguna verður 
gerður sérstakur samningur, því er ekki leitað að verði í umsjón 
með henni.

Mögulegt er að bjóða í hvern þátt fyrir sig. Leigusamningar um 
eignirnar verða ótímabundnir en uppsegjanlegir af hálfu beggja 
aðila með sex mánaða fyrirvara. Sveitarfélagið áskilur sér rétt 
til að taka eða hafna hvaða tilboði sem er.

Útboðsgögn og nánari upplýsingar veita Kristófer Tómasson 
sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Sími 486-6100 net-
fang: kristofer@skeidgnup.is eða Börkur Brynjarsson verk-
fræðingur. Sími 898-9499 netfang: borkur@sudurland.is   Til-
boðum skal skila á skrifstofu sveitarfélagsins eða á ofangreind 
netföng eigi síðar en mánudaginn 13. Febrúar 2017. Tilboð 
verða opnuð þann dag á skrifstofu sveitarfélagsins kl 16:00.   
Sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps. 

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi búa tæplega 600 íbúar. Aðalatvin-
nuvegur er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta vaxandi 
og er iðnaður stundaður í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru  
við Árnes  og Brautarholt. Grunnskóli, Leikskóli, sundlaugar 
og bókasafn er í sveitarfélaginu. Ferðafólk leggur í vaxandi 
mæli, leið sína í gegnum sveitarfélagið, enda náttúruperlur og 
sögustaðir margir í sveitarfélaginu. Nefna má Þjórsárdal og 
Áshildarmýri. Leiðir á hálendi Íslands liggja um sveitarfélagið. 
Fjarlægð frá Reykjavík er um 100 km, frá Selfossi um 40 km og 
frá Flúðum 20 km. 

ÚTBOÐSÞING
Verklegar framkvæmdir 2017

GRAND HÓTEL REYKJAVÍK 

Föstudaginn 27. janúar kl. 13.00 – 16.40

Kynntar verða fyrirhugaðar framkvæmdir 
allra helstu opinberra framkvæmdaaðila

Skráning á www.si.is

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Viðbygging	Sundhöll	Reykjavíkur.	Trésmíði,	inni	
	 hurðir,	glerveggir	og	innréttingar,	 
 útboð nr. 13846.

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

ÚTBOÐ

Sveitarfélagið Árborg óskar  
eftir tilboðum í  

„Klæðning – Suðurhólar 2017“.
Verklok eru 30. júní 2017.

Verkið felur í sér lagningu klæðningar á Austurhóla og 
Suðurhóla austan Akralands.   Verktaki skal hefla núverandi 
malarslitag burtu, jafna neðra burðarlagið og bæta í það þar 
sem þörf er á.  Síðan skal verktaki leggja út 12cm þykkt efra 
burðarlag, jafna og þjappa það.  Að lokum skal verktaki leggja 
klæðningu í tveimur lögum.  Að minnsta kosti 3 vikur skulu líða 
milli lagningu klæðningarlaga.  Verktaki skal sópa fyrra lag 
klæðningar vandlega áður en seinna lagið er lagt

Helstu magntölur eru:

- Neðra burðarlag   900m³

- Efra burðarlag   940m3 

- Tvöföld klæðning   7800m²

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með þriðjude-
ginum 24. janúar 2017.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu hafa samband við Ingibjörgu á skrifstofu Eflu á Suðurlan-
di í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið utbod.sudur-
land@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og 
fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofun, Austurvegi 1-5, 800 
Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 16. febrúar 2017 og verða 
þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Helstu magntölur eru:
• Upprif yfirborðs  
 (steypa og malbik) 5.300 m2 

• Gröftur í götu 9.000 m3

• Fylling og burðarlög 8.800 m3

• Malbik 5.300 m2

• Gröftur fyrir lögnum 1.800 m3

• Fráveitulagnir 1.500 m
• Vatnsveitulagnir 1.400 m
• Hitaveitulagnir     750 m
• Strenglagnir - rafstrengir 1.000 m
• Ljósastólpar        8 stk
• Ídráttarrör     550 m
• Fjölpípur  1500 m

Akraneskaupstaður, Veitur ohf. og Míla ehf.  
óska eftir tilboðum í verkið:

Verkið felst í að endurbyggja Vesturgötu á milli 
Merkigerðis og Stillholts auk hluta gangstétta 
á því svæði.  Einnig verða lagnir veitufyrirtækja 
endurnýjaðar. 
Verkinu skal lokið fyrir 05. ágúst 2017.

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá EFLU verk-
fræðistofu, þriðjudaginn 24. janúar 2017, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Akranesbæjar, 
Stillholti 16-18, 300 Akranes, fimmtudaginn 
9. febrúar 2017, kl. 14.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Vesturgata – endurnýjun. 
Gatnagerð og lagnir

ÚTBOÐ
Húsfélagið að Skólavörðustíg 16, 101 Reykjavík  

óskar eftir tilboðum í verkið : 

UTANHÚSSVIÐHALD – MÚRVIÐGERÐIR OG MÁLING

Um er að ræða háþrýstiþvott, múr- og sprunguviðgerðir 
ásamt málun útveggja og glugga á húsinu.

Helstu magntölur eru :
Háþrýstiþvottur, múr- og sprunguviðgerðir  300 m2
Málun og grunnun steinveggja  300 m2
Málun gluggakarma   350 Lm
Bárujárnsklæðning      75 m2
Glerskipti       60 m2

Útboðsgögn er hægt að fá send rafrænt með því að  
senda tölvupóst á netfangið magnus@byggingarad.is   
Einnig er hægt að fá útprentuð útboðsgöng á skrifstofu 
Eignareksturs  ehf.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Eignareksturs ehf ,  
Suðurlandsbraut 48, 2 hæð 108 Reykjavík og skulu þau 
hafa borist eigi síðar en föstudaginn 10. febrúar 2017,  
kl 13:00  þar sem þau verða opnuð.

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600
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kopavogur.is

Skipulagslýsing til undirbúnings breytingar á  
aðalskipulagi Kópavogs. 

Nónhæð. Breyting á aðalskipulagi. Skipulagslýsing.
Vakin er athygli á því að nú stendur yfir í samræmi við 1. mgr. 30. gr skipulagslaga nr.  123/2010 kynning á lýsingu vegna fyrirhugaðrar aðalskipu-
lagsbreytingar á kolli Nónhæðar. Svæðið sem skipulagslýsingin nær til afmarkast af Arnarnesvegi í suður, Smárahvammsvegi í austur, lóðamörkum 
húsa sunnan Foldarsmára í norður og húsagötu að Arnarsmára 32 og 34 (leikskóli) í vestur. Stærð skipulagssvæðisins er tæplega 31. 000 m2 að 
flatarmáli þar af um 27.500 m2 lands í einkaeign. Í lýsingunni koma m.a. fram áherslur bæjaryfirvalda við fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi 
bæjarins á ofangreindu svæði þar sem landnotkun svæðisins breytist úr samfélagsþjónustu og opnu svæði í íbúðarbyggð með um 140 íbúðum og 
opnu svæði sem nýtast mun almenningi til leikja og útiveru. Í lýsingunni koma jafnframt fram upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu, 
fyrirhugað skipulagsferli svo og um kynningu og samráð. 

Ofangreind verkefnalýsing er til kynningar á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtuda-
ga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00 og á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Verkefnalýsingin verður jafnframt kynnt á kynningarfundi í 
Smáraskóla fimmtudaginn 9. febrúar 2017 kl. 17:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér lýsinguna. Athugasemdir 
eða ábendingar við  hana skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið 
skipulag@kopavogur.is  eigi síðar en mánudaginn 20. febrúar 2017 kl. 15:00.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti  
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í mars 2017, ef næg þátttaka fæst.  
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 6. mars 2017.  
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 6 - 10. mars og lýkur  
með prófi laugardaginn 18. mars.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- 
fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða vefsetrinu 
www.idan.is. 

 Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 2) vottorði frá 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um réttindi til 
starfsheitis, 3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 
1.mgr. 26.gr. laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 
20 febrúar 2017. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2017

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endurmennt- 
unarsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið 
2017-2018. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn 
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands 
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, 
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, félög, 
fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum 
verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2017-2018. 
Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur 
styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár 
verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum:

• leiðsagnarmat - mat og endurgjöf í námi nemenda 
• hagnýtt læsi og lesskilningur í öllum námsgreinum 
• þróun í verk- og listgreinakennslu

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti viðbótar- 
gögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 

Í umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, skipulag 
og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, áætlaðan fjölda 
þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann og annað það sem máli 
kann að skipta við mat á umsókn. Einnig skal tilgreina áætlaðan 
kostnað. Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að 
endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð 
á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Styrkir eru 
eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara.  
Annar kostnaður er ekki greiddur. 

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk og fjármögnun styrkja 
tryggð verður gerður sérstakur samningur um hvert endurmennt- 
unarverkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2017. 

Reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla er að finna á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is og eru 
umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla veitir  
Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti á  
klara.e.finnbogadottir@samband.is. 

Við leitum að starfsmanni með brennandi áhuga á samfélags- 
miðlum og birtingum. Um er að ræða ráðgjafa sem vinnur náið 
með viðskiptavinum, viðskiptastjórum og birtingaráðgjöfum á 
líflegum vinnustað.

HELSTU VERKEFNI
\ Ráðgjöf og umsjón með birtingum á Facebook,

Google Adwords og Instagram
\ Eftirfylgni og greining gagna á samfélagsmiðlum

og leitarvélum
\ Þátttaka í teymisvinnu 

HÆFNISKRÖFUR
\ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
\ Góð þekking á Google Adwords og Google Analytics
\ Góð hæfni í ritun bæði á íslensku og ensku
\ Frumkvæði og sjálfstæði
\ Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið
rannveig@pipar.is fyrir 1. febrúar nk.

Auglýsingastofa  \  Guðrúnartúni 8  \  105 Reykjavík  \  pipar-tbwa.is  \  510 9000

SAMFÉLAGSMIÐLA- OG
VEFBIRTINGARÁÐGJAFI



Hátún 9
105 REYJAVÍK

Fjórar íbúðir allar í túristaleigu. Ellefu 
herbergja hús. Mjög miklar tekjur.
Einbýlishús sem búið er að skipta niður 
í 4 íbúðir. Íbúðirnar eru nýttar undir 
útleigu til ferðamanna og eru öll tilskilin 
leyfi til staðar. Húsið er mikið endurnýjað 
að innan sem utan. Öll baðherbergi 
endurnýjuð, húsið klætt að utan og skipt 
um gólfefni og lagnir að hluta. 
www.booking.com aðgangur fylgir.

STÆRÐ: 228 fm EINBÝLISHÚS  HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hjarðarhagi 38
107 REYKJAVÍK

Mjög góð íbúð á efstu hæð í Vesturbænum. 
Tvær stofur, möguleiki að breyta í herbergi. 
Uppgert bað. Falleg íbúð á frábærum stað. 
Möguleiki á að kaupa bílskúr með.

STÆRÐ: 87,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR

Ný og glæsileg íbúð við Garðatorg. Vandaðar, 
sérsmíðaðar innréttingar, einstakt útsýni. Tvö 
baðherbergi. Aukin lofthæð. Tvö svefnherbergi 
og sjónvarpskrókur. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 138,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

74.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

Grenimelur 2
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð sérhæð ásamt 
tveggja hæða bílskúr sem innréttaður er sem 
íbúð við Grenimel 2 í Rvík. Neðri hæð bílskúrs er 
ekki inn í fermetrum eignar.

STÆRÐ: 153,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

74.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Hjarðarhagi 42
107 REYKJAVÍK

Virkilega falleg íbúð á þessum eftirsótta stað 
í Vesturbænum. Tvö mjög góð svefnherbergi, 
stofa og eldhús. Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 90,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

40.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Friggjarbrunnur 16
113 REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir í vönduðu húsi í Úlfarsárdal. Íbúðin 
skilast fullbúin að innan, með gólfefnum, öllum 
ljósum uppsettum og innbyggðri uppþvottavél.  
Upphituð bílageymsla. Afhending feb/mars ‘17.

STÆRÐ: 155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

57.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lómasalir 6-8
201 KÓPAVOGUR

Falleg þriggja herbergja 102,3 fm íbúð með 
timburverönd ásamt stæði í bílageymslu á 
eftirsóttum stað við Lómasali 6-8. 
Sér inngangur af svölum.

STÆRÐ: 102,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

41.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Garðatorg 2b
210 GARÐABÆR

Björt og falleg tveggja herbergja íbúð á 1. 
hæð í nýbyggingu við Garðatorg. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar, fallegt útsýni. 
18 fm sérafnotareitur. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 79,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

39.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. jan 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    22. jan 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    22. jan 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    22. jan 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    23. jan 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. jan 13:00 – 13:20

OPIÐ HÚS    22. jan 13:25 – 13:45
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Bæjarlind 4  |  201 Kópavogur  |  512 3600  |  tingholt.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAG MILLI KL. 14 00 OG 14 30 

Hraunbær 20 Rvk. 
Íbúð : 0303 

Þingholt kynnir snyrti-
lega 3ja herbergja íbúð 
á þriðju hæð.  Eignin er 
skráð samtals 95,6 fm 
að stærð og þarf af er 
7,7 fm sérgeymsla í  
sameign. Tvennar svalir.  
Stutt er í ýmiskonar 

þjónustu og verslanir, leik-, grunn- og framhaldsskóla.  
LAUS VIÐ KAUPSMNING. 
Verð: 31,8m 
Uppl. gefur Ísak V. Jóhannsson í síma 822-5588

Viðar Marinósson  
Löggiltur fasteignasali

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  22. JANÚAR FRÁ KL 13:00 - 14:00.
Mjög fallegt 189,7fm, raðhús á tveimur hæðum með sérstæðum 38.2fm bílskúr. 
Einstakt útsýni á mjög eftirsóttum stað, í suðurhlíðum Kópavogs. Eignin afhendist 
tilbúin til tréverks.
Verð: 65. millj.
Allar nánari uppls. veita Linda Björk S: 868-7048  linda@gardatorg.is   
og Sigurður S: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is

GNITAHEIÐI 6A. Kópavogur

OPIÐ
HÚS

Magnús Emilsson löggildur fasteignasali.

Stofnað  
1983

Hraunhamar kynnir: Nýkomið í einkasölu sérlega falleg og virðuleg húseign á þremur hæðum. 
Húsið er samtals 325,7 fm og er innréttað sem nokkrar íbúðir í útleigu/gistiheimili. 
Einstök húseign að mörguleyti með bílastæði fyrir allt að 5-6 bíla á þessum vinsæla stað 
í Grjótaþorpinu í göngufæri við miðbæ Reykjavíkur. Verðtilboð. 
Nánari upplýsingar gefur Helgi Jón Harðarson sölustjóri s.893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

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

Brattagata - Reykjavík - Gistiheimili

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Til sölu Hlíðarhagi í Hveragerði
Spennandi tækifæri í Hveragerði

Hlíðarhagi

Byggingarlóð, stærð 13.230 fm. og 215 fm. íbúðarhús byggt 1982.

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir íbúðabyggð, ekki er búið að deiliskipuleggja 
lóðina. Á lóðinni er möguleiki á að byggja fjölbýli, rað- og parhús; 20-30 smærri íbúðir, stærð 
60-100 fm. Áskilinn er réttur seljanda til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum án sérstaks 
rökstuðnings.

Allar nánari upplýsingar er að fá á skrifstofu Byr fasteignasölu.

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

www.capacent.is 

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

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600



trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Ármúli 17
Dalur Guesthouse er  273,6m2 gistiheimili 
á besta stað rétt fyrir ofan Laugardalinn. 
Sjö fullbúin tveggja manna herbergi með 
handlaug, auk setustofu. 4 baðherbergi, 
þar af tvö með sturtu. Yfir meginhæðinni 
er rishæð með starfsmannaaðstöðu og 
setustofu. Húsnæðið er allt nýlega stand-
sett og tilbúið til útleigu. Samþ. teikningar 
liggja fyrir og framkv. á lokastigi. Gott 
viðskiptatækifæri fyrir réttan aðila.  
Verð: 82,5 m.

Reykjahvoll 27
Vel staðsett 1.359m2 eignarlóð við 
Reykjahvoll 27. Gott byggingaland 
í útjaðri byggðar við Reyki í Mos-
fellsbæ. Mikill trjágróður og vel 
gróin endalóð.

Verð: 16,9 millj.

Laugarnesvegur
Opið hús sunnudaginn 22. janúar kl 
14:00 – 14:30 í Laugarnesvegi 62.

Vel staðsett 99,6m2 íbúð á 3. hæð með 
miklu útsýni. Íbúðin er 74,6m2 og ris er 
25m2. Gólfflötur er töluvert meiri þar sem 
hluti eignar í risi er undir súð. Tvennar 
svalir, vestur- út frá stofu og suður- út 
frá hjónaherb. Hellulögð innkeyrsla með 
snjóbræðslu er fyrir aftan hús. Sérmerkt 
bílastæði fylgir íbúð. Eignin er á eftir-
sóttum stað miðsvæðis í Reykjavík og í 
göngufæri við alla helstu þjónustu. 
Verð: 44,9 m.

Suðurgata 6
Fallegt og reisulegt 3ja hæða 
verslunar- og íbúðarhús á Siglufirði 
sem býður upp á mikla möguleika. 
Góðar leigutekjur eru af húsinu í 
dag og möguleiki á auknum leigu-
tekjum. Húsið er samtals 496m2 , 
stendur á besta stað í miðbænum 
og er mikið uppgert. Jarðhæðin er 
227m2 og skiptist í þrjú verslunar-
rými sem eru í útleigu auk bílskúrs. 
Önnur hæð er 150m2  3ja herbergja 
íbúð og 3. hæð er 120m2  íbúð. Flott 
eign á góðum stað. 
Verð: 55,9 m.

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

OPIÐ HÚS  Sunnudag

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 
Netfang: gylfi@trausti.is 

Kristján Baldursson 
hdl. löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi. Er 
í  námi til löggildingar 
fasteigna- fyrirtækja- og 
skipasölu. 
S: 899-3984

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. Er í 
námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.
S: 616-8985 

Jóhanna Guðrún 
Magnúsdóttir
Sölufulltrúi. Löfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
S: 845-6305 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í lyftuhúsi við 
Skógarveg. Vandaðar innréttingar. Hiti í gólfum. 
Borðaplata er með 20 mm qarts steini í ljósum lit.  
Spanhelluborð og blástursofn. Tvö baðherbergi 
eru í flestum íbúðunum.  Þvottahús og baðherbergi 
verða með flísum á gólfi. Skilast fullbúnar fyrir utan 
gólfefni.  Stæði í bílageymslu.  

Upplýsingar: Óskar sölufulltrúi í gsm: 893 2499

Skógarvegur 12-14, 103 Reykjavík

GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR TIL SÖLU!

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. JAN KL 14 - 15

Óskar  
Sölufulltrúi 

893 2499 
Sigurður  
Fasteignasali

Fjölbýlishús
Herbergi: 3-4
Stærðir: 117-161 m2

Verð frá: 61,8 millj



.

Tjarnarstígur 5 
Seltjarnarnesi

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð m. sérinngangi 

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Björt stofa m beyki parket á gólfi 

Geymsla innan íbúðar 

Notaleg eign á rólegum stað 

.

Kirkjubraut 19
Seltjarnarnesi

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 62,5 fm íbúð 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

.

Vesturgata 35B

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.14:30-15:00

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur 

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

.

Laugarnesvegur 89

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.jan. kl.17:30-18:00

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð að stærð 108,8 fm

Sérinngangur og sérafnotarétti út af stofu

Lyftuhús, þar sem allt aðgengi er til fyrirmyndar

Stæði í lokaðri bílageymslu

Vinsæl staðsetning

.

Sólvallagata 74

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.15:00-15:30

Falleg 4ra herbergja

Íbúð á 2. hæð

Stærð 101,3 fm

Frábær staðsetning

Hús nýlega viðgert að utan

.

Hólmgarður 42

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23.jan. kl.17:00-17:45

Hæð og ris, alls 137,5 fm 

4 svefnherbergi 

2 baðherbergi 

Mikið endurnýjuð íbúð

.

Asparfell 6

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.jan. kl.17:00-14:45

Falleg þriggja herbergja íbúð á 7.hæð

Eignin er 77,1 fm

Mikið endurnýjuð, þar með talið baðherbergi, 

eldhús og gólfefni

Þvottaherbergi á hæðinni

Sérgeymsla

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi 
Mikil lofthæð 
Skráð á booking.com 
Möguleiki á frábærri ávöxtun

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rekstrarleyfi f. gistingu

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm  Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar setja 
mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bogahlíð

Verð : 59,3 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

820 Eyrarbakki

Þykkvaflöt

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Afhending haust 2017 

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 með 
sjávarútsýni sem í grunninn er steinbær frá 1882 .
Góð aukaíbúð með sér inngangi.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, bað, eldhús, sólstofa 
og aukaíbúð á neðri hæð. Eitt svefnherbergi, stofa og 
borðstofa á efri hæð. Eignarlóð. 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Verð : 295,0 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Fellsmúli 4

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Nokkuð upprunaleg íbúð 

Miðsvæðis í ReykjavíkBókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Endurgerð íbúð

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 127 fm 

Íbúð á 3ju hæð

Fellsmúli 12

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG MIKLABORG569 7000 569 7000

MIKLABORG MIKLABORGwww.miklaborg.is www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

.

Tjarnarstígur 5 
Seltjarnarnesi

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð m. sérinngangi 

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Björt stofa m beyki parket á gólfi 

Geymsla innan íbúðar 

Notaleg eign á rólegum stað 

.

Kirkjubraut 19
Seltjarnarnesi

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 62,5 fm íbúð 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

.

Vesturgata 35B

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.14:30-15:00

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur 

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

.

Laugarnesvegur 89

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.jan. kl.17:30-18:00

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð að stærð 108,8 fm

Sérinngangur og sérafnotarétti út af stofu

Lyftuhús, þar sem allt aðgengi er til fyrirmyndar

Stæði í lokaðri bílageymslu

Vinsæl staðsetning

.

Sólvallagata 74

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.15:00-15:30

Falleg 4ra herbergja

Íbúð á 2. hæð

Stærð 101,3 fm

Frábær staðsetning

Hús nýlega viðgert að utan

.

Hólmgarður 42

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23.jan. kl.17:00-17:45

Hæð og ris, alls 137,5 fm 

4 svefnherbergi 

2 baðherbergi 

Mikið endurnýjuð íbúð

.

Asparfell 6

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.jan. kl.17:00-14:45

Falleg þriggja herbergja íbúð á 7.hæð

Eignin er 77,1 fm

Mikið endurnýjuð, þar með talið baðherbergi, 

eldhús og gólfefni

Þvottaherbergi á hæðinni

Sérgeymsla

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi 
Mikil lofthæð 
Skráð á booking.com 
Möguleiki á frábærri ávöxtun

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rekstrarleyfi f. gistingu

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm  Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar setja 
mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bogahlíð

Verð : 59,3 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

820 Eyrarbakki

Þykkvaflöt

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Afhending haust 2017 

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 með 
sjávarútsýni sem í grunninn er steinbær frá 1882 .
Góð aukaíbúð með sér inngangi.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, bað, eldhús, sólstofa 
og aukaíbúð á neðri hæð. Eitt svefnherbergi, stofa og 
borðstofa á efri hæð. Eignarlóð. 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Verð : 295,0 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Fellsmúli 4

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Nokkuð upprunaleg íbúð 

Miðsvæðis í ReykjavíkBókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Endurgerð íbúð

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 127 fm 

Íbúð á 3ju hæð

Fellsmúli 12

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG MIKLABORG569 7000 569 7000

MIKLABORG MIKLABORGwww.miklaborg.is www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



.

Tjarnarstígur 5 
Seltjarnarnesi

Verð : 38,4 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð m. sérinngangi 

Tvö rúmgóð svefnherbergi

Björt stofa m beyki parket á gólfi 

Geymsla innan íbúðar 

Notaleg eign á rólegum stað 

.

Kirkjubraut 19
Seltjarnarnesi

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.13:00-13:30

Falleg 62,5 fm íbúð 

Sérinngangur 

Frábær staðsetning 

.

Vesturgata 35B

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.14:30-15:00

Tveggja herbergja sérbýli í miðbæ Reykjavíkur 

Alls 39,3 fm að stærð 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Björt og mjög vel skipulögð

.

Laugarnesvegur 89

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.jan. kl.17:30-18:00

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð að stærð 108,8 fm

Sérinngangur og sérafnotarétti út af stofu

Lyftuhús, þar sem allt aðgengi er til fyrirmyndar

Stæði í lokaðri bílageymslu

Vinsæl staðsetning

.

Sólvallagata 74

Verð : 45,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.15:00-15:30

Falleg 4ra herbergja

Íbúð á 2. hæð

Stærð 101,3 fm

Frábær staðsetning

Hús nýlega viðgert að utan

.

Hólmgarður 42

Verð : 53,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 23.jan. kl.17:00-17:45

Hæð og ris, alls 137,5 fm 

4 svefnherbergi 

2 baðherbergi 

Mikið endurnýjuð íbúð

.

Asparfell 6

Verð : 30,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 25.jan. kl.17:00-14:45

Falleg þriggja herbergja íbúð á 7.hæð

Eignin er 77,1 fm

Mikið endurnýjuð, þar með talið baðherbergi, 

eldhús og gólfefni

Þvottaherbergi á hæðinni

Sérgeymsla

Falleg 143,2 fm íbúð m sérinngang 
Jarðhæð og kjallari 
Þrjú svefnherbergi 
Mikil lofthæð 
Skráð á booking.com 
Möguleiki á frábærri ávöxtun

Ægisgata

Verð : 62,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Rekstrarleyfi f. gistingu

Björt og falleg íbúð að stærð 118,9 fm 
Yfirbyggður sérafnotaréttur út úr stofu 
Lyftuhús, Stæði í bílageymslu 
Stórt eldhús opið inní stofu
Falleg heildarmynd innréttinga 
Þvottahús innan íbúðar

Hofakur 1

Verð : 49,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Íbúðin er 129,1 fm að stærð 
Sérafnotaréttur út úr stofu 45,2 fm 
Afhendist fullbúin með gólfefnum 
Ísskápur og uppþvottavél fylgir 
Vandaðar eikar innréttingar frá Brúnás 
Einstök staðsetning við sjávarsíðuna

Kópavogsgerði 5-7

Verð : 53,5 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Fyrir borgara +55 

Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm.
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel nýttur 
í björtum fallegum rýmum. Tvöfaldur bílskúr að 
stærð 63,6 fm með 3 m lofthæð. Svalir út úr öllum 
svefnherbergjum. Upphitað plan út í götu / Útsýni
Auka íbúð, 2ja herbergja með sérinngangi
Vinsæl staðsetning, gott viðhald

Marargrund 4

Verð : 98,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsilegar nýjar íbúðir við Mánatún 1
Eignirnar eru að stærð frá 76,6 fm – 185,4 fm  
með geymslum í kjallara
Eignunum fylgja stæði í lokaðri 
aðgangsstýrðri bílageymslu
Vandaðir verktakar

Mánatún 1 

Verð frá: 39,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

2ja herbergja íbúð 

Efsta hæðin í 3ja hæða húsi 

Endurnýjuð að hluta 

Húsið í góðu ásigkomulag

Hringbraut 111

Verð : 28,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Raðhús að stærð 253,5 fm 

Húsið er hæð, ris og kjallari 

Séríbúð í kjallara Innbyggður bílskúr 

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu 

Helgubraut 19 

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft hús að stærð 237,8 fm  Bílskúr er 26,8 fm 
Möguleiki á fimmta svefnherberginu 
Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn 
Innbyggðar suðursvalir og franskir gluggar setja 
mikinn svip á eignina 
Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr 
Afgirtur suður garður með stórum palli 

Ólafsgeisli 111 

Verð : 75,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vönduð 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð 

með stæði í bílakjallara 

Eignin er skráð 115,4 og byggingarár er 1994 

Sér garður í suður út frá stofu

Bogahlíð

Verð : 59,3 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Snyrtilegt atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
Samtals 521,2 fm, kjallarinn er 390,7 fm  
og fyrsta hæð 130,5 fm
Tveir inngangar, innkeyrsluhurð og  
snyrting á báðum bæðum
Eign með mikla möguleika

Völvufell 13

Verð : 68,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

 Falleg og björt 4-5 herbergja íbúð á annarri 

hæð Samtals 147 fm, þar af er bílskúr 20,7 fm 

Aukaherbergi og sérgeymsla í kjallara Góðar 

svalir

Hvassaleiti 28

Verð : 48,9 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Sjarmerandi og mikið endurnýjað einbýli

Góð tvöföld stofa og fallegt eldhús

Þrjú svefnherbergi, bað og gestasnyrting

Bílskúrinn er nýlegur um 40 fm með gólfhita

820 Eyrarbakki

Þykkvaflöt

Verð : 33,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Gæti hentað í ferðaþjónustu

Í byggingu vel skipulagt einbýli á einni hæð 
með tvöföldum bílskúr alls 246 fm 
Húsið skilast fullbúið að utan en fokhelt að 
innan skv. skilalýsingu, hægt er að semja 
um að fá húsið lengra komið 
Áætluð afhending er í maí 2017

 Lyngprýði 2

Verð : 69,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli 899 1178 aðstm. fast.

Afhending haust 2017 

Einstök heil húseign á besta stað í miðbænum sem 
nýbúið er að endurnýja á glæsilegan og smekklegan hátt. 
Reisulegt steinhús samtals 432 fm sem skiptist í 
fjórar fallegar íbúðir, bílskúr og stigahús. 
Glæsilegar stórar samliggjandi.
Mjög skjólgóður garður með palli og heitum potti og 
glæsileg útilýsing í garði og innkeyrslum

Öldugata 2

Verð :260,0 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Heillandi og hlýlegt 187,1 fm einbýli í 101 með 
sjávarútsýni sem í grunninn er steinbær frá 1882 .
Góð aukaíbúð með sér inngangi.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, bað, eldhús, sólstofa 
og aukaíbúð á neðri hæð. Eitt svefnherbergi, stofa og 
borðstofa á efri hæð. Eignarlóð. 

Vesturgata 57

Verð : 81,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Eign í sérflokki 

Glæsilegt 182,4 fm ósvikið penthouse á 
8. og efstu hæð með frábæru útsýni
Lyftan gengur beint upp í þakíbúðina sem 
nær yfir alla hæðina
Þaksvalir og suðursvalir úr hjónaherbergi
Tilbúið til innréttinga, einstakt tækifæri til að hanna 
glæsieign eftir sínu höfði. Tvö stæði í bílageymslu

Vatnsstígur 14

Verð :149,5 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Lúxus penthouse

Einbýlishús um 190 fm 

2 íbúðir auk bílskúrs 

Selst í heilu lagi

Hrísateigur 23 

Verð : 79,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað atvinnuhúsnæði 

Samtals 1.335 fm 

Hægt að kaupa með leigusamningi 

Lyngás 15

Verð : 295,0 millj.
Þröstur Þórhallsson, hdl. og löggiltur fasteignasali  s.  897 0634 

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Fellsmúli 4

Verð : 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.jan. kl.17:00-17:30

2ja herbergja íbúð á 1. hæð 

Nokkuð upprunaleg íbúð 

Miðsvæðis í ReykjavíkBókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Jason Guðmundsson, lögg. fasteignasali
jason@miklaborg.is sími: 569 7000

193,3 fm íbúð á efstu hæð 

Þrjú svefnherbergi 

Stórar stofur, tvennar svalir 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Hörgshlíð

Verð : 75,6 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Endurgerð íbúð

Þvottahús innan íbúðar 

Stórar stofur 127 fm 

Íbúð á 3ju hæð

Fellsmúli 12

Verð : 42,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Nánari upplýsingar:

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG MIKLABORG569 7000 569 7000

MIKLABORG MIKLABORGwww.miklaborg.is www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Þrastarás 71, Hafnarfirði 
Milljón dollara útsýni, laus strax. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

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

Opið hús sunnudaginn 22. janúar. milli kl. 13 og 14 
Gullfalleg og vel skipulögð 125 fm fimm herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi. Stór skjólsæl timbur verönd með skjólveggjum úr 
timbri og gleri með einstöku útsýni. Fallegt eikar parket og flísar eru á 
gólfum. Sér þvottahús. Verð 48,9 millj. Laus strax.
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum.

OPIÐ HÚS

Til leigu er hæð (116 m2) og ris (53 m2) ásamt bílskúr 
(23 m2) í vesturbæ Reykjavíkur. Til greina kemur að 
leigja eignina út í tvennu lagi, þ.e. hæðina sér og risið 
sér. Bílskúrinn getur fylgt hvorum hluta sem er.

Eignin er á góðum stað og er öll nýstandsett og  
glæsileg. Leitað er að traustum leigutaka.

Áhugasamir sendið tölvupóst með helstu upplýsingum 
á magnus@fasteignamidstodin.is

VESTURBÆR TIL LEIGU HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Tveir eignarhlutar,  61.2 fm. og 172.7 fm. þar 
af 70 fm óinnréttað rými í kjallara sem býður 
upp á ýmsa möguleika. Hluti eignarinnar eru í 
leigu. Húsnæðið selst eingöngu í einu lagi.
Verð: 27.9m kr. og 69m kr.

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

HRAFNAGIL - ÖLFUSI

Fasteignamiðstöðin er með til sölu lögbýlið Hrafnagil í Ölfus 
staðsett rétt austan við Hveragerði. Góður húsakostur, hitaveit 
og þriggja fasa rafmagn. Landstærð tæpir fjórir hektarar af 
fjósömu  landi. Landið er að stórum hluta ræktuð tún. Allt 
landið rafgirt. Möguleiki á meira byggingarmagni á landinu ef 
það hentar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Fasteignarmiðstöð-
varinnar sími 550 3000 eða 892 6000. 
Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Tveir eignarhlutar,  61.2 fm. og 172.7 fm. þar 
af 70 fm óinnréttað rými í kjallara sem býður 
upp á ýmsa möguleika. Hluti eignarinnar eru í 
leigu. Húsnæðið selst eingöngu í einu lagi.
Verð: 27.9m kr. og 69m kr.

Grettisgata 64 – Atvinnuhúsnæði

Sala fasteigna frá

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

Skógarvegur 12 – Fossvogi

Sala fasteigna frá

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

Vorum að fá í sölu glæsilega fullbúna 161,3 fm endaíbúð á efstu hæð 
í nýju lyftuhúsi við Skógarveg í Fossvogi. Íbúðin skiptis m.a. í stóra 
stofu sem er samliggjandi við eldhús, þrjú herbergi, fataherbergi, 
tvö baðherbergi, þvottahús og forstofu. Vandaðar innréttingar og 
tæki. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílageymslu. Rúmgóðar svalir eru útaf 
stofu. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 94,9 millj. 

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur I. Guðlaugsson lg.fs. 
s: 864-5464, gudlaugur@eignamidlun.is.

Opið hús sunnudaginn 22. jan. milli 13:00 og 13:30 (íbúð 309).

OPIÐ 

HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gh@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

42,9 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt einbýli með 
góðum skúr

Húsið er á einni hæð, alls 171 fm

Rúmgóð alrými með samliggjandi 
stofu og eldhús rými

Svefnherbergin eru þrjú, tvö baðherb. 

Lóðin er vel frá gengin, stórt malbikað 
plan og góð timbur verönd

Básahraun
Þorlákshöfn

Bókaðu skoðun

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Gunnar Helgi Einarsso
löggiltur fasteignasali
sími: 615 6181
gh@miklaborg.is

Óska eftir
Rað, par og einbýlishúsum í Kópavogi 
fyrir ákveðna kaupendur 

Linda, Sala eða 
Kórahverfi.
- Smárahverfi og Hvörfin  
geta líka komið til greina

Bein kaup eða skipti á minni eignum  

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

Einstakt og vandað 
einbýlishús í 
Fossvogi

Fasteignasala kynnir:LIND 

Húsið hefur allt verið tekið í gegn og 
endurnýjað. Sérsmíðaðar innréttingar og 
hurðir frá Borg og mikið af auka innréttingum. 
Ljós og ljósahönnun frá Lumex. Granítborð- 
plötur, vönduð tæki, halogenlýsing, arinn í 
stofu. Fallegur garður, tvær verandir, góð skjól-
girðing í kringum hús ásamt heitum potti.

Sjö svefnherbergi ásamt skrifstofuherbergi, 
�ögur baðherbergi, þrjár stofur, þ.m.t. 2ja 
herbergja 62 fm íbúð með sérinngangi á 
neðri hæð.

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

STÆRÐ: 502 FM       EINBÝLI       HERB: 11       108 RVK

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



 Fita getur 
sest víða á 
líkamann, 
meðal annars 
innan í líffærin, 
þar á meðal 
lifrina. Active 
Liver stuðlar 
að eðlilegum 
efnaskiptum.

Júlíus Jóhannsson er mikill fjall-
göngugarpur og hjólreiðamaður. 
Hann var farinn að finna fyrir 
slæmum verkjum og óþægindum í 
liðum, sérstaklega í hnjánum, rétt 
rúmlega fertugur að aldri. „Ég 
fann helst fyrir miklum óþæg-
indum daginn eftir fjallgöngu eða 
hjóla túr, sem hömluðu mér því ég 
varð stirður strax að morgni,“ út-
skýrir Júlíus.

Hann var farinn að finna fyrir 
því að hann var ekki eins fersk-
ur og áður og áttaði sig á að ein-
hverjar breytingar væru að eiga 
sér stað í líkamanum. „Fjallgöng-
urnar reyndu sérstaklega á hnén 
og þetta var orðið hvimleitt vanda-
mál hjá mér.“

Júlíus segist ekki hafa haft 
mikla trú á fæðubótarefnum í 
gegnum tíðina en ákvað þó að 
prófa Amínó® Liði. „Ég sá að það 
er framleitt úr íslenskum sæbjúg-
um og íslensku fiskpróteini og 
fannst það áhugavert. Ég trúði 
því ekki þegar ég fór að finna 
fyrir áhrifum af Amínó® Liðum, 
því eftir aðeins fimm daga fann 
ég ótrúlega góð áhrif. Ég átti 
erfitt með að trúa þessu, því að 
ég var alltaf að bíða eftir því að 
verða slæmur eftir fjallgöngur 
eða hjóla túra. Ég ætla klárlega að 
halda áfram að nota Amínó® Liði, 
því það virkar mjög vel fyrir mig,“ 
segir Júlíus glaður í bragði.

Fæðubót úr Fiskprótíni
Amínó® Liðir er liðkandi blanda 
með náttúrulegum efnum úr fisk-
prótíni úr hafinu við  Ísland. Það 
inniheldur sæbjúgu (Cucumaria 
frond osa) og IceProteins® (vatns-
rofin þorskprótín). Skrápurinn 
samanstendur að mestu leyti af 
brjóski og er því mjög ríkur af 
kollageni en einnig lífvirka efn-
inu chondroitin sulph ate sem 
verndar liði fyrir skemmdum og 
örvar endur byggingu á skemmdu 
brjóski. Fyrir utan að innihalda 
kollagen og chondroitin sulphate  
er sæbjúgnaextraktið ríkt af sinki, 
joði og járni sem og bólguhemj-
andi efnum sem nefnast saponin. 
Auk sæbjúgna og IceProteins® 
inniheldur Amínó® Liðir túrmer-
ik, D-vítamín, C-vítamín og mang-
an. Kollagen, chondroitin sulphate,  
D-vítamín, C-vítamín og mangan 
eru allt efni sem eru mikilvæg 
fyrir liðaheilsu.

trúir varla hve 
vel það virkar
Icecare kynnir Amínó® Liðir er liðkandi blanda með náttúrulegum 
efnum úr fiskprótíni úr hafinu við Ísland. Júlíus Jóhannsson finnur 
mikinn mun á sér eftir að hann fór að nota Amínó® Liði.

Júlíus segist vart hafa trúað því þegar hann fór að finna fyrir áhrifum Amínó® Liða eftir aðeins fimm daga. MYND/ERNIR

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

Þegar lífinu er lifað 
til fulls er auð
velt að finna fyrir 
því og það sést á 

fólki. Dagsdag
lega leiðir fólk 
almennt ekki 
hugann að lifr

inni. Hún gegn
ir þó mikilvægu 

hlutverki varð
andi efnaskipti og 

niðurbrot á fitu. Of 
mikið af kolvetnum, 

of mikið áfengi og feit
ur matur veldur of miklu 

álagi á starfsemi lifrarinnar 
og gallsins.
Matur, sem neytt er nú á 

dögum, inniheldur meira af kol
vetnum en matur sem forfeður 
okkar neyttu. „Við erum ekki vön 
þeim. Of stór skammtur af kol
vetnum miðað við prótein gerir 
lifrinni erfitt að viðhalda eðlileg

um efnaskiptum og niðurbroti á 
fitu. Sem betur fer eru það ekki 

einungis prótein sem geta örvað 
lifrarstarfsemina,“ útskýrir Ólöf 
Rún Tryggvadóttir, framkvæmda

stjóri hjá IceCare.
Active Liver inniheldur 

náttúrulegu jurtirnar túr
merik og svartan pipar. 
Einnig ætiþistil og mjólkur
þistil sem eru þekktir fyrir 
að stuðla að eðlilegri starf
semi lifrarinnar og gallsins. 
Einnig inniheldur Active 
Liver kólín sem stuðlar að 
eðlilegum fituefnaskiptum, 
viðheldur eðlilegri starf
semi lifrarinnar og stuðl
ar að eðlilegum efnaskipt
um að því er varðar amínó
sýruna hómósystein.

Starfsemi lifrarinn
ar hefur mikið að segja 
um líkamlegt heilbrigði og 
hefur lifrin mikla þýðingu 
fyrir efnaskiptin. Það geta 
verið margar ástæður fyrir 
því að fita safnast upp í lifr
inni. Það getur verið vegna 
áfengisneyslu en þetta 
getur einnig verið vanda
mál hjá fólki í yfirþyngd. 
Þreyta og þróttleysi geta 
verið merki um að mikið 
álag sé á lifrinni.

Heilbrigð melting
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BÍLAR &
FARARTÆKI

GOTT VERÐ !
Volvo XC 60 D4 Premium Diesel 
09/2015 ek 21 þ.km , Leður 18” álf, 
árekstrarvörn ofl Okkar verð 6.7 millj 
Skoðar skipti

NYR BÍLL/GOTT VERÐ !
Nissan Note Acenta DIESEL, 16 álf, AC, 
Leiðsögukerfi ofl, okkar verð 2290 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

NISSAN Qashqai. Árgerð 2016, ekinn 
100 KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.990.000. 
Rnr.107952.á staðnum

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2013, 
ekinn 168 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.107581.á staðnum

FORD C-max. Árgerð 2014, ekinn 28 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.590.000. 
Rnr.107705.á staðnum

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
Opið 10 - 18 virka daga og 12 - 

15 laugard.
www.bilaplan.is

ÞaRfTu aÐ kaupa EÐa 
sELja BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA HIACE 4WD LANGUR, 
TURBO nýskr. 09/2007, ekinn 195 
Þ.km, dísel, sjálfskiptur. Verð 2.690.000 
kr. Raðnr. 255894 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TOYOTA Rav4 GX Plus. Árgerð 2015, 
Ekinn 65 Þ.KM, Dísel, Sjálfskiptur Verð 
4.650.000. Rnr.140529. Á staðnum

PORSCHE Cayenne Diesel. Árgerð 
2014, Ekinn 48 Þ.KM, Dísel, 
Sjálfskiptur 8 gírar. Verð 9.950.000. 
Rnr.118652. Á staðnum

TOYOTA Land cruiser 120 Lx 35”. 
Árgerð 2008, Ekinn 210 Þ.KM, Dísel, 
Sjálfskiptur 5 gírar. Verð 4.480.000. 
Rnr.118589. Á staðnum

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

 Bílar til sölu

Reunaul Clio 2003 ek 97.000 
Skoðaður 05 2018.Gullmoli Verð 
450.000-kr. Uppl s: 779 2416

HYUNDAI IX35 árgerð 2011 ekinn 
37.000 km. Sjálfskiptur, leðursæti, hiti 
í sætum og fl. Verð 2.790.000 þúsund. 
Aðeins bein sala, enginn skipti! 
Upplýsingar í síma 895-2000

TiL söLu BMW X5
Til sölu BMW X5 e53 3.0 dísel 
árg 01/07, ekinn 109 þús,leður, 
xenon aðalljós, panoramaþak og 
dráttarkrókur sími 8942255

Rav 4 ‘04. Ekinn 190þ.m. Einn eigandi. 
Verð: 990þ.kr. S: 8478689

Nissan Pickup 2003 ek, 220 Extracab, 
belti fyrir 4. Vél þarfnast lagfæringar. 
Verð tilboð. S. 770 5144

 Bílar óskast

Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu 
einfaldlega losna við hann 8682352

BÍLL óskasT á 25-250Þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 fjórhjól

Can-Am Outlander max xt 
1000 Árgerð 2014 Ekið 930km 
Farangurskassi, rúða ofl. Verð 
2.690.000kr S. 892-0380

 Vinnuvélar

TiL söLu MaN
Til sölu MAN 35-440 árg 2012 ekinn 
140 þús 8x4 og glussa fram drif krani 
Fassi 48 tonnmetra árg 2016 8 glussa 
útskot, spil, framlöpp sturtu pallur 5,2 
metrar +vör bíllinn er til sýnis í Krafti 
sími 8925855

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð:2.590.000
Árgerð: 2015
Ekinn: 118þ.

Bensín
6 gírar

Rnr.120219.

MMC Outlander. 

Verð:4.490.000
Árgerð: 2015
Ekinn: 43þ.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.197604.

DACIA Duster 4x4. HONDA Civic 5dr.

Verð:1.985.000
Árgerð: 2013
Ekinn: 148þ.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.106126.

HYUNDA Santa fe  lux nýr 

Verð:5.990.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 1þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.120258.

MMC Pajero gls. 

Verð: 490.000
Árgerð: 2002
Ekinn: 196þ.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.270192.

TOYOTA Avensis wagon 

Verð:2.550.000
Árgerð: 2012
Ekinn: 108þ.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.270167.

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



Til sölu fiaT hiTachi
Til sölu Fiat Hitachi w130 peiloder árg 
98 ekinn 6400 tíma sími 892585

 Bátar

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

 hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

Pípulagnameistari getur bætt 
við sig fleiri verkefnum á 
höfuðborgarsvæðinu. Benni: 8993464 
Vatnshrúturinn ehf

 hreingerningar

Tek að mér þrif í heimahúsum. Er rösk 
og vandvirk. Upplýsingar í síma 845 
6231, Margrét.

 Bókhald

Bókhald fyrir einstaklinga í rekstri. Frí 
stofnun fyrirtækja. MD bókhald ehf 
s: 616-9480

Bókhald fyrir þig
Get bætt við mig verkefnum: VSK, 
laun, ársuppgjör og skattskýrslur. 
Tómas bókari Sími 659-5031

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

 Málarar

regnBogaliTir
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Vönduð vinna unnin af fagmönnum. 
Góð umgengni. malarar@simnet.is 
Sími 8919890

 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

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

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

Flísalagnir - Múrverk 
- Flotun sandsparsl - 

Málun - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

vagnsTykki, kerrusTykki 
og skiPTiTaska

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

Tek að mér ýmiskonar húsaviðhald S: 
8478704. manninn@hotmail.com

 spádómar

sPásíMinn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 rafvirkjun

raflagnir, dyrasíMar. s. 
663 0746.

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

raflagnir og 
dyrasíMakerfi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Trésmíði

2 húsasmiðir,með víðtæka 
reynslu,geta bætt við sig verkefnum. 
Upplýsingar í s: 6996065/8936314

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

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

 óskast keypt

kauPuM gull - jón & 
óskar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

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

HEIMILIÐ

 Barnavörur

vagnsTykki, kerrusTykki 
og skiPTiTaska

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

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

leigjendur, Takið efTir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Atvinnuhúsnæði til leigu 150 fm á 
Kársnesbraut góð innkeyrsluhurð 
skrifstofa, 20 fm kælir 5 fm frystir. 
uppl. s. 6605600

 atvinnuhúsnæði

Mjög góð herbergi og aðstaða til 
leigu í Iðnbúð 5, ca 10m2. Henta fyrir 
hárgreiðslu, nudd, snyrtifræði eða 
naglafræðinga. Gott verð. Áhugasamir 
geta haft samband í s: 897 3317
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
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. 
 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

2now.is      
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 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Viljum ráða bifvélavirkja eða menn 
vana bílaþjónustu. Áhugasamir sendi 
umsóknir á hinrik@nrg.is

FAGStÁL EhF LEItAR 
Að öFLUGUM 

MÁLMIðNAðARMöNNUM.
Við erum að leita að faglærðum 
eða vönum mönnum. Það vantar 
mann sem er tilbúinn að taka að 
sér verkstjórastöðu, mikil fríðindi 
fylgja því og má þar nefna bifreið 

til afnota. Viðkomandi þarf að 
sýna frumkvæði, áreiðanleika, 
þjónustulund og geta átt góð 
samskipti við starfsmenn og 

kúnna. Einnig vantar almenna 
stálsmiði með reynslu á sviðinu 
og er mikill kostur að hafa góða 

reynslu af tig suðu. Um er að 
ræða stálsmiðju með fjölbreytt, 
krefjandi og spennandi verkefni. 
Viðkomandi þarf að vera íslensku 
mælandi. Góð laun og mikil vinna 

í boði fyrir réttu mennina.
Áhugasamir sendi umsókn 

merkt Upplýsingar sendist á 
fagstal@fagstal.is

Óskum eftir fólki í kvöldstarf. Góðir 
tekjumöguleikar. Upplýsingar sendist á 
umsoknir@tmi.is merkt kvöldstarf eða 
í 770-2277

Vanur beitningarmaður óskast við 
beitningu í Þorlákshöfn. S. 893 1193 
& 773 3933.

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu leitar að duglegu 
og drífandi starfsfólki í vinnu sem 
allra fyrst. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á hreinirgardar@gmail.com

Veitingahúsið Sukhothai óskar eftir að 
ráða 2 kokka sem geta eldað asíu mat. 
Uppl. s: 6552849

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

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

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

Leikir helgarinnar:

Laugardaginn 21. jan

12:20 Liverpool - Swansea City
14:50 Stoke City - Man. United
Sunnudaginn 22. jan
14:05 Arsenal - Burnley
16:20 Chelsea - Hull City Allir velkomnir

Rokksveit 
Jonna Ólafs. 

spilar um 
helgina.

HLUSTAÐU 
HVAR SEM ER,
HVENÆR SEM ER

#BYLGJANBYLGJAN989

ÞORGEIR, KRISTÓFER OG BRAGI 
OG MÁLEFNI LÍÐANDI STUNDAR

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS  
ER Í LOFTINU

MILLI KL. 16:00 - 18:30VIRKA DAGA

SUNNUDAGA KL. 20:00



519 5500

LÁTTU EINS OG
HEIMA HJÁ ÞÉR

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR, LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

5 herbergi 135,6 fm  Frábær staðsetning

Héðinn fasteignasali

Laugavegur 47A

75.000.000

101 Reykjavík
Einbýli

Hægt að kaupa húsið í heild eða aðra hvora eignina

848 4806

4 herbergi 82,9 fm

Fjögurra herbergja á 3ju hæð.

Gunnlaugur fasteignasali

Gyðufell 14 111 Reykjvík
Íbúð ???

 844 6447

Opið hús sun 22. jan. kl. 16.00-16.30

28.900.000

3 herbergi 68,9 fm

Þriggja herbergja á jarðhæð

Gunnlaugur fasteignasali

Iðufell 8 111 Reykjvík
Íbúð Sérafnotareitur

 844 6447

Opið hús sun 22. jan. kl. 15.00 – 15.30

26.300.000
Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

Njálsgata 60 101 Reykjavík
Lóð í dag 345,4 fm  - Leyfilegt byggingamagn á lóðinni 667,2 fm

 844 6447

897 9030

Bygginga tækifæri

Tilboð

6 herbergi 200 fm

Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

Helluland 11 108 Reykjavík
Einbýlishús Raðhús á einni hæð

897 9030
75.000.000

 844 6447

Opið hús sun 22. jan. kl. 14.00-14.30

2 herbergi 43,2 fm

Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

Grettisgata 55B 101 Reykjavík
Efri hæð Efri hæð með sér inngangi

897 9030
27.700.000

 844 6447

Opið hús Þri  24. jan. kl 17:30 - 18:00

3 herbergi 130 fm

Brandur fasteignasali

Mántún 9

59.900.000

Reykjavík
Stæði bílskýliÍbúð 504

Vandaðar innréttingar. Laus strax

897 1401

Opið hús mán  23. jan. kl. 17.00 -17.30

3 herbergi 89,9 fm

Brandur fasteignasali

Lindargata 39

66.600.000

101 Reykjavík 
Íbúð 704 Laus strax

Falleg útsýnis íbúð, fullbúinn með gólfefnum 

897 1401

4 herbergi 90,3 fm

Úlfar fasteignasali

Leifsgata 21

45.500.000

101 Reykjavík
Íbúð  35 fm stúdíóíbúð

Íbúð á 3ju hæð ásamt stúdíó-íbúð í bílskúr

897 9030

Opið hús mán 23. jan. kl 17:30 - 18:00

2-3 herbergi 98 fm

Íbúðin er einstaklega fallega innréttuð

Þóra fasteignasali

Vatnsstígur 3b

47.900.000

 101 Reykjavík
Íbúð Góð lofthæð127 fmÍbúð Íbúð á miðhæð með bílskúr

 777 2882

3 herbergi 86 fm

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð, með sérverönd

Þóra fasteignasali

Suðurmýri 14

41.900.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð Björt íbúð í góðu ástandi

 777 2882

Opið hús þri 24. jan. kl. 17.30-18.00

Gunnlaugur fasteignasali

Úlfar fasteignasali

Sundlaugavegur 28 105 Reykjavík

 844 6447

897 9030
45.000.000



Árið 2000 vann 
George W. Bush, 
f r a m b j ó ð a n d i 
R e p ú b l i k a n a , 
sigur á varaforset
anum og Demó
kratanum Al Gore 

í bandarísku forsetakosningunum. 
Kosningarnar voru hnífjafnar 
og  úrslit réðust  ekki fyrr en eftir 
langa endurtalningu og kærumál 
fyrir dómstólum. Demókratar 
voru ævareiðir. Handvömm í fram
kvæmd kosninga, óskiljanlegir kjör
seðlar, gallaðar talningarvélar og 
hlutdrægni ríkisstjórans á Flórída, 
bróður mótframbjóðandans, var allt 
talið hafa haft áhrif á úrslitin. Reið
astir voru stuðningsmenn Gores þó 
í garð eins manns: Ralphs Nader.

Glæpur Naders var að voga sér að 
bjóða sig fram í kosningunum fyrir 
hönd Græningjaflokksins og það 
sem meira var – að hreppa nærri 
2,9 milljónir atkvæða eða um 2,75%. 
Nader var fordæmdur fyrir að færa 
Bush yngri sigurinn á silfurfati. 
Munurinn á Bush og Gore í Flórída 
var rétt rúmlega 500 atkvæði svo 
vissulega má færa rök fyrir því að 
án Naders, sem fremur sótti atkvæði 
sín til vinstri en hægri, hefðu kosn
ingarnar farið á annan veg.

Sjálfur hefur Nader alltaf borið af 
sér sakir og bent á að Demókratar 
hafi fyrst og fremst getað sjálfum 
sér um kennt. Gore hafi mistekist 
að vinna heimaríki sitt Tennessee 
og þótt vissulega hafi nokkur hluti 
flokksbundinna Demókrata kosið 
Nader hafi þeir verið miklu fleiri 
sem hlupu í fang erkióvinanna í 
Repúblikanaflokknum. Skoðana
kannanir leiddu einnig í ljós að 
meirihluti kjósenda Naders sagðist 
hafa setið heima fremur en að ljá 
frambjóðendum stóru flokkanna 
atkvæði sitt, einkum ungt fólk.

Illindin í tengslum við úrslitin 
2000 beina gjarnan athyglinni 
frá því hvílíkt afrek það var í raun 
að hljóta hartnær þrjár milljónir 
atkvæða hjá fulltrúa smáflokks sem 
hafði aðeins úr brotabroti kosninga
sjóða stóru framboðanna að spila.

Skýringarinnar var öðru fremur 
að leita í miklum vinsældum fram
bjóðandans og persónutöfrum. 
Mælskusnilldin gerði það að verk
um að kjósendur voru til í að líta 
fram hjá ýmsum sérviskulegum 

þáttum í fari hans, þar á meðal frek
ar luralegum klæðaburðinum – en 
Nader gekk til að mynda alltaf í eins 
skóm eftir að hafa keypt tólf pör á 
útsölumarkaði fjörutíu árum fyrr. 
Annað í háttum hans var í sama stíl. 
Hann lifði spart, bjó í lítilli íbúð og 
fór flestra sinna ferða með almenn
ingssamgöngum sem óneitanlega 
stakk í stúf í bandarískum stjórn
málum þar sem auðkýfingar takast 
á.

Tortryggni í garð kerfisins
Ferill Naders er langur og glæstur. 

Dauðinn  
 á hjólum

Foreldrar hans voru innflytjendur 
frá Líbanon  og sendu  soninn til 
mennta við bestu háskóla. Hann 
nam við Princeton og Harvard og 
útskrifaðist að lokum þrátt fyrir 
að hafa raunar drepleiðst 
námið. Eftir heimshorna
flakk og blaðamennsku í 
fáein ár fékk Nader brenn
andi áhuga á neytenda
málum. Ungt menntafólk 
í Bandaríkjunum var í 
vaxandi mæli farið að setja 
spurningamerki við stór
fyrirtæki landsins. Að þess 
mati stjórnuðust fyrirtækin 
ekki af samfélagslegri ábyrgð 
heldur hreinni gróðafíkn.

Nader sökkti sér í rann
sóknir á bílaiðnaðinum, 
sem var einhver allra mikil
vægasta framleiðslugrein 
Bandaríkjanna á árunum 
eftir seinni heimsstyrjöld
ina. Gríðarlegur vöxtur í 
bílaeign var að hluta afleið
ing aukins kaupmáttar en 
áherslan á einkabílinn átti 
sér einnig flóknari ástæður.

Heimsstyrjöldinni var 
ekki fyrr lokið en Bandaríkjastjórn 
var farin að búa sig undir mögu
lega stórstyrjöld við Sovétríkin. 
Yfirmenn bandaríska herliðsins í 
Evrópu dáðust mjög að hraðbrauta
kerfi því sem nasistar höfðu komið 
upp í Þýskalandi. Hraðbrautirnar 
höfðu haldist akfærar allt stríðið 
á meðan auðvelt reyndist að setja 
járnbrautarsamgöngur úr skorðum 
með loftárásum. Uppbygging þjóð
vegakerfis á kostnað járnbrauta og 
almenn bílaeign varð þannig hluti 
af þjóðaröryggisstefnu ekki síður en 
spurning um lífsstíl.

Hinu nýja tæknikerfi fylgdu þó 

fórnir. Eftir því sem bílunum fjölg
aði á götunum og hraðinn jókst 
urðu alvarleg bílslys algengari. 
Þúsundir Bandaríkjamanna fórust 
í umferðinni á ári hverju og sömu 

sögu var að segja í öðrum 
löndum. Þetta mikla 
mannfall vakti þó furðu 
lítil viðbrögð í fyrstu. 
Flestir virtust líta svo á 
að há dánartíðni væri 
óumflýjanlegur fylgifisk
ur þeirra þæginda sem 
bíllinn hefði í för með 
sér. Meðal bifreiðafram
leiðenda var það viðhorf 
ríkjandi að slysatíðnina 
mætti einkum skýra 
með lélegum vegum og 
slökum ökumönnum. 
Lausnin væri því að herja 
á hið opinbera að bæta 
vegalagningu og efla öku
kennslu.

Á meðan enginn aðili 
taldi það sérstaklega í 
verkahring sínum að 
sinna umferðaröryggis
málum og fækka slysum 
var ekki von á miklum 

framförum. Að lokum fór þó svo að 
bandaríski herinn tók málið upp 
á sína arma. Tölfræðingar hersins 
höfðu veitt því athygli í Kóreustríð
inu hversu dýrkeypt bílslysin væru 
hernum. Áætlað var að fleiri her
menn létust í umferðaróhöppum 
en á vígvellinum.

Þegar yfirmönnum Bandaríkja
hers var gert ljóst hversu mikið fé 
tapaðist vegna bílslysa var auðvelt 
að sannfæra þá um nauðsyn þess 
að fjármagna rannsóknir. Á næstu 
árum var því ráðist í ýmsar rann
sóknir og þróunarstarf með styrkj
um frá hernum, meðal annars á því 

hvort gera mætti bíla öruggari með 
einföldum tæknilegum lausnum. 
Þótt kaldhæðnislegt kunni að virð
ast urðu rannsóknir á vegum hersins 
því grunnurinn að frægð friðarsinn
ans og andófsmannsins Naders.

Njósnir og undirferli
Lögfræðingurinn ungi pældi í 
gegnum ókjörin öll af rannsóknum 
á umferðaröryggi og málsskjölum 
úr tugum eða hundruðum mála
ferla gegn bifreiðaframleiðendum 
vegna slysa. Hann komst fljótlega 
að þeirri niðurstöðu að stóru banda
rísku bílaverksmiðjurnar hefðu vís
vitandi sniðgengið öryggismál til að 
spara fé og bæru þar með ábyrgð á 
gríðarlegum fjölda dauðsfalla.

Nader skrifaði bókarhandrit upp 
úr athugun sinni og hóf svo gönguna 
á milli útgefenda. Undirtektir voru í 
fyrstu dræmar. Efnið var talið tækni
legt og einn útgefandinn kvaddi 
höfundinn með þeim orðum að 
verkið myndi varla höfða til ann
arra en tryggingasölumanna. Að 
lokum beit þó eitt forlagið á agnið 
og bókin Unsafe at Any Speed kom 
út árið 1965.

Ritið varð óvænt metsölubók og 
skaut höfundinum upp á stjörnu
himininn. Reiðibylgja reis meðal 
almennings, sem var stórkostlega 
misboðið framferði bílaframleið
enda. Versta útreið fékk þó bíllinn 
Chevrolet Corvair. Hann var raunar 
aðeins ein margra bifreiðategunda 
sem gagnrýndar voru í bókinni, 
en varð þó alræmdastur – ef til vill 
vegna þess að um hann var fjallað í 
fyrsta kafla.

Dæmin sem Nader tók um 
hörmuleg slys í Corvairbílum voru 
að sönnu sláandi, þótt þau væru 
fæst glæný og framleiðandinn hefði 
raunar bætt úr ýmsum verstu göll
unum. Það breytti þó engu um það 
að orðspor vörumerkisins var í rúst 
og árið eftir hætti verksmiðjan fram
leiðslu á tegundinni.

Til að bíta höfuðið af skömminni 
greip Chevrolet til þess ráðs að ráða 
einkaspæjara til að fylgjast með 
Ralph Nader í þeirri von að grafa 
upp einhvern óhroða sem dregið 
gæti úr trúverðugleika hans. Gekk 
fyrirtækið svo langt að fá vændis
konur til að reyna að draga hann 
á tálar til að ná vafasömum ljós
myndum og kúga höfundinn þannig 
til hlýðni. Þau svikráð snerust ræki
lega í höndum auðhringsins þegar 
stjórnendur hans voru neyddir til að 
viðurkenna ráðabruggið eiðsvarnir 
frammi fyrir þingnefnd. Í kjölfarið 
höfðaði Nader einkamál, fékk háar 
skaðabótagreiðslur frá verksmiðj
unum og notaði þær til að stofna 
samtök og rannsóknarsetur á sviði 
neytendaverndar.

Upplýsingarnar í bókinni neyddu 
stjórnmálamenn til að grípa til 
aðgerða. Útkoman varð stórhert 
löggjöf og reglugerðir sem skylduðu 
framleiðendur til að breyta hönnun 
og bæta við bíla sína ýmiss konar 
búnaði sem áður var valkvæður.

Dæmi um það voru öryggisbelti, 
en árið 1968 urðu þau skyldubún
aður í bandarískum bílum. Þá voru 
liðin tíu ár frá því að sænski bif
reiðaframleiðandinn Volvo hafði 
byrjað að setja belti í alla sína bíla.

Raunar lá sökin ekki alfarið hjá 
bifreiðaverksmiðjunum heldur líka 
hjá almenningi sem var afar tregur 
til að nota bílbelti. Þannig höfðu 
Fordverksmiðjurnar freistað þess 
á sjötta áratugnum að leggja áherslu 
á öryggismál í auglýsingum á sama 
tíma og Chevrolet hélt sínu striki 
og sýndi þrýstnar fyrirsætur liggja 
á bílhúddum í sínum auglýsingum. 
Afleiðingin varð sú að neytendur 
drógu þá ályktun að bílarnir frá Ford 
hlytu að vera háskalegri úr því að 
alltaf var verið að auglýsa öryggis
búnað, en Chevrolet seldi sem aldr
ei fyrr.

Átta ár eru liðin frá því að Ralph 
Nader reyndi síðast að verða forseti, 
en fyrir fáeinum misserum komst 
hann aftur í fréttirnar eftir að hafa 
opnað fyrsta safnið í Bandaríkj
unum sem helgað er dómsmálum 
á sviði neytendaverndar. Og meðal 
helstu sýningargripa er vitaskuld 
heillegt eintak af Chevrolet Corvair.

Gekk fyrir-
tækið svo 
lanGt að 
fá vændis-
konur til 
að reyna 
að draGa 
hann á 
tálar.
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saga  
til næsta  
bæjar

stefán Pálsson skrifar 
um merkan báráttu-
ham.



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

BJALLAVAÐ 17  -  110 RVK.
 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 23. JANÚAR 17:15 – 17:45
• 87,5 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi.
• Vel skipulögð, opin stofa og eldhús með útgengi á stóran afgirtan sólpall.
• Frábær staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og útivistarmöguleikar í göngufæri.
• Þvottahús innan íbúðar, rúmgóð geymsla í sameign.
• V. 35,5 millj.

ÁSHOLT – 105 RVK
105,5 fm. Verslunar og atvinnuhúsnæði á jarðhæð sem hefur verið breytt í tvær 2ja herbergja íbúðir.

• Báðar með sérinngang.  
• Íbúðirnar hafa báðar verið í leigu.  
• Íbúðirnar eru smekklega innréttaðar.  
• Verulega góður fjárfestingarkostur.
• V. 46,9 millj.

LAUFENGI 34 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 22. JANÚAR KL. 16:00 – 16:30
• Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi.
• Íbúðin er endaíbúð, alls 107 fm með þvottahús innan íbúðar.  Laus við kaupsamning.
• Göngufæri í skóla, leikskóla, íþróttaaðstöðu og fleira.
• Frábært fjölskylduhverfi.  
• V. 39,9 millj

ÁLAGRANDI 10 – 107 RVK
 OPIÐ HÚS SUNNUD. 22. JANÚAR KL. 15:00 – 15:30
• Falleg og vel skipulögð 109 fm, 4ra herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur.
• Nýlega endurnýjað baðherbergi.  Húsið nýlega viðgert og málað að utan.
• Stutt í skóla og leikskóla og íþróttasvæði KR í göngufæri.  
• Vinsæl staðsetning.
• V. 44,9 millj

ARNARHRAUN 21, 220 HFJ
OPIÐ HÚS SUN. 22 JAN. FRÁ KL 14:00 TIL 14:30 
• Falleg litil íbúð á rólegum stað.  
• Eldhús og stofa eitt alrými, rúmgott svefnherbergi með fataskápum,
• Baðherbergi með sturtu og baðkari, flísar á gólfi og gluggi. 
• Þvottahús er innan íbúðar með glugga, mikið geymslurými. 
• Sérgeymsla ásamt sameiginlegu hjóla 
   og vagnageymslu.

SKIPASUND 26 - 104 RVK
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 22 JAN. FRÁ KL 13:00 TIL 13:30
• Björt og falleg 73,7 fm. 3 herb. kjallaraíbúð með sér inngangi í góðu þríbýlishúsi
• Mjög björt og mikið endurnýjuð íbúð á rólegum stað að Skipasundi 26.  
• Eldhúsið er rúmgott, góður borðkrókur, parket á gólfi. Mjög rúmgóð tvö svefnherbergi,  
 parket á gólfi.
• Ágætis stofa parket á gólfi. Baðherbergi með 
 sturtu, flísar á gólfi. Sameigninlegt þvottahús.  
• V. 34,5 millj

SANDAVAÐ 1 – 110 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAgINN 23. JAN FRÁ KL.17.30 – 18.00
• Björt og snyrtilega 87,0 fm 3ja herb íbúð.
• Stæði í bílageymslu.
• Rúmgóðar svalir.
• Lyfta í sameign.
• V. 39,9 millj.

HJALTABAKKI 16 – 109 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAgINN 22. JAN FRÁ KL.14.00 – 14.30
• Snyrtileg 73,2 fm 2ja herb íbúð.
• Sérgarður og pallur.
• Opið milli stofu og eldhúss.
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 26,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
INGIBJöRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312



„Ég tel bókina Norður yfir Vatnajökul 
með bestu ferðabókum sem hafa verið 
skrifaðar um landið. Hún kom fyrst út 
í íslenskri þýðingu árið 1962 en hefur 
verið ófáanleg í áratugi,“ segir Gerður 
Steinþórsdóttir íslenskufræðingur sem 
hefur endurútgefið téða bók með styrk 
frá Vinum Vatnajökuls.

Höfundurinn, Englendingurinn 
William Lord Watts, var ævintýragjarn 
landkönnuður og vísindamaður. Mark-
mið hans var að komast fyrstur yfir 
þveran Vatnajökul og honum tókst það 
árið 1875, í þriðju tilraun á fimm árum. 
Með honum voru fimm Íslendingar sem 
hann hrósar mikið, fremstur þeirra var 
Páll Pálsson sem fékk viðurnefnið jökull. 
Leiðangurinn hreppti illviðri og var tólf 
daga yfir jökulinn en bætti fjórum við 
með því að ganga norður að Gríms-
stöðum. Watts varð vitni að bæði Öskju-

gosi og Mývatnseldum. Hann segir ekki 
einungis frá ferðinni yfir jökulinn heldur 
lýsir bæjum og fólki, þannig að bókin er 
líka þjóðlífslýsing.

Gerður er fjallageit. Hún hefur gengið 
á alla tinda í bókinni Íslensk fjöll, göngu-
leiðir á 151 tind. Sautján þeirra eru ýmist 
á Vatnajökli eða við rætur hans. „Einu 
sinni var ég að koma úr fjallgöngu og 
kom við á Jöklasafninu á Höfn. Þar las ég 
um fyrstu ferð Watts yfir Vatnajökul, og 

bókina um hana las ég í framhaldinu og 
féll fyrir frásögn Watts, brennandi ást 
hans á íslenskri náttúru og viðhorfi hans 
til þjóðarinnar,“ lýsir hún.

Það var Jón Eyþórsson, veðurfræðing-
ur og fyrsti formaður Jöklarannsókna-
félagsins, sem þýddi bókina.   Að sögn 
Gerðar er formáli hans mjög góður: „Jón 
birtir ágætan útdrátt úr bók sem Watts 
skrifaði eftir aðra ferð sína á Vatnajökul 
þegar hann þurfti  að snúa við vegna 
veðurs og matarskorts. Jón vissi hins 
vegar sáralítið um Watts, auk þess sem 
hann fékk rangar upplýsingar um hann. 
Í þeim segir að Watts hafi látist tveimur 
árum eftir hina frækilegu ferð, þá 26 ára. 
Einnig að hann hafi verið lögfræðingur. 
En ég komst að því að hann lifði til sjö-
tugs og hafði numið jarðfræði áður en 
hann kom í tvær seinni ferðir sínar til 
Íslands.“ gun@frettabladid.is

Féll fyrir frásögn Watts
Gerður Steinþórsdóttir hefur endurútgefið bókina Norður yfir Vatnajökul og ritað nýjan 
formála. Hún birtir frásögn W.L. Watts sem 1875 gekk fyrstur manna þvert yfir jökulinn. 

Hann segir ekki ein-
ungis frá ferðinni yfir 

jökulinn heldur lýsir bæjum og 
fólki, þannig að bókin er líka 
þjóðlífslýsing.

Gerður fór í heimsreisu árið 2014 og kom til eyjunnar Trinidad þar sem Watts hvílir. Hún skoðaði meira að segja kirkjuna þar sem útför hans 
fór fram árið 1921, svo þar var um hálfgerða pílagrímsför að ræða. FréTTablaðið/Eyþór Árnason

Hugheilar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og vináttu við andlát og 
útför eiginmanns míns, föður okkar, 

stjúpföður, tengdaföður, afa  
og langafa, 

Guttorms Sigbjarnarsonar
jarðfræðings, 

Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík  
 (áður til heimilis að Skaftahlíð 8),

Sérstakar þakkir til starfsfólks hjúkrunarheimilisins 
Droplaugarstaða sem annaðist hann af alúð og hlýju.

Áslaug Kristjánsdóttir
Hjörleifur Guttormsson Erna Jónasdóttir
Margret Guttormsdóttir 
  Anita Oddsdóttir
Þóra B.Hafsteinsdóttir Vigfús Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Hinsti vilji
Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomu-
lag útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til  
samtals um það sem er þér mikilvægast við  
lífslok þín. Viljayfirlýsing þín verður eftirlifendum 
mikilvægt leiðarljós. Samtalið og varðveisla  
upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

Ástkær móðir okkar, amma og 
langamma,

Unnur Guðmundsdóttir
Holtsgötu 13, Reykjavík,

lést á Hrafnistu í Reykjavík mánudaginn 
16. janúar. Útförin fer fram frá 

Dómkirkjunni 25. janúar klukkan 13.

Guðmundur Gunnarsson Guðrún Arndal
Kristinn Gunnarsson Sigrún G. Ragnarsdóttir
Björn V. Gunnarsson Guðrún Kr. Óladóttir
Margrét Gunnarsdóttir Sigurður V. Jónsson
Helga Gunnarsdóttir Jón Júlíusson
Gunnar J. Gunnarsson Ágústa Halldórsdóttir
Hulda Gunnarsdóttir Ísak J. Matthíasson
Unnur B. Gunnarsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra 
sem sýndu okkur samúð 

og hlýhug vegna andláts og 
útfarar okkar ástkæru foreldra,

Bjarna Guðjónssonar 
og 

     Aðalbjargar Aðalbjörnsdóttur
fyrrverandi prestshjóna og bænda 
 á Valþjófsstað í Fljótsdal.

Hvíl í friði og trú.
Hafdís Björg Bjarnadóttir  Jón Sveinbjörn Vigfússon 
Una Birna Bjarnadóttir  Trausti Valgeir Sigvaldason
Kristinn Bjarnason  Elva Hildur Hjaltadóttir
Guðjón Bjarnason  Árný Gunnarsdóttir
Katrín Erla Kjartansdóttir
Jón Þór Tryggvason 
Sigurbjörg Svana Jónsdóttir

 og fjölskyldur þeirra.
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Ég 
ætla 

að bjóða upp á 
námskeið fyrir 
unglinga, þeim 
að kostnaðar-
lausu, sem 
Improv Island 
sér um.

Hugheilar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför ástkærrar móður 

okkar, tengdamóður, ömmu og 
langömmu,

Maríu K. Haraldsdóttur
Hraunvangi 3, Hafnarfirði, 

áður búsettrar í Bolungarvík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
gjörgæsludeildar og hjartadeildar 14EG á 

Landspítala við Hringbraut og til starfsfólks 
á Hrafnistu í Hafnarfirði.

Einar K. Guðfinnsson    Sigrún J. Þórisdóttir
Haraldur Guðfinnsson    Anna Rós Bergsdóttir

Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Sigurður Pálsson
byggingameistari,

áður til heimilis að Árskógum 6, 
Reykjavík, lést fimmtudaginn 19. janúar á 

hjúkrunarheimilinu Sólteigi,  
Hrafnistu, Reykjavík.

Útför hans fer fram frá Áskirkju mánudaginn 
30. janúar kl. 15.

Heimir Sigurðsson  Sigríður Hjaltadóttir
Kristrún Sigurðardóttir Símon Ólafsson
Viðar Sigurðsson Kristrún Lilja Garðarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Helgadóttir
Sandlæk, Gnúpverjahreppi,
lést aðfaranótt 13. janúar sl.  

Útförin fer fram frá Skálholtskirkju 
laugardaginn 28. janúar kl. 14.

Þeim sem vilja minnast hinnar látnu er bent á 
Stóra-Núpskirkju (minningarsjóð), kt. 630269-7179,  

banki 0152-15-370330.

Erlingur Loftsson 
Elín Erlingsdóttir Bjarni Jón Matthíasson
Valgerður Erlingsdóttir Brian R. Haroldsson
Loftur Erlingsson Helga Kolbeinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 

móður okkar, tengdamóður og ömmu, 
Nönnu Sigmarsdóttur 
Víðivöllum ytri 1, Fljótsdal,

 sem lést 10. janúar og var jörðuð í 
 kyrrþey 14. janúar að ósk hinnar látnu.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu 
Dyngju og til starfsfólks sambýlis aldraðra á Egilsstöðum.

Þórarinn Hallgrímsson
Sigfríður Hallgrímsdóttir Albert Óskarsson 
Óskar Ágúst Albertsson Þórdís Reynisdóttir 
Arna Sigríður Albertsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Sigurborg Thorlacius
lést á Landspítalanum 17. janúar sl.

Útförin  fer fram frá Háteigskirkju 
fimmtudaginn 26. janúar kl. 13.00.

Helga Margrét Jónsdóttir     Erling Árnason
Þorbjörg Jónsdóttir                 Terry Gunnell
Ólöf Anna Jónsdóttir              Guðjón Pétursson
               barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Jóna Björnsdóttir
frá Vík í Mýrdal,

lést á heimili sínu, Hrafnistu í 
Hafnarfirði, 17. janúar 2017.

 Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 27. janúar kl. 15:00

Birna Fríða Björnsdóttir Guðmundur Þorsteinsson
Þórunn Ólafsdóttir
Ragnar Ólafsson Rakel Sigurðardóttir
     barnabörn, langömmubörn og aðrir ástvinir.

Ástkæri maðurinn minn, elsku faðir 
okkar, tengdafaðir og besti afi okkar,

Sveinn Erlendur Hjörleifsson
hestamaður,

lést laugardaginn 14. janúar.  
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju 
fimmtudaginn 26. janúar klukkan 13.

Ilka Kothes
Geir Ólafur Sveinsson Ljósbjörg Ósk Aðalsteinsdóttir
Íris Hervör Sveinsdóttir Ingi Gunnar Ingason

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og 
samúð við fráfall og útför ástkærs 

eiginmanns míns, föður, afa, langafa 
og tengdaföður,

Guðmundar Jónssonar

Fyrir hönd aðstandenda,
 Sigfríð Hákonardóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Bragi Ólafsson
loftskeytamaður, fyrrverandi 

launafulltrúi og starfsmannastjóri hjá 
Ríkisskipum og Landhelgisgæslu,

 lést á hjúkrunarheimilinu Eir mánudaginn 
16. janúar. Hann verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju 

þriðjudaginn 31. janúar kl. 13.00.

Guðleif Hrefna Vigfúsdóttir
Ásdís Margrét Bragadóttir
Áslaug Bragadóttir
Ólafur Bragason Sigþrúður Jóhannesdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Þóra Gunnarsdóttir
Hjallalundi 22, Akureyri,

lést 12. janúar á hjúkrunarheimilinu 
Lögmannshlíð. Útför hennar fer fram frá 

Akureyrarkirkju föstudaginn 27. janúar kl. 13.30.

Rögnvaldur Reynisson Kolbrún Á. Ingvarsdóttir
Erna Lind Rögnvaldsdóttir
Þóra Reyn Rögnvaldsdóttir
Viktor Atli Ernuson

Innilegar þakkir fyrir samúð og  
hlýhug vegna andláts og útfarar  

okkar elskulega 
Grétars Helgasonar

úrsmiðs, 
Sjávargrund 14a, Garðabæ.

Sérstakar þakkir til alls þess góða 
heilbrigðisstarfsfólks sem hefur annast hann í veikindum hans.

Erla Jónsdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn, foreldrar 
og systkini.

Okkar ástkæra
Hólmfríður Gunnarsdóttir 

Lindarbraut 17, Seltjarnarnesi,
lést á heimili sínu 12. janúar.  

Útförin fer fram frá Háteigskirkju  
  miðvikudaginn 25. janúar kl. 11.

 Guðmundur Baldur Sigurgeirsson 
 Ingi Haukur Georgsson Sigrún G. Pétursdóttir 

 og fjölskyldur. 

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma, 

Auður Sigurðardóttir 
Bergi á Seltjarnarnesi, 

sem lést miðvikudaginn 11. janúar, 
verður jarðsett frá Neskirkju við 

Hagatorg mánudaginn 23. janúar kl. 13.00.
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeir sem vilja minnast 
hinnar látnu láti Alþjóðastarf Rauða krossins njóta þess.

Guðmundur Hafsteinsson Hanna Guðrún Guðmundsd.
Sunneva Hafsteinsdóttir Gunnar Þórðarson
Einar Hafsteinsson  Sigurborg Inga Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför 
Helga Heiðars Björnssonar
vélstjóra, Karlsbraut 13 á Dalvík.

Sigrún Friðriksdóttir, börn, tengdabörn, 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Karen Marteinsdóttir
Álftamýri 58, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu 

Droplaugarstöðum 9. janúar.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Bryndís Aðalsteinsdóttir
Þórey Aðalsteinsdóttir
Sigrún Aðalsteinsdóttir Geir Árnason
Auður Aðalsteinsdóttir

og barnabörn.

Ég er mjög upp með mér yfir þessari fallegu 
nafnbót,“ segir nýútnefndur bæjarlista-
maður Seltjarnarness árið 2017, Nína Dögg 

Filippusdóttir leikkona. Upphefðinni fylgir verð-
launafé, ein milljón króna, en hún kveðst ætla að 
láta það fé renna til leiklistar í bæjarfélaginu og 
hefur ákveðið að ánafna það ungu fólki. „Ég ætla 
að bjóða upp á námskeið fyrir unglinga, þeim að 
kostnaðarlausu, sem Improv Island sér um og svo 
munu þeir halda smá sýningu á menningarhátíð 
bæjarins í október. Svona námskeið auka á sjálfs-
öryggi og það er gott fyrir unglingana,“ segir hún 
og bætir við að bærinn ætli að lána félagsheimilið 
undir þetta starf.

Nína Dögg segir margt gott hafa hent hana í lífinu, 
eitt af því sé að flytja á Nesið. „Okkur hjónum var 
sérlega vel tekið hér,“ segir hún. „Þetta er dásamleg-
ur staður að búa á og maður hefur á tilfinningunni 
að maður tilheyri litlu, sætu samfélagi.“ 
gun@frettabladid.is

Gefur verðlaunaféð til baka
Nína Dögg Filippusdóttir leikkona var í gær tilnefnd bæjarlistamaður Seltjarnarness 
2017. Verðlaunaféð, eina milljón, gefur hún til skapandi starfs ungmenna á Nesinu.

Eins og að tilheyra litlu, sætu samfélagi,” segir Nína Dögg 
um það að búa á Seltjarnarnesi. Fréttablaðið/ErNir
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 22. janúar eða meðan birgðir endast 

Nocco BCAA Orkudrykkur 
330 ml, 4 teg.

259
kr. 330 ml

Engin
Kolvetni

259
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

1kg

Bónus Chiafræ 
400 g

298
kr. 400 g

ES Bláber
Frosin, 500 g

398
kr. 500 g

Gott í 
Boostið!

298
kr. 500 g

Bónus Rúsínur 
500 g

ES Jarðarber
Frosin, 1 kg

398
kr. 1 kg

Depic Vanillushake
2 lítrar

698
kr. 2 l

2L

Froosh safar 
8 tegundir, 250 ml

279
kr. stk.

259
kr. 1 l

Almond Dream 
Möndlumjólk, 1 l

98
kr. 5 stk. Bónus Flatkökur 

170 g, 5 stk.

459
kr. 420 g

Gæða 
Lágkolvetnabrauð 

420 g

ÍTALSKIR TÖFRAR Í BÓNUS
Barilla Fusilli

1 kg
Barilla Penne Rigate

1 kg
Barilla Spaghetti

1,8 kg

259
kr. kg

259
kr. kg

359
kr. kg

1,8kg

1kg

1kg

Parmigiano 
Ítalskur ostur, 200 g

Verð áður 698 kr.

598
kr. 200 g

100kr
verðlækkun

398
kr. 100 g

Ítölsk Þurrskinka
100 g Grana Padano 

Ítalskur ostur, 200 g

498
kr. 200 g

Sollu Maukaðir Tómatar 
Ítalskir, 425 g

Sollu Jómfrúarolía 
500 ml

Sollu Tómatpassata
Ítalskir, 425 g

179
kr. 425 g

698
kr. 500 ml

179
kr. 425 g

Appelsínur
Spánn, í lausu

198
kr. kg

í lausu

1.198
kr. 500 g

Bláber
Chile, 500 g

Jarðarber
Spánn, 250 g

379
kr. 250 g

LágkolvetnaBrauð

5 flatkökur
í pakka

1kg
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Krossgáta

Vegleg Verðlaun lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist 
skemmtilegt tómstundagaman og mikilvæg tekjulind víða um 
heim. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 26. janúar næstkomandi 
á krossgata@frettabladid.is merkt „21. janúar“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
að þessu sinni eintak af Kakka-
lakkarnir eftir Jo nesbø frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu viku var 
einar g. g. Pálsson, Borgarnesi.

Lausnarorð síðustu viku var
F r a m ú r s t e F n a

Á Facebook-
síðunni  

Krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.
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B Ó L U S E T N I N G A R S F M
Ö Ó Í R N A E F T I R M A T
L O F T S T E I N A R F Ó O R
B A T G I G E I M R U S L I Ð
Æ T T F R Æ Ð I N G A L M T N
N A E A G A R Ð S L Ö N G U N A
A U K A F U N D U M T S U F

M Ð T A L I S T A F Ó L K
P R E S T A K A L L A G U A Á

Á T N L Æ S K U B R U N N U R
A Ð G Ö N G U E Y R I Y M A

A Ð E I N Á T T Ú R U V A L
Í S R U Ð N I N G I N N T I E

V M G N Æ Ð A S T R E N G
S Æ L U F U L L A N G U U

Ð N O S T J Ó R N M Á L U M
H I M I N S K A U T U A N N
A N K A Ð L Ö G U N I N N I
N I Ð U R N U M I Ð E T N T
A M M A F G Æ Ð I N G N U M

F R A M Ú R S T E F N A

sudoku
létt miðlungs þung

lausn 
síðustu 
sudoKu

Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri 
níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, 
birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei 
má tvítaka neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta tölublaði 
Fréttablaðsins.

skák  Gunnar Björnssonþrautir
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Sveit Málningar vann næsta öruggan sigur í Reykjavíkurmótinu í sveitakeppni. Sveitin 
fékk 164,49 stig og var með tæplega 10 stiga forystu á sveit Jóns Baldurssonar sem 
endaði með 154,50 stig í öðru sæti. Spilarar í sveit Málningar voru Baldvin Valdimarsson, 
Ómar Olgeirsson, Ragnar Magnússon, Jón Ingþórsson, Eiríkur Hjaltason, Páll Valdi-

Norður
106532
10942
8
953

Vestur
KG84
63
964
10862

Austur
Á97
D7
ÁD1073
ÁD7

Suður
D
ÁKG85
KG52
KG4

ÚTHUGSAÐ ÚTSPIL

marsson og Hlynur Garðarsson. Ómar og 
Ragnar enduðu efstir í butler-útreikningi 
keppninnar, fengu 1,36 impa í plús að 
meðaltali í hverju spili í 10 leikjum. Ómar 
og Ragnar fengu eina skorið í AV í þessu 
spili í keppninni. Sömu spil voru spiluð í 
öllum leikjum. Þeir sátu í AV. Spilið var í 7. 
umferð, hættur voru þannig að NS voru á 
hættu og austur gjafari. 
Ragnar Magnússon opnaði á sterku laufi 
á austurhöndina, suður sagði 1  , Ómar 
pass í vestur (0-4 punktar) og norður 
stökk í 3  . Suður lyfti í fjögur hjörtu og 
þar lauk sögnum. Ómar Olgeirsson sat í 

Hvítur á leik
Laugardagurinn, 21. janúar 2017
Petruschanski átti leik gegn Naumow 
í Sovétríkjunum sálugu árið 1978.
Svartur á leik
1...Hxe3! 2. fxe3 Be4! 3. Hf2 (3. De5 
f2+! 4. Dxe4 f1D!) 3...Hxa2! 0-1. 
Wesley So er í miklu stuði á Tata Steel-
mótinu í Sjávarvík. Hann er efstur 
með 4 vinninga eftir 5 umferðir.. 
Næstir með 3½ vinning eru Carlsen 
og Eljanov. 
www.skak.is:  Sjávarvíkurmótið.       

vestur og þurfti að velja útspil. Hann vildi ógjarnan gefa ókeypis svíningu og hálitirnir 
voru þá þeir sem komu til greina. Ómar valdi spaðaútspil (hjartaútspil gefur samninginn 
því sagnhafi getur sett tíuna og spilað að tígulkóngnum). Ragnar var með á nótunum 
og drap á ás og spilaði laufás og drottningu. Sagnhafi gat ekki gert allt sem þurfti til 
að standa samninginn, eftir þetta útspil. Tekið trompin af andstöðunni, spilað að 
tígulkóngnum og trompað hina tíglana í blindum. Þrír sagnhafar fengu að standa 4   
eftir tígulútspil en samningurinn var 4  ódoblaðir í austur – 5 niður á hinu borðinu í 
leiknum. 

lárétt 
1  Ættgengi skapgerðareinkenna frábærra manna mun 

blekkja (12)
11  Valsa um skeið eftir umferðirnar (9)
12  Fjölskylda mín er, líffræðilega séð, pabbi og mamma 

(12)
13  Þessi skúrkur mun drepast vegna slysfara (9)
14  Sytrustjarna hólma leitar blóma (12)
15  Fáðu þér sæti, Nonni, nú byrjar enskuskotið djassgigg 

(7)
16  Sný sólarhringum á haus á mínu blómaskeiði (10)
17  Fljót hefur áhrif á þær sem hafa áhrif (7)
18  Vinnur úr ýmsum týpum af lummum sem hún 

smíðaði sjálf (10)
21  Laumum geninu inn með ruglinu í táningnum (10)
26  Endalaus svik í kringum þetta galdratæki (11)
28  Líffæragums einkennir þetta sníkjudýr (10)
29  Virðulegur félagsskapur og fingur að finna þráð (11)
30  Hraðfara óðagot skellur á er nóttin nálgast morgun (5)
31  Í miðpunkti með Nonna og Napóleóni (9)
33  Blíð mun gera mig óðan milli uppgangstíma (6)
37  Er með ambáttir á eignaskrá (9)
39  Höfum of lítið af óbreyttum dátum (11)
42  Í þrætu okkar um gos skar hinn bráðsnjalli maður úr 

(9)
43  Fornar skorur boða að hinn vondi sjálfur sé væntan-

legur (11)
44  Hvað ef minn skammtur breyttist í háðsglósur? (9)

lóðrétt 
1  Látum UMFÍ sjá um skólaleikfimina (19)
2  Fyrir utan sneiðarnar og útúrdúrana (9)
3  Finn skipavigt í 104 (9)
4  Gylltir leikfangabíla sem voru gylltir? (11)
5  Tekst að fanga minnstu smáatriði á þessum upptökum (9)
6  Læt moldarbinginn fyrir peningafjallið (10)
7  Gerum lítið úr Agga út af hverfandi göllum (10)
8  Nýjar agnir við síðu heilla kóðin (10)
9  Ófullkominn stakkur úr slitsterku efni (10) 
10  Dröfn Ara leitar konungs háloftanna (8)
19  Leita að fornum beykikubbi fyrir tunnur á Orustuhóli (9)
20  Tortími hólmum og skerjum, mannlausum þó (9) 
21  Hár af ljúfum og loðnum sauðum (8)
22  Inngrip í stökk kostar hiksta í vél (11)
23  Ólofaður meykóngur leitar stiga (7)
24  Nauð um tá þótt þau hafi nógan kost (6)
25  Eitthvað rugl um öldrun (6)
27  Örlátur gestgjafi snýr að miðju (7)
32  Þetta er hér um bil næst mér (6)
34  Hvorki búið að skera hárið né hirða heyið (6)
35  Varð stærra vegna einnar í miklu uppnámi (6)
36  Hefjið korneyra í sveit á herðar ykkar (6)
38  Einhver eru frá Ástralíu og ýmsum skeiðum (5) 
40  Hrökk upp af út af títani og drasli (4)
41  Þykist þessi spaði ætla að segja mér upp? (4)
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 bjarmaland@bjarmaland.is
sími 770 50 60 

www. bjarmaland.is 

ÆVINTÝRALJÓMI 
TRANSILVANÍU

HIÐ ÓÞEKKTA INDÓKÍNA
8. - 23. apríl,  15 nætur

19. - 26. maí

Víetnam, Kambódía 
+ Moskva

PÁSKAFERÐ

Allt innifalið

598 000
kr.

Allt innifalið

161 700
kr.

Rúmenía - í fótspor Drakúla greifa
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 16. febrúar eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

ÚTSALA! ÚTSALA!

Súgfirðingur fer út í heim
TILBOÐSVERÐ: 1.739.-
Verð áður: 3.599.-

Bjartmar -Þannig týnist tíminn
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 7.499.-

Aflausn
TILBOÐSVERÐ: 3.699.-
Verð áður: 6.999.-

Skagfirskar skemmtisögur
TILBOÐSVERÐ: 1.499.-
Verð áður: 3.299.-

Eldhús grænkerans
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Heilsubók Jóhönnu
TILBOÐSVERÐ: 999.-
Verð áður: 5.189.-

Petsamo
TILBOÐSVERÐ: 3.699.-
Verð áður: 6.999.-

Gjaldeyriseftirlitið
TILBOÐSVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 3.999.-

Leyndarmál Lindu
TILBOÐSVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 4.599.-

Tvísaga
TILBOÐSVERÐ: 3.699.-
Verð áður: 7.499.-

Ævintýri gæsamömmu
TILBOÐSVERÐ: 2.499.-
Verð áður: 4.199.-

Ör
TILBOÐSVERÐ: 4.199.-
Verð áður: 6.999.-



Gátur

Listaverkin

Íþróttir og stærðfræði eru uppá-
haldsnámsgreinar Dagnýjar Rúnar 
Pétursdóttur sem er á fjórtánda ári 
og á að fermast í vor. 

En hvað gerir hún helst eftir skóla? 
Ég fer á fótboltaæfingar og fer að 
hitta vinkonurnar.

Í hvaða liði og flokki ertu í fótbolta 
og hversu oft æfir þú á viku? Ég æfi 
fótbolta með 4. og 3. flokki HK. Ég 
æfi fjórum sinnum í viku og svo 
keppi ég flestar helgar.

Hvaða stöðu spilarðu? Mér finnst 
skemmtilegast að spila á kantinum 
eða á miðjunni og ég spila oftast þær 
stöður.

Hvaða hæfileikar koma þér að 
mestu gagni í boltanum? Hraði, 
styrkur og tækni myndi ég segja að 
væru mínir helstu styrkleikar.

Átt þú þér fyrirmynd á sviði 
fótboltans og ef svo er, 
hverja? Já, margar. T.d. 
Glódísi þar sem hún 
kemur líka úr HK 
og Hazard sem er í 
Chelsea. 

Spilar þú á hljóðfæri 
og þá hvert? Nei, ég 
lærði einu sinni á harm-
onikku en það stangaðist 
á við fótboltann svo að ég 
hætti því.

Er einhver tónlistarmaður/kona 
í uppáhaldi? Já, nokkrir, t.d. Ed 
Sheeran og Zara Larsson.

Hver er besta bíómynd 
sem þú hefur séð? 

Harry Potter.

Hvað dreymir 
þ i g  u m  a ð 
verða þegar þú 
verður stærri? 
Atvinnumaður 
í fótbolta og 

sjúkraþjálfari. 
Svo hefur mig 

alltaf dreymt um 
að komast í lands-

liðið.

 Alltaf dreymt um að 
komast í landsliðið
Dagný Rún Pétursdóttir æfir fótbolta fjórum sinnum í viku með HK 
í Kópavogi og keppir flestar helgar. Hún stefnir á atvinnumennsku.

Dagný Rún er í Snælandsskóla og æfir fótbolta af kappi með HK. FRéttablaðið/EyþóR ÁRnaSon

1. Hvað er hægt að finna 
í tómum vasa?
2. Hvaða tröll eru til í 
veru leikanum?
3. Hvað getur mús 
dregið jafn auðveldlega 
og fíll?
4. Tvær leiðir eru inn í 
húsið. Þegar maður er 

kominn út með fæturna, 
þá fyrst er maður al-
mennilega kominn inn. 
Hvað er þetta?
5. Hvað er það sem 
hefur fætur, en getur þó 
ekki gengið, ber mat, en 
getur ekki borðað?

1. Gat
2. Tryggðatröll 
3. Andann 
4. Buxurnar 
5. Borð

svör

Hér sjáum við 
hressa Pókemona 
að leik.

MynD/SnæFRíðuR aRna PétuRSDóttiR.MynD/DaníEl HauKuR lEóSSon.Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi
Sími 557 4848 / www.nitro.is 

Vélsleðafatnaður sem heldur 
þér hlýjum og þurrum

Samfestingar

Buxur

Anórakkar

Úlpur

Brynjur

Skór

Gleraugu

Bragi Halldórsson

233

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur svo mikið á en þurfum að 
komast í gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við 
vonsvikinn, „við verðum of sein.“ „Eins og ævinlega,“ sagði Kata.

Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús? 
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Nýjar uppskriftir og umbúðir
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veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

veðurspá Laugardagur

Í dag snýst í suðvestanátt með skúrum en á fjallvegum má alveg
búast við slydduéljum eða krapa. Á norður- og austurlandi er þó
úrkomulítið og ætti að sjást vel til sólar yfir hádaginn. Það
kólnar lítið eitt þegar líður á daginn, og hiti víða 0 til 5 stig.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Flóð  
fjara

Tunglstaða.

reykjavik

akureyri

Ísafjörður

12:59 
3.09m
1:19 
3.00m

7:12 
1.64m
7:42 
1.55m

5:17 
1.22m
5:28
1.09m

11:21 
0.65m
11:28 
0.58m

3:09 
1.64m
3:07 
1.67m

9:15 
0.91m
9:39 
0.85m

Flóð Fjara

Minkandi

42%

Sólarupprás.

10.38
Sólarlag. 

4.39

&

Hvað ertu 
að hugsa?

Hvernig 
má það vera 

að ég er venju-
legur 

en allir hinir 
eru fávitar?

Ég verð 
að hætta 
að spyrja.

Skrítið 
dæmi.

Pabbi! 
Sjáðu 

þennan 
síma!

Hvað með 
hann?

Þú getur verið á netinu, 
sent skilaboð, horft á 

sjónvarpið og talað við 
fólk öllum stundum!

Með þennan grip 
í höndunum þyrftirðu 

aldrei að eyða einni einustu 
sekúndu ótengdur.

Módelið hefur formlega 
verið klárað!

Geggjað!

Gjörðu svo vel.

Takk!

Eyddi ég heilum degi í að 
setja saman leikfang 

einhvers annars krakka??
Sko, pabbi hennar 

komst ekki í 
það … hann var of 
upptekinn við að 
horfa á fótbolta.

365.is      Sími 1817

Þjóðmálaþáttur undir stjórn Heimis Más Pétursson og Höskuldar 
Kára Schram í opinni dagskrá og beinni útsendingu á Stöð 2 og 
Vísi alla laugardaga kl. 12:20.

VÍGLÍNAN

LAUGARDAGA KL. 12:20

Save the Children á Íslandi
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18:55ALLA DAGASPORTPAKKINN

SPORTPAKKINN 
Í OPINNI DAGSKRÁ

TónlisT

sinfóníutónleikar
★★★★★

Sibelius, Tsjajkovskí og Kaija Saariaho 
í flutningi Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands.
Stjórnandi: Anna-Maria Helsing. 
Einleikari: Kari Kriikku.
Eldborg í Hörpu 
Fimmtudaginn 19. janúar

Einleikskonsert á dagskrá Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands felur í sér að 
að einleikarinn og stjórnandinn 
ganga saman fram fyrir áheyrendur. 
Þeir hneigja sig og byrja svo tón-
listarflutninginn. Á tónleikunum 
á fimmtudagskvöldið var þessu 
öðruvísi farið. Maður spurði sig 
hvort eitthvað væri að. Nánast öll 
ljós voru slökkt eins og það væri raf-
magnslaust. Aðeins stjórnandinn, 
Anna-Maria Helsing, kom fram á 
sviðið. Einleikarinn, Kari Kriikku 
klarinettuleikari sást hvergi. Var 
hann týndur?

Hljómsveitin byrjaði að spila. 
Þetta voru dularfullir hljómar, 
ómstríðir og afstrakt. Allt í einu 
kvað við skerandi öskur í fjarska. 
Röddin var rám og ómennsk, eins og 
úr bíómynd sem fjallar um andsetn-
ingu. Þarna var klarinettuleikarinn 
kominn. Hann sást þó ekki fyrst um 
sinn, en loks birtist hann, baðaður 

ljósi. Hvílík innkoma! Einleikarinn 
stóð ekki bara kyrr eins og á venju-
legum tónleikum, heldur valsaði 
um salinn, gekk spilandi meðfram 
áheyrendum og fór svo upp á svið. 
Hann snerist gjarnan í hringi og lyfti 
stundum höndunum eins og hann 
ætlaði að kasta klarinettunni hátt 
í loft upp. Þrátt fyrir tilburðina var 
leikur hans þó í alla staði fókuser-
aður, glæsilegur og tæknilega pott-
þéttur.

Konsertinn var eftir Kaiju Saari-
aho, finnskt samtímatónskáld. Verk 
hennar eru dulúðug og myrk, og eru 
oft afar áhrifamikil. Tónsmíðin hér 
var frábær. Hún er innblásin af sex 
veggteppum sem voru ofin í upphafi 
sextándu aldar og hanga í Miðalda-
safninu í París. Þau eru einhver stór-
kostlegustu listaverk miðalda og 
tákna skilningarvitin, þessi fimm 
sem við þekkjum og svo það sjötta.

Rétt eins og veggteppin voru 
kaflar konsertsins sex. Tónlistin var 
misáköf, en þrungin ólíkum blæ-
brigðum eftir því um hvaða skiln-
ingarvit var fjallað. Af og til tóku tré-
blástursleikarar hljómsveitarinnar 
þátt í leikritinu, þeir stóðu upp, einn 
á eftir öðrum og beindu hljóðfærum 
sínum að einleikaranum um leið og 
þeir spiluðu. Hann svaraði í sömu 
mynt, þetta var eins og samræða 
þar sem mikið gekk á.

Lokakaflinn um sjötta skilningar-
vitið var magnaður. Þá gengu all-

margir strengjaleikarar hægt út af 
sviðinu og inn á ganginn meðfram 
áheyrendabekkjunum. Spilandi 
ofurveikt. Þeir voru eins og svefn-
genglar eða uppvakningar. Ólguna í 
tónlistinni hafði lægt, sama kyrrláta 
hendingin var endurtekin í sífellu, 
áleitin og dáleiðandi. Stemningin 
var eins og atriði í The Walking 
Dead!

Annað á efnisskránni var hefð-
bundnara, Elskhuginn eftir Sibelius 
og sjötta sinfónían eftir Tsjajkovskíj. 
Það fyrrnefnda rann ljúflega niður. 
Þetta er eins konar forleikur í þrem-
ur stuttum köflum, tónlistin er blíð-
leg og nostalgísk. Hljómsveitin gerði 
henni ágæt skil. Leikurinn var vand-
virknislegur og gæddur viðeigandi 
innileika. Sinfónían eftir Tsjajkovskí 
var mun stórbrotnari, allt frá þung-
lyndislegu upphafi og niðurlagi 
upp í brjálæðislega hápunkta inn á 
milli. Túlkun hljómsveitarstjórans 
var sannfærandi, hamslaus og djörf. 
Spilamennskan var örugg og fag-
mannleg, en þrungin gríðarlegum 
ástríðum – akkúrat eins og hún átti 
að hljóma. Maður hálfpartinn dans-
aði út í náttmyrkrið á eftir.

Jónas Sen

niðursTaða: Dásamlegur einleiks-
konsert með tilkomumikilli sjónrænni 
vídd og grípandi sinfónía gerðu þetta að 
sérlega ánægjulegum tónleikum.

Andsetni klarinettuleikarinn
Kari Kriikku klarinettuleikari. “Þrátt fyrir tilburðina var leikur hans þó í alla staði fókuseraður, glæsilegur og tæknilega pott-
þéttur,” segir í dómnum. Mynd/nordicPHoto/GEtty

Save the Children á Íslandi
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GLEÐI
DAGLEG OFURTILBOÐ ÚT JANÚAR

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

TAKMARKAÐ MAGN AF HVERRI VÖRU

sunnudagur

JANÚAR

22

61%
AFSLÁTTUR 

VNR. 50170181
TRAPPA 
3 þrep, 120kg burðargeta

1.500kr.
Almennt verð:  
3.895 kr. 

mánudagur

JANÚAR

23
VNR. 84589046
RÚÐUSKAFA 
60-90cm m/kúst, 360°

1.295kr.
Almennt verð: 2.695 kr. 

52%
AFSLÁTTUR 

miðvikudagur

JANÚAR

25

50%
AFSLÁTTUR 

VNR. 38910093
JÁRNHILLUR 
180x100x30cm 
5 150kg burðargeta

3.995kr.
Almennt verð: 7.995 kr. 

fimmtudagur

JANÚAR

26
VNR. 41100145
MATARSTELL fyrir 6 
hvítt með silfurrönd 

7.995kr.
Almennt verð: 14.995 kr. 

47%
AFSLÁTTUR 

þriðjudagur

JANÚAR

24
VNR. 65103270
RYKSUGA 
900W BS-900MT

3.995kr.
Almennt verð: 10.995 kr. 

64%
AFSLÁTTUR 

VIÐSKIPTAVINIR ATHUGIÐ AÐ LOKAÐ ER UM HELGINA Á GRANDA VEGNA TALNINGAR.  
OPIÐ ER Í BREIDD LAUGARDAG 10-18 OG SUNNUDAG 11-17 OG VEFVERSLUN ALLAN SÓLARHRINGINN

GJÖF FYRIR BÓNDANN? 
ÖLL  RAFMAGNSVERKFÆRI Á 20% AFSLÆTTI 21.-22.JANÚAR

laugardagur

JANÚAR

21
VNR. 52252992/3
KASTARAR  
2x Briloner

1.000kr.
Almennt verð: 2.495 kr.
4x Briloner

2.000kr.
Almennt verð: 4.495 kr. 60%

AFSLÁTTUR 

56%
AFSLÁTTUR 
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Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

21. janúar 2017
Tónlist
Hvað?  Tunglið í nóttinni
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Fram kemur kvartett saxófón
leikarans Sigurðar Flosasonar og 
söngkonan Kristjana Stefánsdóttir. 
Flutt verður úrval sönglaga Sig
urðar við texta Aðalsteins Ásbergs 
Sigurðssonar sem komið hafa út á 
hinum rómuðu plötunum „Hvar 
er tunglið?" (2006) og „Í nóttinni" 
(2014). Kristjana Stefánsdóttir 
syngur, Sigurður Flosason leikur 
á saxófón, Eyþór Gunnarsson á 
píanó, Þorgrímur Jónsson á kontra

bassa og Einar Scheving á trommur. 
Miðaverð er kr. 3.500 en kr. 2.000 
fyrir námsmenn.

Viðburðir
Hvað?  Lokun á sýningu á verkum 
Ómars Stefánssonar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ekkisens, Bergstaðastræti
Sýningu á verkum Ómars Stefáns
sonar verður lokað með hátíðlegu 
hófi í dag. Framinn verður hljóða
gerningur við undirspil á tíbetskum 
bjöllum þar sem Ómar mun spila á 
ljóðavél og klukkuspil. Húsið opnar 
kl. 20. 00 og gerningur hefst kl. 21.00. 
Léttar veitingar verða í boði.

Hvað?  Opnun málverkasýningarinnar 
VETRARDANS
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasalur Mosfellsbæjar
Georg Douglas opnar myndlistar
sýningu þar sem hann sýnir mál
verk innblásin af írskum dansi. 
Hann festir á striga minningar 
frá æskuárunum um kraftmiklar 
hreyfingar, glitrandi ljós, skrautlega 
kjóla og dúndrandi írska tónlist.

Hvað?  Dagar ljóðsins
Hvenær?  13.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi

Ýmsar kynlegar verur lifna við á 
tónleikum ætluðum fjölskyldum 
í Salnum. Tónleikarnir eru liður 
í fjölskyldustundum menningar
húsanna. Það eru þau Jón Svavar 
Jósefsson barítón og Hrönn Þráins
dóttir píanóleikari sem flytja lög 
m.a. eftir Atla Heimi og Sigvalda 
Kaldalóns við íslensk ljóð sem 
flestir kannast við. Aðgangur er 
ókeypis og allir velkomnir. Síðar 
sama dag verður Ljóðstafur Jóns úr 
Vör afhentur og viðurkenningar í 
ljóðasamkeppni grunnskóla Kópa
vogs. Dagar ljóðsins standa yfir til 
28. janúar og lýkur með málþingi 
um Jón úr Vör í Salnum.

Hvað?  Búum til bók
Hvenær?  14.00
Hvar?  Bókasafni Kópavogs
Í dag fer fram sögusmiðjan “Búum 
til bók” á Bókasafni Kópavogs. 
Smiðjan er ætluð 57 ára krökkum 
en mynd og rithöfundurinn Berg
rún Íris leiðir smiðjuna þar sem 
hugmyndaflugið verður beislað svo 
úr verður saga. Ætlast er til að einn 
fullorðinn fylgi hverju barni en 
fjöldi þátttakenda er takmarkaður. 
Smiðjan er liður í Dögum ljóðsins 
sem standa yfir í Menningarhúsun
um í Kópavogi frá 21. til 28. janúar. 
Skráning á menningarhusin@kopa
vogur.is.

Hvað?  Hrina: Spurt og svarað 
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hafnarhúsið, Tryggvagötu
Boðið er upp á samtal við lista
menn sem eiga verk í sýninga
röðinni Hrinu í Hafnarhúsi. Rætt 
verður um tilurð verkanna, inntak 
þeirra og útfærslu, auk þess sem 
horft er til samhengis þeirra við 
önnur verk á ferli listamannanna 
sem og þróun vídeólistar almennt. 
Sigurður Trausti Traustason, deild
arstjóri safneignar og rannsókna, 
og Markús Þór Andrésson, deildar
stjóri sýninga og miðlunar, leiða 
samtalið og er gestum velkomið að 
taka þátt.

Sunnudagur
Tónlist
Hvað?  SYNGJUM SAMAN
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Söngstund fyrir almenning þar sem 
Rósa Jóhannesdóttir stjórnar söng 

og Sigurður Alfonsson leikur undir 
á harmóníku. Heimilisiðnaðarfélag 
Íslands stendur fyrir söngstundinni 
og því víst að gestir á þjóðbúningi 
verða fjölmennir. Aðgangseyrir 
1.000 krónur.

Viðburðir
Hvað?  Leiðsögn í Safnahúsinu
Hvenær?  14.00
Hvar?  Safnahúsið, Hverfisgötu
Dagný Heiðdal, listfræðingur og 
deildarstjóri listaverkadeildar Lista
safns Íslands, mun leiða gesti um 
sýninguna Sjónarhorn – ferðalag 
um íslenskan myndheim, í Safna
húsinu við Hverfisgötu. Um 130 
verk á sýningunni eru í eigu Lista
safns Íslands og verður sjónum 
sérstaklega beint að þeim í leið
sögninni á sunnudag.

Hvað?  Tagnó Praktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svanhildur Vals er Dj kvöldsins, 
auk þess að sjá um leiðsögn. Allir 
velkomnir, aðgangseyrir er 700 
krónur.

Hvað?  Leiðsögn um sýninguna Stríð 
og friður eftir Erró

Hvenær?  14.00
Hvar?  Hafnarhúsið, Tryggvagötu
Sunnudagurinn 22. janúar er síðasti 
dagur sýningarinnar Stríð og friður 
eftir Erró í Listasafni Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi. Af því tilefni verður 
boðið upp á leiðsögn um sýninguna 
kl. 14.00 þann sama dag.

Hvað?  Leiðsögn listamanns: Anna 
Hrund Másdóttir
Hvenær?  15.00
Hvar? Hafnarhúsið, Tryggvagötu
Anna Hrund Másdóttir ræðir um 
sýningu sína Fantagóðir minja
gripir í Dsal Hafnarhússins.

Hvað?  Þetta vilja börnin sjá!
Hvenær?  14.00
Hvar?  Gerðuberg
Sýningin Þetta vilja börnin sjá! 
verður opnuð í húsinu í dag. Á 
sýningunni gefur að líta mynd
skreytingar 24 íslenskra mynd
listarmanna við samtals 33 barna
bækur sem komu út á árinu 2016, 
ásamt bókunum sjálfum. Myndir 
sýnenda eru eins fjölbreyttar og 
þær eru margar og gefur að líta verk 
bæði gamalreyndra teiknara, sem 
fyrir löngu eru vel þekktir í heimi 
íslenskra barnabókmennta, sem og 
glæný verk myndhöfunda sem nú 
sýna í fyrsta sinn.

Á sunnudaginn er síðasti dagur sýningarinnar Stríð og friður eftir Erró og af því til-
efni verður boðið upp á leiðsögn í Hafnarhúsinu. Fréttablaðið/VilHElm

ÁLFABAKKA
XXX 3 KL. 5:40 - 8 - 10:20
XXX 3 VIP KL. 10:40
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS                    KL. 1 - 2:50 - 3:20 - 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 8 - 10:20
SYNGDU ÍSL TAL 3D KL. 2:30
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 1 - 3:20 - 5:30
ROGUE ONE 3D KL. 5 - 8 - 10:40
ROGUE ONE 2D VIP KL. 2 - 5 - 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 1 - 3:20 - 5:30
ALLIED KL. 10:40
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 8
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSL TAL KL. 1

XXX 3                                       KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 8 - 10:40
MONSTER TRUCKS KL. 1 - 3:20 - 5:40
COLLATERAL BEAUTY KL. 5:40 - 10:40
ROGUE ONE 2D KL. 8 - 10:40
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 1 - 3:20 - 5:30
FANTASTIC BEASTS 2D KL. 2:40 - 8

EGILSHÖLL
LA LA LAND                           KL. 8 - (9:40 (LAU)) - (9 (SUN)) - 10:40
ROMÉO ET JULIETTE ÓPERA KL. (5:55 (LAU))
XXX 3                KL. (5:30 (SUN)) - 8 - (10:40 (LAU)) - (10:20 (SUN))
LIVE BY NIGHT KL. (6 (SUN))
MONSTER TRUCKS             KL. (3:20 (LAU))   (1:20 - 3:40 (SUN))
ROGUE ONE 2D KL. 5:20
VAIANA ÍSL TAL 2D               KL. 1 - 2 - (3:20 (SUN)) - (5:40 (LAU))

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

XXX 3 KL. 5:40 - 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 10:35
MONSTER TRUCKS KL. 3
ROGUE ONE 2D KL. 5:20 - 8
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 3

AKUREYRI
XXX 3 KL. 5:30 - 8 - 10:20
LIVE BY NIGHT KL. 10:20
MONSTER TRUCKS KL. 5:30
THE GREAT WALL KL. 8
SYNGDU ÍSL TAL 2D KL. 3
VAIANA ÍSL TAL 2D KL. 3

KEFLAVÍK

FRÁ LEIKSTJÓRA ICE AGE

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

ROLLING STONE


Ben
Affleck

Elle
Fanning

Brendan
Gleeson

Zoe
Saldana

Sienna
Miller

Chris
Cooper

VIN DIESELVIN DIESELVIN DIESEL
Fullur skammtur af hasar,

spennu og gríni.


TOTAL FILM


NEW YORK DAILY NEWS

Will
Smith

Helen
Mirren

Kate
Winslet

Edward
Norton

FORSÝND UM HELGINA

M.A.

SPARBÍÓ KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

SÝND KL. 5, 8

SÝND KL. 8, 10.40

SÝND KL. 10.40

SÝND KL. 2, 4, 6

SÝND KL. 2 - ísl tal

SÝND KL. 2, 4.30 - ísl tal

SÝND KL. 6.50, 10

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

SÝND KL. 2 SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Moonlight 17:45, 20:00, 22:15
Eiðurinn ENG SUB  17:45
Lion  20:00
Graduation  20:00
Gimme Danger  22:30 
Embrace of the Serpent 22:30
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AFSLÁTTUR

AF VÖLDUM VÖRUM

Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind,
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri

50-70
ÚTSALA



Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Dóra könnuður 
kl. 10.00, 14.00 
og 18.00

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 K3 (9:52) 
07.55 Með afa 
08.05 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Doddi litli og Eyrnastór 
08.30 Mæja býfluga 
08.40 Tindur 
08.50 Nilli Hólmgeirsson 
09.15 Ævintýri Tinna 
09.40 Víkingurinn Viggó 
09.50 Grettir 
10.00 Stóri og litli 
10.10 Blíða og Blær 
10.35 Elías 
10.45 Pingu 
10.55 Kalli kanína og félagar 
11.15 Beware the Batman 
11.40 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 Friends 
15.15 Insecure 
15.45 Hugh’s War on Waste 
16.45 Satt eða logið 
17.25 Ísskápastríð 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Looney Tunes: Rabbits Run 
Skemmtileg teiknimynd um Kalla 
kanínu og vinkonu hans Lólu sem 
komast í hann krappan útaf ilm-
vatni sem gefur ekki aðeins góðan 
ilm heldur gerir þann sem notar 
það ósýnilegan. Upphefst æsi-
legur eltingaleikur frá New York til 
Parísar vegna þess að bæði FBI og 
skuggalegir aðilar vilja komast yfir 
þetta merkilega efni. 
20.20 The Sting 
22.30 The Nice Guys Gamansöm 
spennumynd frá 2016 með Ryan 
Gosling og Russel Crowe. Þar segir 
frá þeim Holland March og Jackson 
Healy sem búa í Los Angeles árið 
1977. March er einkaspæjari en 
Healy tekur að sér að lumbra á 
mönnum gegn greiðslu auðvitað. 
Tvímenningarnir þekkjast ekkert í 
byrjun sögunnar en þegar Healy er 
ráðinn til að lemja March breytist 
það og þótt það hljómi ótrúlega 
leiða þau fyrstu kynni til samstarfs 
þeirra á milli. 
00.20 Lost River 
01.55 Let’s Be Cops 
03.40 The Guest

16.30 One Born Every Minute UK 
17.20 Project Runway 
18.00 Baby Daddy 
18.25 Married 
18.50 Raising Hope 
19.15 The New Girl 
19.40 Modern Family 
20.05 Hell’s Kitchen USA 
20.50 Suburgatory 
21.15 Fresh off the Boat 
21.40 Generation Kill 
22.45 Homeland 
23.40 Bob’s Burgers 
00.00 American Dad 
00.25 Hell's Kitchen USA 
01.10 Suburgatory 
01.30 Fresh off the Boat 
01.50 Generation Kill 
02.50 Tónlist

07.00 Almost Famous 
09.00 All The Way 
11.10 The Golden Compass 
13.00 Coat of Many Colors 
14.25 Almost Famous 
16.30 All The Way 
18.40 The Golden Compass 
20.35 Coat of Many Colors 
22.00 The Intern 
00.00 The Martian 
02.20 A Haunted House 
03.45 The Intern

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka  
07.07 Ævintýri Berta og Árna  
07.12 Lundaklettur  
07.20 Sara og önd  
07.27 Ólivía  
07.37 Vinabær Danna tígurs  
07.49 Elías  
08.00 Molang  
08.03 Dóta læknir  
08.30 Úmísúmí  
08.53 Tré Fú Tom  
09.15 Hrói Höttur  
09.26 Skógargengið  
09.38 Uss-Uss!  
09.49 Lóa  
10.02 Alvinn og íkornarnir  
10.13 Flink  
10.15 Vinur í raun 
10.40 Útsvar  
11.50 Matador  
12.50 Kynningarþáttur Söngva-
keppninnar 2017 
13.25 Andri á flandri í túristalandi 
13.50 Vinur í raun 
14.15 Hvergi drengir 
14.40 Táknmálsfréttir 
14.50 Noregur – Makedónía 
16.50 Frakkland – Ísland 
18.40 KrakkaRÚV 
18.41 Krakkafréttir vikunnar 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Af fingrum fram 
20.35 Mean Girls 
22.10 HM í handbolta: Samantekt 
22.35 Oldboy 
00.15 Emperor 
01.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Telenovela 
10.15 Trophy Wife 
10.35 Younger 
11.00 Dr. Phil 
11.40 Dr. Phil 
12.20 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
13.00 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
13.40 The Voice Ísland (12:14) 
15.05 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
15.30 Emily Owens M.D. 
16.15 Parks & Recreation 
16.40 Growing Up Fisher 
17.05 30 Rock 
17.30 Everybody Loves Raymond 
17.55 King of Queens 
18.20 How I Met Your Mother 
18.45 The Biggest Loser 
19.30 The Biggest Loser 
20.15 Main Street 
21.50 The Hurricane 
00.20 Grosse Pointe Blank 
02.10 Monster’s Ball 
04.05 Killshot 
05.45 Síminn + Spotify

08.30 Abu Dhabi HSBC Golf 
Champion ship 
13.00 CareerBuilder Challenge 
17.00 Sony Open in Hawaii 
20.00 CareerBuilder Challenge

07.35 PL Match Pack 
08.05 La Liga Report 
08.35 Premier League Preview 
09.05 Þýski boltinn 
10.45 Enska 1. deildin 
12.25 Enska 1. deildin 
14.30 NFL Gameday 
15.00 NBA 
15.25 Domino’s-deild kvenna 
17.30 Premier League 
19.10 Premier League 
20.50 Premier League 
22.30 Premier League 
00.10 Premier League

07.00 NBA 
08.55 Domino’s-deild karla 
10.40 Domino’s-körfuboltakvöld 
12.20 Premier League 
14.50 Premier League 
17.20 Premier League 
19.30 Premier League 
21.10 Spænski boltinn 
22.55 NBA 
00.50 Þýski boltinn

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveins 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Stóri og litli 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Víkingurinn Viggó 
09.13 Zigby 
09.25 Skógardýrið Húgó 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
12.00 Strumparnir 
12.22 Hvellur keppnisbíll 
12.33 Stóri og litli 
12.45 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Víkingurinn Viggó 
13.13 Zigby 
13.25 Skógardýrið Húgó 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
16.00 Strumparnir 
16.22 Hvellur keppnisbíll 
16.33 Stóri og litli 
16.45 Gulla og grænjaxlarnir 
16.50 Víkingurinn Viggó 
17.00 Zigby 
17.25 Skógardýrið Húgó 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar   
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Lási löggubíll

#enski365#PL

365.is    Sími 1817

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 21. janúar

Swansea

12:20

Liverpool

Man. Utd

14:50

Stoke City

Hull City

16:20

Chelsea

Burnley

14:05

Arsenal

Tottenham

17:20

Man. City

Leicester

11:50

Southampton

#LIVSWA

#STKMUN

#CHEHUL

#ARSBUR

#MCITOT

#SOULEI

Sunnudagur 22. janúar
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HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

MEIRA EN 2000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

UPPÞVOTTAVÉLAR

Sjá allt 
úrvalið 
á ht.is

Fyrstur kemur 
– fyrstur fær!

OPIÐ!
OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT 

VIRKA DAGA 10 – 18 
OG LAUGARDAGA 11- 16

NOKKUR VERÐDÆMI

TAKMARKAÐ 
MAGN

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Philips, Panasonic og LG sjónvörp með allt að 200.000 kr. afslætti
Tvöfaldir LG kæliskápar með allt að 100.000 kr. afslætti
Ofnar, háfar og helluborð á allt að 60% afslætti
Philips Bluetooth hátalarar með allt að 75% afslætti
Oral-B rafmagnstannburstar frá 995 kr.
Fissler pottar og pönnur með allt að 60% afslætti
iRobot ryksuguvélmenni frá 39.995 kr.
Blendtec blandarar með 30% afslætti
Vestfrost þvottavélar með íslensku stjórnborði frá 29.995 kr.
Alsjálfvirkar kaffivélar frá 42.995 kr.
Mikið úrval af brauðristum, kötlum, samlokugrillum 
og öðrum smáraftækjum á frábærum verðum

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500



Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 08.47,12.47 
og 16.47

07.25 Waybuloo 
07.45 Elías 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.10 Kormákur 
08.25 Ævintýraferðin 
08.35 Zigby 
08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.55 Heiða 
09.20 Gulla og grænjaxlarnir 
09.35 Mæja býfluga 
09.50 Latibær 
10.15 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn 
10.30 Tommi og Jenni 
10.55 Teen Titans Go! 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.40 Þorláksmessutónleikar 
Bubba Morthens 
15.25 Gulli byggir 
15.50 Masterchef Professionals – 
Ástralía 
16.35 Flúr & fólk 
17.05 Landnemarnir 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 The Simpsons 
19.55 Satt eða logið Íslensk útgáfa 
af hinum geysivinsælu þáttum 
Would I lie to you? sem hafa slegið 
í gegn á Bretlandi undanfarin ár. 
Þáttastjórnandi er Logi Bergmann, 
og tveir fastir liðsstjórar, þau Katla 
Margrét Þorgeirsdóttir og Auðunn 
Blöndal. Í hverjum þætti keppa 
tvö þriggja manna lið. Þátturinn 
skiptist í þrjár umferðir. 
20.35 The Secret 
21.25 Wallander 
23.00 60 Minutes Vandaður þáttur 
í virtustu og vinsælustu frétta-
skýringaþáttaröð í heimi þar sem 
reyndustu fréttaskýrendur Banda-
ríkjanna fjalla um mikilvægustu 
málefni líðandi stundar og taka 
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk. 
23.45 Shameless Sjöunda syrpan 
af þessum bráðskemmtilegu 
þáttum um skrautlega fjölskyldu. 
Fjölskyldufaðirinn er forfallinn 
alkóhólisti, mamman löngu flúin 
að heiman og uppátækjasamir 
krakkarnir sjá um sig sjálfir. 
00.40 Eyewitness 
01.25 Draft Day 
03.15 Murder in the First 
04.00 Backstrom

15.25 Angie Tribeca 
15.50 Man Seeking Woman 
16.20 Last Man On Earth 
16.45 Schitt’s Creek 
17.10 Weird Loners 
17.35 Sullivan & Son 
18.00 The Goldbergs 
18.25 Married 
18.50 Raising Hope 
19.15 The New Girl 
19.40 Modern Family 
20.05 Bob’s Burgers 
20.30 American Dad 
20.55 Out There 
21.20 Longmire 
22.05 The Sopranos 
23.20 Grimm 
00.05 Bob’s Burgers 
00.30 American Dad 
00.55 Out There 
01.20 Longmire 
02.05 Tónlist

08.00 St. Vincent 
09.40 Roxanne 
11.25 She's Funny That Way 
13.00 The Second Best Exotic 
Marigold  Hotel 
15.00 St. Vincent 
16.40 Roxanne 
18.25 She’s Funny That Way 
20.00 The Second Best Exotic 
Marigold  Hotel 
22.00 Spy 
00.00 Only God Forgives 
01.30 Edge of Tomorrow 
03.20 Spy

07.01 Kioka 
07.07 Ævintýri Berta og Árna 
07.12 Lundaklettur 
07.20 Froskur og vinir hans 
07.30 Veistu hvað ég elska þig 
mikið 
07.42 Vinabær Danna tígurs 
07.52 Hæ Sámur 
07.59 Morgunland 
08.21 Nellý og Nóra 
08.29 Kúlugúbbarnir 
08.53 Klaufabárðarnir 
09.00 Disneystund 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.24 Sígildar teiknimyndir 
09.31 Gló magnaða 
09.53 Undraveröld Gúnda 
10.06 Chaplin 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Ronald Reagan 
11.25 David Bowie: Síðustu fimm 
árin 
13.00 Morgan Freeman: Saga guðs-
trúar 
13.50 Plastbarkamálið 
14.50 HM í handbolta: 16-liða úrslit 
16.40 Landakort 
16.50 Eftirlifendur fólksflutning-
anna miklu 
17.25 Menningin 2017 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Kóðinn – Saga tölvunnar 
18.30 Sirkussjómennirnir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Karlsefni 
20.10 Velkominn Þorri 
21.00 Fangar 
21.55 HM í handbolta: Samantekt

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.50 American Housewife 
10.15 The Mick 
10.35 Superstore 
11.00 Dr. Phil 
13.00 The Tonight Show 
14.20 The Biggest Loser 
15.50 The Office 
16.20 The Muppets 
16.45 Psych 
17.30 The Good Place 
17.50 No Tomorrow 
    
01.30 Law & Order 
02.15 The Affair 
03.00 The Walking Dead 
03.45 Intelligence

08.30 Abu Dhabi HSBC Golf 
Championship  
13.00 CareerBuilder Challenge 
17.00 Tournament of Champions 
20.00 CareerBuilder Challenge

08.00 Premier League 
09.40 Premier League 
11.20 Premier League 
13.00 Premier League 
14.40 Domino’s-deild kvenna 
16.20 Þýski boltinn 
18.00 Spænski boltinn 
19.40 Spænski boltinn 
21.45 Premier League 
23.25 Premier League

08.30 Premier League 
10.10 Premier League 
11.50 Premier League 
14.05 Premier League 
16.20 Premier League 
18.30 Premier League World 
19.00 NFL Gameday 
19.30 NFL 
23.00 NFL

07.00 Víkingurinn Viggó 
07.13 Zigby 
07.25 Skógardýrið Húgó 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveins 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Stóri og litli 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Víkingurinn Viggó 
11.13 Zigby 
11.25 Skógardýrið Húgó 
11.47 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
14.00 Strumparnir 
14.22 Hvellur keppnisbíll 
14.33 Stóri og litli 
14.45 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Víkingurinn Viggó 
15.13 Zigby 
15.25 Skógardýrið Húgó 
15.47 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveins 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.00 Strumparnir 
18.22 Hvellur keppnisbíll 
18.33 Stóri og litli 
18.45 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Smáheimar: Dalur týndu 
mauranna

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SÚPER
SUNNUDAGSKVÖLD

365.isAllt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag.  

 

 

 

WALLANDER
Spennandi sakamálamynd  í þrem hlutum með Kenneth Branagh í 
hlutverki rannsóknarlögreglumannsins Kurts Wallander sem er 
landsmönnum vel kunnur úr glæpasögum Hennings Mankell. Kurt 
er staddur í Suður-Afríku á lögregluráðstefnu og dregst inn í 
rannsókn á hvarfi sænsks ríkisborgara.

SATT EÐA LOGIÐ 
Satt eða logið er íslensk útgáfa af hinum geysivinsælu þáttum 
„Would I lie to you?” sem hafa slegið í gegn á Bretlandi undan-
farin ár. Stjórnandi þáttanna er Logi Bergmann og liðsstjórar eru 
þau Katla Margrét og Auðunn Blöndal. Þau fá svo til sín 
skemmtilega og lauflétta gesti í hvern þátt.

THE SECRET
Glænýir sannsögulegir 
spennuþættir í fjórum hlutum 
með James Nesbitt í aðal-
hlutverki. Breskir spennuþættir 
eins og þeir gerast bestir.

LONGMIRE
Spennuþættir um lögreglu-
stjóra sem snýr aftur til vinnu 
eftir lát konu sinnar. Hann á 
fullt í fangi með að sameina 
vinnu og einkalíf.

1. ÞÁTTUR AF 3.

SPY
Yfirmenn bandarísku leyni-
þjónustunnar uppgötva að 
stórhættuleg glæpadrottning 
hefur komist yfir öflugt vopn 
sem hún hyggst selja til 
hryðjuverkahóps.

3. ÞÁTTUR

GAMANMYND!
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verður framlag Íslands í 

Eurovision
Í gærkvöldi voru þau tólf lög sem valin voru til þátttöku í Söngvakeppninni 
2017 kynnt til leiks en rúmlega 200 lög bárust í keppnina. Mikil leynd hefur 
ríkt yfir lögunum sem taka þátt í ár en loksins hafa lögin tólf og flytjendur 

þeirra verið afhjúpaðir. Þetta eru lögin tólf sem koma til greina sem framlag 
Íslands í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem haldin verður í Kiev í 

Úkraínu dagana 9., 11. og 13. maí. Spennan magnast.

Eitt þessara laga  

Þú hefur 
dáleitt mig /  
Hypnotised

Flytjandi Aron Brink
Höfundar lags Þórunn Erna 

Clausen, Michael James Down og 
Aron Brink

Höfundar íslensks texta Þórunn 
Erna Clausen og William Taylor
Höfundar ensks texta Þórunn 

Erna Clausen og William 
Taylor

Mér við hlið 
/Make your way 

back home
Flytjandi Rúnar Eff

Höfundur lags Rúnar Eff
Höfundur íslensks texta  

Rúnar Eff
Höfundur ensks texta 

Rúnar Eff

Nótt / 
Tonight

Flytjandi Aron Hannes
Höfundur lags Sveinn Rúnar 

Sigurðsson
Höfundur íslensks texta Ágúst 

Ibsen
Höfundur ensks texta 

Sveinn Rúnar  
Sigurðsson

Til mín / 
Again

Flytjendur Arnar Jónsson og 
Rakel Pálsdóttir

Höfundur lags Hólmfríður Ósk 
Samúelsdóttir

Höfundur íslensks texta  
Hólmfríður Ósk Samúelsdóttir

Höfundur ensks texta  
Hólmfríður Ósk  
Samúelsdóttir

Áhugasamir geta hlustað á íslenskar og enskar útgáfur laganna á songvakeppnin.is.

Skuggamynd 
/ I’ll be gone

Flytjandi Erna Mist  
Pétursdóttir

Höfundur lags Erna Mist  
Pétursdóttir

Höfundur íslensks texta Guðbjörg 
Magnúsdóttir

Höfundur ensks texta Erna Mist  
Pétursdóttir

Bamm
baramm

Flytjandi Hildur
Höfundur lags Hildur 
Kristín Stefánsdóttir

Höfundur íslensks texta 
Hildur Kristín Stefánsdóttir

Höfundur ensks texta 
Hildur Kristín  
Stefánsdóttir

Þú og ég / 
You and I

Flytjendur Páll Rósinkranz 
og Kristina Bærendsen

Höfundur lags Mark Brink
Höfundur íslensks texta Mark 

Brink
Höfundar ensks texta Mark 

Brink og Þórunn Erna 
Clausen 

 

Hvað með 
það? / Is This 

Love?
Flytjandi Daði Freyr Pétursson

Höfundur lags Daði Freyr  
Pétursson

Höfundur íslensks texta Daði 
Freyr Pétursson

Höfundur ensks texta Daði 
Freyr Pétursson

Heim til þín / 
Get Back Home
Flytjendur Júlí Heiðar  

Halldórsson og Þórdís Birna  
Borgarsdóttir

Höfundur lags Júlí Heiðar  
Halldórsson

Höfundar íslensks texta Júlí Heiðar 
Halldórsson og Guðmundur Snorri 

Sigurðarson
Höfundar ensks texta Júlí Heiðar 

Halldórsson og Guðmundur 
Snorri Sigurðarson

Ég veit það / 
Paper

Flytjandi Svala 
Höfundar lags Einar Egilsson, 
Svala Björgvinsdóttir, Lester 

Mendez og Lily Elise
Höfundur íslensks texta Stefán 

Hilmarsson
Höfundar ensks texta 
Svala Björgvinsdóttir 

og Lily Elise

Ástfangin / 
Obvious Love

Flytjandi Linda Hartmanns
Höfundur lags Linda  

Hartmanns
Höfundur íslensks texta Linda 
Hartmanns og Erla Bolladóttir

Höfundur ensks texta 
Linda Hartmanns

Treystu á 
mig / Trust in me

Flytjandi Sólveig  
Ásgeirsdóttir

Höfundur lags Iðunn  
Ásgeirsdóttir

Höfundur íslensks texta  
Ragnheiður Bjarnadóttir
Höfundur ensks texta 

Iðunn Ásgeirsdóttir
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ÁFRAMÁFRAM

2.799 KR.

Við elskum HM í handbolta! Þess vegna er 
tilboð á Hot Wings meðan á mótinu stendur.
25 funheitir Hot Wings á aðeins: Mundu eftir 

Hot Wings 
sósunni!

25 HOT WINGS

ÍSLAND

PIPA
R

\
TBW

A
 • SÍA

 • 156249



„Þetta var nú svolítið fyndið. Ég 
prjónaði þessa peysu fyrir mörgum, 
mörgum árum síðan. Ég notaði 
hana sem útilegupeysu því að hún 
nær alveg niður á miðja kálfa og 
er hlý og góð. Svo minnkaði þetta 
útilegu stand á manni og þá 
var þessi peysa búin 
að liggja uppi í skáp 
hjá mér í mörg 
ár svo ég ákvað 
bara að taka af 
skarið og gefa 
hana í Rauða 
krossinn. Ég 
man ekki 
nákvæmar 
t í m a s e t n -
i n g a r ,  e n 
ég sá Björk í 
mótmælum í 
fréttunum og þá 
sá ég það að hún 
var komin í peys-

una – hún hlýtur að 
hafa keypt hana í 

Rauða kross-
inum, það er 
eina skýringin 
sem ég kann 
á  þ e s s u , “ 
segir Hrefna 
Einarsdóttir, 
prjónaáhuga-

kona sem rak heldur betur upp stór 
augu um árið þegar hún kom auga 
á Björk Guðmundsdóttur í peysu 
sem hún prjónaði einum þrjátíu 
árum áður, en þessu segir hún frá á 
Facebook nú fyrir stuttu.

„Það er alveg svolítið mikið langt 
síðan ég prjónaði hana. Ætli það 
hafi ekki bara verið í kringum 1986, 
jafnvel 1988. Það er saga í þessari 
peysu – hún var tekin með í margar 
útilegur. Dóttir mín fékk hana líka 
lánaða í einhverjar útilegur, þannig 
að þessi peysa hefur fengið að fara 
víða.

Ég hannaði hana bara sjálf, þetta 
er ekki eftir neinni uppskrift. Ég sett-
ist bara niður og prjónaði eina stóra 
og góða fyrir útilegu, það var mark-
miðið. Ég man ekki lengur hversu 
lengi ég var að prjóna þetta, það er 
orðið svolítið langt síðan, heil þrjá-
tíu ár – þetta dofnar í minningunni.“ 
stefanthor@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

Lífið í  
vikunni
15.01.17- 
21.01.17

hún hLýtur að hafa 
keypt hana í rauða 

krossinum, það er eina 
skýringin sem ég kann á 
þessu.

Listamenn sem munu 
hafa afþakkað boðið
Hátíðarhöld í tilefni þess að Donald 
Trump er að taka formlega við 
embætti forseta Bandaríkjanna 
fóru fram í vikunni. Nokkrir lista-
menn eru sagðir hafa afþakkað 
boð Trumps um að koma fram í 
tengslum við embættistökuna, 
þeirra á meðal  
Celine Dion, 
Elton John, 
Andrea 
Bocelli,  Moby,
Ice T og The 
Dixie Chicks.

grínverjinn umdeiLdur
Lífið renndi yfir feril Ladda í 

tilefni þess að hann fagnaði 70 
ára afmæli sínu í vikunni. „En 

aftur á móti heyrði ég að 
Grínverjinn hefði ekki 

fallið í góðan jarðveg 
hjá Kínverjum á 
Íslandi, en ég fann 
aldrei neitt fyrir því 
sjálfur,“ sagði Laddi 
aðspurður hvort 
fólk hafi tekið ein-

hverjum karakter illa í 
gegnum tíðina.

búinn að 
sLá í gegn í 
finnLandi
Myndband af  
Facebook-
síðunni Very 
Finnish Pro-
blems af Ara 
Eldjárn þar sem 
hann grínast 
með finnska og danska tungu fer um 
eins og eldur í sinu. „Ég er búinn að 
vera svolítið í Finnlandi að skemmta, 
hef farið þangað svona tólf sinnum í 
þeim tilgangi,“ segir Ari sem er greini-
lega búinn að slá í gegn í Finnlandi.

fjarsamband kom ekki 
tiL greina
Bloggarinn 
Móeiður 
Lárusdóttir 
er búsett í 
Bristol en 
hún býr þar 
ásamt kær-
asta sínum, 
fótboltamann- inum 
Herði Björgvini Magnússyni sem 
spilar með Bristol City. Hún sagði í 
viðtali við Lífið að fjarsamband hafi 
ekki komið til greina og því skellti 
hún sér hiklaust með honum út.

útilegupeysan komin   
    í hendur bjarkar
hrefna einarsdóttir prjónaði peysu fyrir þrjátíu árum í því skyni 
að nota hana í útilegum. Dóttir hennar notaði peysuna sömuleiðis í 
sama tilgangi en peysan endaði svo í höndunum á Björk.

Hrefna prjónaði peysuna eftir eigin höfði og í þeim tilgangi að nota í útilegur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Björk í peysunni 
sem Hrefna 

prjónaði.  
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mjúk og falleg  
„satin striped“ 
Policotton sængurföt.
Sængurver 140x200 cm
Koddaver 50x70 cm

Fullt verð: 6.490 kr.

DORMA HOME 
sængurföt

Aðeins 4.868 kr.

Svart eða brúnt 

PU-leður.  

Stærð: 80x90 H: 105 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

POLO
hægindastóll

ÚTSALA DORMA
NÚ Á FJÓRUM STÖÐUM 

Nýttu tækifærið

ÚTSALAN
í fullu fjöri

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 12–16 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

25%
AFSLÁTTUR

Aðeins 19.950 kr.

50%
AFSLÁTTUR

NATURE’S REST
heilsurúm m/classic botni

Verðdæmi 
120 x 200 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

af 120x 200 cm á meðan  
birgðir endast.

Svart PU  
leður á botni.

Aðeins 59.920 kr.

OPIÐ Á SUNNUDÖGUM Í 
DORMA SMÁRATORGI
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BÆJARLIND 16  |  KÓPAVOGI  |  SÍMI  553 7100 |  WWW.LINAN.IS  
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  11 - 18 |  LAUGARD.  11 - 16

ÚTSALA
10 - 50% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
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Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

Bakþankar

Þegar Menelás kóngur 
fékk Helenu fögru aftur 
að loknu Trójustríðinu 
vildi hann refsa henni á 
viðhlítandi hátt. Hann dró 

fram sverðið og hótaði henni lífláti. 
Helena kastaði þá af sér skikkjunni 
og beraði brjóstin. Menelás varð 
svo hugfanginn að hann lét sverðið 
falla, tók hana í faðminn og fyrirgaf 
henni.

Brjóst kvenna hafa ávallt verið 
tignuð og jafnvel tilbeðin. Í Ljóða-
ljóðunum er lofsöngur til brjóst-
anna og fjölmargar helgimyndir frá 
miðöldum sýna Jesúbarnið sjúga 
fagurlega skapað brjóst heilagrar 
guðsmóður. Gríska gyðjan Arte-
mis er venjulega sýnd með mikinn 
fjölda brjósta til að leggja áherslu 
á frjósemi og velsæld. Í Sturlungu 
er barmfagur kvenskörungur kall-
aður „knarrarbringa“. Þetta færir 
okkur heim sanninn um að áhugi á 
brjóstum er ekkert nýmæli.

Fjölmargar konur hafa þungar 
áhyggjur af stærð brjósta sinna og 
sköpulagi. Sá kvíði er sambærilegur 
við ótta karla út af lengd og lögun 
limsins. Auglýsingaiðnaðurinn gerir 
út á hin fullkomnu brjóst til að selja 
bæði bíla og betra líf. Lýtalæknar lifa 
ágætu lífi á brjóstadýrkun nútímans 
enda flykkjast konur til þeirra og 
greiða rúmlega hálfa milljón fyrir 
hinn fullkomna barm. Aðsóknin 
eykst stöðugt og yngri konum með 
hnarreist silíkonbrjóst fer hratt 
fjölgandi.

Nýlega var ung kona beðin að 
hylja brjóst sín í sundlaug til að gæta 
velsæmis. Í kjölfarið spratt upp 
fjörug umræða um kynjamismun-
un. Af hverju mega karlar vera berir 
að ofan en konur ekki? Brjóstin eru 
ekki kyntákn. Þetta er skemmti-
legt sjónarmið sem gengur reyndar 
þvert á brjóstadýrkun samtímans. 
En þetta eru vond tíðindi fyrir lýta-
lækna sem nú verða að minnka við 
sig bæði bílinn og sumarbústaðinn 
ef áhugi á brjóstum er hverfandi.

Um 
knarrarbringur

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

SUNNUDAGA KL. 20:00
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