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FrÍtt

Gleðilega páska
Opið alla páskana frá 8:00–24:00
Verslanir Lyfju Lágmúla og Smáratorgi verða opnar alla  
páskana, bæði föstudaginn langa og páskadag. 

Netverslunin er opin allan sólarhringinn.

lyfja.is

Árásir netþrjóta 
Sérfræðingar í 
netöryggismálum 
segja frá helstu 
aðferðum 
netþrjóta til árása 
og hlerana.➛30  

plús 2 sérblöð l Fólk  l atvinna *Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Heimskulegt skeyti 
Stefán 
Pálsson 
skrifar um 
frægt skeyti 
Þjóðverja.
➛32

Breytt líf Yrsu

mynd/lilja birgisdóttir

Glæpasagnahöfundurinn Yrsa 
Sigurðardóttir pakkar nokkrum 
sinnum í mánuði ofan í ferða-
tösku og ferðast um heiminn til 
að hitta aðdáendur sína. ➛ 22

Treystir leikriti lífsins
Sigrún Olsen um hugleiðslu.➛26

Samfélagsverðlaun



Passíusálmalestur í Hallgrímskirkju

Það var að vanda tilfinningaþrungin stund þegar Passíusálmarnir voru lesnir í Hallgrímskirkju í Reykjavík í gær. Breiður hópur rithöfunda las 
sálmana, þar á meðal voru Ármann Jakobsson, Bryndís Björgvinsdóttir, Einar Kárason og Kristín Steinsdóttir. Nemendur Tónskóla Þjóðkirkjunnar 
og Listaháskóla Íslands léku á Klais-orgel kirkjunnar eftir fimmta hvern sálm. Fréttablaðið/SteFán

Veður

Norðangola eða kaldi í dag og él 
norðan til á landinu en léttskýjað 
um landið sunnanvert. Frost 0 til 
5 stig, en hiti 0 til 5 stig sunnan og 
suðvestan til. sjá síðu 42

Grand Indókína
Víetnam, Laos og Kambódía | 14.- 31. okt.

Verð frá: 655.900 kr. 

og 12.500 Vildarpunktar.
Á mann m.v. 2 í herbergi.
Verð án Vildarpunkta: 665.900 kr. 
Fararstjóri er Héðinn Svarfdal Björnsson.

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

samfélag „Draumurinn er að endur
lífgun verði að skólaskyldu í fram
tíðinni á Íslandi,“ segir Elín Freyja 
Hauksdóttir, læknir og meðlimur 
í Björgunarfélagi Hornafjarðar, en 
bæjarráðið þar samþykkti að kaupa 
þrjátíu endurlífgunardúkkur á fundi 
sínum.

Endurlífgun hefur verið skylda í 
grunnskólum í Danmörku í nokkur ár 
og þegar tölur eru bornar saman um 
hversu margir fengu endurlífgun við 
hjartastopp utan spítala fyrir og eftir 
að verkefnið byrjaði, var niðurstaðan 
sláandi. Í ljós kom að helmingi fleiri 
í hjartastoppi fengu endurlífgun en 
áður og þriðjungi fleiri lifðu af.

Verkefnið ber heitið Kids save lives 
og er kjarni þessa verkefnis að kenna 
árlega börnum frá 12 ára aldri endur
lífgun, helst sem hluta af skólaskyld
unni og þannig stuðla að því að fleiri 
fullorðnir kunni rétt viðbrögð þegar 
á reynir.

„Þetta kostar lítið og að kenna 
krökkunum réttu handtökin fylgja 
engar aukaverkanir sem slíkar. Ég 
greip þetta á lofti eftir að hafa setið 
ráðstefnu hér á landi í september 
þar sem fjallað var um verkefnið. 
Draumurinn er að fleiri sveitarfélög 
taki þetta upp og þetta verði hluti 
af skólaskyldunni. Þegar á reynir 
verður þetta eðlilegt að kunna og að 
hjálpa náunganum,“ segir Elín.

Hún segir að sveitarfélagið sé það 
fyrsta á landinu sem taki verkefnið 
upp samkvæmt þeim skilgreining
um sem það hefur. „Ég veit að það 
hefur verið farið í einstaka bekki í 
Reykjavík en ekki í alla bekki í öllum 
skólunum. Við tókum sjöunda, átt
unda og níunda bekk á einum degi. 
Tíundi bekkur fær heilan dag með 

Rauða krossinum í maí eins og 
venjulega og því var hann undan
skilinn.“

Hún segir að börnin hafi staðið 
sig gríðarlega vel og það hafi verið 
skemmtilegt að sjá hvað þau náðu 
tækninni og taktinum fljótt. „Maður 
getur því ímyndað sér hvað þau væru 
orðin góð ef þetta væri gert árlega.

Það voru unglingar, sem ég hafði 
þjálfað í þetta verkefni, sem sáu um 
kennsluna. Jafningjafræðsla gefur í 
mörgum tilfellum betri árangur og 
þótti mér því upplagt að reyna það 
hér. Við vorum þeim svo þarna til 
halds og trausts og til tryggja að öll 
mikilvægu atriðin væru með.“ 
benediktboas@365.is

Dúkkurnar lífguðu 
upp á skólastarfið
Hornafjörður samþykkti að kaupa 30 endurlífgunardúkkur fyrir grunnskólann. 
Elín Freyja Hauksdóttir læknir sat ráðstefnu um endurlífgun í september og tók 
málin í sínar hendur. Hún vill að endurlífgun verði hluti af skólaskyldu.

Dúkkurnar eru einfaldasta útgáfan af endurlífgunardúkkum og hnoða allir 
nemendur í einu. MynD/elín Freyja

Ég veit að það hefur 
verið farið í einstaka 

bekki í Reykjavík en ekki í 
alla bekki í öllum skólunum.
Elín Freyja  
Hauksdóttir læknir

fiskeldi Hafrannsóknastofnun, 
Náttúrustofa Vestfjarða, Matís, 
Tilraunastöð Háskóla Íslands að 
Keldum og Landssamband veiði
félaga fengu úthlutað styrkjum úr 
Umhverfissjóði sjókvíaeldis – sjóðs 
sem er ætlað að stuðla að því að lág
marka umhverfisáhrif sjókvíaeldis.

Alls var úthlutað tíu styrkjum að 
upphæð 86,6 milljónir króna.

Þau verkefni sem unnið verður 
að eru flest á vegum Hafrannsókna
stofnunar. Stofnunin fær, ásamt 
Matís, styrk til að kanna erfðafræði
leg áhrif laxeldis á villta laxastofna 
annan til vöktunar á umhverfis
áhrifum sjókvíaeldis. Einnig til að 
meta burðarþol fjarða og sjókvía
eldissvæða og útbreiðslu laxfiska 
og umhverfisþátta vatnsfalla á Aust
fjörðum, þar sem áform eru um eldi 
upp á tugi þúsunda tonna af laxi.

Náttúrustofa Vestfjarða fær styrk 

til vöktunar á lús á villtum laxfisk
um á Vestfjörðum. Tilraunastöðin 
að Keldum til rannsókna á veirusýk
ingum í hrognkelsum og Landssam
band veiðifélaga til að kanna efna
hagsleg áhrif lax og silungsveiða á 
Íslandi. Akvaplanniva fær styrk til 
að rannsaka hrognkelsi sem nýtt eru 
til að éta laxalús í sjókvíum. – shá

Rannsóknir á fiskeldi 
styrktar um 86 milljónir

Flestir styrkirnir eru vegna nei-
kvæðra áhrifa fiskeldis, eða ótta við 
áhrif þess. Fréttablaðið/Pjetur

samfélag Hljómsveitin Sigur Rós 
hefur í samstarfi við kannabisfram
leiðandann Lord Jones hannað 
kannabissælgæti að nafni Wild Sigur
berry. Er um að ræða hlaup með virku 
efnunum í kannabis, THC og CBD.  
Er það til í þremur tegundum, með 
brómberja, jarðarberja og bláberja
bragði.

Frá þessu greina erlendir miðlar á 
borð við Pitchfork og Rolling Stone.

Ekki verður hægt að nálgast namm
ið í verslunum hér á landi enda er sala 
kannabisefna ólögleg á Íslandi. Til 
stendur að selja nammið í verslunum 
í Kaliforníu í Bandaríkjunum sem og á 
vefsíðu Lord Jones en kannabis er lög
legt í nokkrum ríkjum Bandaríkjanna.

Til að fagna nýju vörunni munu 
Sigur Rós og Lord Jones standa fyrir 
tónleikum í Hollywood á þriðjudag. 
Verður gestum boðið að smakka sæl
gætið.  – þea

Sigur Rós hannar 
kannabisnammi
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Byggjum á betra verði
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Gasgrill
Sunset Solo 3, 3ja brennara. 
Grillflötur: 628x406 mm. 
3000393

25.990kr
36.990kr

Gasgrill Q2200
Gasgrill á fótum, Grillflötur: 
39x54 cm, ryðfrír brennari.
3000378

59.900 kr

49.990kr

Þú sparar: 9.910 kr.

SÚPER TILBOÐ

Túlípanar
10 stk.

1.490 kr

1.299kr

Opið annan í páskum
í Skútuvogi kl. 10-17
Sjá nánar á husa.is

499kr

599kr

Vorerika

AUTHOR TROPHY 26"
Stell úr álblöndu, 3,3 kg. Skipting: Shimanoty21, 18 gírar, Tektro V 
bremsur. Dekk: Author Speed master 26"x2,0". Þyngd: 14,3 kg/19“.
3901410-1

Gasgrill
2ja brennara með hliðaborði.
Grillflötur: 50x36 cm.
3000225

Þú sparar: 5.000 kr.

15.990kr
20.990 kr

Hjólin eru komin
fyrir alla fjölskylduna

Trampolín 3,66 m
12 fet/3,66 m, 6 fætur með öryggisneti.
3900557

27.293kr
38.990 kr

30%
afsláttur

SÚPER TILBOÐ

39.900kr

Gasgrill Weber Q3200
Brennari: 6,35 kW/h—21.700 BTU. 
Grillflötur: 63x45 cm, ljós í handfangi.
3000380

Þú sparar: 9.000 kr.

73.990kr
82.990 kr

husa.is

Páskaliljur í potti
tet a tet

FRÁBÆRT VERÐ



Umboðsaðili Jeep á Íslandi - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433
www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

FÁGUN STAÐALBÚNAÐUR
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Öflugur, kraftmikill og ríkulega útbúinn
jeppi með frábæra aksturseiginleika.

Komdu og reynsluaktu.

Sjálfskiptur 9 þrepa
2,2 l dísel 185 hestöfl eða 200 hestöfl

Eyðsla 5,7 L/100 km*

Verð frá 6.990.000 kr.

jeep.is

Tölur vikunnar 09.04.2017 Til 15.04.2017

Þrjú í fréttum 
Lótushús, 
löggæsla og 
Smári
Sigrún Olsen
stofnandi 
Lótushúss
er handhafi 
Samfélags-
verðlauna 
Fréttablaðsins 
2017. Lótushús 
er hugleiðslu-og fræðslumiðstöð 
þar sem unnið hefur verið óeigin-
gjarnt starf í 17 ár. Boðið er upp á 
fjölda námskeiða án endurgjalds 
sem þúsundir hafa nýtt sér. Mark-
miðið er að hjálpa einstaklingum 
að tileinka sér jákvætt lífsviðhorf og 
byggja upp innri frið til að takast á 
við áskoranir dagslegs lífs.

Haraldur Johannessen 
ríkislögreglustjóri 
sagði að auka 
þyrfti getu 
íslensku lög-
reglunnar til 
að takast á 
við árás eins og 
í Stokkhólmi fyrir 
viku. Haraldur benti á að lögreglan 
hefði staðið frammi fyrir miklum 
niðurskurði á fjárveitingu frá hruni. 
Auk þess hefði lögreglumönnum 
fækkað um 100 á liðnum árum. 
Þörf væri á um 900 lögreglumönn-
um en þeir væru undir 700.

Oddný G. Harðardóttir
þingmaður Samfylkingarinnar
hvatti Gunnar Smára Egilsson til 
að bíða með að 
stofna Sósíalista-
flokkinn. Betra 
væri að leita 
ekki langt yfir 
skammt og 
styrkja Sam-
fylkinguna. Gunnar 
Smári sagði ekkert hafa dregið jafn 
mikið úr afli vinstri hluta íslenskra 
stjórnmála  og eilíft sameiningartal. 
Samfylkingin væri mesta eyðingar-
afl vinstrisins.

226 
dýr er hrefnuveiðikvóti 

Íslendinga árin 2016-2018.

2.042 
drengir fæddust á  
Íslandi í fyrra en

1.992 
stúlkur

75.000 
krónur er skráningargjald  

stúdenta Háskóla Íslands fyrir árið.

727 
konur greiddu meðlag árið 2016 

samanborið við 409 árið 2001.

86 
greindust með lekanda í fyrra.

1.400 
manns verða 

ráðnir í sumarstörf hjá 
Icelandair Group.

56 
milljarðar var markaðs-

verðmæti Haga metið í 
vikunni.

428 
milljónir króna 

var tap Reykjanes-
hafnar á liðnu ári.

heilbrigðismál Ísfirska lækn-
ingavörufyrirtækið Kerecis hefur 
gengið til samstarfs við alþjóðlega 
lyfjafyrirtækið Alvogen. Lyfjarisinn 
mun markaðssetja sáraroð Kerecis 
í Asíu, en það er nýtt til meðhöndl-
unar á þrálátum sárum, sem oft eru 
tilkomin vegna sykursýki.

Samstarf fyrirtækjanna nær fyrst 
um sinn til Suður-Kóreu, Taívans og 
Taílands. Þar verða vörur Kerecis, 
sem gerðar eru úr þorskroði, hluti af 
vöruframboði Alvogen sem ætlað er 
sérstaklega fyrir sjúkrahús.

Guðmundur Fertram Sigurjóns-
son, framkvæmdastjóri Kerecis, 
segir að opinberar tölur frá Alþjóða-
samtökum sykursjúkra (IMF) bendi 
til þess að ekki færri en níu milljónir 
manna þjáist af sykursýki í lönd-
unum þremur. Á sama tíma séu lík-
urnar fyrir því að einstaklingur með 
sykursýki missi útlim vegna sykur-
sýki tuttugu og fimm faldar miðað 
við þá sem ekki hafa sjúkdóminn. Á 
sama tíma þurfa 30 til 50% allra sem 
misst hafa útlim vegna sjúkdómsins 
að undirgangast aðra slíka aðgerð, 
en koma má í veg fyrir allt að 85% 
aflimana með réttri meðferð. Sárar-
oð Kerecis er einmitt til þess ætlað; 
að lækna þrálát sár sem annars valda 
því að læknum er nauðugur  einn 
kostur að aflima sjúklinga sína.

Það er aukinn áhugi hjá lyfja-
fyrirtækjum á vefjaviðgerð á heims-
vísu en fyrr í ár keypti lyfjarisinn 
Allergan vefjaviðgerðarfyrirtækið 
Lifecell fyrir 2,9 milljarða dollara. 
Lifecell byggir vörur sínar á svína- og 
líkhúð. Rætur Allergan eru að hluta 
íslenskar en Actavis keypti Allergan 
árið 2014 og breytti nafni hins sam-
einaða fyrirtækis í Allergan.

„Við erum samkeppnisaðili 
Lifecell og með betri tækni að okkar 
mati, en auðvitað komin miklu 
skemur á veg,“ segir Guðmundur. 
Hann segir jafnframt að 60% aflim-
ana vegna sykursýki á heimsvísu séu 
í Asíu.

„Á sama tíma hefur vara eins og 
okkar verið lítið notuð í álfunni 
og við teljum Alvogen réttan sam-
starfsaðila til að kynna okkar vöru 
á þessum stóra markaði,“ segir Guð-
mundur.

Í tilefni samningsins sagði for-

stjóri Alvogen, Róbert Wessman, 
að lyf og meðhöndlunarefni fyrir 
sykursýki og fylgikvilla séu vaxtar-
markaður sem Alvogen leggi áherslu 
á. „Samstarfssamningur Kerecis og 
Alvogen mun styrkja vöruframboð 
okkar á markaði fyrir sykursýki 
og bæta vöruframboð Alvogen á 
sjúkrahúshluta þessa mikilvæga 
markaðar,“ segir Róbert.

Fréttablaðið greindi frá því nýlega 
að góð reynsla af samstarfi Kerecis 
og bandarískra varnarmálayfirvalda 
hefur orðið til þess að síðar á þessu 
ári verður nýrri vöru fyrirtækisins 
hleypt af stokkunum. Nýja varan er 
til að meðhöndla skot- og brunasár. 
Vel hefur gengið að byggja upp sölu-
kerfi fyrirtækisins í Bandaríkjunum, 
byggt á þeim árangri sem samstarfið 
hefur skilað.

Kerecis hefur vaxið hratt undan-
farin misseri og leggur félagið 
megináherslu á Bandaríkjamarkað 
þar sem sáraroð félagsins er endur-
greitt hjá tryggingafélögum í öllum 
fylkjum. svavar@frettabladid.is

Samstarf um sölu sáraroðs  
í þremur löndum í Asíu
Lækningafyrirtækið Kerecis og lyfjafyrirtækið Alvogen hafa gengið til samstarfs um sölu sáraroðs í þremur 
Asíulöndum. Alvogen mun selja vörur Kerecis til sjúkrahúsa. Um 60% aflimana í álfunni er vegna sykur-
sýki. Koma má í veg fyrir aflimanir vegna sjúkdómsins í flestum tilfellum með réttri meðhöndlun.

Talið er að koma megi í veg fyrir 85% allra aflimana vegna sykursýki – ekki 
síst með réttri sárameðferð. Mynd/Kerecis

… vara eins og okkar 
hefur verið lítið 

notuð í álfunni og við teljum 
Alvogen réttan samstarfs
aðila til að kynna okkar 
vöru á þessum 
stóra markaði
Guðmundur 
Fertram Sigurjóns-
son, framkvæmda-
stjóri Kerecis
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AFSLÁTTUR AF

ÖLLUM MYRKVUNAR-

GARDÍNUM

AFSLÁTTUR AFÖLLUM DÚNSÆNGUM

20-50%

20-30%

FRÁBÆR TILBOÐ
GILDA AÐEINS LAUGARDAGINN 15.04.17

www.rumfatalagerinn.is

30%
AFSLÁTTUR AF

ÖLLUM SÓFUM

OG SVEFNSÓFUM



Fararstjóri: Hjalti Kristjánsson

Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790 | bokun@baendaferdir.is | Síðumúla 2, 108 RVK

Hjólað í Toskana

Í þessari töfrandi hjólaferð verður hjólað eftir fáförnum 
leiðum í gegnum Toskanahéraðið á Ítalíu, sem svo marga 
dreymir um að heimsækja. Við upplifum fagurt landslagið 
með öllum skilningarvitunum og njótum hins ljúfa lífs. 
Dagleiðirnar, sem spanna um 25-70 km, eru flestar 
miðlungserfiðar og ættu að henta velflestu hjólafólki. 

Verð: 224.900 kr. á mann í tvíbýli.   ÖRFÁ SÆTI LAUS
Mjög mikið innifalið!
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17. - 24. júní

Eigum til á lager ítalskt skrautjárn sem hentar í handrið o.�. 
Getum einnig sérpantað smíðajárn.

ÍTALSKT SMÍÐAJÁRN

Ingi@jarnprydi.is | Gsm: 822 1717

AfgAnistAn „Þessi árás var ómann
úðleg og grimmileg misnotkun á 
landi okkar,“ sagði Hamid Karzai, 
fyrrverandi forseti Afganistans, í 
gær um sprengjuárás Bandaríkja
hers á bækistöðvar ISIS í Nang
arharfylki þar í landi í vikunni.

H e r i n n  v a r p a ð i  s t æ r s t u 
sprengju, svokallaðri móður allra 
sprengja,  sem hann hefur nokk
urn tímann notað, að kjarnorku
sprengjum undanskildum, á bæki
stöðvarnar og samkvæmt afganska 
varnarmálaráðuneytinu féllu 36 
skæruliðar í árásinni.

Einna helst var um að ræða kerfi 
neðanjarðarganga. Samkvæmt tals
manni Ashraf Ghani, forseta Afgan
istans, var ISISherforinginn Siddiq 
Yar á meðal hinna föllnu. Sagði 
talsmaðurinn að skæruliðarnir í 
göngunum hafi komið frá Pakistan 
og væru að herja á fólk á svæðinu 
umhverfis bækistöðvarnar.

Abdullah Abdullah,  fram
kvæmdastjóri Afganistans, sagði á 
blaðamannafundi að fullt samráð 
hefði verið haft við afgönsku ríkis
stjórnina. Reynt hafi verið að forð
ast að skaða almenna borgara og að 
það virðist hafa tekist.  – þea

Karzai fordæmir 
sprengjuárásina

Árleg krossfesting

Kristnir Filippseyingar í bænum Cutud, norðan af höfuðborginni Maníla, leika eftir krossfestingu Jesú Krists á föstudaginn langa. Hefð er á meðal 
heittrúaðra kaþólikka á Filippseyjum að láta krossfesta sig og þola svipuhögg ár hvert til að minnast píslargöngu Jesú. Nordicphotos/AFp

reykmökkurinn eftir sprenginguna. 
Nordicphotos/AFp

norður-KóreA „Nýlega hefur 
spennan á milli Bandaríkjanna og 
SuðurKóreu annars vegar og Norð
urKóreu hins vegar aukist. Maður 
hefur það á tilfinningunni að átök 
gætu brotist út á hverri stundu,“ 
sagði Wang Yi, utanríkisráðherra 
Kína í gær.

Í vikunni var greint frá því að 
150.000 kínverskir hermenn væru 
staðsettir við landamærin að Norð
urKóreu, flotadeild bandaríska 
sjóhersins sigldi upp að Kóreu
skaga og suðurkóreski herinn væri 
með æfingar við landamærin.

Er talið að þessi aukni viðbún
aður sé vegna ótta um að Norður
Kórea ætli að ráðast í sína sjöttu 
kjarnorkuvopnatilraun í dag. Yrði 
það gert til að fagna fimm ára 
valdatíð leiðtogans Kim Jongun og 
105 ára fæðingarafmæli afa hans, 
eilífðarforsetans Kim IlSung.

Ef marka má orð Wangs óttast 
Kínverjar að möguleg átök myndu 
leiða til falls NorðurKóreu og í 
leiðinni mikilla vandamála við 
landamæri ríkjanna tveggja. Er 
talið að fall NorðurKóreu gæti leitt 
til gífurlegs flóttamannastraums til 
Kína.

Undanfarið hafa Kínverjar verið 
einu bandamenn NorðurKóreu 
þótt dregið hafi verulega úr þeim 
stuðningi. Meðal annars með 
nýlegu innflutningsbanni á norður
kóresk kol.

„Ég tel að allir aðilar ættu að vera 
vel á varðbergi í þessari stöðu. Við 
köllum eftir því að allir aðilar forð
ist það að ögra og ógna hver öðrum. 
Hvort sem það væri í orði eða með 
aðgerðum. Jafnframt verði forðast 
að staðan verði svo slæm að ekki 

verði aftur snúið,“ sagði Wang.
Aðgerðir Bandaríkjahers undir 

stjórn varnarmálaráðherrans James 
Mattis og forsetans Donalds Trump 
hafa ekki verið til þess fallnar að 
draga úr ótta Kínverja. Á síðustu 
dögum hefur herinn varpað risa

vaxinni sprengju á herbúðir ISIS 
í Afganistan og skotið 59 Toma
hawkeldflaugum á sýrlenskan 
herflugvöll.

Þá hefur Trump tjáð sig á Twitter 
og sagt Bandaríkin tilbúin til þess 
að leysa „NorðurKóreuvandann“ 
ein síns liðs ef Kínverjar vilja ekki 
aðstoða.

Í viðtali við Associated Press 
sagði Han Song Ryol, utanríkisráð
herra NorðurKóreu að ríkisstjórn 
Trumps yrði æ grimmari og árásar
gjarnari gagnvart NorðurKóreu. Þá 
greindi BBC frá því í gær að stofn
un nátengd utanríkisráðuneyti 
NorðurKóreu varaði við því að 
allsherjar kjarnorkustyrjöld væri 
yfirvofandi. thorgnyr@frettabladid.is

Kínverjar uggandi yfir 
ástandinu á Kóreuskaga
Utanríkisráðherra Kína segir að átök gætu brotist út hvað úr hverju. Kínverjar 
skora á alla aðila að auka spennuna ekki. Bandaríkin sigla upp að Kóreuskaga 
og hafa sýnt mátt sinn undanfarið. Átök gætu leitt til flóttamannstraums. 

Norðurkóreskur hermaður lítur áhyggjufullum augum í átt að kínversku 
landamærunum. Nordicphotos/AFp

Maður hefur það á 
tilfinningunni að 

átök gætu brotist út á hverri 
stundu.

Wang Yi, utanríkisráðherra Kína
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Lambakjöt af 
nýslátruðu

Við 
úrbeinum, 

fyllum, snyrtum 
og sögum 

fyrir þig

PÁSKASTEIKINA FÆRÐU 
Í KJÖTBORÐI NÓATÚNS

Frábært úrval fyrir matgæðinga

Opnunartími um páskana
08-20
LOKAÐ
8-20

LAUGARDAGUR 15.APRÍL 
PÁSKADAGUR
ANNAR Í PÁSKUM    

2.899
Fyllt lambalæri með 

villisveppum og trönuberjum

1.499 Lambalæri á tilboði

6.999 Íslensk nautalund á tilboði

kr./kg
kr./kg kr./kg

Samgöngur Hjólreiðamenn ollu 91 
umferðarslysi þar sem ökumenn bif-
reiða slösuðust á síðasta ári. Aðeins 
slæm færð eins og hálka, ísing, krapi og 
vatnsagi ollu fleiri slysum á síðasta ári. 
Þetta má sjá í slysaskýrslu Samgöngu-
stofu fyrir árið 2016 sem birtist í gær. 
Lítið er um gleðifréttir í skýrslunni og 
raunar segir þar að árið 2016 hafi verið 
mjög slæmt ár í umferðinni á Íslandi. 
Samkvæmt tölunum var ekið 10 
sinnum á hjólreiðamann á síðasta ári. 
Þó er bent á að sérstaklega megi gera 
ráð fyrir að slys á hjólreiðamönnum 
séu vanskráð.

„Við viljum taka á þessari umferðar-
menningu og það er stundum eins og 
menn átti sig ekki á því hvernig á að 
haga sér, bæði þeir sem eru hjólandi 
og akandi,“ segir Magnús Rannver 
Rafnsson, varaformaður Hjólreiða-
sambands Íslands. Hann bendir á að 
hann hafi ekki séð skýrsluna en segir 
að samlíf hjólreiðamanna og bíla sé 
ekki upp á það besta.

Ný stjórn er tekin við í sambandinu 
og vill hún taka samlífið upp á hærra 
plan samkvæmt Magnúsi. „Maður veit 
að þetta er ekki í góðum farvegi. Það 
er búin að vera mikil aukning í hjól-
reiðum og er ég sjálfur að vinna að 
nýju regluverki í kringum íþróttina. 
Það gengur þó nokkuð erfiðlega því 
pólitíkin er erfið og sumir þar sem vilja 
bara halda hlutunum eins.“

Magnús segir að trúlega þyrfti að 
gefa út bækling þar sem hjólreiða-
reglur væru útskýrðar. „Hjól mega vera 
á götunum en það er ekki gert ráð fyrir 
þeim á íslenskum götum. Það er ekki 
heldur gert ráð fyrir hröðum hjólum 
á gangstígum því þar eru vegfarendur. 

Einn liður í þessu er að gera hjól-
reiðavegakerfi með umferðarljósum. 
Þá þyrfti ekki að fara í kringum alla 
Reykjavík til að komast til vinnu.“ 
benediktboas@365.is  

Aðeins slæm færð veldur fleiri 
slysum en hjólreiðamenn

Fimm helstu orsakir

Slæm færð  143
Hjólreiðamaður  91
Biðskylda ekki virt  59
Ekið gegn rauðu ljósi  54
Of stutt bil á 
 milli bifreiða  50

aldraðir Lífeyrissjóður bænda varar 
við frumvarpi Benedikts Jóhannes-
sonar fjármálaráðherra, sem miðar að 
því að fella úr gildi sérlög um sjóðinn. 
Munu  lífeyrisréttindi á þriðja þúsund 
kvenna skerðast sem verður ekki við 
unað.

Lífeyrissjóður bænda tók til starfa 
árið 1971 og fengu aðeins karlmenn 
aðgang að sjóðnum. Árið 1984 fengu 
konur aðgang. Sama ár fengu karlar 
bréf þar sem þeir gátu óskað eftir 
því að réttindum þeirra yrði skipt 
til helminga með eiginkonu þeirra. 
Konur í stétt bænda voru ekki spurðar.

„Ég hef verið foxill út í sjóðinn 
síðan 1984,“ segir Sólrún Ólafsdóttir, 
ellilífeyrisþegi og fyrrverandi bóndi á 
Kirkjubæjarklaustri. 

„Ég held að sjaldan í lífinu hafi verið 
gert jafn lítið úr mér.“

Sett voru í lögin sérákvæði til að 
tryggja rétt kvenna við fráfall maka. 
„Á tímum krafna um jafnrétti er eðli-
legt að benda á að ef lögin yrðu felld 
úr gildi, væri verið að skerða réttindi 
maka bænda, í flestum tilvikum er 
um konur að ræða,“ segir Ólafur K. 
Ólafs, framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs 
bænda. sveinn@frettabladid.is

Lífeyrisréttindi 
á þriðja þúsund 
kvenna í hættu

Alls var ekið á tíu hjólreiðamenn á síðasta ári samkvæmt skýrslunni. 
 FréttABlAðið/AntOn Brink

lífeyrissjóður bænda varar við frum-
varpinu.  FréttABlAðið/StEFán

Í slysaskýrslu Sam-
göngustofu kemur fram 
að hjólreiðamenn valda 
næst flestum umferðar-
slysum þar sem meiðsli 
verða. Samlífið milli 
þeirra sem eru akandi og 
hjólandi er slæmt. 
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Sviðsstjóri matssviðs 

Menntamálastofnun stuðlar að framförum í þágu menntunar í samræmi við stefnu stjórnvalda, bestu 
þekkingu og alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víðtæku hlutverki við mat á menntun, þróar og miðlar 
námsgögnum til nemenda og veitir margskonar þjónustu við menntakerfið. 

Auglýst er laus til umsókna staða sviðsstjóra matssviðs hjá Menntamálastofnun. Um er að ræða fullt 
starf. Sviðsstjóri vinnur að því að ná fram markmiðum stofnunarinnar og sér til þess að stefna, gildi og 
framtíðarsýn hennar endurspeglist í daglegri starfsemi.  Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart forstjóra á 
starfi sviðsins og á daglegri framkvæmd verkefna.  Hann veitir faglega forystu á starfssviði sínu og hefur 
eftirlit með og tryggir að verkefni uppfylli kröfur um gæði og verklag. Sviðsstjóri mótar starfsumhverfi 
sem stuðlar að og hvetur til framþróunar og nýsköpunar í starfsemi stofnunarinnar og stuðlar að 
jákvæðum samskiptum og góðri samvinnu innan hennar. 

Verkefni og ábyrgð:  

 Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
o Stjórn prófagerðar og námsmats, alþjóðlegra kannana, ytra mats á skólum og 

öflunar, greiningar og miðlunar tölulegra gagna.  
o Ytra stofnanamati á leik-, grunn- og framhaldsskólum. 
o Öflun, úrvinnslu og greiningu gagna um menntakerfið og miðlun þeirra til stjórnvalda, 

alþjóðlegra aðila, skóla og almennings. 
 Sviðsstjóri hefur yfirumsjón með 

o Gerð, fyrirlögn og úrvinnslu samræmdra prófa, aðgangsprófa háskóla og stöðuprófa. 
o Framkvæmd og úrvinnslu alþjóðlegra kannana, PISA og TALIS og vinnslu alþjóðlegra 

verkefna, s.s. Eurydice og Youthwiki.  
 Sviðsstjóri sinnir upplýsingagjöf og ráðgjöf til opinberra aðila og veitir leiðbeiningar til 

skólastjórnenda, kennara, nemenda og foreldra um nýtingu gagna og rannsókna til þróunar 
og stefnumótunar. 

 Stuðlar að því að viðeigandi sérfræðiþekking sé til staðar innan sviðsins. 

 
Menntunar- og hæfnikröfur 

 Háskólamenntun við hæfi, t.d. á sviði stjórnunar, kennslu- og uppeldisfræði, félagsvísinda, 
sálfræði og/eða tölfræði og greiningar  

 Haldgóð stjórnunarreynsla, góðir samskiptahæfileikar og leiðtogahæfni.  
 Þekking og reynsla af skólastarfi og hæfni við nýtingu greininga og prófa við umbætur í 

menntun. 
 Þekking og reynsla af námsmati og prófagerð, gæðamati, greiningu og úrvinnslu prófa og 

tölulegra gagna 

Lögð er áhersla á að sviðstjóri búi yfir hæfni í stjórnun og skipulögðum vinnubrögðum, hafi hæfileika 
til skapandi starfs og innleiðingar nýjunga. Hafi reynslu af mannaforráðum og að bera ábyrgð á 
verkefnaskilum. 

Auglýst er laus til umsókna staða sviðsstjóra matssviðs hjá Menntamálastofnun. Um er að ræða fullt starf. 
Sviðsstjóri vinnur að því að ná fram markmiðum stofnunarinnar og sér til þess að stefna, gildi og framtíðarsýn 
hennar endurspeglist í daglegri starfsemi.  Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart forstjóra á starfi sviðsins og á 
daglegri framkvæmd verkefna.  Hann veitir faglega forystu á starfssviði sínu og hefur eftirlit með og tryggir 
að verkefni uppfylli kröfur um gæði og verklag. Sviðsstjóri mótar starfsumhverfi sem stuðlar að og hvetur til 
framþróunar og nýsköpunar í starfsemi stofnunarinnar og stuðlar að jákvæðum samskiptum og góðri 
samvinnu innan hennar.

Umsóknir
Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt upplýsingum um umsagnaraðila. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: sviðsstjóri matssviðs. Öllum umsóknum verður svarað. 
Launa- og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.  

Nánari upplýsingar veitir Arnór Guðmundsson, forstjóri  í síma 514-7500,  
netfang: arnor.gudmundsson@mms.is.

Umsóknafrestur er til og með 5. maí 2017.

Verkefni og ábyrgð: 
• Sviðsstjóri ber ábyrgð á
 o Stjórn prófagerðar og námsmats, alþjóðlegra   
  kannana, ytra mats á skólum og öflunar,  
  greiningar og miðlunar tölulegra gagna. 
 o Ytra stofnanamati á leik-, grunn- og  
  framhaldsskólum.
 o Öflun, úrvinnslu og greiningu gagna um  
  menntakerfið og miðlun þeirra til stjórnvalda,   
  alþjóðlegra aðila, skóla og almennings.
• Sviðsstjóri hefur yfirumsjón með
 o Gerð, fyrirlögn og úrvinnslu samræmdra prófa,  
  aðgangsprófa háskóla og stöðuprófa.
 o Framkvæmd og úrvinnslu alþjóðlegra kannana,  
  PISA og TALIS og vinnslu alþjóðlegra verkefna,  
  s.s. Eurydice og Youthwiki. 
• Sviðsstjóri sinnir upplýsingagjöf og ráðgjöf til opin 
 berra aðila og veitir leiðbeiningar til skólastjórn - 
 enda, kennara, nemenda og foreldra um nýtingu  
 gagna og rannsókna til þróunar og stefnumótunar.
• Stuðlar að því að viðeigandi sérfræðiþekking sé til  
 staðar innan sviðsins.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun við hæfi, t.d. á sviði stjórnunar,  
 kennslu- og uppeldisfræði, félagsvísinda, sálfræði  
 og/eða tölfræði og greiningar 
• Haldgóð stjórnunarreynsla, góðir samskipta 
 hæfileikar og leiðtogahæfni. 
• Þekking og reynsla af skólastarfi og hæfni við   
 nýtingu greininga og prófa við umbætur í menntun.
• Þekking og reynsla af námsmati og prófagerð,   
 gæðamati, greiningu og úrvinnslu prófa og  
 tölulegra gagna

Lögð er áhersla á að sviðstjóri búi yfir hæfni í 
stjórnun og skipulögðum vinnubrögðum, hafi 
hæfileika til skapandi starfs og innleiðingar nýjunga. 

Hafi reynslu af mannaforráðum og að bera ábyrgð á 
verkefnaskilum.

Sviðsstjóri matssviðs

Menntamálastofnun stuðlar að framförum í þágu menntunar í samræmi 
við stefnu stjórnvalda, bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið. Stofnunin 
sinnir víðtæku hlutverki við mat á menntun, þróar og miðlar námsgögn
um til nemenda og veitir margskonar þjónustu við menntakerfið.

Opið fyrir umsóknir til 30. apríl
Nánar á: hr.is/meistaranam

18. apríl kl. 12 -13 í stofu M101

Velkomin á opinn kynningarfund um  
meistaranám í tölvunarfræði 
við Háskólann í Reykjavík

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

byggðamál Hugur fylgir ekki máli 
hjá forsvarsmönnum HB Granda í 
viðræðum fyrirtækisins við Akra-
nesbæ um leiðir til að halda starf-
semi áfram í bænum – um „algjörar 
sýndarviðræður“ er að ræða,“ segir 
Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness.

„Það er ekki hægt að lesa neitt 
annað út úr viðtölum við for-
stjórann og skrif fyrirtækisins að 
það sé fyrir löngu búið að taka 
þessa ákvörðun. Því er ekkert sem 
stendur eftir annað, en að ekkert sé 
raunverulega að baki þessum við-
ræðum. Ég óttast það mjög,“ segir 
Vilhjálmur.

Vilhjálmur vísar hér til viðtals við 
nafna sinn Vilhjálmsson, forstjóra 
HB Granda, í sjávarútvegstímaritinu 
Ægi. Þar segir forstjóri HB Granda 
að hagræðingin sem felst í því að 
hætta vinnslu á Akranesi sé svo ótví-
ræð að ekki sé hægt að horfa fram 
hjá henni. Þess vegna verði vart hjá 
áformum um að hætta vinnslunni 
og færa hana til Reykjavíkur kom-
ist. Hann slær þó þann varnagla að 
niðurstaða viðræðna fyrirtækisins 
við Akranesbæ og Faxaflóahafnir 
verði að liggja fyrir áður en endan-
lega verði tekin ákvörðun en þegar 
allt komi til alls sé það samfélagsleg 
skylda fyrirtækisins að reka fyrir-
tækið með hagnaði og gefa þannig 
til baka til samfélagsins.

Frá sjónarhóli Vilhjálms Birgis-
sonar er þó ljóst að 99,9% líkur séu 
á því að viðræðurnar við bæjar-
yfirvöld séu yfirvarp – ákvörðun 
um lokun á Akranesi hafi þegar 
verið tekin, segir Vilhjálmur vegna 
málsins.

Hann rifjar það upp að árið 2002 
var 167 þúsundum tonna landað á 
Akranesi og 350 manns unnu hjá 

fyrirtækinu Haraldi Böðvarssyni, 
sem á þeim tíma var stærsti launa-
greiðandi í fjórðungnum.

Í viðtalinu í Ægi, sem og í viðtali 
við Viðskiptablaðið á miðvikudag-
inn var, kemur fram, eins og þegar 
málið kom upp í fyrstu, að skip HB 
Granda hafa landað afla sínum í 
Reykjavík og þúsundir tonna verið 
flutt landleiðina til Akraness til 
vinnslu, og síðan til baka aftur til 
útflutnings í gámum eða í flug í 
Keflavík. Þetta fyrirkomulag hafi 
borið sig fram til þessa þótt óhag-
kvæmt sé en nú blasi töluvert tap 
við starfseminni í óbreyttri mynd.

„Ég sé í sjálfu sér ekki hvernig það 
á að geta orðið breyting á þessum 
áformum eða hvernig menn ætla að 
geta afstýrt þessum áformum núna. 
Menn geta sett upp framtíðarsýn 
með ýmsum hætti en þetta blasir 
við okkur núna og ég sé ekki nein 
úrræði sem gætu komið í veg fyrir 
þessi áform,“ segir Vilhjálmur Vil-
hjálmsson í viðtali við Viðskipta-
blaðið, en yfirstandandi viðræður 
snúa að uppbyggingu hafnarmann-
virkja á Akranesi.
svavar@frettabladid.is

Segir viðræður 
án innihalds
Viðtöl við forstjóra HB Granda eru sögð sýna að við-
ræður fyrirtækisins við bæjaryfirvöld á Akranes um 
framtíð landvinnslu séu sýndarmennska. Ákvörðun 
um að hætta henni liggur fyrir og ekkert fær henni í 
raun breytt, segir formaður Verkalýðsfélags Akraness.

Málið snýst um tæp 100 störf í fiskvinnslu á Akranesi sem munu tapast. 
FréttAblAðið/Eyþór

Það er ekki hægt að 
lesa neitt annað út 

úr viðtölum við forstjórann 
og skrif fyrirtækisins að það 
sé fyrir löngu búið að taka 
þessa ákvörðun.
Vilhjálmur Birgisson,  
formaður Verka-
lýðsfélags Akraness
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Costco Wholesale  er vöruhús og meðlimaklúbbur, sem leggur metnað sinn í að bjóða meðlimum sínum hágæða 
vörur og þjónustu á lægsta mögulega verðinu.

Þér er heimilt að sækja um fyrirtækjaaðild, ef þú átt eða rekur fyrirtæki.Til þess að gerast meðlimur 
hjá Costco, og byrja að spara, er nauðsynlegt að framvísa kennitölu fyrirtækis. 
Árgjald fyrirtækjaaðildar er 3800 kr. með vsk og með aðildinni fylgir aukakort fyrir maka, 
sambýling eða fjölskyldumeðlim, 18 ára eða eldri, með sama heimilisfang.

Öllum einstaklingum, 18 ára og eldri, er heimilt að sækja um einstaklingsaðild.
Árgjald einstaklingsaðildar er 4800 kr. með vsk og með aðildinni fylgir aukakort fyrir maka, 
sambýling eða fjölskyldumeðlim, 18 ára eða eldri, með sama heimilisfang.

Sækið um aðild og fáið gjafabréf 
í Costco og njótið sértilboða!*

Skráning aðildarumsókna er hafin
á www.costco.is

Skráningarskrifstofur í Kauptúni eru opnar mánudaga til laugardaga 10-19 og sunnudaga 10-18.

Fyrirtækjaaðild

Einstaklingsaðild

Costco Iceland, Kauptún 3, 210 Garðabær   -   Sími 532 5555   -   Netfang costco@costco.is   -   www.costco.is

*Tilboðið gildir þegar þú sækir um aðild í Kauptúni fyrir kl: 20:30 þann 22. maí 2017. Tilboðið er einungis hægt að nýta fyrsta
aðildarárið. Bara eitt gjafakort er í boði fyrir hvert heimili. Tilboðið er ekki hægt að yfirfæra á aðra meðlimi og gildir ekki með öðrum 
tilboðum. Gjafakortin er ekki hægt að innleysa fyrir reiðufé. Costco tekur við greiðslum í formi reiðufjár, kreditkorta eða debetkorta. 
Til þess að nýta tilboðið er nauðsynlegt að vera með aðild. 

*Tilboðið gildir þegar þú sækir um aðild í Kauptúni fyrir opnunardag. Tilboðið er einungis hægt að nýta fyrsta aðildarárið.
Eitt gjafabréf er í boði fyrir hvert heimili. Tilboðið er ekki hægt að yfirfæra á aðra meðlimi og gildir ekki með öðrum tilboðum. 
Gjafabréfin er ekki hægt að innleysa fyrir reiðufé. Costco tekur við greiðslum í formi reiðufjár, kreditkorta eða debetkorta. 
Til þess að nýta tilboðið er nauðsynlegt að vera með aðild.
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Þorsteinsdóttir
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Mín skoðun Logi Bergmann
Tæpum 
tveimur árum 
og tveimur 
heilbrigðis-
ráðherrum 
síðar ryk-
fellur skýrsl-
an enn í 
skúffu í 
ráðuneytinu"
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Austurveri
Opið í Lyfjum & heilsu
Austurveri kl. 10 til 
miðnættis yfir páskana.
Lokað páskadag.

PáskaopnunPáskaopnun

Í dag er laugardagur. Það er kannski ekkert frétt-
næmt, enda er laugardagur um páskahelgi ein-
hvern veginn algjört aukaatriði, klemmdur milli 

leiðinlegasta dags æsku minnar og páskadags.
Föstudagurinn langi nútímans er svo sem ekkert 

sérstaklega merkilegur lengur. Þegar börnin manns 
spyrja hvað sé svona langt við hann verður frekar 
fátt um svör og maður leiðist út í einhverjar sagn-
fræðilegar skýringar. Og þvílíkar skýringar!

Þegar ég var barn var þessi dagur sá leiðinlegasti 
af þeim öllum. Unglingur á hápunkti gelgjuskeiðsins 
var hrein skemmtun við hliðina á þessum degi. Allir 
gerðu allt sem þeir gátu til að tryggja 100% leiðindi.

Samsæri fjölmiðla
Sjónvarpið (þessi eina rás) var jafnvel leiðinlegra en 
venjulega á hátíðisdögum (sem var í raun talsvert 
afrek). Óperur, leiknar biblíusögumyndir og kannski 
gamalt sænskt sjónvarpsleikrit, til að tryggja full-
kominn árangur. Við áttum að upplifa þjáningar 
Krists með leiðinlegu sjónvarpsefni.

Í útvarpinu var bannað að leika alla tónlist sem 
innihélt ekki fiðlur. Bara sorglega og ámátlega tónlist 
sem lét þögn hljóma eins og hina raunverulegu guðs-
gjöf. Og já. Það var bara ein rás sem var reyndar alltaf 
leiðinleg, en aldrei af jafn mikilli áfergju og þennan 
dag.

Lok, lok og læs
Það var allt lokað. Allt. Allar búðir, allar sjoppur, 
allar bensínstöðvar. Allt. Þess vegna var enginn á 
ferli nema kannski nokkrir soltnir útlendingar sem 
botnuðu ekkert í því að þetta undarlega land hafði 
bara bókstaflega skellt öllu í lás. Reyndar voru ein-
hverjar flökkusögur um að lúgan á BSÍ væri opin en 
ég veit ekki hvort sviðakjammi hefði gert mikið fyrir 
þessi grey. Hafið í huga að á þessum tíma þótti stór-

merkilegt að sjá ferðamann á Íslandi.
Ég var reyndar einn af þeim heppnu. Við bræð-

urnir þurftum ekki að klæða okkur í spariföt og 
við máttum fara út í fótbolta, ef það var ekki allt á 
kafi í snjó. Sumir voru ekki svo heppnir. Máttu ekki 
gera neitt nema sitja og tryggja hámarkslengd út úr 
þessum föstudegi.

Ég sór þess samt eið að þegar ég eignaðist börn 
myndu þau fá að gera allt sem þeim dytti í hug 
þennan dag. Engin spariföt, engin matarboð, ekkert 
vesen.

Í fyrra lögðu þingmenn Pírata og Bjartrar fram-
tíðar fram frumvarp um afnám helgidagafriðar. 
Biskupinn var ekki mjög spenntur fyrir því, en 
Prestafélag Íslands var á þeirri skoðun að sérstakar 
reglur um helgidagafrið ættu ekki við í nútímasam-
félagi þar sem fólk aðhylltist mismunandi trúar- 
og lífsskoðanir. Mér fannst sú afstaða prestanna 
merkileg, fyrir margra hluta sakir, þótt ég sé reyndar 
á sömu skoðun og BSRB í umsögn sinni um frum-
varpið: Að breytingar ættu ekki að hafa nein áhrif 
á ákvæði kjarasamninga. Það er nefnilega sama 
hvaðan gott kemur.

Þótt frumvarpið hafi ekki gengið í gegn virðast 
margir hafa svipaðar hugmyndir um helgidagafrið. 
Smám saman eru hlutirnir að breytast. Það er hægt 
að fara í bíó á föstudaginn langa. Og sund. Það er 
hægt að kaupa mjólk og brauð og sinnep og súrsaðar 
gúrkur. Ferðamenn fá að borða á veitingastöðum, 
sem er kannski eins gott fyrst að það er endanlega 
búið að loka lúgunni á BSÍ. Ríkið er að vísu lokað en 
við skulum kannski ekki alveg missa okkur í þessu.

En stundum er ágætt að rifja upp hvernig þetta 
var allt saman áður, þegar föstudagurinn langi var 
engu líkur. Það hefði samt verið gaman ef fólk hefði 
lagt jafn mikinn metnað í að láta sumardaginn fyrsta 
standa undir nafni.

Föstudagurinn laaaangi

Krabbameinsáætlun mun líta dagsins 
ljós fljótlega, að því er fram kom hér í 
blaðinu á skírdag. Það er vel. En gagn-
rýnt hefur verið hversu langan tíma 
hefur tekið að ýta áætluninni úr vör.

Eftir nokkurra missera vinnu var 
boðað að um mitt ár 2014 yrði áætlunin lögð fram 
fyrir árslok. Í apríl 2017 hefur hún enn ekki litið 
dagsins ljós.

Gagnrýnin hefur ekki síst komið frá félagasam-
tökum, Krabbameinsfélagi Íslands og Reykjavíkur, 
sem hafa ályktað að undanförnu og sent ráðuneytinu 
erindi til að grafast fyrir um stöðuna. Þeim skrifum 
hefur ekki verið svarað formlega. Minnt hefur verið 
á að Ísland eitt Norðurlanda hefur ekki enn gert 
krabbameins áætlun. Þó hafi mikil vinna verið lögð í 
áætlunina og hætta sé á að hún verði til lítils ef upplýs-
ingar og gögn úreldast. Til samanburðar má nefna, að 
árið 1998 var áætlun af þessu tagi lögð fram í Noregi.

Ófeigur Tryggvi Þorgeirsson, læknir og formaður 
ráðgjafarhópsins, tekur í samtali við Fréttablaðið, 
undir gagnrýni á seinagang í stjórnsýslunni. Hann 
bendir á að hópurinn hafi skilað af sér í nóvember 
2015.

Tæpum tveimur árum og tveimur heilbrigðisráð-
herrum síðar rykfellur skýrslan enn í skúffu í ráðu-
neytinu.

Árlega greinast um 1.500 manns með krabbamein 
hér á landi og eftir fimmtán ár má búast við fjölgun 
krabbameinssjúklinga um næstum þriðjung. Skýring-
in er hækkandi meðalaldur og fjölgun landsmanna. 
Tæplega fimmtán þúsund manns, sem hafa fengið 
krabbamein einhvern tíma á lífsleiðinni, eru enn á 
lífi. Skýrslur staðfesta þá eðlilegu ályktun að stór hluti 
þessa hóps sé fyrirferðarmikill bæði í heilbrigðis- og 
félagsþjónustunni. Í krabbameinsáætlun á að gera ráð 
fyrir stuðningi við krabbameinssjúka og þeirra fólk frá 
fyrsta degi og áfram meðan aðstoðar er þörf.

Ruglingslegt kerfi mætir krabbameinssjúkum í 
dag. Ung eiginkona krabbameinssjúklings, Ástrós 
Rut Sigurðardóttir, varaformaður Krafts, sem er 
stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein og 
aðstandendur þeirra, lýsti lífi þeirra hjóna á einlægan 
og hispurslausan hátt á ljósvakanum nýlega. Hún gaf 
okkur innsýn í líf þeirra sem stríða árum saman við 
vágesti sem knýja dyra og umturna lífi heilu fjöl-
skyldnanna.

Í nokkur ár hafa þessi ungu hjón barist saman, ekki 
bara fyrir því að eiginmaðurinn nái heilsu og þau geti 
lifað eins bærilegu lífi og kostur er – heldur hafa þau 
líka þurft að berjast við ómanneskjulegt kerfi. Það var 
þyngra en tárum tekur að hlusta á frásögn Ástrósar 
Rutar. Hún hreyfði við öllum sem á hlustuðu. Ekki 
vanþörf á.

Við þurfum að taka okkur tak og hlúa betur að 
fólki sem stríðir við erfiða sjúkdóma í langan tíma. 
Aðgerðir þola enga bið. Við eigum að létta þeim byrð-
arnar með ráðum og dáð. Erfitt er að benda á leið til 
að verja skattpeningum betur.

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

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

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is Gott verð fyrir alla, alltaf !

Grillandi góð gæði

Kaliber KG-1301 Gasgrill  
3+1 brennarar/hliðarhella 
grillflötur 252,0 cm2, 11,5KW 

43.400

Kailber Ferðagasgrill  
2x2,5KW brennarar, grillflötur  
196,0cm2, 5KW

29.980

Kailber KG-1503  
Gasgrill 3x3KW brennarar, 
grillflötur 252,0 cm2, 9KW

39.900

Kailber AG1125  
Gasgrill 5x3,5KW brennarar, 
grillflötur 815x460 mm, 17,5KW

59.980
Grillyfirbreiðsla 
fyrir c120 cm breið grill

3.980
fyrir c150 cm breið grill

4.280

Kailber KG-KG-2 
Gasgrill 4x3,5KW brennarar,  
grillflötur 303,6 cm2,14KW

52.880

Lavor Space 180 
háþrýstidæla

24.990 
180 Max bar 
510min Litrar
Pallahreinsir, bursti 
og aukaspíssar.
Made by Lavor

Lavor One Plus 130
háþrýstidæla 

12.490
130 Max bar
420min Litrar
Fylgihlutir: Burstar,  
sápubrúsi 
& Turbóstútur.

Lavor Galaxy 140
háþrýstidæla 

17.990
140 Max bar
450min Litrar
1900KW

Lavor Race 125
háþrýstidæla 

23.390
125 Max bar
400min Litrar
1800KW

 
Grillbursti

480

 
Grilláhöld, 3 stk. í setti

1.380



      
Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Ísafjörður
Skeiði 1

LAUGARDAGUR TIL

LUKKU
TILBOÐ Á  
VÖLDUM VÖRUM
og 25% afsláttur af öllum sófum*

BARA Í DAG
OPIÐ 11–18

25% 
AFSLÁTTUR
af öllum sófum* 

* Gildir ekki ofan á önnur tilboð

AFSLÁTTUR
44%

AFSLÁTTUR
45%

 49.990 kr.   89.990 kr.
 29.990 kr.   
 54.990 kr.  6.995 kr.   13.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
30%

HYPE
Borðstofustóll. 
Svart eða grátt 
PU leður

JOLENE
Borðstofustóll. 
Svart PU-leður 
og krómfætur.

 9.995 kr.   19.990 kr.  19.995 kr.   39.990 kr.  27.993 kr.   39.990 kr.

DIMA
Borðstofustóll. 
Ljós- eða dökk-
grátt áklæði.
Viðarlappir.

NORA
Borðstofustóll. 
Svart PU-leður.

CASTELLO
Borðstofuborð. 
Ómeðhöndluð eik.
100 x 240 cm.

 79.990 kr.  
 179.990 kr.

KRÓNUR
100.000
AFSLÁTTUR

ELLY
Þriggja sæta. Dökkgrátt sléttflauel. 
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

ELLY
Hægindastóll. 
Dökkgrátt sléttflauel.

Opið í dag laugardag 1100–1800

Opið Ísafirði 1100–1500

Lokað páskadag og annan í páskum
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Körfubolti Fréttablaðið fékk sjö 
leikmenn í Dominos´deild kvenna 
til að spá fyrir um undanúrslitaein-
vígi úrslitakeppni kvenna og allar 
spáðu þær Snæfelli og Keflavík í 
lokaúrslitin sem varð svo raunin.

Keflavík tryggði sér sætið með 
sextán stiga sigri á Skallagrími, 
80-64, í oddaleik í Keflavík á skír-
dag en Snæfell sópaði Stjörnunni út 
í hinu einvíginu. Lokaúrslitin hefjast 
á annan í páskum og er fyrsti leik-
urinn á heimavelli deildarmeistara 
Snæfells í Stykkishólmi.

Af þessum sjö sem spáðu fyrir 
Fréttablaðið voru tvær sem fengu 
tíu fyrir spána sína en það voru 
Valsararnir Guðbjörg Sverrisdóttir 
og Hallveig Jónsdóttir. Báðar spáðu 
þær 3-0 fyrir Snæfelli og 3-2 fyrir 
Keflavík.

Nú vandast hins vegar málið ef 
menn halda að þær séu bestu spá-
mennirnir því Guðbjörg og Hall-
veig eru ósammála um hver lokaúr-
slitin verða. Guðbjörg spáir Keflavík 
Íslandsmeistaratitlinum eftir odda-
leik en Hallveigu finnst líklegra að 

Snæfell vinni titilinn í oddaleik.
Snæfell á samkvæmt spáhóp 

Fréttablaðsins meiri möguleika á að 
vinna fjórða Íslandsmeistaratitilinn 
í röð en að Keflavík bæti Íslands-
meistaratitlinum við bikarinn sem 
Keflavíkurstelpurnar unnu í febrúar. 
Fimm spá Snæfelli sigri en tvær hafa 
meiri trú á hinu unga liði Keflavíkur.

Snæfell getur orðið fyrsta kvenna-
liðið til að vinna Íslandsmeistara-
titilinn fjögur ár í röð síðan úrslita-
keppnin var tekin upp 1993.

Snæfell vann þrjá fyrstu leiki sína 
á móti Keflavík í vetur og hafði þá 
unnið 10 af 11 síðustu leikjum lið-
anna á Íslandsmótinu. Keflavíkur-
konur gerðu hins vegar góða ferð 
í Stykkishólm í lokaumferðinni, 
unnu þá þrettán stiga sigur, 72-59. 
Nú er bara að sjá hvort þeim hafi 
tekist að drepa Snæfellsgrýluna sína 
með þeim sigri, en eitt er víst að það 
stefnir í spennandi og skemmtilegt 
úrslitaeinvígi milli tveggja frábærra 
liða. Úrslitaserían í fyrra fór alla leið 
í oddaleik og það væri gaman að fá 
svipaða körfuboltaveislu í ár.  – óój

Spáðu hárrétt um undanúrslitin en nú eru þær 
ósammála um lokaúrslitin sem hefjast á mánudaginn

Aaryn Ellenberg hjá Snæfelli skoraði 28,7 stig að meðaltali í sigurleikjunum 
þremur á móti Keflavík í vetur en Keflavíkurkonur héldu henni í 14 stigum 
þegar þær unnu síðasta leik liðanna í Stykkishólmi. FréttAblAðið/dAníEl þór

Um helgina
Stöð 2 Sport:
l 10.30 lalla Meryem Cup   Golfst.
l 11.20 tottenh. - bournem.  Sport
l 11.55 F1: Æfing - barein  Sport 2
l 13.25 Augsburg - Köln Sport 3
l 13.50 Watford - Swansea  Sport 
l 14.50 F1: barein-tímat. Sport 2
l 16.20 S´oton - Man. City  Sport 
l 16.25 leverk. - bayern Sport 3 
l 17.00 rbC Heritage Golfst.
l 18.40 barca - Sociedad Sport 
l 23.00 lotte Championsh. Golfst.
l 01.00 UFC: Johnson/reis Sport

S 10.30 lalla Meryem Cup   Golfst.
S 12.20 WbA - liverpool  Sport 
S 14.30 F1: barein-kapp. Sport 2
S 15.00 Man. Utd. -Chelsea Sport
S 17.00 rbC Heritage Golfst. 
S 18.40 Granada - Celta Sport 

M 13.40 Fulham - A. Villa  Sport
M 15.50 derby - Huddersf.  Sport
M 18.50 M´boro - Arsenal Sport 
M 19.05 Kr - Grindavík Sport 3
M 19.05 Snæfell-Keflavík Sport 2
M 21.00 Messan Sport

Frumsýningar á leikjum:
l 17.30 Everton - burnley Sport 2
l 19.10 C. Palace -leicester Sport 2
l 20.50 Sunderl.-West Ham  Sport2
l 22.30 Stoke - Hull   Sport 2
 
Olís-deild karla - oddaleikir:
l 16.00 Haukar - Fram Ásvellir 
l 16.00 íbV - Valur Eyjar 

domino’s-deild kvenna - lokaúrs.:
M 19.15 Snæfell - Keflav.  Stykkish.
 
Úrslit lengjubikarsins á Valsvelli
M 16.00 Valur-breiðablik  Kvenna 
M 19.15 Grindavík - Kr  Karla

Eyjamaðurinn og fyrrverandi Valsarinn Agnar Smári Jónsson horfir til himins eftir að hafa fengið óblíðar móttökur hjá varnarmönnum Vals. FréttAblAðið/AntOn

Handbolti ÍBV fær Val í heimsókn 
og Fram sækir Íslandsmeistara 
Hauka heim í oddaleikjunum 
tveimur í dag. Þeir hefjast báðir 
klukkan 16.00. Stefán Árnason, 
þjálfari Selfoss, er á því að Eyjamenn 
og Haukar vinni sína leiki í dag.

Þrátt fyrir manneklu og magapest 
unnu Valsmenn góðan sigur á Eyja-
mönnum í síðasta leik, 31-27. Stefán 
segir að pressan sé á ÍBV í dag.

„Öll pressan er á ÍBV. Valsar-
arnir eru búnir að vinna bikarinn 
og eru fyrst og fremst að hugsa um 
Evrópukeppnina,“ sagði Stefán en 
Valsmenn eru komnir í undanúr-

slit Áskorendabikars Evrópu þar 
sem þeir mæta Potaissa Turda frá 
Rúmeníu. 

„Ég held að Valsmenn verði hrika-
lega öflugir á morgun og muni láta 
Eyjamenn hafa mikið fyrir þessu. 
En  á endanum held ég að gríðar-
lega sterkt Eyjalið nái að vinna. Þeir 
eru með það gott lið og á heima-
velli; blái dúkurinn er kominn út 
og það er mikil stemning í Eyjum,“ 
sagði Stefán en ÍBV tapaði síðast á 
heimavelli 25. nóvember á síðasta 
ári. Síðan þá hafa Eyjamenn leikið 
sjö heimaleiki, unnið fimm og gert 
tvö jafntefli.

Fram kom gríðarlega á óvart með 
því að vinna fyrsta leikinn gegn 
Haukum á Ásvöllum. Sigurinn kom 
þó ekki að kostnaðarlausu því Arnar 
Birkir Hálfdánarson fékk rautt 
spjald undir lokin og var í banni í 
öðrum leiknum sem Haukar unnu, 
24-28. Stefán segir að það skipti 
höfuðmáli fyrir Fram hvernig Arnar 
Birkir spili í dag.

„Það munaði miklu um Arnar 
Birki í leik tvö. Hann kemur núna 
inn og ég held að þessi leikur ráðist 
svolítið á því hvort hann geti skorað 
um 10 mörk. Hann þarf að eiga sinn 
besta leik til að Fram vinni. Ég held 

að möguleiki Fram á að komast 
áfram hafi verið að vinna í Safa-
mýrinni. Fram vinnur ekki tvisvar á 
Ásvöllum,“ sagði Stefán. Hann segir 
að það sé Haukum í hag að halda 
markaskorinu lágu í dag.

„Ef þeir standa þokkalega vörn 
vinna Haukar þetta. Möguleiki 
Fram felst í því að skora yfir 30 
mörk. Þeir þurfa að fá stórleik frá 
Arnari Birki og toppmarkvörslu,“ 
sagði Stefán en hinn 16 ára Viktor 
Gísli Hallgrímsson var hetja Fram 
í fyrsta leiknum þegar hann varði 
vítakast eftir að leiktíminn var 
runninn út. ingvithor@365.is

Spáir ÍBV og Haukum áfram
Átta-liða úrslitum Olís-deildar karla lýkur í dag með tveimur oddaleikjum, annars vegar í Eyjum og hins 
vegar á Ásvöllum. Stefán Árnason, þjálfari Selfoss, spáir því að ÍBV og Haukar fari áfram í undanúrslitin. 

óLÍKT GENGi HJÁ VALDÍSi 
ÞóRu oG óLAFÍu ÞóRuNNi 
Það gekk misvel hjá íslensku 
kylfingunum í gær. Valdís Þóra 
Jónsdóttir komst í gegnum niður-
skurðinn á Lalla Meryem mótinu 
í Marokkó sem er hluti af Evrópu-
mótaröðinni. Valdís Þóra lék á 
einu höggi undir pari í gær og er 
samtals á þremur höggum yfir 
pari. Það gekk öllu verr hjá ólafíu 
Þórunni Kristinsdóttur 
á Lotte/Hershey 
mótinu á Havaí. ólafía 
Þórunn spilaði 
á þremur 
höggum yfir 
pari í gær og 
samtals á sjö 
yfir pari. Hún 
var nokkuð frá 
því að komast í 
gegnum niður-
skurðinn og 
endaði daginn í 
129. sæti. Þetta er 
þriðja mótið í röð 
þar sem ólafía 
Þórunn kemst 
ekki í gegnum 
niðurskurðinn.

KoMNiR uPP Í ÞRiðJA SæTið  
Rúnar Alex Rúnarsson og félagar 
í Nordsjælland 
eru komnir 
upp í 3. sæti 
dönsku úrvals-
deildarinnar. 
Nordsjælland 
vann 1-4 sigur á 
SönderjyskE á úti-
velli í gær en þetta var 
fimmti sigur liðsins í síðustu sex 
deildarleikjum en það er taplaust 
í síðustu sjö leikjum sínum. Rúnar 
Alex hefur spilað alla leiki Nord-
sjælland eftir áramót og staðið 
sig með prýði. Markvörðurinn 
efnilegi hefur núna spilað átta leiki 
í röð og aðeins fengið á sig átta 
mörk í þeim.
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Þarftu að ráða starfsfólk? 
Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

„Það hefur verið mikil mannekla í 
bílgreinunum en Elja útvegaði alla 
þá starfsmenn sem okkur vantaði.“

Anna Lára 
Guðfinnsdóttir,
starfsmannastjóri BL



Ég sit í sólbaði í 20 stiga 
frosti,“ segir Róbert 
Lagerman, varafor-
seti og  leiðangursstjóri 
skákfélagsins Hróksins 
í Grænlandi, en ellefta 

árið í röð slá Hróksmenn upp skák- 
og vinahátíð í Ittoqqortoormiit, 
einu afskekktasta þorpi þar í landi. 
Bærinn er við Scoresby-sund, sem er 
á 70. breiddargráðu, er næstum þús-
und kílómetra frá næsta byggða bóli. 
Það fór þó ekki illa um Róbert þótt 
símasambandið hafi oft verið betra.

Íbúar í Ittoqqortoormiit eru á 
fimmta hundrað og taka að jafnaði 

öll börn bæjarins þátt í hátíðinni 
sem hófst á miðvikudag og lýkur á 
mánudag. „Það er alltaf jafn gaman 
að koma hingað og þessi bær slær í 
takt við Hrókshjartað. Þetta eru ell-
eftu páskarnir okkar hér í röð og hér 
hefur skapast mikil skákmenning og 
hefð.“

Á miðvikudag heimsóttu Hróks-
menn  leikskóla og dvalarheimili 
eldri borgara klyfjaðir gjöfum frá 
velunnurum á Íslandi, m.a. prjóna- 
og ullarfatnaði frá prjónahópum 
Gerðubergs og Rauða krossins 
í Reykjavík.  Á fimmtudag tefldi 
Róbert fjöltefli við börn og fullorðna 
í grunnskóla bæjarins og samhliða 
hófst myndlistarsamkeppni Hróks-
ins og Pennans fyrir börn. Í gær var 
Páskaeggjaskákmót Hróksins og 
Bónuss þar sem allir þátttakendur 
fengu páskaegg og annan glaðning. 

Í dag, laugardag, verður Norlandair-
mótið, sem jafnframt er meistara-
mót Ittoqqortoormiit.

Á mánudag verður svo haldinn 
Dagur vináttu Íslands og Græn-
lands í grunnskólanum, þar sem 
m.a. verða kynnt úrslit myndlistar-
samkeppninnar og efnt til einvígis 
í blindskák milli Róberts og Paulus 
Napatoq.

Paulus er 23 ára heimamaður 
og  einn besti skákmaður Græn-
lands. Hann er blindur en lærði að 
tefla í fyrstu heimsókn Hróksins 
til þorpsins árið 2007 og náði strax 
undraverðum tökum á skáklistinni. 
Paulus var gerður að heiðursfélaga 
Hróksins 2010.

„Við eigum að koma heim 
snemma í næstu viku en ég hef nú 
verið veðurtepptur hér í meira en 
viku þannig að kannski er best að 

vera ekkert að segja hvenær við 
komum heim. Við komum klyfj-
aðir gjöfum og með rúmlega 120 
páskaegg fyrir börnin. Nánast hvert 
einasta barn mætir til leiks undir 
kjörorðum Hróksins: Með gleðina 
að leiðarljósi.

Eftir að við erum farnir þá heyrir 
maður af því að það sé beðið eftir 
næstu páskum.“ Fjölmargir leggja 
Hróknum og KALAK, vinafélagi 
Grænlands og Íslands, lið við hátíð-
ina, meðal annars nokkur íslensk 
stórfyrirtæki eins og Flugfélag 
Íslands,  Bónus, Brim og  Mannvit. 

Róbert er leiðangursstjóri og með 
honum eru Hróksliðarnir Máni 
Hrafnsson og Joey Chang. Auk þeirra 
voru í undirbúningshópi leiðangurs-
ins Hrafn Jökulsson, Kristjana Guð-
mundsdóttir Motzfeldt og Jón Grét-
ar Magnússon. benediktboas@365.is

Snýst um meira en bara skák
Skákfélagið Hrókurinn er nú ellefta árið í röð í þorpinu Ittoqqortoormiit á Grænlandi. Hróksmenn fóru með yfir  
100 páskaegg til barnanna enda slær bærinn í takt við Hrókshjartað, segir varaforseti félagsins og leiðangurstjóri. 

Grunnskóli bæjarins, sem ber nafn landkönnuðarins Ejnars Mikkelsen, er miðstöð skákhátíðarinnar. Á fimmtudag tefldi Róbert Lagerman fjöltefli þar við börn og fullorðna. Mynd/HRókuRinn

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

NáNast hvert eiNasta 
barN mætir til leiks 
uNdir kjörorðum 
hróksiNs: með gleðiNa 
að leiðarljósi.
róbert lagermaN, vara-
forseti hróksiNs
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Páskadagur

Opið frá 

9-21

Opið 
í dag frá 

9-21

í Krónunni Árbæ, Hamraborg, 
Hvaleyrarbraut, Jafnaseli 

og Nóatúni

í verslunum Krónunnar*

Gleðilega
páska

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

*Reyðarfjörður 10-18 *Vestmannaeyjar 10-20



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

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING 3 MÁNAÐA VAXTALAUS 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ0%

VEXTIR

Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að 
sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt 
lántökukostnaði og færslugjaldi.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

SNAPCHAT ILVAISLAND

SÓFADAGAR

Savona-svefnsófi m/legubekk. Dökkgrár.  L 225 x D151 cm. 
 Svefnflötur 140 x 197 cm. 89.900 kr. Nú 64.900 kr. 

Sly-svefnsófi
119.900 kr.

Nú89.900
SPARAÐU 
30.000

Sly-svefnsófi. Svart áklæði. L200 cm. 
Svefnflötur 140 x 200 cm. 119.900 kr. Nú 89.900 kr. 

25-40%
AF ÖLLUM SÓFUM OG HÆGINDASTÓLUM

1.- 23. APRÍL

RAÐAÐU SAMAN EFTIR ÞÍNU HÖFÐI
CUSTOMMADE FLEX, HANNAÐUR AF ÞÉR

VELDU ÚTFÆRSLU1 50 MISMUNANDI SAMSETNINGAR 

3 VELDU ARMANA
6 mismunandi armar

4 VELDU ÁKLÆÐI
112 mismunandi áklæði 5 VELDU FÆTUR

13 mismunandi fætur

2 VELDU BAKPÚÐA
4 mismunandi bakpúðar

Custommade flex-sófi. Grár. L 316 x D 220 cm. 394.700 kr. Nú 296.020 kr.  

SVEFNSÓFAR  
FYRIR ÖLL  
HERBERGI 
HEIMILISINS

Caracas-ruggustóll. Grátt áklæði, 
eikarfætur. 49.900 kr. Nú 36.900 kr.

30%

Nelly-hægindastóll. Ljósgrátt 
áklæði. 119.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Ghost-hægindastóll. Silfurgrár. 
129.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Lissabon-hornsófi með legubekk. L257 x D363 cm. 279.900 kr. 
Nú 189.900 kr. 

189.900
SPARAÐU 90.000

Ease-svefnsófi. Dökkgrár með svörtum fótum. L190 cm. Svefnflötur: L190 x D130 cm. 
99.900 kr. Nú 74.900 kr. 

Louie-hægindastóll. Blátt áklæði, 
hnotufætur. 119.900 kr. Nú 89.900 kr.

Polo-hægindastóll. Brúnn með dökk-
brúnum hnöppum. 109.900 kr. 
Nú 89.900 kr.

Andorra-sófi. Tveggja sæta. Dökkgrár. L179 cm. 74.900 kr. Nú 54.900 kr.

54.900
SPARAÐU 20.000

Fluente-sófi. Þriggja sæta, bleikur. L197 cm. 139.900 kr. Nú 99.900 kr.

Nadine-sófi. Þriggja sæta. L197 cm. 149.900 kr. Nú 99.900 kr.

99.900
SPARAÐU 40.000

99.900
SPARAÐU 50.000

25%

Julia-3ja sæta
299.900 kr.

199.900
SPARAÐU 
100.000

64.900
SPARAÐU 20.000

Beccles-motta. Hvít ullarmotta með 
svörtu mynstri. L 240 x B 170 cm. 69.900 
kr. L300 x B200 cm. 99.900 kr. 

Square-sófaborð. Hvítur marmari. 
Svört málmgrind. 50 x 50 cm. 29.900 kr. 
Nú 19.900 kr. 

19.900
SPARAÐU 11.000

Honest-sófaborð. Gegnheil olíuborin 
eik. Duftlakkaðir fætur úr málmi. 
80x45 cm. 59.900 kr. Nú 34.900 kr. 

34.900
SPARAÐU 25.000

9.900
SPARAÐU 5.000

Dover-sófaborð. Hvítlakkað MDF, 
svartbæsaðir eikarfætur. 68 x 78 cm. 
14.900 kr. Nú 9.900 kr. 
68 x 68 cm. 9.900 kr. Nú 6.900 kr. 

Cestino-sófaborð. Svört eða hvít 
vírgrind. Plata úr eik, hnotu eða svört. 
39.800 kr. Nú 28.900 kr.  

28.900
SPARAÐU 10.900

Halland-sófaborð. Nougat/reyklituð eik. 
Ø55 x H47 cm. 69.900 kr. Nú 49.900 kr. 

49.900
SPARAÐU 20.000

74.900
SPARAÐU 15.000
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3 VELDU ARMANA
6 mismunandi armar

4 VELDU ÁKLÆÐI
112 mismunandi áklæði 5 VELDU FÆTUR

13 mismunandi fætur

2 VELDU BAKPÚÐA
4 mismunandi bakpúðar

Custommade flex-sófi. Grár. L 316 x D 220 cm. 394.700 kr. Nú 296.020 kr.  

SVEFNSÓFAR  
FYRIR ÖLL  
HERBERGI 
HEIMILISINS

Caracas-ruggustóll. Grátt áklæði, 
eikarfætur. 49.900 kr. Nú 36.900 kr.

30%

Nelly-hægindastóll. Ljósgrátt 
áklæði. 119.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Ghost-hægindastóll. Silfurgrár. 
129.900 kr. Nú 89.900 kr. 

Lissabon-hornsófi með legubekk. L257 x D363 cm. 279.900 kr. 
Nú 189.900 kr. 

189.900
SPARAÐU 90.000

Ease-svefnsófi. Dökkgrár með svörtum fótum. L190 cm. Svefnflötur: L190 x D130 cm. 
99.900 kr. Nú 74.900 kr. 

Louie-hægindastóll. Blátt áklæði, 
hnotufætur. 119.900 kr. Nú 89.900 kr.

Polo-hægindastóll. Brúnn með dökk-
brúnum hnöppum. 109.900 kr. 
Nú 89.900 kr.

Andorra-sófi. Tveggja sæta. Dökkgrár. L179 cm. 74.900 kr. Nú 54.900 kr.

54.900
SPARAÐU 20.000

Fluente-sófi. Þriggja sæta, bleikur. L197 cm. 139.900 kr. Nú 99.900 kr.

Nadine-sófi. Þriggja sæta. L197 cm. 149.900 kr. Nú 99.900 kr.

99.900
SPARAÐU 40.000

99.900
SPARAÐU 50.000

25%

Julia-3ja sæta
299.900 kr.

199.900
SPARAÐU 
100.000

64.900
SPARAÐU 20.000

Beccles-motta. Hvít ullarmotta með 
svörtu mynstri. L 240 x B 170 cm. 69.900 
kr. L300 x B200 cm. 99.900 kr. 

Square-sófaborð. Hvítur marmari. 
Svört málmgrind. 50 x 50 cm. 29.900 kr. 
Nú 19.900 kr. 

19.900
SPARAÐU 11.000

Honest-sófaborð. Gegnheil olíuborin 
eik. Duftlakkaðir fætur úr málmi. 
80x45 cm. 59.900 kr. Nú 34.900 kr. 

34.900
SPARAÐU 25.000

9.900
SPARAÐU 5.000

Dover-sófaborð. Hvítlakkað MDF, 
svartbæsaðir eikarfætur. 68 x 78 cm. 
14.900 kr. Nú 9.900 kr. 
68 x 68 cm. 9.900 kr. Nú 6.900 kr. 

Cestino-sófaborð. Svört eða hvít 
vírgrind. Plata úr eik, hnotu eða svört. 
39.800 kr. Nú 28.900 kr.  

28.900
SPARAÐU 10.900

Halland-sófaborð. Nougat/reyklituð eik. 
Ø55 x H47 cm. 69.900 kr. Nú 49.900 kr. 

49.900
SPARAÐU 20.000

74.900
SPARAÐU 15.000



Yrsa er varla búin að 
taka upp úr ferða-
töskunni fyrr en hún 
er farin að setja í hana 
aftur og svona gengur 
það stóran hluta árs-

ins. Á háannatíma um vor og haust 
sækir hún ráðstefnur og upplestra 
í tengslum við glæpasögur vítt og 
breitt um heiminn nokkrum sinn-
um í mánuði.

Glæpasögugeirann mætti kalla 
iðnað, svo mikið af glæpasögum 
er gefið út í Evrópu og á Norður-
löndum og þótt margir hafi viljað 
spá dauða og hnignun norrænu 
glæpasögunnar þá virðist lítið fjara 
undan vinsældunum.

„Nú sit ég í Skotlandi og borða 
á veitingastað. Ég tek þátt í upp-
lestrarkvöldi með Stuart MacBride, 
skoskum glæpasagnahöfundi, en 
kem svo aftur og eyði páskahelginni 
með fjölskyldunni. Ég ferðast mikið 
á vorin og haustin. Ég get ekki talið 
allar ferðirnar sem ég hef farið í 
nýverið. Eftir Skotland þá liggur 
leiðin til Búdapest, aftur til Bret-
lands og svo til Finnlands. Ég hef 
samt gaman af þessu og sem betur 
fer þá fer eiginmaðurinn oft með 
mér, þannig að við getum notið þess 
saman að ferðast.“

Bjó sig undir það versta
Áður var Yrsa í fullu starfi á verk-
fræðistofu og skrifaði á kvöldin og 
um helgar. „Það gekk ekki þannig 
lengur. Ég hef minnkað starfshlut-
fallið, aðallega vegna ferðalaganna. 
Mér finnst samt enn þá ekkert mál 
að skrifa svona til hliðar við önnur 
verkefni,“ segir Yrsa sem hefur í tólf 
ár gefið út bók fyrir hver jól. „Ég er 
með bók í smíðum til útgáfu fyrir 
næstu jól,“ segir hún og segir enga 
pressu á sig aðra en að vilja geðjast 
lesendum sínum. „Ég er byrjuð að 
skrifa. Auðvitað er vilji til að koma 
út bók en það er engin pressa. 
Pressa hjálpar ekki. Ég er knúin 
áfram af því að vilja skrifa góða 
glæpasögu en líka því að valda ekki 

lesendum mínum vonbrigðum. Ég 
hef nokkrum sinnum orðið mjög 
hrædd um að gera það. Ég hrædd-
ist þetta örugglega mest áður en 
bókin Ég man þig kom út. Ég hugs-
aði með mér: Guð minn góður, er 
þetta eitthvað sem lesendur verða 
ánægðir með? Ætti ég yfirhöfuð að 
gefa þetta út? En svo kom bara aug-
lýsing í Bókatíðindum um útgáfu 

bókarinnar og það varð ekki aftur 
snúið. Ég bjó mig undir það versta 
í það skiptið. Og bjóst líka við að 
hafa gert mig að algjöru fífli með 
útgáfu þeirrar bókar. Mig langaði 
í smá stund bara til að fela mig. En 
þessi ótti virtist hafa magnað sig 
upp innra með mér, lesendur tóku 
bókinni nefnilega mjög vel. Það er 
það allra besta, gleði lesenda. Ekki 
metsölu- eða vinsældalistar. Ég finn 
fyrir gleði lesenda og hún skiptir 
mig öllu máli,“ segir Yrsa.

Kvikmynd gerð eftir einmitt þess-
ari bók Yrsu, Ég man þig, verður 
frumsýnd í byrjun maí. Myndinni 
leikstýrir Óskar Þór Axelsson og í 
aðalhlutverkum verða meðal ann-
arra Jóhannes Haukur Jóhannesson 
og Ágústa Eva Erlendsdóttir.

„Það er skemmtilegt að þessi bók 
er orðin að kvikmynd. Ég bíð spennt 
eftir frumsýningu myndarinnar og 
mæti strax eftir flug frá Finnlandi. 
Það er svo stíf dagskrá að ég þarf að 
mála mig og greiða í flugvélinni og 
mæta svo beint í bíó,“ segir Yrsa.

Inn á hliðargötu
En ef hún skrifaði ekki um glæpi, 
hvað þá? „Ég hóf ferilinn sem 
barnabókahöfundur. Skrifaði fimm 
barnabækur. Fann mig þá á enda-
stöð. Þá spurði útgefandi mig að 
því hvort ég vildi ekki skrifa glæpa-

sögu og ég játti því. Gerði það og hef 
gert í mörg ár síðan. Ef ég ætti að 
velja um eitthvert annað þema, þá 
held ég að ég myndi skrifa nokkurs 
konar vísindaskáldskap, um enda-
lok heimsins eða eitthvað álíka. Það 
er eitthvað við heimsmyndina núna 
sem mann langar að takast á við,“ 
segir Yrsa.
En hvers vegna skyldi hún ekki gefa 
sig alla í skriftir fyrst ferillinn vindur 
svona upp á sig? „Ég er í spennandi 
verkefnum, vinnan heillar mig. 
Mér finnst skriftirnar enn þá vera 
hliðarheimur. Þegar ég skrifa þá 
fer ég af aðalveginum, inn á hliðar-
götu. Þannig líður mér. Ég hef þörf 
fyrir að gera þetta hvort tveggja. Ég 
er núna verkefnastjóri og formaður 
byggingarnefndar um breytingar á 
ÍR-svæðinu uppi í Breiðholti,“ segir 
Yrsa. „Þá sinni ég enn verkefna-
stjórn fyrir hönnunarteymi fyrir 
Þeistareykjavirkjun, en því verkefni 
fer senn að ljúka.“

Enginn guð
Ferðalögin tengd ritstörfunum 
þykja henni spennandi. „Ég hefði 
ekki getað ferðast svona mikið 
vegna ritstarfanna þegar ég var með 
lítil börn. Ég get leyft mér meira. 
Börnin mín eru uppkomin þann-
ig að enginn kvartar yfir ferðalög-
unum. Þetta er skemmtilegt líf, ég 

hef eignast fjölmarga vini tengda 
ritstörfum mínum og þessum sér-
staka glæpasagnaheimi. Svo auð-
vitað vingast maður meira við suma 
en aðra.“

Hvaðan færðu innblástur? „Það er 
bara héðan og þaðan. Það er mjög 
misjafnt. Stundum er það eitthvað 
sem ég heyri, einhver saga sem 
heillar mig. Eða ég hitti eitthvert 
fólk og nem eitthvað í fari þess. 
Innblástur kemur aldrei til mín 
fullmótaður. Ég þarf að vinna hug-
myndina, brot fyrir brot. Ég er að 
minnsta kosti ekki þannig að ég fái 
bara fullkomna hugmynd fyrir heila 
bók í uppljómun.“

Hefur þú mikla þörf fyrir að 
stjórna aðstæðum? Og færðu útrás 
fyrir það í skrifum? „Ég er enginn 
guð þegar ég skrifa,“ segir Yrsa og 
frábiður sér nokkurs lags guðs-
komplexa. „En ég viðurkenni að mér 
finnst ágætt að hafa stjórn á því sem 
gerist á síðum bókarinnar. Ég hef þá 
meiri stjórn á framvindu sögunnar 
en því sem gerist í lífinu sjálfu.“

Vitavörður og barþjónn
En hvernig er hinn dæmigerði glæpa-
sagnahöfundur? „Það er nefnilega 
málið að það er enginn dæmigerður 
glæpasagnahöfundur. Það er með 
ólíkindum hvað fólk er með fjöl-
breyttan og misjafnan bakgrunn. 

Bjóst við að hafa  
gert sig að algjöru fífli 
Yrsa Sigurðardóttir pakkar nokkrum sinnum í mánuði ofan í ferðatösku og ferðast um 
heiminn til að hitta aðdáendur sína. Þar vekur hún jafnan athygli fyrir líflega framkomu og 
ekki síst óvanalegt skótau. Hún segist knúin áfram af því að valda ekki lesendum sínum 
vonbrigðum. Við útgáfu bókarinnar Ég man þig bjó hún sig undir það versta. 

Yrsa í fjörunni við Gróttu á Seltjarnarnesi. Hún hlakkar til frumsýningar myndar sem er byggð á bók hennar:  Ég man þig. MYnd/LILja BIrGISdóttIr

Ætti ég yfirhöfuð að 
gefa þetta út? en svo 
kom bara auglýsing í 
bókatíðindum um út-
gáfu bókarinnar og 
það varð ekki aftur 
snúið. ég bjó mig undir 
það versta í það 
skiptið.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

OPNUNARTÍMI
Í ICELAND

UM PÁSKANA
Laugardagur 15. apríl - Opið allan sólarhringinn

Páskadagur 16. apríl - Opið allan sólarhringinn

Annar í páskum 17. apríl - Opið allan sólarhringinn



Vitavörður, læknir, lögfræðingur, 
sjómaður, barþjónn, ég hef kynnst 
höfundum úr öllum greinum og 
stigum samfélagsins. Og þegar við 
hittumst þá tölum við ekki um 
glæpasögur eða glæpi. Við tölum 
um eiginlega allt annað en það. Þá 
finnst mér einkennandi að þennan 
geira bókmenntanna einkennir 
mikil samstaða. Maður finnur fyrir 
því að aðrir höfundar samgleðjast 
þegar það gengur vel. Það er enginn 
illvilji eða öfund í bransanum. Og þá 
eru líka allir af vilja gerðir að hjálpa 
og leiðbeina,“ segir Yrsa.

Alltaf forvitin um hrylling
Glæpasagnahöfundar eiga það þó 
sammerkt þrátt fyrir ólíkan bak-
grunn að hafa brennandi áhuga 
á myrkari kimum samfélagsins, 
glæpum og hryllingi. Yrsa þrætir 
ekki fyrir það og segir frá hryllings-
myndaáhuga sínum sem hófst á 
unga aldri og er enn mikill.

„Ég hafði í æsku áhuga á öllu því 
sem var skrýtið og furðulegt. Mjög 
snemma vildi ég horfa á hryllings-
myndir. Ég held ég hafi verið ellefu 
ára gömul þegar ég horfði fyrst á 
hryllingsmynd. Það var Hitch-
cock-myndin Birds. Mamma og 
pabbi höfðu farið út að borða 
og við vorum ein heima nokkrir 
krakkar. Það hafði enginn áhuga á 
því að horfa á myndina með mér. 
Ég horfði því á hana ein og minnist 
þess ekki að hafa orðið hrædd. Ég 
var öllu heldur bara forvitin,“ segir 
Yrsa. „Mörgum finnst það skrýtið 
en ég slaka hvað best á yfir góðri 
hryllingsmynd. Því miður þá eru 
ekki margar góðar hryllingsmyndir 
framleiddar en ég nýt þess að horfa á 
þær þegar ég finn þær. Ég er hrifin af 
myndum til dæmis frá Suður-Kóreu 
og Japan og þá helst þeim sem eru 
svokallaðir sálfræðitryllar.“

Yrsa býr yfir meiri sérvisku en að 
slaka á yfir hryllingi. Á ráðstefnum 
og upplestrum nýverið hefur hún 
vakið athygli fyrir líflegt og óvana-
legt skótau og litríkar töskur. 
„Umboðsmönnum mínum úti 
fannst skórnir ræna athyglinni frá 
bókum mínum,“ segir Yrsa glettin. 
„Nýjustu kaupin eru í skóm með 
Darth Vader hæl. Ég á mörg skó-
pör, ekki öll svona flippuð en mörg 
skemmtileg og litrík.“

Svo segist hún sérfræðingur í því 
að spæla egg. „Ég er nú reyndar bara 
stolt af því. Ég þyki best í heimi að 
spæla egg. Annars þyki ég nefnilega 
ekki hafa hæfileika í matargerð.“

Um páskana ætlar Yrsa að hafa 
það notalegt með fjölskyldunni. „Ég 
verð með mat fyrir fjölskylduna og 
á annan í páskum held ég allsherjar 
nammipartí. Þar verða að sjálfsögðu 
páskaegg en líka alls konar nammi 
sem hefur safnast upp í fríhafnar-
ferðum upp á síðkastið. Það er slatti, 
það verður sum sé nammi í matinn,“ 
segir hún létt í bragði.

MörguM finnst það
skrýtið en ég slaka 
hvað best á yfir góðri 
hryllingsMynd.  

NÝ ÞÁTTARÖÐ MEÐ 
PIERCE BROSNAN 
Í AÐALHLUTVERKI

TVÖFALDUR FYRSTI ÞÁTTUR Á PÁSKADAG

365.is      Sími 1817

SUNNUDAGANÝTT

Yrsa býr yfir meiri sérvisku en að slaka á yfir hryllingi. Á ráðstefnum og upplestrum nýverið hefur hún vakið athygli 
fyrir líflegt og óvanalegt skótau og litríkar töskur. 

uMboðsMönnuM MínuM úti fannst skórnir ræna 
athyglinni frá bókuM MínuM. nýjustu kaupin eru í 
skóM Með darth vader hæl. 
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Troðfull 
verslun af 

merkjavöru!

afsláttur 
af öllum vörum

laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 

Suðurlandsbraut  54 bláu húsin  (við faxafen)



Heiðursverðlaun:
Haraldur  
Guðmundsson

Heiðursverðlaunin gengu að 
þessu sinni til Guðmundar 

Haraldssonar sem hefur helgað 
sig brunaöryggismálum í marga 
áratugi, fyrst sem slökkviliðs-
maður, síðar eftirlitsmaður 
brunavarna og loks sem skóla-
stjóri Brunamálaskólans. Hann 
hefur þjálfað nokkrar kynslóðir 
slökkviliðsmanna.

„Það er vel að þessum verð-
launum staðið og gaman að 
sjá að það er verið að veita þau 
hinum og þessum hópum sem 
eru að gera góða hluti. Það er 
alltaf gaman þegar fólk passar 
upp á hlutina og hefur þá í lagi, 
sama á hvaða sviði það er. Ég 
þakka bara innilega fyrir mig,“ 
sagði Guðmundur.

Á árlegri athöfn Sam-
f é l a g s v e r ð l a u n a 
F r é t t a b l a ð s i n s 
er vakin athygli 
á fólki sem með 
g j ö r ð u m  s í n u m 

og framgöngu hefur verið öðrum 
fyrirmynd. Sigrún Olsen og Þórir 
Barðdal veittu viðtöku aðalverð-
launum fyrir óeigingjarnt starf sitt 
í Lótushúsi. Hugleiðslu og fræðslu-
miðstöð sem þau stofnuðu fyrir 
nærri því tveimur áratugum. Þau 
hjón hafa allan þennan tíma haft 
það að markmiði að hjálpa ein-
staklingum að tileinka sér jákvætt 
lífsviðhorf og byggja upp innri frið 
til að takast á við áskoranir daglegs 
lífs. Sigrún og Þórir taka ekkert 
gjald fyrir námskeiðin en kostnaði 

er mætt með frjálsum framlögum.
„Ég og Þórir vorum búin að þvæl-

ast um heiminn, vorum á leiðinni 
eitthvert án þess að vita hvert við 
vorum að fara. Einhvern veginn 
enduðum við í skóla á Indlandi 
þar sem við tókum grunnnám í 
þessum fræðum. Við vorum bæði 
alveg heilluð,“ segir Sigrún um upp-
haf Lótushúss. „Við ákváðum bæði 
að þarna værum við búin að finna 
það sem við ætluðum að lifa fyrir 
og við höfum haldið stefnu síðan 
þá,“ segir hún.

Sigrún var orðin fjörutíu og 
þriggja ára gömul þegar hún stofn-
aði skólann. Hún segir að þrátt 
fyrir að hafa stundað hugleiðslu og 
haft áhuga á andlegum málefnum 
hafi hún ekki náð djúpri tengingu 

 Treystir 
leikriti 
 lífsins

Hvunndagshetjur:
Matargjafir á Akureyri

Sigrún Steinarsdóttir og Sunna 
Ósk Jakobsdóttir hlutu 

verðlaunin í flokknum Hvunn-
dagshetjan. Fyrir þremur árum 
stofnuðu þær Face book- hóp sem 
nefnist „Matargjafir Akureyri og 
nágrenni“. Í hópnum getur fólk 
sem vill gleðja aðra auglýst ef 
það á eitthvað aflögu og fólk sem 
þarfnast hjálpar getur sömuleiðis 
skráð sig. Þær Sigrún og Sunna 
Ósk sjá svo um að deila gjöfun-
um til fjölskyldna sem hafa lítið 
milli handanna. Í dag eru 1.500 
manns skráðir á síðuna, sem er 
uppfærð reglulega. „Við erum 
þakklátar fyrir viðurkenninguna. 
Það er mikið að gera núna og 
þetta er hvatning. Það er mikið 
leitað til okkar þessa dagana, 
núna eru að koma páskar. Það er 
oft álag á fjölskyldum fyrir há-
tíðir,“ segir Sigrún.

Sigrún Olsen og eiginmaður hennar Þórir Barðdal með forseta Íslands á hátíðlegri athöfn í vikunni. FréttaBlaðið/EyÞór. 

Sigrún Olsen hjá Lótushúsi og handhafi 
Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins í ár segir 
hugleiðslu hafa mátt til að breyta hugarfari 
og lífi fólks til hins betra. Dýrmætast hefur 
henni fundist að ná dýpri tengingu við sig 
sjálfa og sátt við lífið og tilveruna.

Í hugleiðSlunni
Snertum við Okkar
eigin kjarna Og jafnvel
þótt að manni finniSt
maður hafi ekki upp-
lifað neitt þá verður
maður Sáttari. Sáttin 
við lÍfið Og tilveruna 
er mikilvægt markmið. 
Og að vera Sáttur Í 
eigin iðkun.
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Frá kynslóð til kynslóðar:
Ljónshjarta

Ljónshjarta hlaut verðlaunin 
í flokknum Frá kynslóð til 

kynslóðar.
Þar er um samtök að ræða 

fyrir ungar ekkjur og ekkla, 20 
til 50 ára. Samtökin hafa starfað 
í rúm þrjú ár í sjálfboðavinnu 
og hyggjast efla starfsemina í 
framtíðinni.

„Fyrst og fremst er þetta 
viðurkenning á að við séum að 
vinna gott starf. Þetta er mjög 
mikil hvatning og eflir okkur og 
okkar starfsemi. Samtökin eru 
orðin sýnilegri og þar af leiðandi 
á fólk í þessari stöðu auðveldara 
með að leita til okkar. Við erum 
líka stolt, því þetta er mjög erfitt 
starf. Við í stjórn og varastjórn 
erum öll ungar ekkjur og ekklar 
og það tekur oft á, að sinna þessu 
starfi. Við erum líka í sorg eins og 
okkar félagsmenn,“ segir Ína Ólöf 
Sigurðardóttir formaður.

Hún segir starfsemina hafa 
vaxið mikið undanfarið. „Nú 
höfum við náð að safna fjár-
magni til að efla starfið og erum 
farin að geta stutt betur við 
bakið á okkar fólki. Við erum 
reglulega með viðburði og 
uppákomur fyrir bæði börn og 
fullorðna í Ljónshjarta. Núna 
erum við til dæmis að vinna í því 
að bjóða upp á sérstakt nám-
skeið fyrir unglinga Ljónshjarta. 
Einnig munum við halda tveggja 
daga námskeið í sorgarúrvinnslu í 
haust með fagfólki.“

Til atlögu gegn fordómum:
Foreldrafélag  
Breiðholtsskóla

Verðlaunin í flokknum Til 
atlögu gegn fordómum 

runnu til Foreldrafélags Breið-
holtsskóla. Það hefur staðið fyrir 
fjölmenningarhátíðum fyrir nær-
samfélagið þar sem öllum íbúum 
hverfisins er boðið í skólann. 
Tilgangurinn er að tengjast betur 
foreldrum og börnunum sem 
þar búa, kynnast ólíkum uppruna 
þeirra, tungumáli og ekki síst að 
fagna fjölbreytileikanum. „Þetta 
er viðurkenning á mikilli vinnu 
og hvatning til fólks sem hefur 
staðið vaktina,“ segir Sara Björg 
Sigurðardóttir. 
„Ég vil draga 
fram 
styrk-
leika 
sam-
félagsins 
í Breið-
holti,“ 
segir hún 
og segir um-
fjöllunina um hverfið of oft á nei-
kvæðum nótum. „Verðlaunin eru 
viðurkenning á vinnu. Þakklæti til 
fólks sem er búið að standa vakt-
ina.  Ég vil að börnin mín búi að 
því alla ævi að umgangast fólk, 
virða það og taka því eins og það 
er, óháð uppruna og trú. Þetta er 
ekki bara ég, þetta er net af fólki 
og fjölskyldum í hverfinu.“
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   Náttúrulega  

                     
 s t t

Gómsætir eftirréttir, girnilegar 
kökur og ýmiss konar freistandi 
sætir bitar án viðbætts sykurs

við sig sjálfa fyrr en með stofnun 
Lótushúss. „Ég var að glíma við 
þetta, að ná ekki djúpri tengingu 
við mig sjálfa. Minn kjarna. Ég held 
að þetta sé ekki óalgengt. Samt var 
ég búin að vera að hugleiða í mörg 
ár. En það var ekki markvisst. Með 
tilkomu Lótushúss hugleiddi ég á 
hverjum degi og las. Smátt og smátt 
færðist ég nær þessum kjarna, sem 
er ég. Það gerðist hægt og rólega. Ég 
hefði viljað að það gerðist hraðar, 
en það var bara ekki hægt,“ segir 
Sigrún. Hún segir það enda per-
sónubundið hvernig og á hvaða 
hraða fólk nær þessari tengingu. „Í 
mínu tilfelli er það vegna þess að ég 
er svolítið úthverf, og tók mikið af 

áreiti umhverfisins inn á mig.“
Fjöldi fólks hefur notið liðsinnis 

Sigrúnar í Lótushúsi. „Ég hef séð svo 
margt fallegt. Hvernig hugleiðsla 
breytir manneskjunni smátt og 
smátt. Hvernig manneskjan smitar 
svo þessum góðu breytingum út frá 
sér inn á heimilið og í sitt nærum-
hverfi. Þetta hefur breytt lífinu hjá 
fjölskyldum. Það er gott þegar það 
gerist,“ segir Sigrún. 

Hún segir hugleiðslu einn-
ig gagnast mikið við kvíða og 
þunglyndi. „Það gagnast  í því að 
finna okkur sjálf og  að treysta 
á okkur sjálf. Við þurfum  öll að 
læra  betur  inn á okkur. Í hug-
leiðslunni snertum við okkar eigin 

kjarna og jafnvel þótt manni finnist 
maður hafi ekki upplifað neitt þá 
verður maður sáttari. Sáttin við lífið 
og tilveruna er mikilvægt markmið. 
Og að vera sáttur í eigin iðkun.“

Líf Sigrúnar og Þóris er rólegt 
eins og búast mátti við. „Við förum 
á fætur eldsnemma á morgnana, 
förum niður í Lótushús og erum 
þar í um tvær klukkustundir. Þar 
hugleiðum við og lesum texta. Við 
förum svo heim og fáum okkur 
morgunmat. Þórir snýr sér svo 
að sínum viðskiptum. Stundum 
förum við líka á kvöldin en annars 
fer starfið mest fram á morgnana. 
Áður en fólk fer inn í daginn og 
dagskrána. Eldsnemma á morgn-

ana erum við glaðvakandi, heilinn 
getur tekið við og truflast ekki eins 
auðveldlega,“ útskýrir Sigrún.

En skyldi Sigrún eiga eitthvert 
ráð til handa lesendum? „Ég á eitt 
ráð, komið og hugleiðið. Í gegnum 
hugleiðsluna náið þið tengingu við 
ykkur sjálf. Það er það dýrmætasta 
sem við gerum í þessu lífi. Að finna 
út hver þið  eruð og ná sátt. Að 
finna fyrir þessum sálarneista sem 
ert raunverulega þú. Vitneskjan og 
sáttin gerir það að verkum að þið 
eigið betra með að mæta erfið-
leikum.“

Og þetta hefur Sigrún að leiðar-
ljósi. „Ég treysti leikriti lífsins,“ segir 
hún. kristjanabjorg@frettabladid.is

Ég var að glíma við
þetta, að ná ekki 
djúpri tengingu við mig 
sjálfa. minn kjarna. Ég 
held að þetta sÉ ekki 
óalgengt.
Sigrún Olsen
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Kii hrökkkex
Unnið úr náttúrulegum hráefnum.

Sítróna
500 g.

Mangó
400 g.

Pukka te
Lífrænar gæða jurtir í hverjum poka.

HAGKAUPS 
VEISLULÆRI

Engifer
Í lausu.

899 kr/kg

Sætar kartöflur
500 g.

499 kr/pk

Gott úrval af lífrænum 
ávöxtum og grænmeti

VEISLA MATGÆÐINGSINS

Tilbúið beint 
í ofninnMERKIÐ

TRYGGIR
GÆÐIN

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

Hagkaups smjörsprautað kalkúnaskip
Undanfarin áratug hefur Hagkaup boðið upp á 
smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti og hefur 
slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er tilbúið beint í 
ofninn og eldamennskan ofur einföld.

HAGKAUPS
SMJÖRSPRAUTAÐ

KALKÚNASKIP
3.399 kr/kg

Nýtt í Hagkaup

399 kr/pk

379 kr/pk

35%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

15%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

LAMBA PRIME
3.249 kr/kg
verð áður 4.998

ROAST BEEF

4.079 kr/kg
verð áður 4.799

ÍSLENSKAR 
NAUTALUNDIR

5.779 kr/kg
verð áður 6.799

EINFALDLEGA MEIRA ÚRVAL

HAGKAUPS
VEISLULÆRI
1.499 kr/kg
verð áður 2.499

40%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

· FERSKAR KRYDDJURTIR 
· TRUFFLUMARINERING 
· HVÍTLAUKSPIPAR

3 tegundir

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

FERSKAR ÓLÍFUR
STÖKKAR OG BRAGÐGÓÐAR. ÞESSAR VERÐUR ÞÚ AÐ SMAKKA!

299 kr/pk
verð áður 449

Daiya Cheezecake
Mjólkurlaus, glúteinlaus og Sojalaus.

CHIQUITA 
BANANAR
Að banani gefur samstundis varanlegt og jafnt 
orkubúst. Rannsóknir sýna að tveir bananar gefa 
næga orku í 90 mínútna erfiða líkamsrækt. Engin 
furða að bananinn er sá ávöxtur sem íþróttafólk í 
fremstu röðum velur sér.

Banani inniheldur mikið af járni sem örvar 
framleiðslu af hemóglóbín í blóðinu og hjálpar 
þar af leiðandi við blóðleysi.

Kalíum er nauðsynlegt steinefni sem hjálpar 
hjartanu og sendir súrefni til heilans og passar 
upp á vatns jafnvægið í líkamanum. Þegar við 
stressumst minnkar kalíum magnið í líkamanum. 
Þetta er hægt að laga með því að borða 
kalíumríkann banana.

Vissir þú?

Nýtt í Hagkaup
VEGAN
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Átak þarf gegn   
      netþrjótum

1. Nota smáforrit
Þekkt er að smáforrit (öpp) krefjast 
mörg aðgangs að tækisauðkenni, 
myndavél, hljóðnema, tengiliðum, 
símanúmerum, persónuupplýsingum 
og öðrum skrám, sem safnað er úr 
tækjum notenda í gagnagrunn hvers 
konar fyrirtækja og annarra. 
Auðvelt er að komast inn í 
þessi tæki í þeim tilgangi að 
nálgast persónuleg gögn og 
viðkvæmar upplýsingar.

2. Nýta sér veikleika 
NetþjóNa
Fjölmargar árásir eru gerðar árlega á netþjóna í 
þeim tilgangi að hamla virkni þeirra eða að stöðva 
aðgengi annarra að þeim. Þessar árásir eru oft gerðar 
af „hugsjón“ þeirra sem að þeim standa, vegna þess 
að þeir eru mótfallnir starfsemi eða stefnu ákveðinna 
fyrirtækja eða annarra aðila. Í sumum tilvikum eru 
ástæðurnar pólitískar og þá geta opinberir þjónustu-
vefir legið niðri um tíma, eins og vefur stjórnarráðs 
Íslands í nóvember 2016.

3. Nota NýjaN hugbúNað til 
stuldar
Í sumum tilvikum er hægt að nota 
nýjustu farsímana til þess að nálg-
ast upplýsingar á greiðslukortum 
annarra og millifæra upphæðir af 
kortinu í símann, svipað og mögu-
legt er með snertilausum posum. 
Greiðslukortin þurfa að innifela 
RFID (e. Radio Frequency Identi-
fication) og símarnir NFC (e. Near Field Communica-
tions) samskiptamáta. Í þeim tilvikum þarf viðeigandi 
hugbúnað til verksins.

4. hlera 
áslátt á 
lyklaborð
Ákveðnar tegundir 
farsíma, sem liggja við hlið 

(gamaldags QWERTY) lyklaborðs, 
geta numið og greint þá takka sem stutt er 
á. Farsíminn skynjar fjarlægð ásláttar fyrir 
hvernig takka og ber þá niðurstöðu sam-
an við orðabók til þess að áætla hvert 
orð með um 80% vissu. Þessa aðferð 

mætti nota til þess að nálgast hvað sem er 
eins og lykilorð, spjall og ræður, hvort sem 

texti notandans er vistaður eða ekki.

5. brjótast iNN í stór kerfi
Orkuver, samgöngufyrirtæki, matvælaframleiðsla, fjár-
málafyrirtæki, fjölmiðlar, stofnanir og fleiri aðilar stóla 
í auknum mæli á nettengingu. Vinnsla og varðveisla 
gagna er sífellt að færast í miðlægar stöðvar og ský 
(e. Cloud) sem gerir gögnin að vissu leyti berskjölduð. 
Starfsemi hópa, svæða og landa gæti því gengið úr 
skorðum ef mikilvæg grunnþjónusta raskast vegna 
tölvuárása, auk þess sem landvarnir gætu veikst, starf-
semi fyrirtækja laskast og dreifing nauðsynja tafist. 
Einföld vírusvörn dygði tæplega í því tilviki.

Ég er ekki með neinar fjármálafærslur í 
símanum, engin bankaöpp eða neitt slíkt, 
er ekki með stafræn skilríki í símanum 
mínum og Ég lít á farsíma sem 
gjörsamlega opið tæki, eins og hús 
með allar dyr og glugga opna.
Marinó G. Njálsson, öryggisráðgjafi hjá DXC  
Technology í Danmörku

Þetta gera netþrjótar

Ævar Pálmi Pálma-
son, lögreglufull-
trúi í  miðlægri 
rannsóknardeild á 
höfuðborgarsvæð-

inu, segir þörf á vitundarvakningu 
og samstilltu átaki í íslensku sam-
félagi um óopinberar hleranir og 
öryggi upplýsinga í símtækjum og 
tölvum. Fá mál koma til kasta lög-
reglu. Ævar segir aðferðirnar orðnar 
það þróaðar að fólk verði ekki vart 
við það þegar netþrjótar brjótast inn 
í tæki einstaklinga. „Það eru nokkur 
ár síðan ég fór á kynningu þar sem 
ég heyrði fyrst af þessum möguleika. 
Það fyrsta sem ég gerði þegar ég 
kom heim var að setja límmiða yfir 
vefmyndavélina á heimatölvunni. 
Í þessu sambandi ætti fólk sérstak-
lega að huga að öryggi snjalltækja 
á borð við spjaldtölvur og síma. En 
líka hvert það tekur tækin með sér. 
Ég hef heyrt um dæmi erlendis frá 
þar sem fólk hefur verið fjár-
kúgað eftir að brotist var inn 
í nettengd tæki sem voru 
geymd í svefnherbergi 
viðkomandi og teknar 
af þeim myndir,“ segir 
Ævar.

Öpp geta verið varasöm
Kristján Valur Jónsson, öryggissér-
fræðingur hjá CERT-ÍS, segir að góðar 
varnir séu mögulegar en að ekki sé 
hægt að fullyrða að öryggið verði 
100%. „Besta og öflugasta vörnin 
sem þekkt er í dag er að uppfæra 
síma eins og annan búnað og passa 
að hlaða ekki niður öppum frá vafa-
sömum aðilum.“

Kristján bendir á að sömuleiðis sé 
ekki hægt að útiloka neitt varðandi 
varnir netþjóna en að dulkóðun sé 
mikilvægur þáttur í því sambandi. 
Fólk ætti að varast að senda upplýs-
ingar um http-vefsíður og að https (e. 
Hyper Text Transfer Protocol Secure) 
sé betri kostur.

slæmt fordæmi stofnana
Marinó G. Njálsson, öryggisráðgjafi 
hjá DXC Technology í Danmörku, 
segir að stofnanir ríkja gangi á undan 

m e ð 
slæmu for-

dæmi. „Ef ég 
fer til Banda-

r í k ja n n a  g e t 
ég ekki neitað 
stjórnvöldum um 

aðgang að sím-
anum mínum, þótt 

bandarískir þegnar séu 
kannski varðari gegn þessu. Sem 
útlendingur, ef þú ert beðinn um 
þessar upplýsingar, þá verður þú 
að veita þær ef þú vilt komast inn í 
landið. Það þarf að veita lykilorð að 
dulkóðun og öllu mögulegu.

Stofnanir sem þessar beita fyrir sig 
öryggi þegnanna að sögn Marinós. 
,,Þeir nota alls konar öryggismál 
þegnanna sem afsökun fyrir njósn-
um. Um leið og þú berð fyrir þig 
öryggismál getum við verið viss um 
að viðkomandi er með óhreint mjöl 
í pokahorninu.“

Marínó hefur eins og fleiri sérfræð-
ingar sem Fréttablaðið talaði við gert 
ráðstafanir til að verja sig árásum. „Á 
tölvunni minni er ég alltaf með lím-
band á myndavélinni. Ég er ekki með 
neinar fjármálafærslur í símanum, 
engin bankaöpp eða neitt slíkt, er 
ekki með stafræn skilríki í símanum 
mínum og ég lít á farsíma sem gjör-
samlega opið tæki, eins og hús með 
allar dyr og glugga opna.“

mikil ógn í evrópu
Helga Þórisdóttir, forstjóri Persónu-

helga þórisdóttir,
forstjóri Persónu-
verndar

kristján valur 
jónsson, öryggis-
sérfræðingur hjá 
Cert-ís

farsímar, spjaldtölvur
 og ýmis tölvubúnaður 
er ávísun á upptöku 
á mynd og hljóði og 
útsendingu í beinni úr 
þeim tækjum, án vit-
undar eigandans. efnið 
er notað til þess að 
kúga viðkomandi. 

verndar, segir að árlega berist þeim 
tæplega 2.000 mál en enn sem komið 
er þá varði fæst þeirra hleranir. Hins 
vegar séu slík mál í brennidepli hjá 
stofnuninni eins og víðar í heim-
inum. ,,Þessi mál brenna á okkur. 
Allar þessar nethættur eru komnar 
á það alvarlegt stig að það er verið að 
gjörbylta persónuverndarlöggjöfinni 
í Evrópu, út af tæknibyltingu.“

Sú löggjöf komi til framkvæmda 
í Evrópu í maí 2018 og stefnt sé að 
sama gildistíma hérlendis.

Helga nefnir sem dæmi að þeir 
sem til þekki meti netglæpi sem 
mikla ógn í Bretlandi og Evrópu. 
,,Maður gefur sér að þessar sömu 
ógnir eigi við okkur líka.“ 
peturfjeldsted@365.is

Fá hlerunarmál koma á borð lögreglu. Fólk verður ekki vart við það 
þegar netþrjótar hakka sig inn í myndavél og hljóðnema símtækja 
og tölva. Ekki fyrr en of seint, þegar það er notað gegn viðkomandi.

1 5 .  a p r í l  2 0 1 7   l a U G a r D a G U r30 H e l G i n   ∙   F r É T T a B l a ð i ð



Kynningarblað

Helgin

 L
A

U
G

A
R

D
A

G
U

R
  1

5.
 a

p
rí

l 
20

17

Atli Örvarsson bjó lengi í 
Bandaríkjunum þar sem 
hann samdi tónlist fyrir 
vinsæla sjónvarpsþætti 
og kvikmyndir. Nú er 
fjölskylan búsett á Akur-
eyri og unir sér vel.
helgin  ➛4

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

ALAn SUARez

Ég hitti Sunnu í glæsilegri aðstöðu 
Mjölnis í Öskjuhlíð en Mjölnir er 
eins og annað heimili Sunnu, hér 
æfir hún og starfar sem þjálfari. 
Sunna er nýlega komin heim frá 
Póllandi með dóttur sinni, móður 
og vinkonum og ég spyr hvort hún 
hafi verið að slaka á. „Nei, þetta 
var hörkuverslunarferð,“ segir hún 
hlæjandi, segist hafa fatað dóttur 
sína upp og keypt gjafir enda afar 
ódýrt að lifa og versla í landinu. „Svo 
reyndi ég að kaupa einhver fín föt 
á mig, ég er alltaf í Nike-buxum og 
Mjölnispeysu og lendi alltaf í vand-
ræðum ef ég þarf að fara í fermingu 
eða annað fínt,“ segir hún glaðlega.

Mæðgur og vinkonur
Anna Rakel, dóttir Sunnu er á þrett-
ánda ári en Sunna var 19 ára þegar 
hún átti hana. „Ég vil meina að hún 
hafi komið á hárréttum tíma enda 
eigum við góða samleið í dag, erum 
í bland vinkonur og mæðgur,“ segir 
Sunna og telur þær að mörgu leyti 
líkar. „Við erum báðar mjög aktívar 
og höfum mikinn áhuga á að hreyfa 
okkur. Anna hefur verið að æfa 
hér í Mjölni frá sex ára aldri en er 
núna að prófa hiphop dans. Svo er 
hún í handbolta, fótbolta og fleiru. 
Á meðan hún er hamingjusöm er 
ég hamingjusöm og ég styð hana í 
hverju því sem hún ákveður að taka 
sér fyrir hendur.“

Alltaf haft áhuga á íþróttum
Sunna bjó fimm fyrstu æviárin í 
Svíþjóð. Flutti svo til Stokkseyrar 
en þar á hún ömmu og afa. Fjöl-

Prjónaði fyrir 
æfingagjöldum

Sunna Tsunami Davíðs-
dóttir sækir hratt fram á 
sviði MMa-íþróttarinnar. 
Hún vakti mikla athygli 
fyrir frækilega framgöngu í 
síðasta bardaga sínum sem 
var hennar annar atvinnu-
bardagi. Framtíðin er björt 
hjá þessari baráttukonu.Fæst í næsta apóteki eða 

heilsuvöruverslun 

Verndar og 
styrkir húðina



skyldan bjó þó lengst af í Kópavogi. 
„Íþróttir voru alltaf uppáhaldsfagið 
mitt í skóla. Ég æfði fótbolta í sjö 
ár, prófaði sund, handbolta og æfði 
íshokkí. En ég hef aldrei fundið fyrir 
jafn mikilli ástríðu fyrir neinu eins 
og því sem ég er að gera í dag.“ 

Sunna sat ekki auðum höndum 
eftir að dóttir hennar fæddist. „Hún 
var ekki nema sex vikna þegar ég 
fékk vinnu við barnagæslu á heilsu-
ræktarstöð. Það hentaði vel enda 
fékk ég klukkutíma í mat sem ég 
gat nýtt til að fara í ræktina og fékk 
pössun á meðan.“ Síðar fór hún að 
vinna um helgar og á kvöldin sem 
barþjónn, dyravörður og leigubíl-
stjóri en hún leysti af föður sinn sem 
var leigubílstjóri. „Í þessum störfum 
lenti ég stundum í aðstæðum þar 
sem mér var ógnað og upplifði van-
mátt í því að kunna ekki að verja 
mig.“

Vinur Sunnu þjálfaði á þessum 
tíma muay thai og hvatti hana til að 
koma og æfa. „Ég átti lítinn pening 
á þessum tíma en hef alltaf prjónað 
mikið. Ég samdi því við hann að 
prjóna á hann lopapeysu í staðinn 
fyrir æfingagjöldin og endaði á að 
prjóna á kærustu hans og dóttur 
líka,“ segir Sunna brosandi. Hún 
féll algerlega fyrir íþróttinni og 
fékk fljótlega löngun til að fara út í 
keppni.

Skokkaði inn í Mjölni
Ári síðar hafði Sunna tekið sér frí 
úr muay thai og hugleiddi fram-
haldið. Gunnar Nelson og MMA 
höfðu verið nokkuð til umfjöllunar 
í fjölmiðlum og því var það einn 
daginn sem hún var úti að hlaupa á 
Mýrargötunni að hún hoppaði inn í 
Mjölni til að forvitnast. Hún endaði 
á að skrá sig í grunnnámskeið í 
brasilísku jiu-jitsu sem reyndist 
síðan vera eitt það skemmtilegasta 
sem hún hafði gert. „Maður kynntist 
svo mörgum og andinn í Mjölni var 
svo góður að ég vissi strax að ég væri 
velkomin.“ Sunna prófaði allt sem 
í boði var, víkingaþrek, kickbox og 
síðar ólympískt box.

Hún fór fljótlega að keppa. „Ég 
hef aldrei verið hrædd við að keppa 
enda lít ég á það sem prófraun og 
áskorun á sjálfa mig.“ 

Í taílenskum æfingabúðum
Sunna hafði hug á frekara námi 
og skráði sig á frumgreinabraut í 
Háskólanum í Reykjavík. „Ég missti 
pabba minn rétt fyrir skólabyrjun 
og byrjaði því heldur brösuglega 
í skólanum en með því að fá mér 
einkakennara í stærðfræði náði ég 
að klára tvær annir. Það einkenndi 
þó allan þennan tíma að Taíland og 
muay thai voru mér ofarlega í huga 
enda fjölluðu öll mín verkefni um 
draumaferð mína til Taílands að 
æfa þjóðaríþróttina með heima-
mönnum.“

Það var svo ári eftir lát föður síns, 
í janúar 2013, að Sunna ákvað að 
láta drauminn rætast og skipulagði 
þriggja mánaða æfingaferð í Tiger 
Muay Thai æfingastöðina í Phuket 
sem átti eftir að breyta miklu fyrir 
hana. „Ég bjó í ódýru herbergi, sem 
var ekki upp á marga fiska, og í 
þokkabót staðsett í miðjum æfinga-
búðunum þannig að ég vaknaði á 
morgnana við höggin í púðunum.“ 

Sunna vann sig fljótlega upp, byrj-
aði í byrjendahópi, var sama dag 
send í miðlungshóp og nokkrum 
dögum síðar í framhaldshóp. „Þá var 
ég strax spurð hvort ég vildi keppa 
og fyrsti muay thai-bardaginn 
ákveðinn viku eftir að ég kom út.“ 
Sunna vann bardagann en endaði 
þó á spítala skömmu síðar, þó af 
allt öðrum ástæðum. Flugnanetið á 
herberginu hennar var með stórum 
götum og moskítóflugurnar höfðu 
greiðan aðgang inn. Sunna var því 
öll bitin, fékk sár um allan líkamann 
og sýkingu þannig að hún þurfti að 
komast undir læknishendur. Þar 

sem sárin voru svo slæm var henni 
meinað að æfa á stöðinni í heilan 
mánuð. „Ég þurfti því að læra með 
því að fylgjast með en stalst til að 
kýla í púða eftir lokun á kvöldin.“

Hún fékk leyfi til æfinga daginn 
fyrir fyrsta MMA bardaga sinn. „Ég 
vann þann bardaga í fyrstu lotu 
með uppáhalds hengingartaki 
Gunna Nelson,“ segir Sunna sem 
æfði eftir þetta með keppnishópi 
stöðvarinnar og fékk við það mikla 
keppnisreynslu utan stöðvarinnar 
og kom heim með belti eftir fjögurra 
mánaða veru úti, en hún fékk að 
framlengja dvölina um mánuð í stað 
tímans sem hún missti úr.

„Þegar ég kom heim var tekið 
á móti mér í Mjölni með rauðri 
keppnispeysu og þar með var ég 
formlega komin inn í keppnislið 
Mjölnis. Það var einstök tilfinning.“

Andlega hliðin skiptir öllu
Sunna segir mikilvægt að þjálfa 
hugann ekki síður en líkamann. Það 
lærði hún eftir fyrsta bardaga sinn 
eftir heimkomuna. „Það er fyrsti og 
eini bardaginn sem ég hef tapað en 
líka sá sem ég lærði mest af. Ég hafði 

kynnst manni í Taílandi sem hafði 
ekki góð áhrif á andlegu hliðina hjá 
mér. Ég sagði skilið við hann stuttu 
fyrir bardagann og var því ekki vel 
stemmd og það markaði frammi-
stöðu mína. Þá fann ég hversu 
mikilvægt er að þjálfa hugann,“ 
segir Sunna sem stundar hugleiðslu 
daglega.

Vill titilbardaga
Leiðin inn í atvinnuheim MMA 
getur verið erfið og flestir þurfa að 
heyja nokkra atvinnubardaga áður 
en þeir komast að hjá bardagasam-
bandi á borð við Invicta. Sunna 
náði að stytta sér leið með því að 
fara á Evrópumótið í blönduðum 
bardagalistum árið 2015 og vinna 
Evróputitil sem varð til þess að 
Invicta tók eftir henni og tók hana 
inn í sambandið.

En hvert er framtíðarplanið? 
„Í lok þessa árs eða byrjun næsta 
langar mig að fá titilbardaga hjá 
Invicta og berjast um belti í mínum 
þyngdarflokki,“ svarar Sunna sem 
lætur ekkert stöðva sig enda með 
viðurnefnið Tsunami sem þýðir 
flóðbylgja.

Sunna kom heim með belti að lokinni Taílandsdvölinni.

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
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365 miðlar 
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Mjölnir er eins 
og annað heim-
ili Sunnu enda 
bæði aðstaðan 
og andinn á 
stöðinni til 
fyrirmyndar.       
Mynd/EyþÓR

Mæðgurnar 
Sunna og Anna 
Rakel á góðri 
stundu.
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Sigurður Ólafsson kynntist 
Amínó Fiskprótín Liðir eftir 
ábendingu frá fjölskyldumeð-

limi sem vissi að hann var búinn að 
glíma við ónot í hnjám. Sigurður 
hefur alla tíð verið duglegur að 
stunda einhvers konar hreyfingu, 
en fyrir um það bil fimm árum fór 
að bera á verkjum í hnjám.

„Árið 2012 byrjaði ég að stunda 
fjallgöngur í töluvert miklum 
mæli en það eina sem skyggði á 
ánægjuna voru verkir sem ég fór að 
finna fyrir þegar leið á göngurnar,“ 
segir Sigurður.

„Þegar ég byrjaði að taka þátt í 
Landvættaprógrammi hjá Ferða-
félagi Íslands haustið 2015, þar sem 
mikið er um hlaupa- og hjóla-
æfingar, fór enn meira að bera á 
þessum verkjum. Eftir að hafa reynt 
ýmsar vörur prófaði ég Amínó Fisk-
prótín Liði. Mjög fljótlega tók ég 
eftir gríðarlega miklum mun. Þetta 
er í fyrsta skipti sem ég tek fæðu-
bótarefni sem algjörlega breytir 
aðstæðum mínum þannig að ég get 
stundað hreyfingu án verkja,“ segir 
hann.

„Haustið 2016 byrjaði ég að æfa 
fyrir IronMan keppni sem verður 
haldin í Kaupmannahöfn seinni-
part sumars 2017. Æfingaálagið er 
töluvert mikið og ef ekki væri fyrir 

Amínó Fiskprótín Liði þá væri ég 
ekki að ná sama magni af æfinga-
tímum í viku.“

Amínó®  vörulínan saman-
stendur af fæðubótarefnum sem 

innihalda IceProtein® ásamt öðrum 
lífvirkum efnum. Amínó® Liðir er 
liðkandi blanda með náttúrulegum 
efnum úr hafinu við Ísland. Það 
inniheldur sæbjúgu (Cucumaria 
frondosa) og IceProtein® (vatns-
rofin þorskprótín). Skrápurinn 
samanstendur að mestu leyti af 
brjóski og er því mjög ríkur af 
kollageni en einnig lífvirka efninu 
chondroitin sulphate sem verndar 
liði fyrir skemmdum og örvar 
endurbyggingu á skemmdu 
brjóski.

Fyrir utan að innihalda 
kollagen og chondroitin 
sulphate er sæbjúgna- 
extraktið ríkt af sinki, 
joði og járni sem og 
bólguhemjandi efnum 
sem nefnast saponin. Auk 
sæbjúgna og IceProteins® 
innihalda Amínó Liðir 
túrmerik, D- og C-vítamín 
og mangan. Rannsóknir 
hafa sýnt að vatnsrofin 
fiskprótín, eins og eru í 
IceProtein®, auka upp-
töku á kalki úr meltingar-

vegi og styðja þannig við liðaheilsu. 
Kollagen, chondr oitin sulph ate, 
D- og C-vítamín og mangan eru 
allt efni sem eru mikilvæg fyrir 
liðaheilsu. Amínó® vörulínan 
samanstendur af fæðubótarefnum 
sem innihalda þorskprótín, ásamt 
öðrum lífvirkum efnum sem styðja 
við eða auka heilsubætandi virkni 
þorskpeptíðanna.

Að sögn dr. Hólmfríðar Sveins-
dóttir, stofnanda og framkvæmda-

stjóra PROTIS ehf., sem 
framleiðir Amínó® 
vörulínuna, er fiskprót-
ínið unnið úr hágæða 
hráefni sem fellur til við 
flakavinnslu á íslenskum 
þorski. „Markmiðið er að 
hámarka nýtingu á ein-
stakri náttúruauðlind og 
bæta lýðheilsu.“

Fæst í apótekum, heilsu-
verslunum og í heilsu-
hillum stórmarkaða. 
Nánari upplýsingar má 

finna á www.icecare.is.

Stundar hreyfingu án verkja
Sigurður átti orðið erfitt með fjallgöngur vegna verkja, en stefnir núna  
á IronMan í sumar eftir að hann fór að taka inn Amínó Fiskprótín Liðir. 

Sigurður Ólafsson getur sannarlega mælt með Amínó Liðir.

Þegar lífinu er lifað til fulls er auð-
velt að finna fyrir því og það sést 
á fólki. Dagsdaglega leiðir fólk 
almennt ekki hugann að lifrinni. 
Hún gegnir þó mikilvægu hlutverki 
varðandi efnaskipti og niðurbrot 
á fitu. Of mikið af kolvetnum, of 
mikið áfengi og feitur matur veldur 
of miklu álagi á starfsemi lifrarinn-
ar og gallsins. Matur, sem neytt er 
nú á dögum, inniheldur 
meira af kolvetnum 
en matur sem forfeður 
okkar neyttu. „Við erum 
ekki vön þeim. Of stór 
skammtur af kolvetnum 
miðað við prótein gerir 
lifrinni erfitt að við halda 
eðlilegum 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 nátt-
úrulegu jurtirnar túrmerik og 
svartan pipar. Einnig ætiþistil og 
mjólkurþistil sem eru þekktir fyrir 
að stuðla að eðlilegri starfsemi 
lifrarinnar og gallsins. Einnig inni-

heldur Active Liver kólín 
sem stuðlar að eðlilegum 
fituefnaskiptum, við-
heldur eðlilegri starfsemi 
lifrarinnar og stuðlar að 
eðlilegum efnaskiptum að 
því er varðar amínósýruna 
hómósystein.

Góður árangur
Jóna Hjálmarsdóttir hefur 

notað Active Liver í nokkra mánuði 
með góðum árangri. „Ég ákvað að 
prófa Active Liver eftir að ég sá að 
það er úr nátt úrulegum efnum og 
ég hef fulla trú á að náttúruefnin í 
vörunni stuðli að eðlilegri lifrar-
starfsemi. Ég er sjúkraliði að mennt 
og er meðvituð um líkamsstarf-
semina og veit að fita getur safnast 
á lifrina, þess vegna vildi ég prófa.“

Hún segist fljótt hafa fundið mun 
á sér. „Ég fékk fljótlega aukna orku 
og mér finnst auðveldara að halda 
mér í réttri þyngd, enda inniheldur 
Active Liver kólín sem stuðlar að 
eðlilegum fituefnaskiptum. Ég er 
í vinnu þar sem ég þarf að vera 
mikið á ferðinni, ég er í góðu formi, 
og hef trú á að Active Liver virki 
fyrir mig. Einnig finn ég mikinn 
mun á húðinni, hún ljómar meira 

og er mýkri. Ég er mjög ánægð 
með árangurinn og mæli með 
Active Liver fyrir fólk sem hugsar 
um að halda meltingunni góðri,“ 
segir Jóna. Starfsemi lifrarinnar 
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 lifrinni. Það getur 
verið vegna áfengisneyslu en þetta 
getur einnig verið vandamál hjá 
fólki í yfirþyngd. Þreyta og þrótt-
leysi geta verið merki um að mikið 
álag sé á lifrinni.

Vörurnar eru fáanlegar í öllum 
apótekum, heilsuverslunum og 
heilsuhillum stórmarkaðanna. 
Hægt er að nálgast frekari upplýs-
ingar á heimasíðu IceCare, www.
icecare.is

Heilbrigð melting hjá Jónu með Active Liver
Fita getur sest víða á líkamann, meðal annars innan í líffærin, þar á meðal lifrina. Active Liver stuðl-
ar að eðlilegum efnaskiptum. Jóna Hjálmarsdóttir hefur mjög góða reynslu af Active Liver. 

Active Liver virkar vel fyrir Jónu.

Feitur matur og sterkur örvar sýruframleiðslu 
ENGIN UPPÞEMBA LENGUR 
Einar Ágúst Einarsson, smiður mælir með 
Frutin töflunum en eftir að hann byrjaði að 
taka þær hálftíma fyrir svefn og mat finnur 
hann lítið sem ekkert fyrir óþægindum eða 
uppþembu. 

„Ég hafði verið með mikla uppþembu og 
brjóstsviða eftir mat í langan tíma. Þetta kom 
sérstaklega fyrir ef ég borðaði seint á kvöldin 
eða fékk mér gosdrykki eða bjór stuttu fyrir 
svefninn. Þar sem ég er smiður og mikið á 
ferðinni milli vinnustaða er oft auðvelt að 
detta í skyndibitann og fylgir því brjóstsviði 
eða uppþemba í nær öll skiptin. 
Eftir að ég byrjaði að taka Frutin töflurnar 
finn ég ekki fyrir því lengur,“ 
segir Einar Ágúst ánægður. 

Frutin eru töflur sem geta hjálpað þér að neyta 
fæðu sem getur valdið brjóstsviða án þess að eiga 
hættu á að finna fyrir óþægindum eftir máltíðina. 

Frutin fæst í öllum apótekum, 
heilsuverslunum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna. www.icecare.is
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Flottir toppar

Toppur á 6.900 kr.
- einn litur: 
 blátt/beige/ljósbrúnt
- stærð: 36 - 46

Toppur á 7.900 kr.
- 3 litir: olivugrænt, 

svart, kremhvítt
- stærð: 36 - 46

Sumargjöfin fæst 
í Safnbúðinni

Forvitnir ferðalangar, valkyrjur og víkingar

Mikið úrval af vönduðum miðalda- og 
víkingabúningum og leikföngum.

Lærðu að binda hnúta 1.550 kr.

Sippuband 1.495 kr.

Origami 
hundar og kettir 
1.295 kr. 

Tölvuúr með sterkri 
pappírs-ól sem má 
skreyta eftir eigin 
höfði 1.495 kr.

Teygjubyssa með 
10 mjúkum kúlum 2.495 kr.

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · Sími 530 2203 · www.thjodminjasafn.is
Hverfisgata 15 · 101 Reykjavík · Sími 530 2210 · safnahusid.is

Njósnapenni 850 kr.

Eftir að hafa stundað nám í 
Bandaríkjunum og starfað þar 
um rúmlega tveggja áratuga 

skeið sneri tónlistarmaðurinn Atli 
Örvarsson aftur heim til Íslands 
fyrir tæplega tveimur árum síðan. 
Hann hefur komið sér vel fyrir í 
sínum gamla heimabæ, Akureyri, 
ásamt fjölskyldu sinni og sinnir þar 

tónsmíðum fyrir vinsæla banda-
ríska sjónvarpsþætti og Hollywood-
kvikmyndir auk annarra verkefna. 
Í lok mánaðarins mun hann halda 
stórtónleika í Hofi á Akureyri þar 
sem úrval bestu verka hans verða 
flutt með Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands, kór og einsöngvurum.

Atli hóf nám í Berklee College of 
Music í Boston í Bandaríkjunum 
árið 1993. Þar tók hann m.a. áfanga 
í kvikmyndatónlist sem heillaði 
hann algjörlega upp úr skónum að 
eigin sögn og lagði svolítið línurnar 
fyrir líf hans þar eftir. Hann segist 
ekki hafa ákveðið að setjast að í 
Bandaríkjunum eftir útskrift en svo 
ákvað hann að stefna í vesturátt og 
reyna fyrir sér í Hollywood. „Á þeim 
tíma þurfti maður svolítið mikið 
bara að vera þar ef mann langaði til 
að vinna í kvikmyndatónlist. Nú er 
landslagið orðið allt annað og þetta 
er orðinn miklu alþjóðlegri bransi.“

Árin fram undan voru við-
burðarík þar sem hann vann m.a. 
með frægum tónsmiðum á borð 
við Mike Post og Hans Zimmer og 
kom að gerð tónlistar við kvik-
myndir á borð við Pirates of the 
Caribbean, The Simpsons Movie 
og The Holiday auk þriðju kvik-
myndarinnar um Stúart litla sem 
var fyrsta stóra tækifærið hans. „Á 
þessum tíma kynntist ég líka og 
vann með mörgum frábærum kvik-
myndagerðarmönnum eins og Ron 
Howard og Jim Brooks, aðalfram-
leiðanda Simpsons-þáttanna.“

Næg verkefni
Verkefnin eru næg um þessar 
mundir hjá Atla. Þessa dagana er 
hann að leggja lokahönd tónlist 
við kvikmyndina The Hitman’s 
Bodyguard með stórleikurunum 
Ryan Reynolds og Samuel Jackson 
í aðalhlutverkum. Svo tekur við 
metnaðarfull íslensk teiknimynd 
sem ber nafnið Lói, eða Ploey fyrir 
alþjóðlegan markað. „Þetta er falleg 
saga um lóuunga sem verður eftir 
á Íslandi og þarf að lifa af veturinn 
eftir að fjölskyldan flýgur til heitu 
landanna. Myndin er frá sömu 
framleiðendum og gerðu Þór – 
Hetjur Valhallar og er nú þegar 
búið að selja hana til tuga landa. 
Svo má nefna að ég er með fjórar 
sjónvarpsseríur í gangi á sjónvarps-
stöðinni NBC í Bandaríkjunum. Þær 
heita Chicago Fire, Med, Justice og 
Chicago P.D. og njóta gríðarlegra 
vinsælda vestra þar sem meðaláhorf 
á hvern þátt er á bilinu 6-10 millj-
ónir manns. Þættirnir eru sýndir 
víða um heim, m.a. hér á Íslandi.“

Sjónræn upplifun
Stóra verkefni Atla þessa dagana er 

þó undirbúningur stórtónleika með 
eigin verkum sem verða haldnir í 
Hofi á Akureyri, sunnudaginn 30. 
apríl. „Þar ætla ég að leiða Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands, kór og ein-
söngvara í gegnum smá þverskurð 
af kvikmynda- og sjónvarpstónlist 
minni. Einnig verður flutt svíta úr 
tónlistinni sem ég gerði fyrir kvik-
myndina Season of the Witch með 
Nicolas Cage, á stórri kvikmynda-
tónlistarhátíð á Tenerife í septem-
ber. Það er greinilega mikill áhugi á 
lifandi flutningi á kvikmyndatón-
list þessa dagana og ég held að oft 
sé hún einu eða fyrstu kynni ungs 
fólks af sinfónískri tónlist nú orðið.“

Hann segir að dagskráin verði 
fjölbreytt. Í grunninn verði þetta 
sinfónískir tónleikar en tón-
listin hafi blæ allt frá stórum kór 
og hljómsveitarverkum yfir í 
viðkvæma þjóðlagaskotna þætti 
með viðkomu í rokki og dægurtón-
list. „Í raun held ég að allir muni 
finna eitthvað við sitt hæfi enda 
efni úr jafn fjölbreyttum áttum 
og Chicago Fire, Hansel & Gretel: 
Witch Hunters, Hrútum og Stúart 
litla. Ég legg líka mikið upp úr 
sjónrænu upplifuninni og munum 
við sýna myndbrot tengd efninu, 
grafík og ljós þannig að þetta er 
svona einhvers staðar mitt á milli 
klassískra tónleika og popptón-
leika, með sterku myndrænu ívafi. 
Einnig mun ég frumflytja nýtt verk, 
Lament for the Woods, sem er í 
raun kafli af stærra verki sem ég er 
með í smíðum. Það fjallar um lofts-
lagsbreytingar og neikvæð áhrif 
mannsins á náttúruna og móður 
jörð.“

Mikil gróska í tónlist
Eftir rúmlega tveggja áratuga búsetu 
í Bandaríkjunum voru mikil við-
brigði að flytja aftur heim segir Atli. 
„Stundum líður mér svolítið eins og 
innflytjanda hér eftir að hafa búið 
mest af mínum fullorðinsárum 
erlendis. Við sjáum þó alls ekki 
eftir þessari ákvörðun og njótum 
þess sem við sækjumst í hér, sem er 
friðurinn, kyrrðin og fjölskyldan.“

Þrátt fyrir langa búsetu erlendis 
hefur Atli reynt að fylgjast með 
íslensku tónlistarlífi þótt hann 
viðurkenni fúslega að hann eigi 
mjög margt eftir ólært. „Það verður 
að segjast að gróskan í íslensku 
tónlistarlífi er með ólíkindum og 
ég er rosalega stoltur af því hvers 
konar færiband af snilld er að koma 
frá þessari fámennu þjóð. Það eitt 
hlýtur að segja eitthvað um gæði 
þessa samfélags og ég er líka mjög 
glaður að sjá að ráðamenn þjóðar-
innar eru að byrja að átta sig á 
mikilvægi greinarinnar.“

Gott að komast í 
kyrrðina heima

Atli Örvarsson heldur stórtónleika í Hofi í lok apríl þar sem úrval verka hans 
úr kvikmyndum og sjónvarpsþáttum verða flutt. MYND/AUÐUNN 

Atli Örvarsson 
bjó lengi í Banda-
ríkjunum þar sem 
hann samdi tón-
list fyrir vinsæla 
sjónvarpsþætti 
og kvikmyndir. 
Nú er fjölskyldan 
búsett á Akureyri 
og unir sér vel.
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STARFSSVIÐ:

■■ Flugöryggismál í farþegarými flugvéla Icelandair.
■■ Rekstur og áætlanagerð vegna Cabin-deildar.
■■ Upplýsingagjöf um starfsmannamál fyrir flugfreyjur og flugþjóna.
■■ Mótun og útfærsla mælikvarða, markmiða og eftirfylgni í málefnum flugfreyja og flugþjóna.
■■ Ráðgjöf og stuðningur við flugfreyjur og flugþjóna.
■■ Framkvæmd þjónustu um borð í flugvélum félagsins.
■■ Umsjón með frammistöðumati.
■■ Val og ráðningar nýrra starfsmanna.
■■ Þjálfunar- og fræðslumál.
■■ Önnur verkefni sem upp koma samkvæmt nánari fyrirmælum yfirmanns.

HÆFNISKRÖFUR:

■■ Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
■■ Reynsla og þekking af rekstri og starfsmannamálum er nauðsynleg.
■■ Reynsla af flugi eða flugrekstri er æskileg.
■■ Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti.
■■ Reynsla af upplýsingakerfum er nauðsynleg.
■■ Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.
■■ Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi. 
■■ Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
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Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í líflegu starfsumhverfi. Starfsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á að ná 
góðum árangri í starfi í alþjóðlegu umhverfi.

Laust er til umsóknar starf forstöðumanns flugfreyja og flugþjóna á flugrekstrarsviði Icelandair

FORSTÖÐUMAÐUR 
FLUGFREYJA OG FLUGÞJÓNA

+  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.icelandair.is/umsokn 
 eigi síðar en 25. apríl 2017.

Nánari upplýsingar veita: 

Hilmar B. Baldursson I hba@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Múrari Óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði múrverks. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Smiður ÓSkaSt
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði húsasmíða. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

PíPari óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir að 
ráða framtíðarmann á sviði pípulagna. Gengur starfsmaður-
inn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem vinna að 
krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Útlánasérfræðingur

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Upplýsingagjöf og ráðgjöf um lán og 

mismunandi kosti á lánamarkaði 
• Aðstoð við gerð greiðslumats og lánsumsókna 

ásamt vinnslu
• Móttaka viðskiptavina og svör við fyrirspurnum 
• Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði s.s. 

yfirferð á markaðsefni, þróun verk- og 
þjónustuferla ofl.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða 

sambærileg er skilyrði
• Yfirgripsmikil starfsreynsla og þekking á lánamálum er 

æskileg
• Áhugi á því að koma þekkingu á framfæri, leiðbeina og 

aðstoða viðskiptavini við að skilja flókin málefni lántöku
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð, hæfni til að koma með 

tillögur að úrbótum og vinna á lausnamiðaðan hátt 
• Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi
• Enskukunnátta til að geta leiðbeint erlendum    

 viðskiptavinum um fasteigna- og lánaviðskipti

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir

inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 2. maí nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan útlánasérfræðing til starfa á viðskiptasviði. Meginverkefni 
viðskiptasviðs er þjónusta og upplýsingagjöf við nýja og núverandi viðskiptavini sjóðsins s.s. ráðgjöf vegna 
lánveitinga, gerð greiðslumats og lánsumsókna og aðstoð vegna greiðsluvanda.  

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu 
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána, og 
greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla að stöðugleika og auka möguleika almennings á að eignast 
eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið af jafnréttisáætlun.

Um fullt starf er að ræða. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Lagardère Travel Retail ehf. sér um rekstur veitingastaða og 
sælkeraverslunar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Markmið 
fyrirtækisins er að bjóða framúrskarandi þjónustu í lifandi 
og alþjóðlegu starfsumhverfi.

Störf í boði
 
 • Vaktstjórastöður
 • Lager
 • Matreiðsla
 • Afgreiðsla
 • Aðstoð í eldhúsi 
 • Aðstoð í sal
 • Uppvask

Við bjóðum upp á framtíðarstörf og sumarstörf, 
fjölbreyttar vaktir, sveigjanlegan vinnutíma og 
rútuferðir frá Stór-Reykjavíkursvæðinu.
 
Við hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um inn á 
www.ltr.is eða senda umsókn á umsokn@ltr.is  

Leitum að framtakssömu og duglegu starfsfólki til að 
vinna hjá Lagardére Travel Retail ehf. í spennandi og 
krefjandi umhverfi en Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur 
þrisvar sinnum undanfarin ár verið talin besta flugstöð 
Evrópu í sínum stærðarflokki.
 



 

We are hiring
Meniga is leading the next generation of online banking and is currently used by some of the largest and most 
innovative banks in the world. Currently over 40 million digital banking users across 18 countries can use Meniga to 
become smarter about their �nances.

Becoming a Menigan means you will join an extremely talented and ambitious group, dedicated to providing our 
customers with next generation online banking and data analytics platforms. We are passionate about our work and 
strive to create enjoyable software products the right way.

Project Manager
If you are a focused multitasker with excellent communication skills then this might be something for you.
As a technical project manager, you are the connection between the Meniga integration team and our customers, 
creating project plans, following up on technical issues and managing the team’s pipeline priorities.

A PM needs to have the following qualities:

• 3 - 10 years experience of leading large-scale IT projects
• Bachelor’s degree
• Superior organisational and communication skills
• Has in-depth competence and understanding working with several project management methodologies
• Excellent leadership qualities, ability to lead teams across multiple locations
• Has a good understanding of complex organisations, can work well with people, understands all aspects of  
 a project and the organisational structures of large organizations.  
Database Administrator
If you're looking for a role that combines your passion for databases with your problem-solving and communication 
skills then look no further.

We're looking for a Database Administrator (DBA) or developer with DevOps interests to join 
our team supporting Meniga's continuing growth and technical expansion. 

A DBA needs to have the following qualities:

• Good knowledge of Microsoft SQL Server internals
• Know the ins and outs of database administration and operations (setup, tuning, data protection, high   
 availability etc.)
• Be seasoned in developing and tuning data models and queries
• Be experienced with database deployments and delivery
• Have strong scripting skills and be willing to assist with DevOps and automation
• Have the confidence to challenge colleagues and co-workers
• Hold a degree in computer science, software engineering or equivalent

Quality Assurance Engineers
If you are enthusiastic individual and experienced software tester with a passion for quality to take our quality 
assurance processes to the next level we are looking for you.

As a Quality Assurance Engineer (QA) you will be instrumental in helping to deliver outstanding software products 
for the company’s banking customers. You will be responsible for creating 
test plans, writing test cases and executing them for both automatic and manual tests.

A QA needs to have the following qualities:

• Hands-on experience creating automated tests
• Be organized and disciplined
• Have excellent communication and teamwork skills
• 3 years’ experience of software development, software testing and/or quality assurance 
• Degree in computer science, software engineering or equivalent

Software Engineers
If you are a hardworking, experienced developer that enjoys writing beautiful code in a dynamic environment we 
have the right opportunity for you.

We’re looking for experienced software engineers to take a lead role in core development and customer integration 
projects.

As a core developer, you will serve as a key contributor to the development of our world class online banking 
solutions. Integration developers are instrumental in programming customer integration extensions and often 
follow the implementation through with customer workshops and setup support on location.

A Software Engineer needs to have the following qualities:

• Excellent working knowledge of C#, MS SQL Server and MQ/File loading
• 3 years’ experience of software development
• Degree in computer science, software engineering or equivalent

Application period ends April 23rd  
Please apply on our website: Meniga.com/jobs
For further information please contact Þórhildur Birgisdóttir, thorhildur@meniga.com 



STA R F S STÖ Ð :
K E F LAVÍK URF LUGVÖ LLUR

U M S Ó K N I R :
ISAVIA. IS/ATVINNA

V E R K E F N A S T J Ó R I  F R A M K V Æ M D A -  
O G  F J Á R F E S T I N G A V E R K E F N A .

Helstu verkefni er verkstjórn og eftirlit með 
framkvæmda- og fjárfestingarverkefnum, umsjón 
með gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana, 
umsjón með verkbókhaldi tengt framkvæmdum og 
greining á fjárfestingaverkefnum, sem og skýrslugerð, 
gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda.

Hæfniskröfur:

• Verk- eða tæknifræðimenntun er nauðsynleg 

• Góð þekking á Autocad, Revit og Microsoft Project

• Góð enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur: 7. maí

H Ö N N U Ð U R  /  T Æ K N I T E I K N A R I
Helstu verkefni eru vinnsla á  CAD teikningum, 
landupplýsingakerfi, uppsetning og ýmis teiknivinna sem 
og viðhald gagna sem tengjast gerð þróunaráætlunar, 
hönnun og framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli. 

Hæfniskröfur:

• Tækniteiknun, arkitektúr eða menntun sem  

 nýtist í starfi 

• Haldgóð þekking á helstu teikniforritum

• Þekking á BIM aðferðafræðinni er kostur

Umsóknarfrestur: 30. apríl

S U M A R S T A R F  F Y R I R  
V E R K F R Æ Ð I N E M A

Helstu verkefni ganga öll út á að auka afköst núverandi 
flugstöðvar, styðja við aðrar deildir og mun starfsmaður 
kynnast öllum ferlum flugvallar. Nauðsynlegt er að 
starfsmaður hafi gott vald á tölulegri greiningu, tölfræði 
og líkindafræði.  

 Hæfniskröfur:

• Þarf að hafa lokið 2 árum af B.Sc í verkfræði  

 eða skyldum greinum

• Umsækjandi þarf að geta unnið sveigjanlega vinnutíma

• Góð tölvukunnátta skilyrði

• Góð enskukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

S U M A R S T A R F  F Y R I R  T Æ K N I N E M A

Helstu verkefni eru að vinna við upplýsingalíkan  (BIM) 
fyrir hönnun, framkvæmd og rekstur.   3D laser skanna 
alla flugstöðina og útbúa þannig 3D líkan af henni, ásamt 
öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:

• Tækni- eða verkfræðinemi, þarf að hafa lokið 2 árum  

 af B.Sc námi

• Reynsla af landmælingum er kostur

• Þekking og áhugi á BIM hönnun er kostur 

• Góð tölvukunnátta skilyrði 

• Góð enskukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

S U M A R S T A R F  Á  A Ð G A N G S S K R I F S T O F U  
F L U G D E I L D A R

Helstu verkefni eru afgreiðsla og útgáfa aðgangsheimilda 
fyrir einstaklinga og ökutæki. Samskipti við flugvallar-
notendur vegna aðgangsmála og við lögreglu vegna 
bakgrunnsskoðana og vöktunar. Starfsmaður mun einnig 
sjá um skjalavörslu og önnur tilfallandi verkefni í samráði 
við hópstjóra aðgangsskrifstofu.

Hæfniskröfur:

• Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði  

 (Excel, Outlook o.fl.)

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 

• Rík þjónustulund

Umsóknarfrestur: 23. apríl

V E R K E F N A S T J Ó R I  R A F O R K U

Helstu verkefni eru umsjón og ábyrgð á raforku 
framkvæmdaverkefna frá hönnun til reksturs, ásamt 
uppbyggingu dreifikerfa. Samræming rafhönnunar og 
samþykki útboða. Umsjón með öflun, móttöku og yfirferð 
tilboða og samningagerð við verktaka. Áhættustjórn 
verklegra framkvæmda og fleira.

Hæfniskröfur:

• Rafmagns- eða tæknifræði er skilyrði 

• Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð

• Reynsla eða menntun í fjármálum framkvæmda

• Reynsla af verkefnum með hátt flækjustig 

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur: 7. maí

F L Æ Ð I S S T J Ó R A R  Í  F A R A N G U R S -  
O G  F L O K K U N A R S A L

Helstu verkefni eru að tryggja skilvirkt flæði farangurs 
í gegnum farangurskerfið og að flæði í flokkunarsal 
sé í lagi. Almennt viðhald á farangurskerfi, eftirlit með 
starfssemi rekstraraðila, gagnasöfnun og úrvinnsla.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

• Verkmenntun á sviði málm-, raf- eða véltækni er kostur 

• Tæknimenntun er kostur

• Reynsla við vinnu á flugvelli er kostur

• Reynsla af verkstýringu er kostur 

• Góð enskukunnátta skilyrði 

• Góð tölvukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur: 23. apríl

V I LT  Þ Ú  V E R A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?
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.  
 
Við leitum að metnaðarfullu og öflugu starfsfólki til að taka þátt í þeim öra vexti  
sem er framundan á Keflavíkurflugvelli.

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.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd  þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur 
að vera með hreint sakavottorð.
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 6 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 5 .  a p r í l  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Laust er til umsóknar starf verk- eða tæknifræðings á 
hafnadeild. Um 100% starf er að ræða. Æskilegt er að 
viðkomandi sé með starfsreynslu en gjarnan er tekið við 
umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf. 

Starfssvið:
• Verkefnastjórn á sviði hafnagerðar
• Hönnun hafnamannvirkja
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræðingur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Starfsreynsla á sviði hönnunar og eftirlits æskileg
• Þekking á hafnagerð æskileg
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun  
Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við  
viðkomandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2017.

Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið  
starf@vegagerdin.is. Í umsókn komi fram persónulegar 
upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upplýsingum um þá 
menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Áss Grétars-
son, framkvæmdastjóri, í síma 522 1420.

Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verk- eða  
tæknifræðingur  
Reykjavík

VERKSTJÓRI VÉLSMIÐJU
Óskum eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan aðila í starf verkstjóra á vélsmiðju Slippsins á 
Akureyri. Um er að ræða 100% starf

Verkstjóri lykilmaður í skipulagningu og stjórnun einstakra verka og sem slíkur afar mikilvægur við 
að uppfylla óskir og væntingar viðskiptavina fyrirtækisins. Verkstjóri ber ábyrgð á að verk séu unnin 
á sem hagkvæmastan hátt, að fagmennsku sé gætt og að gæðakröfum sé fullnægt. Verkstjóri er 
næsti yfirmaður starfsmanna viðkomandi deildar og ber ábyrgð á starfsmannahaldi deildarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meistarabréf eða hærra stig menntunar  
 í vélvirkjun eða vélstjórn.
•  A.m.k. 5 ára reynslu í greininni.
•  Hafa gott vald á íslensku og ensku í tali  
 og riti auk kunnáttu í einu   
 Norðurlandamáli.
•  Áhersla er lögð á hæfni í mannlegum  
 samskiptum,  þjónustulipurð,   
 snyrtimennsku, skipuleg  vinnubrögð,   
 sjálfstæði í starfi og fagmennsku í  
 hvívetna.

Helstu verkefni:
•  Stjórnun og skipulagning verka.
• Stjórnun starfsmanna deildarinnar.
• Umsjón með húsnæði tækjum 
 og áhöldum deildarinnar.
• Umsjón með skráningu    
 starfsmanna, vélavinnu og efnis.
• Gerð mannaflaáætlana.
• Efnisútvegun.
• Varahlutaútvegun.
•  Gæðastjórnun og gæðaeftirlit.
• Umsjón með að farið sé eftir   
 öryggisreglum og að fyllsta öryggis 
 sé gætt á vinnusvæðinuUmsóknarfrestur er til og með 26.04.2017

Legg ja skal inn umsókn á www.slipp.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Kristján H. Kristjánsson
í tölvupósti khk@slipp.is eða í síma 460 2900                                        
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VERKSTJÓRI VÉLSMIÐJU

Slippurinn Akureyri býður heildarlausnir í málmiðnaði og véltækni með sérhæfingu í 
endurnýjun og viðhaldi á skipum, ásamt hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir sjávarútveg.
 
Slippurinn Akureyri ehf. er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði hér á landi. Það rekur 
upptökumannvirki og viðgerðarstöð fyrir skip og annast hvers konar málmsmíði, vélsmíði, 
vélaviðgerðir, rennismíði
 

FAGMENNSKA - METNAÐUR - HAGKVÆMNI
 

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. 

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. 

Laus störf næsta skólaár 2017-2018
Forstöðumaður frístundasels 100%
Deildarstjóri verkefna á yngsta og miðstigi
Kennarar óskast á unglingstig, miðstig og 
yngsta stig 

Á unglingastig:
 stærðfræði
 náttúrufræði (líffræði, eðlis- og efnafræði)
 íslensku
  heimilisfræði
 sérkennslu

Á  mið- og yngsta stig:
 umsjónarkennslu
 listkennslu (dans, tónmennt, leiklist) (möguleiki á hlutastarfi) 
 textílmennt

Í útibú Varmárskóla/Brúarland 
Kennarar óskast á yngsta stig
Frístundaleiðbeinendur og skólaliðar

Stuðningsfulltrúar og frístundaleiðbeinendur óskast til starfa 
frá og með 15.  ágúst nk.

Aðstoðarmatráður í mötuneytiseldhús óskast frá og með  
15. ágúst nk. (vinnutími frá 8-14)

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu skólans,  
www.varmarskoli.is. Frekari upplýsingar veita Þóranna Rósa 
Ólafsdóttir og Þórhildur Elfarsdóttir skólastýrur í síma  
525 0700 eða 899 8465 / 863 3297.Umsóknir ásamt  
ferilskrá sendist á netfangið thoranna(hjá)varmarskoli.is eða 
thorhildur(hjá)varmarskoli.is.

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 30. apríl 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.  
Það sakar ekki að hafa samband og heyra í okkur.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir vönum meiraprófs  

bílstjóra á trailer.
Upplýsingar í síma 565 0875  

eða 892 0525

Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 



AKURSKÓLI er kraftmikill og framsækinn skóli. Hann starfar 
eftir einkunnarorðunum börn eru gleðigjafar, skapandi og fróðleiksfús. Frá 
næsta skólaári vantar okkur liðsauka í skólann.

•  Deildarstjóri yfir starfsstöð – millistjórnandi 
 með mannaforráð auk kennslu
•  Kennarar – sérkennsla, tónmenntarkennsla, 
 heimilisfræðikennsla, íþróttakennsla, 
 umsjónarkennsla á yngsta- og miðstigi
•  Skólaritari í afleysingu vegna fæðingarorlofs
•  Umsjónarmaður frístundaskóla 
 – 50% starf
•  Umsjón með kaffistofu starfsmanna
•  Skólaliðar – 50%-80% störf

Á heimasíðu Akurskóla má lesa nánar um stefnu skólans og starfsemi 
www.akurskoli.is 

NJARÐVÍKURSKÓLI starfar undir kjörorðunum 
menntun og mannrækt en skólinn er umhverfisvænn og leggur áherslu á 
lestrarnám upp allan grunnskólann. Næsta vetur eru nokkur laus störf í 
skólanum.

•  Umsjónarkennsla á yngra stigi
•  Tónmenntakennsla
•  Sérkennara í sérdeild

Nánar má lesa um Njarðvíkurskóla á heimasíðunni 
www.njardvikurskoli.is

HEIÐARSKÓLI  styðst við einkunnarorðin háttvísi, hugvit 
og heilbrigði. Skólinn kennir sig við Uppbyggingarstefnuna og er Uppbygg-
ingarskóli. Næsta vetur ætlar Heiðarskóli að bæta við sig kennurum.

•  Kennsla á unglingastigi
•  Umsjónarkennsla á yngsta stigi
•  Umsjónarkennsla á miðstigi

Nánari upplýsingar um Heiðarskóla er að finna á www.heidarskoli.is

HÁALEITISSKÓLI hefur kjörorðin menntun og mann-
rækt. Þar eru nemendur sem eiga heima á Ásbrú við nám í 1.-8. bekk. Nokkrar 
lausar stöður eru í Háaleitisskóla næsta vetur.

•  Kennari í textílmennt 
•  Kennari á yngsta stig
•  Starfsmenn í frístund
•  Stuðningsfulltrúar

Meira um Háaleitisskóla er að finna á heimsíðu skólans 
www.haaleitisskoli.is 

MYLLUBAKKASKÓLI er í hjarta bæjarins og starfar 
undir einkennisorðunum virðing, ábyrgð, jafnrétti og árangur.  Kennara 
vantar á næsta skólaári.

•  Kennari í dönsku
•  Kennari í náttúrugreinum 
 og íslensku á unglingastigi 
•  Kennari á miðstigi.

Nánari upplýsingar www.myllubakkaskoli.is

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI 
Í GRUNNSKÓLUM 
REYKJANESBÆJAR
Við erum að leita að fólki sem vill vera með í að 
byggja upp skólasamfélag í fremstu röð þar sem 
metnaður, kraftur og samheldni eru lykilatriði. 
Í Reykjanesbæ eru sex grunnskólar sem hver og 
einn hefur á að skipa samstilltum starfsmanna-
hópi með skýra sýn á framtíðina.

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag landsins með um 16 þúsund 
íbúa. Í bænum eru einnig starfræktir tíu leikskólar, framúrskarandi tónlist-
arskóli og öflugt íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ starfar sam-
hentur hópur starfsmanna sem hefur það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa 
bæjarfélagsins sé eins og best verður á kosið hverju sinni. Við bjóðum góða 
starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og samstarfsfólk sem tekur áskor-
unum hvers dags af eldmóði og krafti. Við ráðningar er ávallt höfð hliðsjón 
af jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar

Sækja skal um störfin á vefsíðu sveitarfélagsins www.reykjanesbaer.is



Okkur vantar bifreiðasmiði 
og eða vana menn til starfa í réttingadeild.

Áhugasamir sendi inn umsóknir á  
bjarni@bilastjarnan.is eða hringi í síma 778 6380

 

 

Verkefnastjóri hjá Frjálsíþróttasambandi Íslands, sumarstarf 
Frjálsíþróttasamband Íslands óskar eftir að ráða sjálfstæðan og drífandi verkefnastjóra á 
skrifstofu FRÍ í sumar. Leitað er að háskólanema eða einstaklingi með reynslu á sviði 
íþróttamála eða kennslustarfa, 20 ára eða eldri. 
 
Hvað þarft þú að hafa til að bera? 

● Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
● Áhuga og getu til að styrkja ímynd FRÍ á samfélagsmiðlum 
● Færni til að skrifa skemmtilegar fréttir og færslur um frjálsar 
● Getuna til þess að stýra verkefnum sjálf(ur) 

 
Hvað bjóðum við uppá? 

● Áhugavert og lifandi starf í íþróttahreyfingunni 
● Möguleikann á því að bæta frjálsíþróttahreyfinguna og samfélagið um leið  
● Möguleika á hlutastarfi með skóla til framtíðar 
● Gott tækifæri til að læra og bæta sig í fjölbreyttu og krefjandi starfi 

 
 
Unnið er náið með framkvæmdastjóra og stjórn FRÍ auk þess að vera í sambandi við 
aðildarfélög sambandsins um land allt. 
 
Upphaf starfs er í maí skv. nánara samkomulagi og starfslok að hausti skv. samkomulagi, en 
einnig möguleiki á hlutastarfi með skóla. 
 
Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið sumarstarf@fri.is  í síðasta lagi sunnudaginn 23. 
apríl.  
 

 

Verkefnastjóri hjá  
Frjálsíþróttasambandi  
Íslands, sumarstarf

Frjálsíþróttasamband Íslands óskar eftir að ráða sjálf-
stæðan og drífandi verkefnastjóra á skrifstofu FRÍ í sumar. 
Leitað er að háskólanema eða einstaklingi með reynslu á 
sviði íþróttamála eða kennslustarfa, 20 ára og eldri. 

Hvað þarft þú að hafa til að bera? 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Áhuga og getu til að bæta ímynd FRÍ á samfélagsmiðlum 
• Færni til að skrifa skemmtilegar fréttir og færslur um 
  frjálsar 
• Getu til að stýra verkefnum á eigin spýtur

Hvað bjóðum við uppá? 
• Áhugavert og lifandi starf í íþróttahreyfingunni 
• Möguleikann á því að bæta frjálsíþróttahreyfinguna 
  og samfélagið um leið 
• Möguleika á hlutastarfi (t.d. með skóla) til framtíðar 
• Gott tækifæri til að læra og bæta sig í fjölbreyttu og 
   krefjandi starfi 

Verkefnastjóri vinnur náið með framkvæmdastjóra og 
stjórn FRÍ auk þess að vera í sambandi við aðildarfélög 
sambandsins um land allt. Upphaf starfs er í maí, skv. 
nánara samkomulagi og starfslok að hausti skv. sam-
komulagi, en einnig er möguleiki á hlutastarfi, t.d.  
með skóla. Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið  
sumarstarf@fri.is í síðasta lagi sunnudaginn 23. apríl. 

Nánari upplýsingar veittar í gegnum sama netfang.

Staða skólastjóra við  
Reykhólaskóla laus til umsóknar.

Reykhólahreppur auglýsir stöðu skólastjóra Reykhólaskóla 
lausa til umsóknar.  Reykhólaskóli er sameinaður leik- og 
grunnskóli undir einu þaki og er ætlunin að við hann 
bætist tónlistadeild næsta haust. Í skólanum eru um 60 
nemendur.  
Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á rekstri skólans og 
daglegri starfsemi, hann veitir skólanum faglega forystu á 
sviði kennslu og þróunar í skólastarfi og leiðir samstarf  
nemenda, starfsmanna, heimila og skólasamfélagsins í heild.

Reykhólaskóli auglýsir eftir 
grunnskólakennurum og  
tónlistakennara til starfa 

Einkunnarorð Reykhólaskóla er „Vilji er vegur“. 
Reykhólaskóli er þátttakandi í Grænfánaverkefninu.
Um er að ræða 100% starf í almennri kennslu, allt að 100 % 
starf í almennri tónlistakennslu og 50% starf í verkgreinum.

Mötuneyti Reykhólahrepps auglýsir 
eftir aðstoðarmatráði til starfa  

í allt að 100% starf.  
Mötuneyti Reykhólahrepps er mötuneyti Reykhólaskóla og 
Hjúkrunar- og dvalarheimilisins Barmahlíðar.

Frekir upplýsingar um menntunar- og hæfniskröfur vegna 
ofangreindra starfa er að finna á vef sveitarfélagsins 
www.reykholar.is.

Spennandi
starf hjá
Samgöngustofu

samgongustofa.is  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000

Upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar, www.samgongustofa.is.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

  
17

-1
10

8

Fulltrúi í þjónustudeild
Samgöngustofa leitar að fulltrúa á þjónustusvið stofnunarinnar. Í starfinu felast fjölbreytt 
verkefni, s.s. móttaka viðskiptavina og gagna, skráningar í farartækjaskrár, leyfisveitingar, 
upplýsingagjöf í síma og ráðgjöf í tengslum við verkefni stofnunarinnar. Starfsþróun er mikil í 
deildinni og starfsmenn fá tækifæri til að auka þekkingu sína og hafa áhrif á þróun og framgang 
verkefna. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%. Um tvö 
stöðugildi er að ræða. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Stúdentspróf er áskilið og frekari menntun æskileg
 • Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu og töluðu máli
 • Þekking á íslenskum og alþjóðlegum kröfum til flugvalla er kostur
 • Leitað er að einstaklingi sem er úrræðagóður, talnaglöggur og unir vel í hópstarfi
 • Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund 
 • Góð Word og Excel kunnátta
 • Frumkvæði, skipulögð og nákvæm vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur, jákvæður og vandvirkur 

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2017 
Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi.
Við bjóðum góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

 

Starf sérfræðings  
með áherslu á bókhald

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir starf  
sérfræðings til að sinna bókhaldi ráðuneytisins auk  
annarra verkefna. 

Sérfræðingurinn þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum 
og með þekkingu og reynslu á sviði bókhalds. 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 skrifstofu fjármála og 
rekstrar þar sem nú eru 10 störf, en í ráðuneytinu starfa 40 
starfsmenn og er starfsmannahópurinn fjölbreyttur.  
Viðkomandi sérfræðingur mun eiga í miklu samstarfi við 
allar skrifstofur ráðuneytisins, Fjársýslu ríkisins auk fleiri 
aðila. Um fullt starf er að ræða og æskilegt er að viðkom- 
andi geti hafið störf sem fyrst.

Meginverkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi.
• Greiningarvinna og úrvinnsla gagna.
• Launavinnslur.
• Vinna við gæðakerfi.
• Aðstoð við gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.

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.
• Þekking og reynsla af launavinnslum og mannauðs- 

málum er kostur.
• Góð samskiptahæfni, þjónustulund og uppbyggilegt 

hugarfar.
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamennt- 
aðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Karlar jafnt sem konur 
eru hvött til að sækja um. 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.

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína til 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, Skuggasundi 1, 101 
Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsók-
nar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Stefán Guðmundsson, 
skrifstofustjóri í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (stefan.
gudmundsson@uar.is).

We´re looking for car builders 
or skilled men in car bodywork.

Please send your applications to 
bjarni@bilastjarnan.is or call 778 6380



Fasteignasalan Stakfell 
óskar eftir að ráða 

starfmann í skjalvinnslu

Fasteignasalan Stakfell óskar eftir 
að ráða starfsmann í 50% starf á 
skrifstofu. Starfið felst í utanumhald  við 
skjalavinnslu, bakvinnslu, útreikning á 
uppgjörum samninga ásamt  öðru sem 
til fellur við frágang samninga. Gerð er 
krafa um menntun og reynslu sem nýtist 
í starfinu.

Umsóknarfrestur er til  29. apríl n.k.
Ferilskrá ásamt kynningarbréfi berist á 
netfangið  thorlakur@stakfell.is. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þorlákur Ómar Einarsson  löggiltur fasteignasali, 
thorlakur@stakfell.is

 Þrífst þú á ánægju annara?

Activity Stream, þróar og selur hugbúnað á sviði rekstrargreindar (Operations 
Intelligence) sem gagnast meðalstórum og stórum fyrirtækjum sem vilja nýta 
vitvélar (gervigreind) til að bæta daglegan rekstur og þjónustu.

Activity Stream er fullfjármagnað nýsköpunarfyrirtæki með vaxandi starfsemi 
á Íslandi og í Danmörku. Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga á 
sviði hugbúnaðargerðar, rekstrargreindar, gervigreindar, kerfisrekstrar, sölu og 
þjónustu.

• Viðskiptavinir fyrirtækisins eru fyrst of fremst í Evrópu og Bandaríkjunum.
• Mjög góð verkefnastaða meðal núverandi og verðandi viðskiptavina.
• Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, hvetjandi starfs- 

umhverfi og góður starfsandi.
• Lögð er áhersla á jafnvægi vinnu og einkalífs.

Framúrskarandi hópur sérfræðinga vill bjóða metnaðarfullum snillingi þátttöku 
í bráðskemmtilegu ævintýri.

 Árangurstrygging Viðskiptavina (Customer Success)

Starfið heyrir undir rekstrarstjóra og fellst í að tryggja ánægju viðskiptavina 
Activity Stream með forvirkum samskiptum sem ýta undir árangursríkari 
notkun vörunnar og að safna og miðla ábendingum notenda um úrbætur, 
breytingar og viðbætur við vöruna.

Helstu verkefni:

• Gerð, framkvæmd og eftirfylgni áætlunar um aukinn árangur  
viðskiptavina.

• Að vera rödd viðskiptavina og standa vörð um hagsmuni þeirra í þróun 
vörunnar.

• Skilgreining árangurstryggingar viðskiptavina og uppbygging 
þjónustu.

• Framkvæmd og síðar eftirlit með aðstoð við notendur og farsælli 
úrlausn þeirra mála.

Kjörið viðfangsefni fyrir fólk með ofvaxna þjónustulund og brennandi 
áhuga á árangri annara. Viðkomandi þarf að búa yfir ómótstæðilegum 
persónutöfrum, vera ósérhlífin(n), hafa framúrskarandi samskiptahæfileika, 
geta haft stjórn á krefjandi aðstæðum og nærast á því að gera alltaf aðeins 
meira. Enskukunnátta af sverustu sort er algjört skilyrði og dönskukunnátta 
mikill kostur. Umtalsverður hluti starfsins byggir á forvirkum aðgerðum og 
kallar á töluverðan skilning á sjálfvirkni.

Umhverfi starfsins er mjög spennandi og býður, ef fram fer sem horfir, 
mikla möguleika til vaxtar.

Nánari upplýsingar á www.activitystream.com/storf

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á jobs@activitystream.com

www.activitystream.com

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Skrifstofustarf 
Landssamband hestamannafélaga leitar að öflugum starfsmanni á 
skrifstofu sambandsins. Um er að ræða hlutastarf með möguleika á 
ráðningu í fullt starf. LH er þriðja stærsta sérsamband innan ÍSÍ og 
þjónustar hestamenn og hestamannafélög um allt land.   

Hæfniskröfur: 
• Þekking á málefnum hestamanna 
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Mjög góð almenn tölvuþekking
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum 

Helstu verkefni: 
• Þjónusta við félagsmenn 
• Þjónusta við nefndir 
• Erlend samskipti
• Umsjón með viðburðum
• Önnur tengd verkefni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Lárus Ástmar Hannesson 
formaður á larusha@simnet.is og í síma 898 0548.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk. 

Umsóknir skulu sendar á skrifstofu LH á lhhestar@lhhestar.is 
merktar „starfsumsókn“.  

Múrari Óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði múrverks. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Smiður ÓSkaSt
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir  
að ráða framtíðarmann á sviði húsasmíða. Gengur starfs- 
maðurinn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem 
vinna að krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi 
verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

PíPari óskast
Rótgróið fyrirtæki með trausta verkefnastöðu, óskar eftir að 
ráða framtíðarmann á sviði pípulagna. Gengur starfsmaður-
inn til liðs við samhentan hóp iðnaðarmanna, sem vinna að 
krefjandi en jafnframt fjölbreyttum og spennandi verkefnum.

Áhugasamir eru beðnir um að hringja í Björgvin (897-7983) 
eða senda ferilskrá/upplýsingar á netföngin; 
retturmadur@gmail.com eða bjorgvin@vatnstjon.is.  
100 % trúnaði er heitið. Heimasíða fyrirtækisins er  
vatnstjon.is, en þar má kynna sér starfsemi fyrirtækisins.

Við leitum að starfsmanni til að vinna við grunnkerfi ljósleiðarans í tengistöðvum og dreifikerfi. 
Við leitum að jákvæðum, útsjónarsömum og samskiptaliprum félaga í Ljósleiðaradeild okkar 
sem í sameiningu annast uppbyggingu, viðhald og rekstur á ljósleiðarakerfi okkar.  

Þú kemur á og viðheldur hágæðasambandi:

Starfið felst í viðhaldi og rekstri grunnkerfis Ljósleiðarans með því að:

• tengja og virkja kerfis- og fyrirtækjasambönd

• gæðamæla ljósleiðarasambönd

• byggja upp og viðhalda grunnkerfi ljósleiðarans

• setja upp og viðhalda tæknibúnaði í tengistöðvum

• hafa eftirlit á ljósleiðarakerfinu

Til að sinna starfinu vel þarftu að hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi s.s. raf-, rafeinda- eða 
símvirkjun. Reynsla eða þekking á ljósleiðaratækni er kostur en ekki nauðsyn. Í starfinu færðu 
tækifæri til að læra allt um grunnkerfi ljósleiðarans og tæknina sem því fylgir.  Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum.

Vilt þú auka lífsgæði og stuðla að tækniþróun?

Þú getur sótt um starfið á ráðningasíðu okkar:  starf.or.is/ljosleidarinn/. Umsóknarfrestur er til 
og með 30. apríl 2017. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í 
netfanginu starf@ljosleidarinn.is.  

Finndu okkur á Facebook.com/Ljosleidarinn

Ljósleiðarinn er í eigu Gagnaveita Reykjavíkur. Við erum fjölbreyttur vinnustaður þar 
sem um 60 starfsmenn auk ótal verktaka vinna saman að því að veita íslenskum heimilum 
og fyrirtækjum aðgengi að hágæða þjónustu á opnu aðgangsneti Ljósleiðarans. Hjá 
okkur er fagmennska og góður starfsandi í fyrirrúmi, við leitumst við að vera í fremstu 
röð hvað varðar jafnrétti, öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu 
og fjölskylduábyrgð.

ERT ÞÚ IÐNAÐARMAÐUR 
FRAMTÍÐARINNAR?

——  IÐNAÐARMAÐUR



Fasteignasali óskast til starfa
Löggiltur fasteignasali eða nemi til löggildar.

Einnig kemur til greina að ráða starfsmann sem byrjar í 
löggildingarnámi næsta haust.

Næg verkefni fyrir réttan aðila
Getur hafið störf nú þegar.

Upplýsingar og ferilskrá sendist á netfangið 
sigurdur@gardatorg.is 

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
www.gardatorg.is

Sigurður lögg. fast. s. 898-3708 / sigurdur@gardatorg.is

ERTU MEÐ BÍLADELLU? 

ÞÁ ER ÞETTA KANNSKI FYRIR ÞIG! 

 
Í boði eru spennandi framtíðar-og sumarstörf hjá Bílnet.  Við erum fyrirtæki þar sem eru metnaðarfullir og 
samhentir starfsmenn.  Við leitum að reglusömum einstaklingi sem er stundvís og vandvirkur. 

Starfssvið:   

- Almennar  bílaréttingar 
- Almenn   bílasprautun 
- Almenn   rúðuskipti  
- Önnur tilfallandi verkefni vegna undirbúnings og frágangs bíla 

Ef þú vilt vera í okkar liði, þá hafði samband við Gunnar Ásgeirsson í síma 698-5693 eða skila umsókn  á 
netfangið: gunnar@bilnet.is  

Bílnet er bílasprautunar- og réttingarverkstæði að Fitjabraut 30  í Reykjanesbæ.  Markmið okkar er vera 
fremstir í flokki hvað varðar gæði og  fagmennsku. www.bilnet.is 

ERTU MEÐ BÍLADELLU?
ÞÁ ER ÞETTA KANNSKI FYRIR ÞIG!

 
Í boði eru spennandi framtíðar-og sumarstörf hjá Bílnet.   
Við erum fyrirtæki þar sem eru metnaðarfullir og samhentir 
starfsmenn.  Við leitum að reglusömum einstaklingi sem er 
stundvís og vandvirkur.

Starfssvið:  
- Almennar  bílaréttingar
- Almenn   bílasprautun
- Almenn   rúðuskipti 
- Önnur tilfallandi verkefni vegna undirbúnings og frágangs bíla

Ef þú vilt vera í okkar liði, þá hafði samband við Gunnar Ásgeirs-
son í síma 698-5693 eða skila umsókn  á netfangið:  
gunnar@bilnet.is 

Bílnet er bílasprautunar- og réttingarverkstæði að Fitjabraut 30  
í Reykjanesbæ.  Markmið okkar er vera fremstir í flokki hvað 
varðar gæði og  fagmennsku. www.bilnet.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir 
óskast

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Kennsluráðgjafi
 • Umsjónarkennari á miðstigi
 • Umsjónarkennari á yngsta stigi
 
Flataskóli
 • Sérkennari
 • Umsjónarkennari
 
Garðaskóli
 • Deildarstjóri nemendamála
 • Dönskukennarar
 • Skólaliðar
 • Stuðningsfulltrúi
 
Krakkakot
 • Deildarstjóri

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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Við leitum að jákvæðum, handlögnum og samskiptaliprum rafvirkjum  í ört vaxandi hóp 
skemmtilegra vinnufélaga sem hjálpast að við að leggja Ljósleiðarann inn í heimahús á 
höfuðborgarsvæðinu, vestur- og suðurlandi.

Þú heimsækir fólk á hverjum degi:

• tekur þátt í gefandi samskiptum við þakkláta viðskiptavini

• finnur bestu lagnaleiðir og tengir ljósleiðarabox

• virkjar þjónustu heimila: net, sjónvarp og síma

• og lýkur hverri heimsókn með bros á vör – án pappírsvinnu!

Til að sinna starfinu vel þarftu að hafa framhaldsmenntun í rafiðnaði s.s. meistaranám eða 
iðnfræði. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Viltu vinna með okkur?

Við bjóðum þér góð laun, stöðugan vinnustað, reglulegan vinnutíma og góða starfsþjálfun fyrir 
fjölbreytt starf. Einnig bjóðum við stuðning við þá sem vilja ljúka sveinsprófi í rafvirkjun. 

Við höfum frábæra vinnuaðstöðu, gott mötuneyti og aðstöðu til líkamsræktar. Við útvegum 
starfsmönnum allt sem þarf: bíl á vinnutíma, fatnað, verkfæri, fartölvu, heimatengingu, farsíma og 
spjaldtölvu. Við skipuleggjum allar þínar heimsóknir þannig að þú getur notið þess að heimsækja 
viðskiptavini og aðstoðað þá við að komast á Ljósleiðarann. 

Þú getur sótt um starfið á ráðningasíðu okkar:  starf.or.is/ljosleidarinn/. Umsóknarfrestur er til 
og með 30. apríl 2017. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í 
netfanginu starf@ljosleidarinn.is.  

Finndu okkur á Facebook.com/Ljosleidarinn

Ljósleiðarinn er í eigu Gagnaveita Reykjavíkur. Við erum fjölbreyttur vinnustaður þar 
sem um 60 starfsmenn auk ótal verktaka vinna saman að því að veita íslenskum heimilum 
og fyrirtækjum aðgengi að hágæða þjónustu á opnu aðgangsneti Ljósleiðarans. Hjá 
okkur er fagmennska og góður starfsandi í fyrirrúmi, við leitumst við að vera í fremstu 
röð hvað varðar jafnrétti, öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu 
og fjölskylduábyrgð.

VILTU KOMA FÓLKI Í 
SAMBAND VIÐ FRAMTÍÐINA?

——  RAFVIRKI



STUTT STARFSLÝSING
•  Færsla bókhalds

•  Afstemmingar

•  Sjóðsuppgjör

•  Ýmis skrifstofustörf

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

BÓKARI ÓSKAST Í BRIMBORG
Vegna aukinna umsvifa bætir Brimborg við sig bókara á fjármála- og 
upplýsingatæknisvið. Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða 
landsins. Við leitum því að góðum liðsmanni með jákvætt hugarfar og smitandi 
metnað sem er tilbúinn að leggja sig fram um að vinna að framgangi stefnu og 
markmiðum fyrirtækisins.   

HÆFNISKRÖFUR
•  Viðskiptamenntun og/eða góð reynsla af bókhaldi

•  Góð almenn tölvukunnátta

•  Skipulögð, vönduð og nákvæm vinnubrögð

•  Heiðarleiki og rík þjónustulund

Vinnutími er frá kl. 8.00-16.00 alla virka daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 1. maí næstkomandi.

Tölvunarfræðideild HR auglýsir eftir akademískum starfsmanni í fullt 
kennslustarf. Leitað er eftir fólki með staðgóða þekkingu í tölvunarfræði 
auk yfirgripsmikillar þekkingar í hugbúnaðargerð.   

Aðjúnkt í tölvunarfræði

STARFSSVIÐ

–	 Kennsla	

–	 Leiðsögn	nemenda

–	 Þátttaka	í	stjórnsýslu	deildarinnar

HÆFNISKRÖFUR
–	 Meistara-	eða	doktorspróf	í	tölvunarfræði,	

hugbúnaðarverkfræði	eða	tengdum	greinum.

–	 Brennandi	áhugi	á	kennslu,	auk	metnaðar	fyrir	
símenntun	og	góðum	kennsluháttum.	

–	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	frumkvæði		
og	sjálfstæði	í	starfi.

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

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2017.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	og	umsóknarferlið	er	að	finna	á	
vef	Háskólans	í	Reykjavík,	radningar.hr.is.	Farið	er	með	allar	fyrirspurnir	og	umsóknir	sem	trúnaðarmál.

Hlutverk	Háskólans	í	Reykjavík	er	að	skapa	og	miðla	þekkingu	til	að	auka	samkeppnishæfni	og	lífsgæði	fyrir	

einstaklinga	og	samfélag	með	siðgæði,	sjálfbærni	og	ábyrgð	að	leiðarljósi.	Akademískar	deildir	háskólans	eru	

fjórar:	Lagadeild,	tölvunarfræðideild,	tækni-	og	verkfræðideild	og	viðskiptadeild.	Kennsla	og	rannsóknir	við	

Háskólann	í	Reykjavík	mótast	af	sterkum	tengslum	við	atvinnulíf	og	samfélag.	Lögð	er	áhersla	á	þverfagleika,	

alþjóðlegt	umhverfi,	nýsköpun	og	góða	þjónustu.	Nemendur	Háskólans	í	Reykjavík	eru	um	3700	í	fjórum	deildum	

og	starfa	um	240	fastir	starfsmenn	við	háskólann	auk	fjölda	stundakennara.

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

Starfið	felur	í	sér	kennslu	grunnnámskeiða	við	deildina,	þ.m.t.	Vefforritun	og	Vefþjónustur,	auk		
sérhæfðra	námskeiða	sem	ráðast	m.a.	af	bakgrunni	umsækjanda.

Bláskógabyggð auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu skólastjóra 
við Bláskógaskóla, Reykholti 

Í Bláskógaskóla, Reykholti eru rúmlega 70 nemendur 
í 1.–10. bekk. Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreytta 
kennsluhætti og gott samstarf skóla við heimili. Að 
undanförnu hefur verið unnið markvisst að þróun 
námsmats og teymiskennslu. Náið samstarf er við 
leikskólann Álfaborg og Bláskógaskóla, Laugarvatni.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017. 

Umsóknir berist til Valtýs Valtýssonar, sveitar- 
stjóra með rafrænum hætti á netfangið  
valtyr@blaskogabyggd.is fyrir 29. apríl næstkomandi. 
Sveitarstjóri veitir nánari upplýsingar í s. 480-3000 
eða 897 0890.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu sveitarfélagsins 
á þessari slóð: http://www.blaskogabyggd.is/

• Deildarstjóri í 1.-7. bekk. 
• Deildarstjóri unglingadeildar.  
   Tímabundið vegna afleysingar í ár. 
• Umsjónarkennari á miðstigi. 
• Umsjónarkennari á unglingastigi til að kenna
   íslensku og stærðfræði.
• Námsráðgjafi.
• Tónmenntakennari. 
   Tímabundið vegna afleysingar í ár.
• Sérkennari á miðstigi. 

Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.
is/laus-storf og hjá Hreiðari Sigtryggssyni skólastjóra í síma 
5533188 og 6648280 og á hreidar.sigtryggsson@rvkskolar.is.

Lausar stöður í Langholtsskóla 2017-2018

Tanntæknir  
– aðstoðarmanneskja tannlæknis
Tannlæknastofa í Ármúla auglýsir eftir tanntækni/ 
aðstoðarmanneskju til starfa.
Óskað er eftir starfsmanni í fullt starf (100%).  

• Starfið felur í sér aðstoð við tannlæknastól, sótthreinsun, þrif, 
símsvörun, tímabókanir o.fl.

• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða menntun sem 
nýtist í starfi en þó ekki nauðsyn.  

• Viðkomandi þarf að vera stundvís, þjónustulundaður og geta 
unnið undir álagi.  

• Gott er að viðkomandi hafi almenna tölvukunnáttu. 

Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en  
1. júní.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gkae6569@gmail.com 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl n.k.

GSG EHF ÓSKAR EFTIR ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM!

Starfssvið: 
· MALBIKSVIÐGERÐIR &  BÍLASTÆÐAMÁLUN

· MEIRAPRÓF ER KOSTUR!

Frekari upplýsingar og umsóknir 
á thorvardur@gsg.is



Katla UNESCO Global Geopark
Verkefnastjóri

Katla jarðvangur/Katla UNESCO Global Geopark leitar að 
kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf verkefnastjóra 
sem vinni við hlið framkvæmdasstjóra að fjölbreyttum 
verkefnum jarðvangsins. 

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi þar sem 
sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegt. Að baki 
Kötlu jarðvangi stendur stjórn og öflugt net fagaðila sem 
verkefnastjóri vinnur náið með í teymisvinnu.

Helstu verkefni:
• Markaðs- og kynningarmál jarðvangsins.
• Gerð fræðsluefnis.
• Innlend og erlend samskipti er tengjast jarðvanginum,  
 m.a. við jarðvangsfyrirtæki.
• Þátttaka í gerð rekstrar- og stjórnunaráætlana  
 fyrir jarðvanginn.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, en háskólapróf í jarðfræði  
 eða landfræði er kostur.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfni.
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi.
• Reynsla af rekstri og nýsköpunarstarfi er æskileg.

Jarðvangurinn nær yfir sveitarfélögin þrjú; Rangárþing 
eystra, Mýrdalshrepp og Skaftárhrepp, og er gert ráð fyrir 
að starfstöð og búseta rekstrarstjórans verði í einhverju 
þessara sveitarfélaga.  

Gert er ráð fyrir að um fullt starf sé að ræða og um  
launakjör fer eftir samkomulagi.  

Umsóknir, m.a. með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu,  berist formanni stjórnar jarðvangsins á netfangið 
sveitarstjori@vik.is eigi síðar en 2. maí 2017.  

Nánari upplýsingar veita Ásgeir Magnússon  
(sveitarstjori@vik.is, s. 487-1210) og Brynja Davíðsdóttir 
framkvæmdastjóri Kötlu jarðvangs  
(brynja@katlajardvangur.is, s. 844-7633), auk þess er bent 
á www.katlageopark.is. 

Vélskömmtun lyfja
Lyfjaver óskar eftir að ráða traustan starfsmann til 
framtíðarstarfa við vélskömmtun lyfja. Viðkomandi þarf að 
vera heilsuhraustur, snyrtilegur, reglusamur, nákvæmur og 
samviskusamur og hafa hreint sakavottorð. 
 
Kostur ef viðkomandi hefur: 
- Reynslu af vinnu við lyfjaframleiðslu  
- Innsýn, áhuga og reynslu af vinnu skv. gæðaferlum
- Góða almenna tækni- og tölvukunnáttu
 
Æskilegt er að viðkomandi hafi náð a.m.k. 20 ára aldri og 
geti unnið yfirvinnu á álagstímum. Í boði er áhugavert starf  í 
góðum starfsmannahópi hjá framsæknu og vaxandi fyrirtæki.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á alli@lyfjaver.is 
fyrir 24.apríl n.k. 

Rafvirki- 
tæknimaður
Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
tæknimann til starfa í þjónustudeild fyrirtækisins.

Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og öðrum 
rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur störf á 
þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja eða aðila 
með sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf og 
hefur mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki á rafmagnssviði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn til 
Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri störf 
fyrir 21. apríl. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is,
(undir flipanum UM OKKUR) eða á skrifstofu fyrirtækisins.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört 
trúnaðarmál.

Störf við nýsköpun og frumkvöðlastarf 
á Norðurlandi vestra
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201704/750
Útlánasérfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201704/749
Meðferðaraðili í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201704/748
Sálfræðingur í geðteymi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201704/747
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/746
Aðstoð í eldhús, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/745
Ræstingar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/744
Yfirsálfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/743
Bókasafns- og upplýsingafr. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/742
Framh.skólakennari, listgreinar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/741
Framh.skólakennari, skipstjórn. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/740
Framh.skólakennari, danska Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/739
Framh.sk.kennarar, málm./vélstj. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/738
Aðst. í aðlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/737
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201704/736
Sérfræðingur Landspítali, mannauðssvið Reykjavik 201704/735
Starf í flutningaþjónustu Landspítali Reykjavík 201704/734
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Lífvísindasetur Reykjavík 201704/733
Náms- og starfsráðgjafi Háskóli Íslands Reykjavík 201704/732
Fulltrúi í þjónustudeild Samgöngustofa Reykjavík 201704/731
Verk- eða tæknifræðingur Vegagerðin Reykjavík 201704/730
Framh.skólakennari, eðlisfr./stæ. Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201704/729
Tanntæknir Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201704/728
Sérfræðingur í viðskiptagreind Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201704/727
Skrifstofu- og móttökustjóri Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201704/726
Þjónustufulltrúar, sumarafl. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/725
Varðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/724
Aðalvarðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/723
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201704/722
Sérfræðingur, myndgreiningalækn.Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/721
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/720
Sviðsstjóri matssviðs Menntamálastofnun Reykjavík 201704/719
Verkefnastjóri, Fab Lab Nýsköpunarmiðstöð Íslands Sauðárkrókur 201704/718
Verkefnastjóri, nýsk./frumkvöðlast.Nýsköpunarmiðstöð Íslands Sauðárkrókur 201704/717
Móttökufulltrúi Embætti forseta Íslands Reykjavík 201704/716
Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201704/715
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201704/714
Sjúkraliðar og sjúkraliðanemar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/713
Yfirlæknir Landspítali, meltingarlækningar Reykjavík 201704/712
Skjalastjóri Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201704/711
Sérnámsst. í heilsugæsluhjúkr. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201704/710
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201704/709
Starfsnám, alþjóðamál Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201704/708
Dýralæknar-sauðfjárslátrun Matvælastofnun Landið 201704/707
Sérfr. í netöryggissveit PFS Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201704/706
Starfsmaður á lokaða deild Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201704/705
Ráðgjafar Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201704/704
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201704/703
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201704/702

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Forstöðumaður Menningar- 
stofu Fjarðabyggðar
Fjarðabyggð auglýsir starf forstöðumanns 
Menningarstofu Fjarðabyggðar laust til 
umsóknar 

Með samþykkt nýrrar menningarstefnu Fjarðabyggðar 
mun aðkoma sveitarfélagsins að stuðningi við hvers kyns 
menningarstarfsemi stóre�ast. Helstu nýmælin í stefn- 
unni er stofnun Menningarstofu og ráðning forstöðu-
manns hennar en á meðal verkefna viðkomandi verður að 
hrinda í framkvæmd viðamikilli aðgerðaráætlun sveitar-
félagsins. Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga 
fyrir menningarmálum sem á að hafa y�rsýn og drifkraft 
til að tengja saman allt það ólíka sem fer fram í �ölkjarna 
sveitarfélagi með áherslur bæjarfélagsins í þróun þessara 
mála að leiðarljósi.

Forstöðumaður ber ábyrgð á starfsemi Menningarstofu 
Fjarðabyggðar, verkefnastjórn og �ármögnun verkefna 
stofunnar. Viðkomandi er forstöðumaður Tónlistarmið- 
stöðvar og annast daglega umsýslu starfsemi hennar.   

Helstu verkefni:
· Forstaða Tónlistarmiðstöðvar Austurlands.
· Annast verkefnastjórnun í menningarmálum.
· Þróunarstarf, samstarf og fagleg ráðgjöf á sviði tónlistar.        
· Annast undirbúning menningarviðburða, hátíðarhalda.
· Fagleg ráðgjöf í menningarmálum.
· E�ing samstarfs í menningarlí� Fjarðabyggðar.
· Stuðlar að framþróun á sviði menningar og lista.
· Annast ö�un styrkja og styrktaraðila vegna viðburða.
· Gerð menningardagatals fyrir Fjarðabyggð.
 
Hæfniskröfur:
· Menntun á sviðum tónlistar, menningar og lista er 
  áskilin.        
· Þekking á menningarstar� og listum.
· Reynsla af stjórnun.
· Framúrskarandi  samstarfs-,  skipulags- og 
  samskiptahæ�leikar.
· Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
· Góð tungumálakunnátta og hæfni til að miðla 
  upplýsingum í töluðu og rituðu máli.

Star�ð gegnir veigamiklu hlutverki sveitarfélagsins í 
menningarmálum. Rík áhersla er lögð á teymisvinnu og 
þverfaglega vinnu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum sveitar- 
félagsins við viðkomandi stéttarfélag. Konur jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson, 
bæjarritari, í síma 470 9062 eða á netfanginu 
gunnar.jonsson@�ardabyggd.is.

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2017 og 
æskilegt að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst
og eigi síðar en 1. júlí nk.

Umsóknir berist rafrænt á Íbúagátt Fjarðabyggðar eða á 
skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð.

F

Mj

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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



Hæfniskröfur
 Framhaldsskólapróf/iðnmenntun   
 sem nýtist fyrir starfið
 Almennur áhugi á bílum
 Gilt bílpróf
 Framúrskarandi þjónustulund
 Almenn tölvuþekking

Stutt lýsing á starfi
 Ráðgjöf til innri og ytri   
 viðskiptavina varðandi kaup á   
 varahlutum og þjónustu
 Móttaka viðskiptavina í sal, 
 síma og á vef
 Lifandi og skemmtilegt starf

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabí-
la og bátavéla. Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í 
boði. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til 
styttri eða lengri tíma.

Vinnutími kl. 7.45-17.00 virka daga.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 24. apríl næstkomandi.

RÁÐGJAFI VARAHLUTA OG ÞJÓNUSTU
FYRIR Mazda, Citroën og Peugeot
Brimborg óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustumóttöku fyrir 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Thrifty bílaleiga býður langtímaleigu og styttri leigur og MAX1 hraðþjónusta og NOKIAN 
dekk eru hluti af þjónustuframboði Brimborgar. Saman mynda þessir þjónustuþættir mikilvæga 
heild og snerpu í allri þjónustuveitingu.

Sölustjóri fyrirtækjalausna 
Brimborgar
Brimborg óskar að ráða markmiðadrifinn og metnaðarfullan sölustjóra á nýtt 
svið; Fyrirtækjalausnir. 

Hlutverk fyrirtækjalausna er að bjóða hagkvæmar bílalausnir fyrir íslensk fyrirtæki byggðar 
á víðtæku bíla- og þjónustuframboði Brimborgar. Starf sölustjóra er krefjandi og felur m.a. 
í sér dagleg samskipti við viðskiptavini, sölustjórn, eftirfylgni með markmiðum og ánægju 
viðskiptavina og áætlanagerð. Leiðtogafærni og hæfni í mannlegum samskiptum er 
mikilvægur eiginleiki sölustjóra.

Vinnutími kl. 8.00-17.00 alla virka daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 24. apríl næstkomandi.

STUTT STARFSLÝSING
•  Samskipti við viðskiptavini með 
 fyrirtækjaheimsóknum, sýningum 
 og viðburðum

•  Sölustjórn og eftirfylgni með mark- 
 miðum og ánægju viðskiptavina

•  Daglegur rekstur fyrirtækjalausna 
 og áætlanagerð

HÆFNISKRÖFUR
•  Viðskiptafræðimenntun og/eða rík reynsla af stjórnun 
 og rekstri

•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum

•  Góð innsýn og skilningur á viðskiptatengslastjórnun 
 (CRM)

•  Reynsla af notkun viðskiptahugbúnaðar eins og  
 MS Dynamics AX eða Navision

•  Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná  
 markmiðum

H R A Ð Þ J Ó N U S TA LANGTÍMALEIGA

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólanum Læk

· Sérkennsla í leikskólanum Læk

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Umsjónarkennari í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í Kópavogsskóla

· Sérkennari í námsver í Kópavogsskóla

Velferðasvið

· Verkefnastjóri

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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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Borgarleikhúsið, ljósaborð, útboð nr. 13835

• Hagaskóli – endurnýjun nemendasnyrtinga,  
útboð nr. 13982.

• Hólabrekkuskóli áfangi 4, endurnýjun verðurkápu, 
útboð nr. 13980.

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

Uppboð á tíðniheimildum á 700 MHz, 
800 MHz, 2100 MHz og  

2600 MHz tíðnisviðunum 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur birt skilmála rafræns 
uppboðs á tíðniheimildum fyrir háhraða farnetsþjónustu. 
Um er að ræða tvær tíðniheimildir á 700 MHz tíðnisviðinu 
(samtals 40 MHz), tvær tíðniheimildir á 800 MHz  
tíðnisviðinu (samtals 20 MHz), þrjár tíðniheimildir á 2100 
MHz tíðnisviðinu (samtals 30 MHz) og fimm tíðniheimildir 
á 2600 MHz tíðnisviðinu (samtals 140 MHz). 
Umrædd tíðnisvið skal nýta fyrir háhraða  
farnetsþjón ustur, en eru að öðru leyti tæknilega hlutlaus.  
Tíðniheimildir á 700 MHz og 800 MHz tíðnisviðinu verða  
bundnar ákveðnum skilyrðum um uppbyggingu og  
útbreiðslu þjónustu. 

Aðilar sem óska þátttöku skulu skila inn tilgreindum  
gögnum, sbr. skilmála uppboðsins, til Póst- og fjarskipta-
stofnunar, Suðurlandsbraut 4, fyrir kl. 14:00, þriðjudaginn 
2. maí 2017. 
Uppboðið mun hefjast mánudaginn 22. maí 2017, skv. 
nánari ákvæðum skilmálanna.  
Nánari upplýsingar, skilmála og skráningareyðublað er að 
finna á vef stofnunarinnar www.pfs.is

Bílasala til sölu
Rótgróin bílasala með stæði fyrir 60 bíla 
til sölu í Reykjavík.

Frábær staðsetning, hagstæður 
leigusamningur og besti sölutíminn 
framundan.

Tilvalið tækifæri fyrir eiginn atvinnu- 
starfsemi.  Söluverð er 7 milljónir.

Upplýsingar gefur Ásgeir í síma 660-3858

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

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

 

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

HÉRAÐSDÓMUR REYKJAVÍKUR
ENDURNÝJUN GLUGGA OG  

UTANHÚSVIÐGERÐIR 
FORVAL NR. 20558

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Ríkiseigna, auglýsir eftir  
áhugasömum verktökum til að taka þátt í fyrirhuguðu lokuðu 
útboði vegna endurnýjunar á gluggum, múrviðgerðum og 
viðgerðum á svölum á Dómhúsi Héraðsdóms Reykjavíkur við 
Lækjartorg. Hér er um að ræða forval, þar sem þátttakendur  
verða valdir með tilliti til hæfni og reynslu. Leitað er að verk
tökum, sem geta tekið að sér að framkvæma viðkomandi verk á 
viðkvæmu húsi á viðkvæmum stað, samkvæmt útboðsgögnum 
sem gefin verða út fljótlega eftir forval. 

Framkvæmdir felast í endurnýjun glugga á 2.  5. hæð á öllum 
hliðum hússins, múrviðgerðum samfara gluggaskiptum og 
viðgerðum á svölum 5. hæðar auk endurbóta innanhúss á 5. 
hæð. Verkkaupi áætlar að áfangaskipta framkvæmdinni í tvo 
áfanga. 1. áfangi yrði unninn árið 2017 og eru verklok 1. nóvem
ber. 2. áfangi yrði unninn árið 2018 og er áætlaður verktími 1. 
maí – 1. september 2018. 
Inni í verki verktaka er að setja upp afgirta og afskermaða verk
palla með húshliðum á meðan á framkvæmdum stendur auk 
þess sem byggt verður skýli til bráðabrigða yfir svalir 5. hæðar.      

Helstu magntölur eru: 
Brot og hreinsun svalagólfa  64 m2
Rif timburveggja 156 m2
Utanhúsklæðning úr zinki 108 m2
Endurnýjun álglugga 86 stk 
Glerhandrið 41 lm  
Þakdúkur 90 m2  
Múr og brot með gluggum  260 lm  
Sólbekkir úr grásteini 30 lm
Málun innanhúss 330 m2 
   
Verklok 1. áfanga er 1. nóvember 2017 og verklok 2. áfanga er 
1. september 2018. 
 
Forvalsgögn verða  aðgengileg á vef Ríkiskaupa frá og með 
miðvikudeginum 19. apríl 2017. Þáttökutilkynningum skal skila 
fyrir kl. 13:00 þriðjudaginn 2. maí nk.
 
 
FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

 

Styrkir til áhugahópa  
og faglegs starfs

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti styrkir 
félög, samtök, fyrirtæki eða einstaklinga, eftir því 
sem við á, til að styðja við áhugahópa og faglegt 
starf á verkefnasviði ráðuneytisins. Um er að ræða 
verkefni á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar annars 
vegar og á sviði ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar 
hins vegar.

Hafi umsækjandi áður fengið styrk til verkefnis þarf 
að liggja fyrir greinargerð um framkvæmd þess og 
ráðstöfun styrkfjárins til þess að ný umsókn komi 
til greina.

Ákvörðun um úthlutun mun liggja fyrir eigi síðar 
en 20. maí n.k.

Umsækjendur skulu sækja um á rafrænu formi á 
umsóknavef Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is
Aðgangur er veittur á kennitölu umsækjanda og 
verður lykilorð sent viðkomandi á netfang sem hann 
gefur upp við nýskráningu. Lykilorðinu má breyta 
eftir innskráningu með því að opna Mínar stillingar.

Umsækjendur skrá sig inn með kennitölu og lykil-
orði. Einnig er hægt að nota rafræn skilríki við inn-
skráningu.

Nánari upplýsingar veitir Hulda Lilliendahl 
(hulda@anr.is).
Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 
25. apríl 2017

Starmýri II, Djúpavogshreppi 

Deiliskipulag
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkti þann 12. apríl 
2017 deiliskipulag ferðaþjónustusvæðis í landi Starmýrar II 
dags. 3. febrúar 2017. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 á tímabilinu 23. febrúar - 6. apríl 
2017. Umsagnir bárust frá Heilbrigiðiseftirliti Austurlands og 
Minjastofnun. 
Hefur viðkomandi aðilum verið send niðurstaða sveitar-
stjórnar. Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um 
gildistöku deiliskipulagsins í B-deild Stjórnartíðinda.  

Sveitarstjóri Djúpavogshrepps

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Óskað er eftir tilboðum í fóðringarefni sem notað verður á 
Hengilsvæðinu.

Afhendingarskilmáli er DAT Reykjavík.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONIK-2017-08 Casings and 
Liners“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 30.05.2017 kl. 11:00.

ONIK-2017-08/ 15.04.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Fóðringarefni

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Verkið felur í sér uppsetningu lagna og aðlögun lagna á 
þremur stöðum: í lofthreinsistöð, í stokk við láglokahús og 
í og við skiljuvatnslokahús. Um er að ræða lagnir í stærðum 
DN15 til DN400 bæði í svörtu og ryðfríu stáli.

Verktaki annast alla stálsmíði, pípulagnir, uppsetningu á 
búnaði, tengingar, prófanir og annað það sem þarf til þess 
að ljúka verkinu að fullu. 

Nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2017-09 Tenging Sulfix 
vatns inn á varmastöð“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, þriðjudaginn 02.05.2017 kl. 14:00.

ONVK-2017-09/ 11.04.2017

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Tengingu Sulfix vatns inn á varmastöð

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is



Óskað er eftir tilboðum í lóðirnar.
 
Tilboð þurfa að berast á skrifstofu Eignamiðlunar fyrir kl. 17:00 
miðvikudaginn 19. apríl n.k. og gilda til kl. 17:00 þann 28. apríl n.k.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Skektuvogur 2

Kleppsmýrar- 
vegur 6

Arkarvogur 2

Kuggavogur 2

Kuggavogur 5

Súðarvogur 2
Duggu-
vogur 2

Duggu-
vogur 4

Trilluvogur 1

Vogabyggð
Eignamiðlun hefur til sölu eftirtaldar byggingarlóðir 
í Vogabyggð.

Byggingarmagn 

ofanjarðar (fm)

Dugguvogur 2

Dugguvogur 4

Trilluvogur 1

Súðarvogur 2

Kuggavogur 2

Kuggavogur 5

Skektuvogur 2

Arkarvogur 2

Kleppsmýrarvegur 6

4.640

6.200

9.070

4.730

7.250

16.230

5.090 

3.868

2.825

Núverandi 

byggingarmagn (fm)

Eignin skiptist upp í tvær hæðir, birt stærð eignar er 3.867.8 fm. Efri hæð skiptist í 
tvö bil í dag þar sem annarsvegar er rekin saumastofa og hinsvegar Bogfimisetur.  
Hvort rými er um 900 fm.  

Neðri hæð skiptist upp í 4 iðnaðarbil með innkeyrsluhurðum. Heimilt er að breyta 
nýtingu á lóðinni í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Byggingarmagn ofanjarðar 

er 11.710 fm. 

Tilboð þurfa að berast fyrir kl. 17:00 miðvikudaginn 19. apríl n.k. 
og gilda til kl. 17:00 þann 28 apríl n.k.

Eignin skiptist upp í tvær hæðir. Birt stærð eignar er 2824,8 fm. Neðri hæðin 
er 1645,6 fm, sem skiptist í verslun, sölu- og skrifstofurými. Einnig  er lager og 
vinnslusalur með iðnaðarhurð.  

Efri hæð er 1.179,2 fm, sem skiptist í skrifstofur, verslunar- og lagerrými.  
Heimilt er að breyta nýtingu á lóðinni í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. 

Byggingarmagn ofanjarðar er 11.670 fm. 

Tilboð þurfa að berast fyrir kl. 17:00 miðvikudaginn 19. apríl n.k. 
og gilda til kl. 17:00 þann 28 apríl n.k.

Dugguvogur 2
Til sölu

Dugguvogur 4
Til sölu

Sala fasteigna frá

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



Þóristún 19, Selfossi

Steindór Guðmundsson 
Löggiltur fasteignasali
S: 893-2900 

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Húsið býður upp á fjölbreytta möguleika m.a. er í dag er rekin 
heimagisting í húsinu með tilheyrandi leyfum. 
Um er að ræða vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum 
í sérlega vel heppnuðum funkisstíl en arkitekt hússins er 
Kjartan Sveinsson.  Húsið er vel skipulagt og bjart að hluta til 
með mikilli lofthæð. Ásett verð: 57.000.000

Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali

 

Norðurskógur 3 - Húsafell

Heilsárs orlofsshús54.500.000 6 herbergi

Eitt vandaðasta orlofshúsið í húsafelli, stórpallur, heitur pottur 
og leiksvæði fyrir börnin. Eignin stendur í þéttum gróðri við Hvítá, 
stendur því sér en frekar langt er í næstu hús.

Héðinn 
fasteignasali
848 4806

143 fm

EINSTAKLEGA
VANDAÐ
ORLOFSHÚS 
Í HÚSAFELLI

Starfsmannabúðir á tveimur hæðum sem samanstanda af 32 
einingum. 44 herbergi og sameign með gufubaði, eldhúsi og 
samverurýmum. 

Öll herbergi með sturtu og klósetti.  Allt innbú fylgir.

 
 
 

Einingarnar uppfylla öll skilyrði um öryggismál, svo sem  
brunavarnir, raf- og vatnslagnir. Einingarnar hafa verið í notkun 
í Noregi og eru staðsettar þar. Einnig höfum við aðrar stærðir á 
einingum í boði og margvíslegir möguleikar um notkun. 

Hafið samband til að fá frekari upplýsingar s. 545-0800 eða 
gardatorg@gardatorg.is

Starfsmannabúðir til sölu

Sigurður Tyrfingsson
Framkvæmdastjóri 
Lögg. fasteignasali 
S: 898-3708 • sigurdur@gardatorg.is 

Þóroddur S. Skaptason
Skjalagerð - sala/leiga 
Lögg. fasteignas./leigum. 
S: 868-4508 • thoroddur@gardatorg.is 

Linda Björk Ingvadóttir 
Sölumaður og nemi til löggildingar 
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir
Sölumaður og nemi til löggildingar  
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

SKIPHOLT  HÓTEL Í NÁLÆGÐ 
VIÐ MIÐBORGINA
Til sölu hótel vel staðsett  í Skipholtinu. Um er að ræða rekstur og fasteign. 
Mjög góð velta. Góð fjárfesting með miklu tekjustreymi.
Heil húseign á þremur hæðum þar sem starfrækt er hótelstarfsemi með samtals 
36 herbergi auk þess er möguleiki til stækkunar.
Miklar bókanir á þessu ári. Hótelið er til afhendingar við kaupsamning.

Nánari upplýsingar gefa Þorlákur Ómar Einarsson, 
löggiltur fasteignasali. Sími: 8202399 og thorlakur@stakfell.is.

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.  
Húsið er að hluta til á svifi, sem gefur því glæsilegt 
yfirbragð. Lofthæð íbúða á 3. og 4. hæð verður 
tæpir 3 metrar. Húsið verður flísa og álklætt og 
veggir inn á svölum verða klæddir með lerki.  
Stórar svalir fylgja öllum íbúðum og snúa þær  
í suðvestur. Glerhandrið verður á svölum, sá  
möguleiki er fyrir hendi að setja upp svalalokanir.

Álalind 10 er staðsett í miðju nýs hverfis 
norðanmegin við Smáralind. Húsið er 4ra  
hæða lyftuhús með 11 íbúðum. 

 Íbúðir afhendast fullbúnar með  
 gólfefnum, steinn á borðplötum  
 í eldhúsi og baðherbergjum. 

 106 - 188 fm

 Verð frá 55.000.00 

GLÆSILEGT OG 
VANDAÐ FJÖLBÝLI

Vertu velkomin

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

VIÐ KYNNUM

Álalind 10
Afhendast síðsumar 2017



Faxafen 10 | 108 Rvk | s. 599 6700 
fasteignaland.is | fasteignaland@fasteignaland.is

 
 

Sala á sumarhúsum

Halldór Ingi 
Andrésson

Lögg. fasteignasali
s: 897 4210

Jón Þór  
Helgason

Viðskiptafræðingur
s: 860 4721

Heimir H.  
Eðvarðsson

Framkvæmdastjóri
s: 893 1485

Steinar S.  Jónsson
Sölustjóri 

lögg. leigumiðlari
s: 898 5254

Þórólfur Óskarsson
Lögg. fasteignasali
Byggingafræðingur

s: 661 2707

REYNSLA ÞEKKING ÞJÓNUSTA
Við erum Fasteignaland  

með yfir 50 ára reynslu í fasteingasölu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Salavegur 2 eign 0001 er 815 fm leikjasalur í nýlegu mjög vel 
staðsettu verslunar og atvinnuhúsnæði í Salahverfi. Í húsinu má 
finna apótek, verslun,heilsugæslu og fl. Eingöngu er verið að selja 
húsnæðið með leigusamningi við rekstraraðila LASER TAG. Talsvert 
af bílastæðum. Lyfta er í húsinu. Verð 84,9 m.
Nánari uppl. veitir Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s: 899 1882,  
thorarinn@eignamidlun.is

Salavegur 2, 201 Kópavogur

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Mikið var lagt í hönnun og útlit hússins. Húsið er 
teiknað af Birni Skaptasyni. 42 íbúðir eru í húsinu  
í öllum mögulegum stærðum, en minnsta íbúðin  
er 86,8 fm og sú stærsta 155,5 fm,auk tveggja  
230 fm penthouse íbúða. 

29 bílastæði eru í bílakjallara hússins en þær íbúðir 
sem ekki eru með bílastæði í kjallara verða með 
sérmerkt stæði á lóð. 

Sérlega vandað álklætt lyftuhús með viðarál 
gluggum sem gerir húsið eins viðhaldslítið  
og mögulegt er. 

 2 - 3 - 4 herbergja

 Verð frá 42.900.00 

FALLEGA HANNAÐ 
OG VANDAÐ HÚS

Vertu velkomin

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

VIÐ KYNNUM
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Margrét Þórhildur Dana-
drottning heldur upp á 77 
ára afmæli sitt á morgun. 

Hún er fædd 16. apríl 1940. Danir 
velta því nú fyrir sér hvort maður 
hennar, Hinrik prins, muni fagna 
með henni.

Margrét er elsta dóttur Friðriks 
konungs en hún tók við krúnunni 
af honum í janúar 1972 eða fyrir 
45 árum. Hinrik prins, sem er 82 
ára, ákvað að fara á eftirlaun fyrir 
nokkrum árum og taka ekki frekari 
þátt í opinberum erindagjörðum. 
Hann nýtur sín best í sólarlöndum og 
dvelur mikið á Mallorca, Tenerife og 
í Frakklandi. Tekið var eftir því þegar 
belgísku konungshjónin, Philippe og 
Mathilde, komu í opinbera heimsókn 
til Danmerkur fyrir nokkrum vikum 
að Hinrik var hvergi sjáanlegur. Hann 
mun hafa verið á Tenerife á þeim 
tíma ásamt nokkrum nánum vinum, 
að því er netsíða sænska blaðsins 
Expressen greinir frá. Sumir hafa 
kallað hegðun prinsins vandræðalega 
fyrir hina konunglegu fjölskyldu.

Þetta var þó ekki í fyrsta skipti sem 
Hinrik er fjarstaddur gleðina í höll-
inni. Þegar Margrét varð 75 ára fyrir 
tveimur árum hélt hún heilmikla 
veislu og bauð gestum víða að úr 
heiminum. Hinrik mætti hins vegar 
ekki mörgum til undrunar. Þá var 
talað um að prinsinn væri með flensu. 
Hins vegar náðist mynd af honum á 
sama tíma að njóta lífsins í Feneyjum.

Hinrik hefur oft látið í ljós óánægju 
sína með að vera ekki kallaður 
kóngur. Honum finnst ekki nógu 
mikil virðing fólgin í því að vera 
danskur prins. Margir hafa velt því 
fyrir sér hvort einhverjir brestir séu í 
sambandi þeirra hjóna. Að minnsta 
kosti er hann mikið fjarri konungs-
höllinni.

Vinir hans segja að hann vilji ráða 
sér sjálfur og gera það sem hann 
langar til, nú á efri árum. „Hann gerir 
nákvæmlega það sama og margir 
aðrir ellilífeyrisþegar, að ferðast og 
hitta vini sína. Hinrik hefur lagt alla 
sína krafta í prinshlutverkið og hann 
á skilið að fá að taka lífinu aðeins 
rólega,“ segja vinir hans.

Kýs sólina

Einfaldar og góðar 
pönnukökur sem 
henta vel um 

hátíðir, til dæmis í sumar-
bústaðnum. Með þessum 
pönnukökum er annað-
hvort hægt að hafa sultu 
og bláber eða beikon, egg 
og hlynsíróp. Uppskriftin 
miðast við tvo.
 
1 vel þroskaður banani
2 egg
1 msk. smjör til steikingar

Skerið bananann í bita 
og maukið hann síðan og 
stappið með gaffli. Hrærið 
eggin saman og og hrærið 
þau síðan saman við með 
bananamaukið.
Bræðið smjör á pönnu og 
bakið litlar pönnukökur 
úr deiginu. Pönnukökurn-
ar eiga að verða gullnar og 
fallegar á báðum hliðum.
Deigið ætti að nægja í að 
minnsta kosti átta litlar 
pönnukökur.

Bananapönnukökur

Hvaða hæfileiki býr í hendinni 
þinni? er yfirskrift lista-
smiðju sem haldin er í dag í 

Norræna húsinu. Smiðjan er hluti af 
sýningunni Interwoven og verður í 
umsjá Thelmu Bjarkar Jónsdóttur, 
meistaranema í listkennsludeild 
Listaháskóla Íslands.

„Leggðu hönd þína á dúkinn 
og saumaðu hana út. Gefðu þér 
tíma og upplifðu flæði með nál í 
hönd. Engin ein aðferð er réttari en 
önnur og allt leyfilegt með nálina 
og þráðinn í höndum.“ Svo hljómar 
lýsing á smiðjunni á viðburðinum á 
Facebook. Þar segist Thelma einnig 
oft hafa spurt sig af hverju handverk 
sé henni svo kært og það „fléttað 
inn í allt sem ég geri í dag? Svarið er 
einfalt, það er þessi sterka tilfinn-
ing sem blossar alltaf upp hjá mér 
þegar ég er að bródera. Tilfinningin 
sem tengist minningu sem hleður 
mig af vellíðan, hugarró og sterkri 
tengingu milli hugar og handar.“

Aðgangur er ókeypis.

Smiðja í 
Norræna húsinu

tt 

Opnunartímar yfir páska

Laugardagur kl. 10-22
Páskadagur kl. 10-18
Annar í páskum kl. 10-22

Fermingin byrjar  
með bók!

Tilboð
19.990 kr.
Áður 24.990 kr. 

Tilboð
5.990 kr.
Áður 7.299 kr. 

Tilboð
5.490 kr.
Áður 7.290 kr. 

Tilboð
7.990 kr.
Áður 10.490 kr. 

Tilboð
10.990 kr.
Áður 12.990 kr. 

Tilboð
1.990 kr.
Áður 5.690 kr. 

Tilboð
8.690 kr.
Áður 11.190 kr. 

Tilboð
5.490 kr.
Áður 7.990 kr. 

Tilboð
5.390 kr.
Áður 14.590 kr. 
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Bílar 
Farartæki

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.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

 Bílar til sölu

Til sölu Mercedes Benz C 180 árgerð 
2013 keyrður 99.000 km Bíllinn er 
eins og nýr, er með sjálfkeyrandi 
búnaði. Eyðslu grannur Diesel. 
Staðgreiðsluverð kr: 3.990.000.- 
Upplýsingar í síma 899-8412

bMW 330e plug in hybrid
Luxury line, hlaðinn búnaði. Ekinn 
10 þkm. 03/16. Tilboð 4,99m. Ásett 
5.3m. Tvö sett af felgum. s: 6638981

 Hópferðabílar

Til sölu MAN Lion Star 50 manna árg 
2000. ek. 680þ Góður bíll í fínu lagi 
Verð 4m uppl. 8923102

Til sölu Bova 70 manna Nýleg vél 
og nýlega klæddur að innan, mikið 
endurnýjaður Verð ca. 3m uppl. 
8923102

til sölu Mb sprinter.
MB Sprinter 518 árg. 2007 / 184 hp 
sjálfskiptur / Ný Nokian vetrard / 
16 farþega / Rafmagns farþegahurð 
/ Dráttarkrókur / Öflugt hljóðkerfi 
/ Mjög heill og góður bíll. Uppl í S: 
821 1125 og 824 2828 og turistinn@
hotmail.com

 Bátar

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

 Hjólbarðar

nýju sailun dekkin á 
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Pípulagnir

pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

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

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

 Húsaviðhald

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

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

2017 ÁRGERÐHOBBY
HJÓLHÝSI

fjármögnun
90%

Meðal aukahluta:
Gólfhiti

Kojur bæði tveggja 

og þriggja hæða

Bakaraofn

USB Tengi

Hjólagrind

Sjónvarpsstandur

Aukin burðageta

Malarhöfða 2 Sími 5773777 www.bill.is

KOMDU OG
SKOÐAÐU!

VEL ÚTBÚIN HÚS MEÐ ÖLLUM NÝJUSTU UPPFÆRSLUM FRÁ HOBBY TILBÚIN TIL AFHENDINGAR!495, 545, 560 OG 650

Til sölu

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 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

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

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Námskeið

iCElandiC f. fOREignERS - 
EnSKa - EngliSH

ÍSLENSKA f. útlendinga I, II, III. 
ENSKA f. Fullorðna I,II,II, ENGLISH f. 
Adults: Byrja/Start: 1/5, 29/5, 26/6, 
22/8, 11/9, 9/10, 6/11: Morgna/
Síðd/Kvölds -Morn/Aftern/Evening. 
4 vikur/weeks x 5 daga/days. 2 - 5 
nem/students - www.iceschool.is 
- ff@icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

 Ökukennsla
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

 Sumarbústaðir

StÓRt SUmaRHúS til lEigU 
í gRímSnESi!

12 manns. Verð 45.000 þús kr. 
nóttin virka daga og 49 þús kr. 
nóttin um helgar, lágmark 2 nætur. 
Heitur pottur og sauna. Uppl. 898 
1598 & ktsumarhus@gmail.com

Til sölu 25m2 sumarhús til 
flutnings. Verð 5.9 m. Uppl. í s. 898-
1598.

 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

mOSfEllSbaKaRí - 
HáalEitiSbRaUt, RVK.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar að Háaleitisbraut, Rvk. 

Vinnutími er virka daga frá 07:00-
13:00 eða 13:00 - 18:30 og aðra 

hverja helgi annann daginn. 
Umsækjendur þurfa að tala góða 

íslensku.
Umsóknareyðublöð á 

staðnum eða á netinu, slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

pUllan ÓSKaR EftiR 
StaRfSfÓlKi á öllUm 

aldRi í pylSUVagn í 
REyKJaVíK.

Leitað er af vaktstjórum og í 
almenna afgreiðslu góð laun í 

boði á skemmtilegum vinnustað. 

Reglulegar starfsamanna 
skemmtanir og árangustengdir 

bónusar.
Frekari upplýsingar og umsóknir 

sendast á pullan@pullan.is.

Rótgróið verktakafyrirtæki óskar 
eftir mönnum í hellulagnir. Næg 
verkefni framundan, reynsla 
æskileg. Umsóknir og ferilskrár 
berist til baldur@btverk.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

STARFSMANNAHÚS
Framleiðum starfs- 
mannahús, útleiguhús 
og geymslur. 

Nánari upplýsingar í 
síma 899 0913 Fríða 
eða reisum@simnet.is
www.reisum.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

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

Öflug bílaleiga með aðsetur í Keflavík óskar 
eftir starfsmönnum í eftirfarandi störf. 
Afgreiðsla, Dag- og næturvaktir. 
Bílaþvottur, Dag- og næturvaktir. 
Áhugasamir sendi tölvupóst á andrew@procar.is

Wypozyczalnia samochodów w Keflaviku 
poszukuje pracowników na stanowiska:
Obsługa klienta - dzienne oraz nocne zmiany;
Myjnia samochodowa - dzienne oraz nocne zmiany.
Prosimy o przesłanie CV na adres email: 
andrew@procar.is

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

Rúnar Þór & KlettarLeikir og opnunartími 
um páskana:

laugardag opið 12:00-03:00 (Ball)
Páskadag opið 12:00-18:00
12:20 WBA - Liverpool
15:00 Man. United - Chelsea
Annar í páskum opið 14:00-01:00

Allir velkomnir

HAPPY HOUR
alla föstudaga 

16-19

spila í kvöld 
kl. 00-03 

Skemmtanir

Atvinna

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

GLAMOUR fylgir nú með 
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is
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THE BOOTLEG BEATLES
& SINFÓNÍANORD

TÓNLEIKUR KYNNIR

IT WAS FIFTY YEARS AGO TODAY

HARPA 2. SEPTEMBER HOF 3. SEPTEMBER

MIÐASALA HEFST MIÐVIKUDAGINN 19 APRÍL
Á HARPA.IS- TIX.IS – MAK.IS

ÁRA AFMÆLISTÓNLEIK

AR50

EI
N 

ME
RK

ASTA PLATA ALLRA TÍM
A

LONELY HEARTS CLUB BAND



Fyrr í þessum mánuði var 
þess minnst að hundrað 
ár eru liðin frá því að 
Bandaríkin sögðu Þjóð-
verjum stríð á hendur og 
hófu þannig beina þátt-

töku sína í fyrri heimsstyrjöldinni. 
Stríðsyfirlýsingin þann sjötta apríl 
1917 átti sér allnokkurn aðdraganda 
og kom ekki sérstaklega á óvart. 
Woodrow Wilson Bandaríkjaforseti 
tryggði sér endurkjör í kosningunum 
síðla árs 1916 með slagorðinu: „Hann 
hélt okkur utan við stríðið!“ Síðar 
hafa sagnfræðingar þó sýnt fram á 
að Wilson hafði löngu fyrr lagt drög 
að stríðsþátttöku Bandaríkjamanna 
og vann hörðum höndum að því að 
undirbúa jarðveginn heima fyrir.

Engum blöðum er um það að fletta 
að tilkoma bandaríska herliðsins 
skipti sköpum varðandi úrslit stríðs-
ins. Staðan á vesturvígstöðvunum var 
löngu orðin þrátefli, þar sem hvorugur 
aðilinn hafði mátt til að brjóta niður 
varnir hins, á meðan stríðsþreytan 
jókst jafnt og þétt í herbúðum beggja. 
Með bandaríska liðsaukanum komu 
nýir og óþreyttir hermenn, en meira 
munaði um óheftan aðgang að her-
gögnum, hráefnum og hvers kyns 
varningi á meðan vöru- og eldsneytis-
skortur Þjóðverja varð sífellt meiri. 
Það var þessi skortur sem að lokum 
knúði þýska herinn til aðgerða sem 
hlutu að draga Bandaríkin inn í stríðið.

Þótt Bandaríkjamenn hafi átt að 
heita hlutlausir í heimsstyrjöldinni 
fram á árið 1917, var ljóst hvorum 
megin samúð stjórnvalda í Washing-
ton lá. Sterk söguleg tengsl voru milli 
Breta og Bandaríkjamanna, einkum 
hins ráðandi hóps kristinna, hvítra 
íbúa af engilsaxneskum uppruna. Í 
aðdraganda styrjaldarinnar og fyrstu 
mánuðina, mátti það sjónarmið heita 
ríkjandi að Evrópubúar væru stríðs-
óðir og ekki viðbjargandi. Stríðið væri 
öllum aðilum álíka mikið að kenna og 
best væri að koma ekki nálægt þessum 
hildarleik.

Með tímanum sveigðist orðræðan 
yfir í að margir hefðu að sönnu gert 
mistök, en ábyrgð Þjóðverja væri þó 
sýnu mest. Litríkar og í mörgum til-
vikum upplognar frásagnir af ódæðis-
verkum þýska hersins í hlutlausa smá-
ríkinu Belgíu höfðu djúpstæð áhrif á 
almenningsálitið og skipti þar miklu 
máli að eigendur margra helstu dag-

blaða Bandaríkjanna voru einarðir 
stuðningsmenn Breta. Gunnar Þór 
Bjarnason sagnfræðingur hefur bent á 
að svipuð þróun átti sér stað á Íslandi, 
þar sem samúð íslensku blaðanna 
með andstæðingum Þjóðverja jókst 
jafnt og þétt, enda allar þær fregnir 
sem til landsins bárust rækilega rit-
skoðaðar.

Skipsskaðar og hryðjuverk
Ýmsir atburðir urðu til þess að snúa 
almenningsálitinu í Bandaríkjunum 
enn frekar Þjóðverjum í óhag. Vorið 
1915 sökktu Þjóðverjar án viðvör-
unar breska farþegaskipinu Lúsit-
aníu, þar sem um 1.200 manns fórust, 
þar á meðal fjöldi Bandaríkjamanna 
og ýmsir nafntogaðir einstaklingar. 
Árásin þótti einstaklega grimmileg 
og í augljósri andstöðu við alþjóða-
lög, þótt Þjóðverjar gætu raunar tínt 
til einhverjar málsbætur, svo sem að 
allstór vopnasending hefði verið um 
borð í skipinu og það því getað talist 
lögmætt skotmark í hernaði. Herská 
öfl í Bandaríkjunum kröfðust tafar-
lausrar stríðsyfirlýsingar, en stjórn 
Wilsons neitaði að verða við því enda 
hétu Þjóðverjar að draga nokkuð úr 
kafbátahernaði sínum.

Tvær meiriháttar sprengingar í 
sprengiefnageymslum í New Jersey, 
sú fyrri um mitt ár 1916 og sú síðari í 
ársbyrjun 1917, ollu sömuleiðis mikilli 
reiði í garð Þjóðverja sem kennt var 
um atvikin. Í báðum tilvikum sprungu 
í loft upp gríðarstórir sprengiefna-
farmar sem senda átti til Bretlands 
og Rússlands. Fyrri atburðurinn er 
einkum kunnur í sögunni fyrir þær 
sakir að sjálf Frelsisstyttan varð fyrir 
hnjaski í sprengingunni og upp frá því 
hefur gestum ekki verið hleypt upp í 
kyndil styttunnar.

Böndin bárust þegar að þýskum 
útsendurum, þótt bent hafi verið á 
að ýmsir aðrir hópar hafi haft ástæðu 
til að kveikja í geymslunum til að ná 
sér niður á Bretum, svo sem írskir og 

indverskir þjóðernissinnar. Þá komst 
rannsóknarnefnd að þeirri niðurstöðu 
árið 1931 að Þjóðverjar hefðu ekki átt 
hlut að máli í seinni sprengingunni. 
Það skipti þó litlu máli, því fyrst eftir 
sprengingarnar velktust fáir í vafa um 
þátt Þjóðverja í hryðjuverkunum og 
hefndarþorstinn kviknaði.

Þjóðverjar vildu vitaskuld mikið til 
vinna að halda Bandaríkjamönnum 
fyrir utan stríðið, en með tímanum 
tóku þó önnur atriði að vega þyngra 
í ákvarðanatökunni. Hafnbann Breta 
á Þjóðverja hélt að langmestu leyti öll 
styrjaldarárin, sem takmarkaði mjög 
alla möguleika þeirra til hráefnisöfl-
unar, sem bitnaði bæði á stríðsrekstr-
inum og almennum borgurum. Það 
að brjótast undan hafnbanninu og 
jafnframt að hindra vöruflutninga til 
Bretlands varð því sífellt meira for-
gangsatriði, hvað sem það kostaði.

Þann fyrsta febrúar 1917 ákváðu 
Þjóðverjar að hefja ótakmarkaðan 
kafbátahernað. Sú ákvörðun hlaut í 
raun að leiða til beinnar stríðsþátttöku 
Bandaríkjamanna, sem ítrekað höfðu 
komið þeim skilaboðum á framfæri að 

slíkur hernaður yrði ekki liðinn. Nið-
urstaða þýska hersins var þó sú að ill-
skárra væri að fá bandaríska hermenn 
í stríðið en að þola áfram drottnunar-
stöðu Breta á höfunum.

Sem fyrr segir er erfitt að ímynda sér 
að Bandaríkin hefðu lengi staðið utan 
styrjaldarinnar eftir að kafbátahern-
aðurinn hófst fyrir alvöru. Örvænt-
ingarfull tilraun þýsku stjórnarinnar 
til að stuðla að því, snerist hins vegar 
rækilega í höndunum á henni og gull-
tryggði að Wilson tókst að fá stuðning 
þingsins fyrir stríðsþátttökunni. Þetta 
sjálfsmark Þjóðverja var í formi leyni-
skeytis: Zimm ermann-skeytisins svo-
kallaða.

Brugguð launráð
Skeytið er kennt við Arthur Zimmer-
mann, þáverandi utanríkisráðherra 
Þýskalands og var sent nítjánda janúar 
1917, fáeinum dögum áður en þýsku 
kafbátahersveitirnar létu til skarar 
skríða. Það fór eftir ritsímalínum 
sem einvörðungu voru ætlaðar fyrir 
bandarískan diplómatapóst og var 
stílað á þýska sendiherrann í Mexíkó-
borg. Innihald þess var reyfarakennt: 
að kanna hvort Mexíkóstjórn – ef 
Bandaríkin segðu Þjóðverjum stríð á 
hendur – væri reiðubúin til að mynda 
bandalag með Þýskalandi og ráðast á 
Bandaríkin. Samkvæmt skeytinu var 
hugmyndin að fá Japani með í þetta 
skringilega hernaðarbandalag. Japan 
myndi að launum hljóta ýmis land-
svæði í Asíu en Mexíkó myndi endur-
heimta ríkin Texas, Arisóna og Nýju-
Mexíkó.

Erfitt er að túlka tillögur þessar sem 
annað en sambland af örvæntingu og 
barnaskap. Hagur Þjóðverja af hug-
myndinni var augljós, þar sem Banda-
ríkjaher yrði líklega of upptekinn 
heima fyrir að berjast við Mexíkóa til 
að vera aflögufær um herlið til Evrópu. 
Hvað Mexíkóstjórn átti að græða á 
plottinu var hins vegar erfiðara að sjá. 
Þýskaland gat engri hernaðaraðstoð 
lofað, heldur einungis pólitískum og 
fjárhagslegum stuðningi. Alls var 
óljóst hversu miklir borgunarmenn 
Þjóðverjar yrðu fyrir loforðunum, 
jafnvel þótt þeim tækist að vinna 
stríðið í Evrópu. Þá var Bandaríkjaher 
miklu sterkari en sá mexíkóski, svo 
innrás hefði verið feigðarflan.

Engar líkur voru á að stjórnvöld í 
Mexíkó féllust á svo fjarstæðukennda 
ráðagerð, svo það eitt að senda skeytið 
mátti teljast misráðið. Verra var þó að 
breska leyniþjónustan fylgdist með 
öllu saman. Þýska stjórnin sendi leyni-
skeytið áhyggjulaus eftir ritsímalínum 
bandarísku utanríkisþjónustunnar og 
á dulmáli sem talið var óleysanlegt. Í 
Berlín gerðu menn sér hins vegar ekki 
grein fyrir því að bæði hleruðu Bretar 
samskiptin og höfðu náð að verða sér 
úti um dulmálslykilinn.

Í nokkrar vikur klóruðu Bretar sér í 
kollinum hvað gera skyldi við þessar 
safaríku upplýsingar. Zimmermann-
skeytið var augljóst pólitískt sprengi-
efni, en hvernig mátti ljóstra því upp án 
þess að Þjóðverjar uppgötvuðu að búið 
væri að ráða dulmálið og Bandaríkja-
menn kæmust að njósnastarfseminni? 
Að lokum tókst þeim að púsla saman 
sæmilega trúverðugri sögu um að 
breskum njósnara hefði tekist að stela 
skjalinu í Mexíkóborg.

Bandaríkjastjórn beið ekki lengi 
með að gera leyniskjalið opinbert og 
fordæma harðlega þessi svikráð Þjóð-
verja, sem jöðruðu við stríðsyfirlýs-
ingu. Andstæðingar þess að Bandarík-
in drægjust inn í stríðið brugðust hins 
vegar við með því að vísa skjalinu á bug 
sem augljósri fölsun Breta. Hölluðust 
margir að því að sú væri raunin, enda 
áformin sem lýst var í skeytinu slík að 
ótrúlegt var að þýskur utanríkisráð-
herra hefði látið slíkt frá sér fara.

Af einhverjum óskiljanlegum 
ástæðum kaus Arthur Zimmermann 
hins vegar að staðfesta tilvist skeytis-
ins í umræðum í þýska þinginu í 
byrjun mars, þegar hann var spurður 
út í málið. Þótt sannsögli sé vissulega 
dyggð, getur þessi hreinskilni ekki 
talist mjög skynsamleg. Með játning-
unni gaf utanríkisráðherrann Banda-
ríkjastjórn frábært áróðursvopn til að 
tryggja stuðning við að senda herlið 
til Evrópu. Fáeinum vikum síðar kom 
formlega stríðsyfirlýsingin og lok fyrri 
heimsstyrjaldarinnar voru í raun ráðin.

Heimskulegasta 
    skeyti allra tíma

Stefán Pálsson skrif-
ar um leyniskeyti 
sem breytti gangi 
heimsstyrjaldar.

Saga  
til næsta  
bæjar

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

allar upplýsingar 
á www.icecare.is

… Mexíkó Myndi endur-
heiMta ríkin texaS, 
ariSóna og nýju-Mexíkó.
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PÁSKALÆRIÐ
Á FRÁBÆRU VERÐI

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

OPIÐ 
PÁSKADAG
OPIÐ 
ANNAN Í PÁSKUM

FJALLALAMBSLÆRI
FROSIÐ

999KR.KG

OPIÐ ALLA PÁSKANA



Hjartfólgin mamma,  
tengdamamma og amma,

Berglind Bragadóttir 
Skeljatanga 3, 

verður jarðsungin frá Lágafellskirkju  
    í Mosfellsbæ miðvikud. 19. apríl kl. 13.00.

Steinunn Egilsdóttir Tryggvi Sch. Thorsteinsson
Hulda Egilsdóttir Hafsteinn Óskarsson
Kristján Friðrik Karlsson Hulda Kristín Jónsdóttir
Berglind Erna, Vésteinn, Karl Friðrik, Kristófer Matthías, 

Hugi, Húni, Halldór Kossi Ange, Kolfinna Elizabet

Yndisleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, dóttir, systir og amma,

Sólveig Þorsteinsdóttir
Lundi 3, 200 Kópavogi,

lést á heimili sínu 9. apríl sl. 
Útförin fer  fram frá Keflavíkurkirkju 

fimmtudaginn 27. apríl kl. 13.00.  
Þeim sem vilja minnast hennar er bent  

á líknarstofnanir.

Gunnar Olsen
Gerhard Olsen Kimberly Mahaney Olsen
Andrea Olsen Einar Örn Ævarsson
Þorsteinn Árnason Surmeli Fríða Dís Guðmundsdóttir
Guðrún Ólöf Olsen Ásgeir Orri Ásgeirsson
Guðrún Ólöf Guðjónsdóttir Þorsteinn Árnason

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur hlýhug og stuðning 
við andlát og útför elskulegrar móður 

okkar og tengdamóður,
Sigríðar Unnar Bjarnadóttur 

Sérstakar þakkir fær starfsfólk  
Höfða á Akranesi.

Þóra Einarsdóttir Ingjaldur Ásvaldsson
Jóhanna Einarsdóttir Páll Skúlason
Sigurður Már Einarsson Anna Steinsen
Flosi Einarsson Katla Hallsdóttir

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, fósturfaðir, tengdafaðir og afi,

Einar H. Pétursson
Funafold 22,

lést á líknardeild Landspítalans  
11. mars. Kveðjuathöfn, bálför, fór fram í 

kyrrþey að ósk hins látna. Innilegar þakkir 
til allra sem sýndu okkur samúð og hlýhug.  

Sendum sérstakar þakkir til starfsfólks Karitas, 
líknardeildar og 11 E.

Guðrún K. Hafsteinsdóttir
Guðmundur Einarsson Hildur Arna Gunnarsdóttir
Hafsteinn Einarsson Bragi Bergsson
Guðný Ingibjörg Einarsdóttir
Pétur Einarsson Nína V. Einarsson
Thomas H. Hammer Jensen Hildur Sif Kristborgardóttir
Peter Hammer Heidi Christine L. Hammer

og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Erling Snævar Tómasson 
fv. skólastjóri, 

Kúrlandi 17, Reykjavík,
lést á heimili sínu 11. apríl.   

Útförin verður auglýst síðar.

Lára Erlingsdóttir
Ólöf Erlingsdóttir Þorsteinn Jóhannesson 
Björn Erlingsson Bergþóra Valsdóttir  
Magnús Ingi Erlingsson  
Már Erlingsson Halla Gunnarsdóttir  
Heiða Erlingsdóttir Rúnar Sigtryggsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra sem hafa stutt 
okkur með vináttu og hlýhug við 

fráfall okkar uppátækjasömu móður, 
tengdamóður og ömmu,  

Allyar Aldísar Lárusdóttur 
Brekkugötu 36, 

Akureyri. 
Minning um skemmtilega konu lifir í hjörtum okkar.

Anna Richardsdóttir Wolfgang Frosti Sahr
Sæbjörg Richardsdóttir Ólafur Magnússon
Áki Sebastian Frostason Triin Kukk
Urður Steinunn Önnudóttir Sahr  Ernesto Camilo 
 Aldazábal Valdés
Magnús Addi Ólafsson Laura-Ann Murphy
Richard Helgi Ólafsson

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Lögfræðiþjónusta
Veist þú hvert eignir þínar renna 
eftir þinn dag? Kynntu þér málið á  
heimasíðu okkar, www.útför.is.  
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur  
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð  
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Elsku eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Sigmundur Dýrfjörð 
frá Siglufirði, 

verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju 
þriðjudaginn 18. apríl kl. 15.  

Blóm vinsamlega afþökkuð. Þeim sem  
 vilja minnast hans er bent á minningarsjóð 

blóðlækningadeildar inni á landspitali.is/minningarkort. 
Hjartans þakkir til starfsfólks 11G og 11B fyrir einstaka 

umönnun í gegnum árin.

Berglind Guðbrandsdóttir 
Kristín María Dýrfjörð Halldór Guðmundsson
Sunna Rós Dýrfjörð Tómas Joð Þorsteinsson

Ronja og Sara

Elsku yndislegi sonur okkar og faðir,
Bjarni Guðmundsson

Langagerði 28,
verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju, 

miðvikudaginn 19. apríl kl. 15.00.

Elín Pálsdóttir, Ásbjörn Þorleifsson
Mikael Hrafn Bjarnason

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

Svala Gunnarsdóttir
lést á Sjúkrahúsi Akureyrar 

þriðjudaginn 11. apríl. Útförin fer fram 
frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 

19. apríl kl. 13.30. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á 

 

Sigríður Guðmundsdóttir

 

Rúnar Gylfason
Gunnar Örn Guðmundsson 

 

Stefanía Bragadóttir
Hjörtur Hólm Hermannsson

 

Jóhanna Sif Sigþórsdóttir

 

Elskuleg mamma okkar, 
tengdamamma, amma 

og langamma,

ömmubörn og langömmubörn. 

Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri.

1395 Tímúr halti sigrar her Tokhtamysh við Terek-fljót.

1452 Leonardo da Vinci fæðist.

1469 Guru Nanak Dev, upphafsmaður síkisma, fæðist.

1683 Kristján fimmti Danakonungur skrifar undir Dönsku 
lögbókina.

1785 Skálholtsskóli er lagður niður og biskupsstóll fluttur 
til Reykjavíkur.

1865 Abraham Lincoln Bandaríkjaforseti lést af sárum 
sínum eftir árás Johns Wilkes Booth.

1892 Fyrirtækið General Electric er stofnað í Banda-
ríkjunum.

1912 Titanic sekkur í sinni fyrstu ferð frá Englandi til Banda-
ríkjanna eftir árekstur við ísjaka suðaustur af Nýfundnalandi.

1930 Frú Vigdís Finnbogadóttir, fjórði forseti Íslands, fæðist.

1955 Fyrsti McDonalds-veitingastaðurinn opnar í Des 
Plaines í Illinoisríki Bandaríkjanna.

1960 Heildverslunin Íslensk-Ameríska er stofnuð.

1967 Um 250.000 mótmæla Víetnamstríðinu í New York í 
Bandaríkjunum.

1977 Jón L. Árnason verður Íslandsmeistari í skák, sextán 
ára að aldri.

Merkisatburðir
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tímamót

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.





Krossgáta  Þrautir

Vegleg Verðlaun

lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist merkileg skepna. Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 13. apríl næstkomandi á kross-
gata@frettabladid.is merkt „8. apríl“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi eintak 
af bókinni gildran eftir lilju sigurðar-
dóttur frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Hallfríður Frímannsdóttir, 104 
reykjavík

Lausnarorð síðustu viku var
r a F b í l a V æ ð i n g

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,  
tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
73
ÁG864
6
ÁD1073

Vestur
KDG10984
D2
10
G94

Austur
Á652
K3
7432
865

Suður
- 
10975
ÁKDG985
K2

BESTA SLEMMAN
Það var lítið um óvænt úrslit í undankeppni Íslandsmóts í sveitakeppni. Sveitum var raðað 
í styrkleika frá A-J. Svo sérkennilega vildi til að allar sveitir af styrkleika A-C komust áfram í úr-
slitin og röðuðu sér í þrjú efstu sætin í fjórum tíu sveita riðlum. Þrjár efstu sveitirnar komust 
áfram í úrslitin sem verða spiluð dagana 20.-23. apríl næstkomandi í sal Ferðafélags Íslands í 
Mörkinni 6. Spil dagsins er úr 8. umferð undankeppninnar og er áhugavert. Suður var gjafari 
og enginn á hættu:

Á mörgum borðanna var opnun suðurs 1  og 
vestur kom inn hindrandi á 3 . Framhaldið 
réðist mikið af viðbrögðum norðurs. Flestir 
reyndu neikvætt dobl, en sumir sögðu 4 . 
Austur sagði 4  og þá var komið að suðri. Við 
dobli völdu margir að segja 5  á suðurhöndina 
og sagnir dóu þar í mörgum tilfellum. Ef norður 
valdi 4  völdu margir í suður að segja 6  við 
4 . Þau voru auðveld til vinnings í þessari legu 
en 6  samningur er mikið betri. Hjónin í hjarta 
mega bæði liggja á eftir ás ef laufið liggur ekki 
verr en 4-2 (ef útspilið er ekki hjarta sem tekur 
mikilvæga innkomu í blindan). Spilið var spilað 
á 40 borðum og 6  voru spiluð á 12 þeirra. Sex 
tíglar voru aðeins spilaðir á 6 borðum. Toppinn í 
NS fengu þeir sem spiluðu 7  og fengu 13 slagi 
af því laufið lá vel. Aðeins eitt borð fékk töluna 
í AV. Eitt NS-par hætti sér of hátt í 7 hjörtu. Mjög 
margir létu duga að spila 5 tígla eða 5 hjörtu á 
NS-spilin.
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létt miðlungs þung

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 Björnsson

Lárétt 
1 Þau sem ég nýt í huganum eru mesti 

glæpurinn (11)
10 Spil hins fyrsta jötuns er allskonar 

(10)
11 Bætum málsverði með reglum um 

útsvar (11)
13 Nutu reisu til Bombay og Delí (10) 
14 Einn umframvafningur gefur leið-

inda keim (9)
15 Er linleiki fótanna afleiðing eða 

orsök þess að liðleikinn minnkar? 
(10) 

16 Eldhaf það er banaði Hilmi var 
afleiðing leiftra (11)

17 Fyrirgefur klárlega meðfædda 
snilld (10)

23 Græt búsaðar og blúsaðar nætur 
(12)

26 Ekki bísa ég versi frá ráðvöndu 
fólki (9)

27 Sannar sögur um dómstólana rata 
á netið (12)

31 Biluð bláskel skapar bilaða menn 
(7)

32 Eftir rán fór fanturinn með vatns-
línuna (8)

34 Horfi á óhemju æða á furðu-
fuglana (13)

35 Fljót varð verri (8)
36 Síðdegisskán þornar í sólinni um 

þrjúleytið (7)
39 Loðin um lófa og djásnum prýdd, 

en þó einsog þú og ég (10)
40 Það gerðist sem hlaut að gerast (4)
42 Auða bekkina á móti töldu menn 

illa haldna (8)
43 Að leggja teina um auða jörð er til 

farsældar fallið (9) 
44 Ef þú kreistir nógu fast kemur djús 

(4)
45 Kem lösnu liði á fætur með hjálp 

vígamanna sem græða vel (8)

Lóðrétt 
1 Jóa gallar eru klárar í lange baner (11)
2 Set vitrænt og skrýtið í forgang (11)
3 Það sem ég hrinti af stað án klæða 

væri helst fræbelgur (7)
4 Tel þetta réttan dag fyrir ófalsaðan 

vitnisburð (9)
5 Börn sækja helst í ákveðna sjáendur, 

facebook og twitter (9)
6 Aðeins þið gagnrýnið ráðríkið (8)
7 Ker skilur sund og sjó, en málmumgj-

arðir sameina (8)
8 Pára lista yfir útgefin verk (8)
9 Bæta sjöund við sumarauka (8)
12 Pinnar gömlu gauranna kostuðu 

klinkið (9)
18 Móðuljóðið um ásóknina var hlut-

drægt (9)
19 Enn vil ég þing: Hnakksfork (9)
20 Hvorki manninn með gulltennurnar 

né búsið með gullflögunum, heldur 
blómið (9)

21 Leita algengra lækningartóla á Skífu-
skaga (10) 

22 Auður sjórinn skilur Afríku og Asíu 
(10)

24 Einn karfi fyrir heila hljómsveit? (3)
25 Brjóst friðarfugls bragðast vel (10)
28 Orrahríð, rifrildi og kvæðabálkar; 

þetta gerir óvættur um dimmar 
hríðarnætur (10) 

29 Í einsemd minni og leiðindum gekk 
ég að mannlausri kojunni (10)

30 Það sem Eiður býður er bara heit (10) 
33 Það sem klárast er í ruglinu ræður 

við stelkina (8)
37 Sambandið gleypti Íslenska álfélagið 

sem framleiðir hamptrefjar (5)
38 Kippti því burt en þrætti fyrir það (5)
40 Sting sænsku skipi í poka (4)
41 Svið 1: Rótarávöxtur (4)
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Kristinn Jens Sigurþórsson 
(1732) átti leik gegn Óskari 
Long Einarssyni (1681) í 
áskorendaflokki Íslands-
mótsins í skák. 
Svartur á leik
Kristinn lék 19... Ba7?? og 
tapaði um síðir. Stungan 
19...Rd3+!! gerir hins vegar 
út um skákina. 20. cxd3 
er svarað með 20...Dxc1+, 
20. Kd1 er svarað með 20...
Rxf2+ og 20. Kf1 er svarað 
með 20...Rxc1 og hvítur 
ræður ekki við margvíslegar 
hótanir svarts.
www.skak.is:  Styttist í 
Reykjavíkurskákmótið.       
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United 50LEDX17T2
50“ Full HD sjónvarp.

LG FH4U2VFN3
1400 snúninga 9kg þvottavél 
með stafrænu kerfisvali.

KAUPAUKI
BÖKUNARSETT OG 

ÁHALDASETT

Indesit LR8S1X
189cm kæliskápur
með frysti, stál.

LG 43UH668 
43“ Ultra HD 
snjallsjónvarp.

LG 55UH668 
55“ Ultra HD 
snjallsjónvarp.

LG 65UH950V
65“ Super UHD 
snjallsjónvarp.

44.990. kr

49.990. kr 109.990. kr79.990. kr 269.990. kr

84.990. kr69.990. kr

Kitchenaid 5KSM125
Klassíska Artisan 
hrærivélin. 4 litir.

Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18 og laugardaga 11 – 16

OPNUNARVERÐ Á VÖLDUM OG VÖNDUÐUM RAFTÆKJUM.
KOMDU Í SÍÐUMÚLANN OG SJÁÐU HVERNIG BETRA BORGAR SIG.

OPNUM LANDIÐ



Gleðilega páskahelgi!

-37%

-32%

LAMBAHRYGGUR
LÉTTREYKTUR

2.198 KR
KG

NAUTALUNDIR 

3.278 KR
KG

ÁÐUR: 3.998 KR/KG

KJÚKLINGABRINGUR

1.888 KR
KG

ÁÐUR:  2.098 KR/KG

Verðsprengja í ferskum lærum!

-40%

ÓDÝRT Í

-10%

LAMBALÆRI ÚRBEINAÐ
MEÐ PIPAROSTI 
& RÓSMARÍN

2.519 KR
KG

ÁÐUR:  3.598 KR/KG

-30%

BAYONSTEIK

999 KR
KG

ÁÐUR: 1.998 KR/KG

-50%

-30%

CADBURY PÁSKAEGG
OREO 278 GR.

479 KR
PK

ÁÐUR:  799 KR/PK

MALTEASTER PÁSKAEGG
LUXURY 265 GR.

659 KR
PK

ÁÐUR: 1.098 KR/PK

FERRERO GRAND ROCHER
EGG 100 GR.

659 KR
PK

ÁÐUR: 1.098 KR/PK

CELEBRATIONS PÁSKAEGG
248  GR.

419 KR
PK

ÁÐUR: 698 KR/PK

M&M PÁSKAEGG PEANUT
LUXURY  313 GR. 

659 KR
PK

ÁÐUR: 1.098 KR/PK

GALAXY PÁSKAEGG
INDULGENCE 308 GR.

659 KR
PK

ÁÐUR: 1.098 KR/PK

MARS PÁSKAEGG
331 GR.

719 KR
PK

ÁÐUR: 1.198 KR/PK

BLACK MAGIC
PREMIUM EGG 374 GR.

1.139 KR
PK

ÁÐUR: 1.898 KR/PK

CADBURY DAIRY MILK
EGG LARGE

1.139 KR
PK

ÁÐUR: 1.898 KR/PK

Við erum í páskastuði!
GALAXY PÁSKAEGG
GOLDEN 233 GR.

419 KR
PK

ÁÐUR: 698 KR/PK

MARS PÁSKAEGG
280 GR.

419 KR
PK

ÁÐUR: 698 KR/PK

CADBURY PÁSKAEGG
DOUBLE DECKER 307 GR.

539 KR
PK

ÁÐUR: 898 KR/PK

MALTESER PÁSKAEGG
127 GR.

299 KR
PK

ÁÐUR: 498 KR/PK

QUALITY STREET
EGG HONEYCOMB 162 GR.

419 KR
PK

ÁÐUR: 698 KR/PK

M&M PÁSKAEGG
PEANUT 135 GR.

299 KR
PK

ÁÐUR: 498KR/PK

SNICKERS PÁSKAEGG
274 GR.

419 KR
PK

ÁÐUR: 698 KR/PK

MALTESERS PÁSKAEGG
TEASERS 248 GR.

419 KR
PK

ÁÐUR: 698 KR/PK

-31%

-30%
LAMBAHRYGGUR
FYLLTUR

2.568 KR
KG

ÁÐUR: 3.669 KR/KG

GRÍSABÓGAR 
HRINGSKORNIR

499 KR
KG

ÁÐUR:  998 KR/KG

LÆRISSNEIÐAR
KRYDDAÐAR

1.973 KR
KG

ÁÐUR: 2.860 KR/KG

LAMBALÆRI KRYDDAÐ
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKRYDDI

1.679 KR
KG

ÁÐUR: 2.860 KR/KG

LAMBALÆRI - FERSKT

1.199 KR
KG

ÁÐUR:  1.998 KR/KG

MARS PÁSKAEGG
141 GR.

299 KR
PK

ÁÐUR: 498 KR/PK

-40%

BLÁBER 500 GR. FATA

599 KR
FATAN

ÁÐUR:  1.198 KR/FATAN

á öllum erlendum 
    páskaeggjum

40% afsláttur

LAMBAHRYGGUR 
FERSKUR KRYDDAÐUR

1.494 KR
KG

ÁÐUR:  2.197 KR/KG

HAMBORGARHRYGGUR

999 KR
KG

ÁÐUR:  1.585 KR/KG

-50%

-50%
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Listaverkið

Melkorka litla kom í skólann og 
spurði kennarann: Er hægt að 
refsa manni fyrir það sem maður 
hefur ekki gert?
Kennarinn: Nei, auðvitað ekki.
Melkorka: Gott. Ég lærði nefnilega 
ekki heima í dag.

Hver hefur borðað grautinn minn? 
þrumaði bangsapabbi.
Og hver hefur borðað grautinn 
minn? vældi litli húnninn.
Æ, slappið þið af, sagði bangsa

mamma pirruð. Ég nennti ekki að 
elda neinn graut handa ykkur í 
morgun.

Ferðalangur hitti gamlan indíána
höfðingja og spurði: Hvað heitir 
þú?
Indíánahöfðingi: Svarti örn.
Ferðalangur: Áttu son?
Indíánahöfðingi: Já, hann heitir 
Hvíti fálki.
Ferðalangur: En barnabörn?
Indíánahöfðingi: Já, iPod og iPad.

Brandarar

Hekla Arnardóttir 
er listamaðurinn 
á bak við þessa 
páskamynd.

Martin Bjarni vann Íslandsmeistara-
titil í fjölþraut unglinga um síð-
ustu helgi og  bætti svo við titlum 
fyrir  gólfæfingar, stökk, svifrá og 
tvíslá. 

Átti hann von á öllum þessum 
sigrum? Ég var búinn að æfa vel fyrir 
þetta mót og átti góðan séns, þrátt 
fyrir að hafa lent í meiðslum í upp-
hitun á laugardeginum.

Hvenær byrjaðir þú að æfa fim-
leika? Þegar ég var fjögurra ára 
en fór tveggja ára í Íþróttaskóla 
barnanna á Selfossi. Nú æfi ég með 
Gerplu í Kópavogi sex sinnum í viku, 
þrjá tíma á dag.

Hvernig er að búa á Selfossi og 

æfa í Kópavogi? Ég hef gert það 
síðan ég var fjögurra ára svo að það 
eðlilegt fyrir mig að keyra í 45 mín-
útur eða taka strætó einn og hálfan 
tíma á æfingu.

Ertu jafngóður á öllum áhöld-
um? Bogahesturinn hefur reynst 
mér erfiður. Ég þarf að leggja enn 
harðar að mér þar svo að ég geti náð 
markmiðum mínum á Ólympíu-
leikum æskunnar í Ungverjalandi í 
sumar. Ég er Norðurlandameistari í 
stökki. Gólf og svifrá eru í uppáhaldi, 
þau fá hjartað til að slá, sérstaklega 
tvöföld heljarstökk, margar skrúfur 
á gólfinu og flugæfingar á svifránni.

Áttu fleiri áhugamál? Ég æfi fót-

bolta með Selfossi og hef gaman af 
mörgum íþróttum.

Hvað borðar þú eiginlega? Kjúkl-
ing, fisk, kjöt, grænmeti og ávexti og 
drekk um þrjá lítra af vatni á dag. 
Drekk ekki gos en borða súkku-
laði og ís í hófi. Ég hef ekki keypt 
mér laugardagsnammi í mörg ár og 
finnst jarðarber mun betri.

Hvernig gengur í skólanum? Ég 
er í Sunnulækjarskóla og gengur 
mjög vel, reyni að klára allt í skól-
anum, þá er lítið heimanám.

Framtíðaráformin? Ég stefni á 
Ólympíuleikana í Tókýó 2020 og 
þarf að vera duglegur að æfa til að 
ná því markmiði.

   Fimmfaldur    
Íslandsmeistari
Martin Bjarni Guðmundsson er 16 ára Selfyssingur sem æfir 
fimleika í Kópavogi sex sinnum í viku og landaði fimm Íslands-
meistaratitlum í unglingaflokki um síðustu helgi.

Martin Bjarni Guðmundsson, Íslandsmeistari unglinga í fimm greinum fimleika.

GLAMOUR fylgir nú með  
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is

Bragi Halldórsson

245

„Þetta finnst mér gaman, eldspýtnaþraut!“ sagði Lísaloppa og ljómaði öll. 
Ekki var Kata jafn ánægð. „Þú og þínar eldspýtnaþrautir,“ sagði hún önug. 
„Þér finnst þær bara skemmtilegar af því að þú ert betri í þeim en við,“ bætti 
hún við. „Sko,“ sagði Lísaloppa. „Hérna eru þrír jafn stórir ferhyrningar, getur 
þú fært til aðeins tvær eldspýtur svo úr verði klukkan 30 mínútur yfir fjögur?“ 
Róbert horfði vantrúaður á eldspýtnaþrautina. „Það er ekkert hægt að leysa þessa 
þraut,“ sagði hann fúll. „Svona nú,“ sagði Lísaloppa. „Þið getið nú reynt að leysa 
þessa þraut.“ „Nei,“ sagði Kata önug. „Ég neita að leysa fleiri eldspýtnaþrautir.“ 
„Þér gekk nú ekkert svo illa með þá síðustu var það nokkuð?“ sagði Lísaloppa. 
Kata hugsaði sig um smá stund. „Allt í lagi,“ sagði hún stundarhátt og það mátti 
heyra að keppnisskapið var komið í hana. „Upp með ermarnar, við leysum þetta.“

Getur þú leyst þessa eldspýtnaþraut? Það má aðeins færa tvær eldspýtur til að 
mynda klukkuna 30 mínútur yfir fjögur. Ekki má brjóta né beygja neina eldspýtu.

Svar: Takið efstu eldspýtuna á fyrsta kassanum og færið hana fyrir neðan hægri eldspýtuna, þá eru þið komin með töluna fjóra. 
Færið svo eldspýtuna sem er vinstra megin í miðkassanum og setjið hana þvert inn í kassann, þá eru þið komin með töluna þrjá. 
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Fjörður 13-15
Staðarberg 2-4
Melabraut 29
Reykjavíkurvegur 58

Laugalækur 9 
Glæsibær
Austurstræti 17
Laugavegur 116
Lágmúli 7

Miklabraut 100
Kleppsvegur
Birkimelur 1
Bústaðavegur 20
Grjótháls 8

Hjallabrekka 2
Dalvegur 20
Hagasmári 9

Suðurfell 4
Laugavegur 180 
Borgartún 26
Bankastræti 11
Seljavegur 2

Barónsstígur 4
Grímsbær
Héðinshús
Hjarðarhagi 47
Eggertsgata 24

REYKJAVÍK KÓPAVOGUR HAFNARFJÖRÐUR

Litlatún

GARÐABÆR

Hafnargata 55
Flugstöð Leifs Eiríkss.
Fitjar

REYKJANESBÆR

Kaupangur

AKUREYRI

Skagabraut 43 

AKRANES

Vantar aðeins meiri rjóma í sósuna? Eða gleymdist 
alveg að kaupa páskaegg fyrir miðjubarnið? 
Hvað sem þig vantar, hafðu ekki áhyggjur. 
Við erum nefnilega á vaktinni yfir alla páskana.

VIÐ STÖNDUM
PÁSKAVAKTINA



veður   myndasögur

Norðangola eða kaldi í dag og él norðan til á landinu, léttskýjað um landið 
sunnanvert. Frost 0 til 5 stig, en hiti 0 til 5 stig sunnan og suðvestan til.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

DRÍFÐU ÞIG 
GUNTHER, MÉR ER 

MÁL

Zlappaðu af Elza! Ég á 
eine kleine kafla eftir. 

Þú getur vel beðið í smá 
stund í viðbót, ja?

NEI!!
Ekki það, 

nein....

Úff

Sveifluæfing?

Jebb

Enn of mikil for-
for-árstíð?DUNK

Jebb

Snyrtistofan Hafblik

OKKAR SÉRSVIÐ ER 
Háræðaslitsmeðferðir
HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA

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

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

893-0098

OPIÐ   MÁN TIL FÖSTUDAGA  11 - 18   |  LAUGARDAGA  11 - 16
BÆJARLIND 16 |  201 KÓPAVOGUR | SÍMI 553 7100 | LINAN.IS      

1 5 .  a p r í l  2 0 1 7   l a U G a r D a G U r42 F r É T T a B l a ð i ð



EKKERT
BRUDL

Opið í dag
10:00-19:00

Opið annan í páskum

12:00-18:00

Gleðilega páska
Starfsfólk Bónus

Lokað í Kringlunni og Skútuvogi



SVEFNSÓFAR
Glæsilegir og vandaðir 

svefnsófar frá Ítalíu

Áttu von á gestum?

Suðurlandsbraut 24
554 6969  lur.is

Calia Svefnsófi Natalie Calia Horn-Svefnsófi

Calia Tungu-svefnsófiCalia Svefnstóll

VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

Vigdís,“ svarar björt og glaðleg 
rödd þegar hringt er í Stofnun Vig-
dísar Finnbogadóttur í erlendum 
tungumálum til þess að falast eftir 
viðmælanda. Það er Vigdís Finn-
bogadóttir sjálf sem greip símann 
og þó svo hún sé til í að spjalla um 
heima og geima þá er hún fljót að 
vísa frá sér viðtalsbeiðni og segir að 
það eigi að vera Auður Hauksdóttir 
sem sé upphafskona að þessu ævin-
týri, en Vigdísarstofnun  verður 
opnuð  formlega í nýju húsi þann 
20. þessa mánaðar. Það er heldur 
ekki í kot vísað að spjalla við Auði 
sem hefur frá upphafi leitt stofnun-
ina og hún segir að það sé ágætlega 
lýsandi fyrir stofnunina og það létta 
yfirbragð sem þar ríkir að frú Vigdís 
grípi af og til í símsvörun. „Það sem 
er svo dásamlegt við þetta verkefni 
er einmitt hvað það hefur myndast 
ótrúlega breið og góð samstaða um 
það og hversu margir sýna okkur 
velvild á ýmsan hátt. Það er algjört 
æði.“

Byrjaði í Japan
Auður segir að upphaf þessa ævin-
týris megi rekja til þess að hún hafi 
farið til Japans árið 2000 til þess að 
heimsækja dóttur sína sem þá var 
þar í námi. „Ég kom í háskóla þar 
og hitti fyrir japanska fræðimenn 
og það kom fyrir að þeir áttu það til 
að rugla saman Íslandi og Írlandi. 
Þeir leystu það yfirleitt með því 
að spyrja hvort það væri landið 
þaðan sem ljóshærði kvenforsetinn 
kæmi?“ segir Auður og hlær við til-
hugsunina. „Mér fannst svo ótrú-
legt að vera komin hinum megin á 
hnöttinn og að fólk setti þar Ísland 
á heimskortið út frá þessari konu 
en að við Íslendingar værum ekkert 
að gera með þetta sjálf eða að sýna 
ómetanlegu framlagi hennar þann 
sóma sem vert væri. Þetta vakti mig 
til umhugsunar og í framhaldinu fór 
ég á fund Páls Skúlasonar sem þá var 
rektor og ræddi hvort að Háskóli 
Íslands ætti ekki að taka að sér for-
ystuna í þessu máli. Páll og allir koll-

egar mínir hér innan tungumálanna 
tóku þessu strax ákaflega vel og við 
fórum að ræða þetta og fljótlega 
barst umræðan að hugðarefnum 
Vigdísar í bland við þessi viðbrögð 
í Japan.

Áhugi og virðing
Vigdís hafði komið oftar en einu 
sinni til Japans og í því samhengi 

áttuðum við okkur á því hvers 
vegna fólk mundi svo vel eftir 
henni. Hún hafði komið þangað til 
þess að vera við jarðarför Hirohitos 
og áttað sig á því, líklega ein fárra 
þjóðarleiðtoga, að sorgarliturinn 
í Japan er ljós klæðnaður sem hún 
auðvitað klæddist, ein  innan um 
alla hina dökkklæddu. Fyrir vikið 
vakti hún feykilega athygli og var 

í öllum fjölmiðlum og allir þekktu 
hana frá öllum hinum þjóðarleið-
togunum. Við höfðum áður áttað 
okkur á því að ástæða þess að Vigdís 
náði svona góðu sambandi við t.d. 
Norðurlandaþjóðir að hún bjó yfir 
menningarlæsi. Hún lagði sig eftir 
tungumálunum, hún lagði sig eftir 
menningunni og nálgaðist þá sem 
hún heimsótti á þeirra forsendum. 

Hún var sannkallaður heimsborg-
ari.

Á þessu eigum við Íslendingar 
oft erfitt með að átta okkur. Að við 
séum ekki einvörðungu að segja 
öðrum hvers við erum megnug eða 
hvað menning okkar sé sérstök. 
Heldur einmitt að sýna öðrum 
virðingu og nálgast aðra á þeirra 
forsendum og af einlægum áhuga. 

Getum látið gott af okkur leiða með samstöðu
Auður Hauksdóttir hefur allt frá hugmyndinni að Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumál-
um leitt starf stofnunarinnar sem verður opnuð með formlegum hætti í nýju húsi á sumardaginn fyrsta.

Auður Hauksdóttir segir að hugmyndina að Vigdísarstofnun megi rekja til ferðalags hennar  til Japans um síðustu aldamót. FréttABlAðið/SteFÁn

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Í dag laugard. 
11:00 - 16:00
Lokað á morgun 
og á mánudag

OPNUNARTÍMAR

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

15. apríl 2017 • Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabreng

www.tolvutek.is

GAMING 1
Fjögurra kjarna leikja-
skrímsli með Gaming 
móðurborði og GTX 
1050 leikjaskjákorti

Ofur leikjaturn fyrir alla 
nýjustu leikina

149.990 ACER VX5 i7
Glæsileg leikjafartölva 
með öflugu GTX 1050 
leikjaskjákorti og 
dual fan kælingu

Ofur öflug i7 leikjafartöl-
va úr nýrri leikjalínu Acer

199.990

GTX1050 SKJÁKORT 
2GB GDDR5 7.0GHz 640 Cores 

AMD RYZEN 5 1400
3.4GHz Turbo Quad Core örgjörvi 

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

PS4 SLIM
Ný og endurhönnuð 
Playstation 4 Slim 
500GB leikjatölva 
með stýripinna

Vinsælasta leikjatölva 
í heimi frá Sony

37.990

PS4 PRO 1TB
57.990

PS4 SLIM 1TB
46.990

4GB GDDR5

15” FHD LED 
1920x1080 ComfyView

INTEL i7 7700HQ
3.8GHz Turbo Quad Core örgjörvi 

16GB minni 
DDR4 2400MHz

512GB SSD
M.2 diskur

LEIKJALYKLA-BORÐ

BAKLÝST IRON RED

ALVÖRU DÓT
FYRIR KRÖFUHARÐA LEIKJASPILARA

DUCKY SHINE 6
Leikjalyklaborð með RGB 
baklýsingu og Mouse Bungee! 34.990

TIL MEÐ BROWN, RED EÐA BLUE!

CHERRY MXSWITCHES

PLAYSTATION VR
 
Upplifðu framtíðina með Sony 
sýndarveruleika gleraugum 49.990

VIVE VR
129.990

19.990PLANTRONICS RIG 500E
Fully Modular 7.1 leikjaheyr-
nartól með hljóðnema

Báðar gerðir skála fylgja

OPIN EÐA LOKUÐ

RL2455 XL2411 XL2540 XL2720 XL2730

24” LEIKJASKJÁR
BenQ Zowie 24’’ FHD með 1ms GTG!

39.990

24” 144Hz SKJÁR
Sérhannaður FHD 144Hz 3D leikjaskjár! 

49.990
25” 240Hz SKJÁR
240Hz FHD skjár fyrir kröfuharða!

89.990
27” 144Hz SKJÁR
Lúxus FHD leikjaskjár með 3D mótakara! 

99.990
27” QHD SKJÁR
144Hz FreeSync lúxus leikjaskjár!

119.990

8
B
LS

BÆKLIN
GU

R

Þetta er það sem menningarlæsi 
og tungumálakunnátta gengur út á. 
Þess vegna þróaðist þetta í þessa átt 
hér innan heimspekideildarinnar 
sem þá var og okkur fannst þessi 
nálgun því blasa við enda algjörlega 
í samræmi við fræðilegar kenningar 
um samskipti af þessum toga.“

Þurfum að bæta í
Auður segir að allt frá  árinu 2001 
hafi verið unnið eftir þessari hug-
myndafræði og fljótlega hafi komið 
upp sá möguleiki að stofnunin 
öðlaðist alþjóðlegt hlutverk. ,,Okkur 
langaði að leggjast á árar með Vig-
dísi í starfi hennar sem velgjörðar-
sendiherra tungumála og heiðra 
þannig og halda á lofti því braut-
ryðjendastarfi sem hún hefur unnið 
á alþjóðavettvagni. Strax í upphafi 
var mikill áhugi á því að markera 
þýðingar innan stofnunarinnar 
vegna þess að þær eru eins og líftaug 
okkar Íslendinga við umheiminn. 
Þær bæði koma okkar menningu 
á framfæri við aðra og bera menn-
ingarstrauma hingað heim. Þetta er 
svo mikilvægt og ef við hugsum um 
íslenskuna og stöðu hennar þá get 
ég ekki hætt að undrast að Biblían 
hafi verið þýdd í heild sinni hér árið 
1584, aðeins 34 árum eftir að Danir 
fengu Biblíu. Berum það saman við 
Noreg og Færeyjar þar sem Biblían 
var ekki þýdd fyrr en á nítjándu og 
tuttugustu öld með þeim afleiðing-
um að skóla- og kirkjumálið varð 
danska. Sálmarnir voru á dönsku og 
þannig eru þeir enn stundum kyrj-
aðir í Færeyjum. En hér strax eftir 
siðaskipti eru sálmarnir og trúarlífið 
strax allt á íslensku og það breytti 
vitaskuld öllu fyrir stöðu tungu-
málsins.“

Auður segist oft hafa velt því fyrir 
sér hvaða áhrif það hefur þegar 
þekking á öðru tungumáli verður 
mjög almenn, eins og er með ensk-
una hér í dag en var með dönskuna 
áður. „Það er allt gott um það að 
segja en það á að brýna okkur til 
þess að þýða á íslensku svo okkar 
tungumál haldi áfram að þróast með 
öllum þeim straumum og stefnum 
sem eru uppi á hverjum tíma. Þar 
eigum við að bæta í frekar en hitt.“

Auður ítrekar hversu mikilvægt 
það er fyrir þjóð að eiga fólk sem 
getur talað við umheiminn á sem 
flestum tungumálum. „Við sáum 
þetta vel í hruninu þegar það skipti 
okkur miklu máli að eiga fólk sem 
gat komið okkur til varnar í fjöl-
miðlum úti um allan heim. Það 
skiptir svo miklu máli að geta talað 
og skrifað inn í orðræðuhefð ann-
arra þjóða og þetta er eitthvað sem 
við hjá stofnuninni erum alltaf að 
minna á, viljum rannsaka og síðast 
en ekki síst miðla til annarra þjóða.

Stærsta gjöfin
Eins og Auður segir þá er viðbúið að 
þjóðir sem standa frammi fyrir því 
að tungumál þeirra er í útrýmingar-
hættu muni leita til stofnunarinnar 
eða að við leitum þær uppi. „Þá 
höfum við, með sögu íslenskunnar 
í farteskinu, heilmiklu að miðla og 
margt að kenna enda hefur tekist 
vel til með að vernda íslenskuna af 
ýmsum ástæðum og við getum gefið 
mörgum margt að hugsa um, m.a. 
að það skipti máli fyrir tök á eigin 
tungu að læra aðrar tungur. Þarna 
erum við þó að tala um fræðasvið 
íslenskunnar og aðkoma íslensku-
fræðinga óhjákvæmileg.

En svo munum við líka hafa frum-
kvæði að því að standa fyrir alþjóð-
legum ráðstefnum. Okkur er ætlað 
hlutverk samkvæmt UNESCO-
samningnum sem íslensk stjórnvöld 
gerðu og þar er áhersla á þýðingar, 
erlend tungumál og kennslu þeirra. 
Þessu munum við að sjálfsögðu 
sinna og ég er viss um að þetta á 
eftir að vaxa og dafna enda finnum 
við fyrir miklum áhuga víða að. 
Stofnunin hefur verið á góðri sigl-
ingu og það er frábært að fá þetta 
hús sem er það fyrsta hérlendis 
sem er hannað sérstaklega utan um 
kennslu og rannsóknir á erlendum 
tungumálum og sýningu á þeim. 
Það er einmitt skemmtileg áskorun 
að eiga að gera sýningar um tungu-
mál. Hvernig sýnir maður eitthvað 

sem er jafn óáþreifanlegt? En við 
höfum ákveðið að fyrstu árin verða 
helguð tungumálum og tengslum 
tungumála á Vestur-Norðurlönd-
um, þ.e.a.s. á vesturströnd Noregs, 
í Færeyjum, á Íslandi og Grænlandi. 
Á þessum svæðum er fjölmargt að 
skoða og rannsaka í samvinnu við 
kollega þar þannig að það eru mjög 
spennandi tímar fram undan.“

Á sumardaginn fyrsta er komið 
að því að stofnunin taki til starfa í 
nýju húsi og Auður segist vera alsæl 
með hvernig þetta hefur þróast. 
„Við vorum að fá nýjan forstöðu-
mann, Sebastian Drude, sem hóf 
störf 1. apríl, hámenntaður maður 
með mikla reynslu. Við höfum notið 
aðstoðar víða, frá ríkinu, Happdrætti 

háskólans, að utan og þannig mætti 
áfram telja en það sem hefur verið 
mest gefandi er sú samstaða sem 
skapaðist um þetta verkefni á þeim 
erfiðu tímum sem við fórum í gegn-
um í kjölfar hrunsins. Þá var fólk 
og fyrirtæki reiðubúið að leggjast á 
árarnar með okkur sem sýnir okkur 
líka hve vænt Íslendingum þykir um 
Vigdísi og hversu víða hún nýtur 
mikillar virðingar. Þetta finnst mér 
vera stærsta gjöfin í þessu verkefni 
að takast að vinna þetta í almennri 
sátt og samvinnu allra Íslendinga. 
Það er ákaflega mikils virði fyrir 
okkur öll að verða þess áskynja að 
við getum látið gott af okkur leiða, 
bæði inn á við og út á við, þegar við 
stöndum þétt saman.“

Húsinu glæsilega sem hýsir Vigdísarstofnun verður gefið nafn næsta  
þriðjudag. Fréttablaðið/SteFán



Hvað?     
Hvenær?    
Hvar?   
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

15. apríl 2017
Tónlist
Hvað?  Jónas Sig og Ritvélar fram-
tíðarinnar
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Jónas Sig og Ritvélar framtíðarinn-
ar munu halda tvenna tónleika 
„heima“ á Græna hattinum 
laugardaginn 15. og sunnudaginn 
16. apríl. Þessi hljómsveit er ann-
áluð fyrir lifandi flutning á lögum 
og textum Jónasar og sumir vilja 
meina að þau séu hvergi betri en 
einmitt á Græna hattinum og oftar 
en ekki komast færri að en vilja.

Hvað?  Tandoori Johnson
Hvenær?  22.00

Hvar?  Hressó, Austurstræti
Hljómsveitin Tandoori Johnson 
spilar sjóðandi heita og löðrandi 
sveitta tónlist, svona eins og karrí.

Hvað?  Páskar 2017 í Krúsinni – Gus-
Gus
Hvenær?  23.59
Hvar?  Krúsin, Ísafirði
Ísafjörður er staðurinn til að vera 
á um páskana. Þá fer tónlistar-
hátíðin Aldrei fór ég suður fram í 
bænum ásamt fjölda annarra við-
burða fyrir jafnt unga sem aldna. 
Skemmtistaðurinn Krúsin hefur 
verið starfræktur frá árinu 1987 
og er elsti og jafnframt þekktasti 
skemmtistaður Ísfirðinga. Um 
páskahelgina er löng hefð fyrir 
því að slegið sé upp mikilli veislu í 
Krúsinni og verður engin breyting 
á því þetta árið.

Viðburðir
Hvað?  Hanna Kristín Birgisdóttir: 
Þögul athöfn / Silent Act
Hvenær?  17.00
Hvar?  Skaftfell, Seyðisfirði
Opnun sýningarinnar Þögul 
athöfn eftir Hönnu Kristínu Birgis-
dóttur, laugardaginn 15. apríl 
kl. 17.00 í sýningarsal Skaftfells. 
Sýningarstjóri er Gavin Morrison. 
Léttar veitingar í boði fyrir gesti.

Páskadagur
16. apríl 2017 
Tónlist
Hvað?  Jónas Sig og Ritvélar fram-
tíðarinnar
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Jónas Sig og Ritvélar framtíðarinn-
ar munu halda tvenna tónleika 
„heima“ á Græna hattinum 
laugardaginn 15. og sunnudaginn 
16. apríl. Sveitin er annáluð fyrir 
lifandi flutning á lögum og textum 
Jónasar og sumir vilja meina að þau 
séu hvergi betri en einmitt á Græna 
hattinum og oftar en ekki komast 
færri að en vilja.

Hvað?  Páskar 2017 í Krúsinni – Skíta-
mórall
Hvenær?  23.59
Hvar?  Krúsin, Ísafirði
Ísafjörður er staðurinn til að vera á 
um páskana. Þá fer tónlistarhátíðin 
Aldrei fór ég suður fram í bænum 
ásamt fjölda annarra viðburða fyrir 
jafnt unga sem aldna. Skemmti-
staðurinn Krúsin hefur verið starf-
ræktur frá árinu 1987 og er elsti og 
jafnframt þekktasti skemmtistaður 
Ísfirðinga. Um páskahelgina er 
löng hefð fyrir því að slegið sé upp 
mikilli veislu í Krúsinni og verður 
engin breyting á því þetta árið.

Hvað?  SunnuDjass
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bryggjan brugghús, Granda-
garði
Dúndrandi djass á Bryggjunni.

Viðburðir
Hvað?  Wiola Ujaz-
dowska – rituals, 
sweethearts and 
more
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kaffibarinn, 
Bergstaðastræti
Listakonan Wiola 
Ujazdowska sýnir 
verk sín á Kaffibarnum á 
sunnudaginn.

Annar í páskum
17. apríl 2017
Tónlist
Hvað?  Mánudjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Djass í tilefni mánudags. Annar í 
páskum er líka þynnkudagur og 
tilvalið að upplifa eitthvað mjúkt 
eftir sjálfspíningu helgarinnar.

Hvað?  One Week Wonder
Hvenær?  17.00
Hvar?  Dillon, Laugavegi
Hljómsveitin One Week Wonder 
flytur draumskotið popp fyrir 

páskaþunna á Dillon.

Viðburðir
Hvað?  Kvenna- og karlakakó ~ jafn-
vægi
Hvenær?  14.00
Hvar?  Jógastúdíó, Ánanaustum
Það verður kvenna- og karlakakó á 
annan í páskum, mánudaginn 17. 
apríl í Jógastúdíói, Ánanaustum 15. 
Það verður drukkið 100% hreint 
kakó, hugleitt, farið í tónferðalag og 
fleira. Athöfnin hefur yfirskriftina 
jafnvægi, en þér er velkomið að setja 
þinn eigin ásetning fyrir athöfnina 
og vinna með það sem þú þarft eða 
vera í flæði og ekki ákveða neitt 
fyrirfram. Þitt æðra sjálf og líkaminn 
veit hvað þú þarft.

Jónas Sig og Ritvélar 
framtíðarinnar taka 

páskana með 
trompi norður á 
Akureyri. FRéttA-
blAðið/PJetuR

One Week 
Wonder heldur 
uppi fjörinu á 
Dillon annan í 
páskum. FRéttA-
blAðið/eRniR

SÝND Í 2D SÝND
Í 2D

SÝND
Í 2D

TILBOÐ Á ALLAR 12 OG 2 SÝNINGAR 
ALLA PÁSKANA - OPIÐ ALLA PÁSKA

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 1250 Á GRÆNT OG KR. 950 Á APPELSÍNUGULT

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

I, Daniel Blake  18:00
Safari 18:00 
The Other Side Of Hope 17:30 
Welcome to Norway 20:00
Hedda Gabler  - National Theatre Live 20:00 
Glory  20:00
Staying Vertical  22:00
Moonlight 22:00 

ÁLFABAKKA
FAST AND FURIOUS 8 KL. 2:20 - 5:10 - 8 - 10:45
FAST AND FURIOUS 8 VIP KL. 2:20 - 5:10 - 8 - 10:45
GOING IN STYLE KL. 5:50 - 8 - 10:10
A MONSTER CALLS KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 5:30 - 8 - 10:45
CHIPS KL. 10:20
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 2 - 3 - 5:10 - 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 10:45
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 1
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 1 - 3:20

FAST AND FURIOUS 8 KL. 3 - 5 - 7:40 - 10:30
GOING IN STYLE KL. 5:50 - 8 - 10:10
STUBBUR STJÓRI ÍSL TAL KL. 1 (SUN)
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 10:10
CHIPS KL. 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 1 - 2 - 5:20 - 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 1 - 3:40
LEGO BATMAN ÍSL TAL          KL. (1 (LAU & MÁN)) - 3:10

EGILSHÖLL
GOING IN STYLE KL. 3 - 5:50 - 8 - 10:10
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 8 - 10:30
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 3 - 5:20 - 8 - 10:40
A DOG’S PURPOSE KL. 3
LA LA LAND KL. 5:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

GOING IN STYLE KL. 5:50 - 8 - 10:10
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 3:10 - 5:10 - 8
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 3:10

AKUREYRI

FAST AND FURIOUS 8   KL. (5:20 (LAU & MÁN)) - 8 - 10:45
GOING IN STYLE KL. 8 - 10:10
POWER RANGERS KL. 5:20 (LAU & MÁN)
DÝRIN Í HÁLSASKÓGI ÍSL TAL KL. 3:20 (LAU & MÁN)
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 2:45 (LAU & MÁN)

KEFLAVÍK

����
TIME

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ GRÆNU EÐA APPELSÍNUGULU

KR.950 Á APPELSÍNUGULT OG KR. 1250 Á GRÆNT

����
VARIETY

87% �����
THE PLAYLIST

GLEÐILEGA 
PÁSKA

SÝNINGARTÍMAR GILDA LAUGARDAG TIL MÁNUDAGS

Ö

����
CHICAGO SUN-TIMES

����
THE NEW YORK TIMES

����
SAN FRANCISCO CHRONICLE

Forsýnd í Egilshöll á 
sunnudaginn.

Sýnd með íslensku tali.

Miðasala og nánari upplýsingar

FORSÝNING
MÁNUDAG

5%

SÝNINGARTÍMA ER AÐ FINNA INNÁ LAUGARÁSBÍÓ.IS
GLEÐILEGA PÁSKA - OPIÐ ALLA PÁSKANA
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport 

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.05 Stóri og litli 
08.15 Með afa 
08.25 Nilli Hólmgeirsson 
08.40 K3 
08.50 Tindur 
09.00 Mæja býfluga 
09.15 Grettir 
09.25 Elías 
09.35 Víkingurinn Viggó 
09.50 Pingu 
09.55 Tommi og Jenni 
10.15 Kalli kanína og félagar 
10.35 Beware the Batman 
10.55 Ninja-skjaldbökurnar 
11.20 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
12.20 Bold and the Beautiful 
12.40 Bold and the Beautiful 
13.05 Friends 
13.30 Kevin Can Wait 
13.55 Catastrophe 
14.20 Goosebumps 
16.05 Yogi Bear 
17.20 Um land allt  
18.00 Sjáðu  
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Ribbit 
20.40 Steve Jobs Dramatísk 
mynd frá 2015 byggð á sannsögu-
legum atburðum og fjallar eins og 
nafnið bendir til um stofnanda 
Apple, Steve Jobs. Hún er þrí-
skipt og gerist hver kafli hennar 
í rauntíma, rétt fyrir kynningu á 
þremur mikilvægum vörum sem 
Steve Jobs stóð fyrir að markaðs-
setja. Fyrsti hlutinn gerist árið 
1984 þegar Machintosh-tölvan 
var kynnt, annar hlutinn árið 1988 
eftir að Steve var rekinn frá Apple, 
stofnaði NeXT og kynnti tölvuna 
Cube, og sá þriðji árið 1998 þegar 
Steve var aftur tekinn við hjá 
Apple og kynnti iMac í fyrsta sinn. 
22.40 The Prestige 
00.50 Jurassic World 
02.50 Horrible Bosses 
04.35 Goosebumps 
06.15 Kevin Can Wait

08.30 Masterchef USA 
14.50 Who Do You Think You Are? 
15.35 Project Runway 
16.15 Baby Daddy 
16.40 One Big Happy 
17.05 The Big Bang Theory 
17.25 The New Girl 
17.50 Anger Management 
18.15 Modern Family 
18.40 Curb Your Enthusiasm 
19.15 Hell’s Kitchen 
20.00 Mildred Pierce 
21.05 Olive Kitteridge 
22.05 Little Britain USA 
22.35 Little Britain USA 
23.05 Fresh Off The Boat 
23.30 Banshee 
00.20 Enlisted 
00.40 Bob’s Burgers 
01.05 American Dad 
01.30 Curb Your Enthusiasm 
02.00 Hell’s Kitchen 
02.40 One Big Happy 
03.05 Fresh off the Boat 
03.25 Banshee

07.30 The Second Best Exotic 
Marigold Hotel 
09.35 The Theory of Everything 
11.40 Spotlight 
13.50 Roxanne 
15.40 The Second Best Exotic 
Marigold Hotel 
17.45 The Theory of Everything 
19.50 Spotlight 
22.00 Sherlock Holmes 
00.10 Sex and the City Geysi-
vinsæl bíómynd byggð á sam-
nefndum sjónvarpsþáttum. Í 
myndinni tökum við upp þráðinn 
þar sem frá var horfið í þáttunum. 
Carrie Bradshaw er loksins að fara 
að ganga í það heilaga með Mr. Big. 
En að sjálfsögðu mun sú langþráða 
hjónavígsla ekki ganga auðveld-
lega. 
02.30 Lovelace 
04.05 Sherlock Holmes 

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.07 Ævintýri Berta og Árna 
07.12 Lundaklettur 
07.20 Lilli 
07.27 Ólivía 
07.38 Hvolpasveitin 
08.00 Molang 
08.03 Dóta læknir 
08.30 Kúlugúbbarnir 
08.53 Tréfú Tom 
09.15 Hrói Höttur 
09.26 Skógargengið 
09.38 Uss-Uss! 
09.49 Lóa 
10.02 Alvinn og íkornarnir 
10.08 Flink 
10.10 Vísindahorn Ævars 
10.15 Skólahreysti 
10.50 Jörðin 
11.50 Útsvar 
13.00 Vegir liggja til allra átta 
14.15 Saga þjóðar – Hundur í 
óskilum 
15.35 Bítlarnir að eilífu – Love Me 
Do 
15.45 Haukar - Fram 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Krakkafréttir vikunnar 
18.15 Hrúturinn Hreinn 
18.30 Á spretti 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Alla leið 
21.05 Bakk 
22.45 Love & Mercy 
00.45 Divergent 
03.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.25 American Housewife 
08.50 The Mick 
09.15 Speechless 
09.40 Black-ish 
10.05 Superstore 
10.30 The Voice USA 
12.00 Edtv 
14.05 Liar Liar 
15.35 My Big Fat Greek Wedding 
17.15 Ferris Bueller’s Day Off 
19.00 Big Hero 6 
20.45 The Voice USA 
21.30 The Best of Me 
23.30 Con Air 
01.30 Monster’s Ball 
03.25 Grosse Pointe Blank 
05.15 Síminn + Spotify

08.30 Lotte Championship 
10.30 Lalla Meryem Cup 
13.35 RBC Heritage 
16.35 Feherty 
17.00 RBC Heritage 
22.05 Champions Tour Highlights 
23.00 Lotte Championship 
01.00 Lalla Meryem Cup

07.40 Wolverhampton - Brighton 
09.20 Domino’s-deild karla 
11.10 Domino’s-körfuboltakvöld 
11.55 Formúla 1 2017 - Æfing 
13.00 Houston Rockets - Detroit 
Pistons 
14.50 Formúla 1 2017 - Tímataka 
16.30 Everton - Burnley 
18.10 Crystal Palace - Leicester 
City 
19.50 Sunderland -West Ham 
United 
21.30 Stoke City - Hull City 
23.10 Augsburg - Köln 
00.50 Southampton - Manchester 
City

07.00 UEFA Atletico Madrid - Leic-
ester City 
08.40 Bayern München - Real 
Madrid 
10.20 Meistaradeildarmörkin 
10.50 Premier League Preview 
2016/2017 
11.20 Tottenham Hotspur - 
Bourne mouth 
13.50 Watford - Swansea City 
16.20 Southampton - Manchester 
City 
18.40 Barcelona - Real Sociedad 
20.50 Hitting the Apex 
23.10 Bayer Leverkusen - Bayern 
Munchen 
01.00 UFC Live Events 2017

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur  
 og félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Skoppa og Skrítla enn út 
 um hvippinn og hvappinn 
09.11 Zigby 
09.25 Stóri og Litli 
09.38 Skógardýrið Húgó 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
13.11 Zigby 
13.25 Stóri og Litli 
13.38 Skógardýrið Húgó 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur  
16.00 Strumparnir 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
17.11 Zigby 
17.25 Stóri og Litli 
17.38 Skógardýrið Húgó 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00Töfrahúsið 

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Stórgóð mynd , byggð á sönnum atburðum, og fjallar um 
frumkvöðulinn og stofnanda Apple, Steve Jobs. Myndin er 
þrískipt og gerist hver kafli hennar á rauntíma, rétt fyrir 
kynningu á þremur mikilvægustu vörunum sem Steve Jobs stóð 
fyrir að markaðssetja.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SKEMMTILEGUR
LAUGARDAGUR

RIBBITT
Frábær teiknimynd um froskinn Ribbit sem hefur alla tíð 
fundist hann vera frábrugðinn öðrum froskum. Hann á í mesta 
basli með sjálfsmynd sína því honum finnst ekkert gaman að 
hoppa og skoppa um og hvað þá að busla í vatni.

Frábærfjölskyldu-mynd

SHERLOCK HOLMES
Létt og spennandi glæpamynd 
um spæjarann Sherlock 
Holmes og aðstoðarmann 
hans, Dr. Watson, sem hefur 
oftar en ekki bjargað Holmes 
úr klípu.

THE PRESTIGE
Myndin gerist um aldamótin 
1900 þegar sjónhverfinga-
menn áttu sitt gullaldarskeið 
og voru helsta skemmtun 
fólksins. Bale og Jackman eru 
fremstir allra sjónhverfinga-
manna en á milli þeirra ríkir 
hatrammur rígur sem á eftir 
að hafa skelfilegar afleiðingar.
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Páskadagur

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
49 m e n n i n g   ∙   F R É T T A B L A ð i ð

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Ævintýraferðin 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.05 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Mæja býfluga 
08.30 Heiða 
08.50 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Kormákur 
09.10 Tommi og Jenni 
09.35 Kalli kanína og félagar 
10.00 Ninja-skjaldbökurnar 
10.20 Lína langsokkur 
10.45 Looney Tunes. Rabbits Run 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.05 Friends 
13.25 Friends 
13.50 Anger Management 
14.15 Mom 
14.40 Pan 
16.35 Ísskápastríð 
17.10 Heimsókn 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.45 Sportpakkinn
18.55 Angry Birds  Stórskemmti-
leg teiknimynd frá 2016. Á 
ósnortinni eyju úti í hafi hafast 
við ófleygir fuglar. Fuglarnir eru 
hamingjusamir í paradís sinni 
og vita ekkert af umheiminum 
handan hafsins. Dagarnir eru 
áhyggjulausir og fuglarnir eyða 
þeim í að hugsa um eggin sín í 
rólegheitunum. Rauður, Toggi og 
Bombi, eru furðufuglarnir í hópn-
um. Rauður hefur verið skikkaður 
til að sækja skapofsameðferð þar 
sem hann á það til að rjúka upp, 
Toggi er ofvirkur, hreyfir sig hratt 
og er með sífellda munnræpu 
en Bombi þjáist af sjaldgæfum 
sjúkdómi sem veldur því að hann 
springur öðru hverju og verður 
því að búa í sprengjubyrgi.
20.35 The Son
22.05 Inception 
00.30 The Path 
01.15 Rizzoli & Isles 
02.00 NCIS 
02.40 Vice 
03.10 Aquarius 
03.55 The Third Eye 
04.40 The Tunnel 
05.30 Friends

08.00 Spilakvöld 
11.05 Spilakvöld 
11.55 Spilakvöld 
12.40 Gulli byggir 
14.55 Gulli byggir 
15.25 Mayday. Disasters 
16.15 Comedians 
16.35 Last Man On Earth 
17.00 Ground Floor 
17.25 The Goldbergs 
17.45 The Big Bang Theory 
18.10 Curb Your Enthusiasm 
18.45 The New Girl 
19.10 Anger Management 
19.35 Modern Family 
20.00 Mildred Pierce 
21.15 Olive Kitteridge 
22.15 Tsunami. The Aftermath 
23.55 Bob's Burgers 
00.20 American Dad 
00.40 South Park 
01.05 The Mentalist 
01.50 The Sopranos 
02.45 Grimm 
03.30 Curb Your Enthusiasm 
04.00 The New Girl 
04.20 Modern Family 
04.45 Bob's Burgers 
05.05 American Dad 
05.30 South Park 
05.55 Tónlist

08.30 Wedding Crashers 
10.30 Pixels 
12.15 Sumarlandið 
13.40 Djúpið 
15.15 Wedding Crashers 
17.15 Pixels 
19.00 Sumarlandið
20.25 Djúpið  Mögnuð mynd 
Baltasars Kormáks með Ólafi 
Darra Ólafssyni í aðalhlutverki 
sem byggir á sannri sögu og segir 
frá þeim einstæða atburði þegar 
einn sjómaður náði að bjarga 
lífi sínu eftir að bátur hans fórst. 
Myndin gefur okkur einnig inn-
sýn inn í líf íslenskra sjómanna 
í gegnum tíðina og hinar óblíðu 
aðstæður sem þeir og fjölskyldur 
þeirra hafa búið við í sjávar-
plássum um allt land.
22.00 The Danish Girl
23.55 Mortdecai  Spennumynd 
með gamansömu ívafi með 
Johnny Depp, Ewan McGregor og 
Gwyneth Paltrow. Gjaldþrota lá-
varðurinn og listaverkamiðlarinn 
Charles Mortdecai er fenginn til 
að hafa uppi á stolnu verki eftir 
Goya sem gæti líka vísað honum 
á gullfjársjóð sem nasistar komu 
undan á sínum tíma. Það er alveg 
óhætt að fullyrða að Mortdecai 
lávarður og listaverkamiðlari fari 
sínar eigin leiðir í lífinu. Þessi sér-
staki yfirstéttarmaður hegðar sér 
út á við í takt við nafnbót sína og 
er alltaf fágaður og fínn, en vegna 
yfirvofandi fjármagnsskorts 
er hann gjarn á að líta fram hjá 
lögum og reglum í því sem hann 
tekur sér fyrir hendur, svo framar-
lega sem það gefur af sér pening.
01.45 Let's Be Cops 
03.30 The Danish Girl

07.00 KrakkaRÚV 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.24 Sígildar teiknimyndir 
09.31 Gló magnaða 
09.53 Undraveröld Gúnda 
10.05 Letibjörn og læmingjarnir 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.35 Regína 
12.05 Afinn 
13.45 Leyndarlíf hunda 
14.35 Hársbreidd frá heimsfrægð 
16.05 Opnun 
16.40 UR_ Kammerópera á Lista-
hátíð 2016 
17.50 Táknmálsfréttir 
17.55 Kóðinn - Saga tölvunnar 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Baðstofuballettinn 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Landinn 
20.15 Líf eftir dauðann 
20.45 The BFG 
22.40 Babel 
01.00 Kon-Tiki 
02.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America's Funniest Home 
Videos 
08.25 American Housewife 
08.50 The Mick 
09.15 Speechless 
09.40 Black-ish 
10.05 Superstore 
10.30 The Voice USA 
11.15 Stick It 
13.00 Elizabethtown 
15.05 Morning Glory 
17.00 How to Lose a Guy in 10 
Days 
19.00 Frosinn 
20.45 Intouchables 
22.40 Shawshank Redemption

08.30 Lotte Championship 
10.30 Lalla Meryem Cup 
13.30 2017 Augusta Masters 
15.30 HSBC Women's Champions 
17.00 RBC Heritage 
22.00 Seve the Movie 
00.00 Lalla Meryem Cup

07.40 Crystal Palace - Leicester 
City 
09.25 Everton - Burnley 
11.05 Sunderland -West Ham 
United 
12.50 Watford - Swansea City 
14.30 Formúla 1 2017 - Keppni 
17.30 Bayer Leverkusen - Bayern 
München 
19.10 Manchester United - 
Chelsea 
20.50 Formúla 1 2017 - Keppni 
23.15 Granada - Celta de Vigo

07.20 Stoke City - Hull City 
09.00 Tottenham Hotspur - 
Bournemouth 
10.40 Southampton - Manchester 
City 
12.20 WBA - Liverpool 
14.30 Manchester United - 
Chelsea 
17.00 Barcelona - Real Sociedad 
18.40 Granada - Celta de Vigo 
20.50 MD 2017 - Samantekt 
21.25 WBA - Liverpool 
23.05 UFC Live Events 2017

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 
THE DANISH GIRL

Stórkostleg mynd, byggð á 
sönnum atburðum, og fjallar 
um listmálarann Einar 
Wegener sem var ein fyrsta 
manneskjan í sögunni til að 
fara í kynskiptaaðgerð og varð 
í framhaldinu að Lili Elbe.

Á ósnortinni eyju úti á hafi hafast við ófleygir fuglar. Fuglarnir 
eru hamingjusamir í paradís sinni og vita ekkert af umheiminum 
handan hafsins. Stórskemmtileg mynd með íslensku tali um 
skrautlegu og flippuðu fuglana úr samnefndum tölvuleik.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

GLEÐILEGUR
PÁSKADAGUR

Óskars-

verðlauna-

mynd

ANGRY BIRDS

THE SON
Tvöfaldur fyrsti þáttur Í þessari vönduðu seríu sem fjallar um 
blóðugt upphaf ofurveldisins sem Ameríka varð. Aðalhlutverk 
leikur Pierce Brosnan.

TARZAN
Stórskemmtileg teiknimynd 
um Tarzan frá því hann var 
barn og ólst upp meðal apanna 
og þar til hann varð eldri og 
hitti hina fallegu og yndislegu 
Jane.

TSUNAMI: 
THE AFTERMATH

Myndin segir frá afdrifum 
hóps fólks eftir flóðbylgjuna 
miklu í Taílandi sem kostaði 
tugþúsundir manna lífið. 
Seinni hlutinn verður sýndur 
annan í páskum.

Nýtt áStöð 2

Fyrri
hluti

Frábærfjölskyldu-mynd

07.00 Skoppa og Skrítla enn út 
 um hvippinn og hvappinn 
07.11 Zigby 
07.25 Stóri og Litli 
07.38 Brunabílarnir 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Skoppa og Skrítla enn út 
 um hvippinn og hvappinn 
11.11 Zigby 
11.25 Stóri og Litli 
11.38 Brunabílarnir 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Skoppa og Skrítla enn út 
 um hvippinn og hvappinn 
15.11 Zigby 
15.25 Stóri og Litli 
15.38 Brunabílarnir 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Tarzan

m e n n i n g   ∙   F R É T T A B L A ð i ð



Annar í páskum

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
Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.45 Frummaðurinn 
09.25 Grettir 
09.40 Tommi og Jenni 
10.00 Land Before Time. Journey 
to the Brave 
11.20 Tom and Jerry. Spy Quest 
12.30 Emil í Kattholti 
14.05 The Simpsons 
14.30 Friends 
14.55 The Middle 
15.15 2 Broke Girls 
15.40 Sullivan & Son 
16.05 The Lady in the Van 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.45 Íþróttir 
18.55 A Cinderella Story: If the 
Shoe Fits 
20.30 Laddi 7 tugur Goðsögnin, 
grínarinn, gleðigjafinn og gull-
barkinn Laddi varð 70 ára nú fyrr 
á árinu og af því tilefni var blásið 
til stórglæsilegra afmælistón-
leika. Þar var farið yfir ótrúlegan 
feril Ladda í máli og myndum og 
að sjálfsögðu var húmorinn og 
tónlistiní fyrirrúmi. Laddi hefur 
í gegnum tíðina samið fjölmörg 
gríðarlega vinsæl lög og mörg 
þeirra eru fyrir löngu orðin 
hluti af þjóðarsálinni. Lög sem 
allir landsmenn þekkja og geta 
raulað með. Með honum kom 
fram stórskotalið söngvara og 
landslið hljóðfæraleikara ásamt 
samferðamönnum og vinum 
Ladda í gegnum árin. Jón Ólafs-
son stjórnar hljómsveitinni og 
útsetur og Björn G. Björnsson sá 
um sviðssetningu og handrit. 
22.00 Sex and The City 2 
00.25 Girls Sjötta og síðasta 
gamanþáttaröðin um hóp kvenna 
á þrítugsaldri sem búa í drauma-
borginni New York og fjalla um 
aðstæður þeirra, samskiptin við 
hitt kynið, baráttuna fyrir starfs-
framanum og margt fleira. 
00.55 Blindspot 
01.40 The Young Pope 
02.40 Murder in the First 
03.20 Mad Dogs 
04.05 100 Code 
04.50 The Player 
05.30 Togethernes

10.15 Spilakvöld 
14.10 Spilakvöld 
15.00 Gulli byggir 
17.00 Gulli byggir 
17.30 The Big Bang Theory 
17.50 The New Girl 
18.15 Modern Family 
18.35 Anger Management 
19.00 Curb Your Enthusiasm 
19.35 Stelpurnar 
20.00 Mildred Pierce 
21.20 Olive Kitteridge 
22.25 Tsunami: The Aftermath 
00.00 Grimm 
00.45 The Americans 
01.30 Game of Thrones 
02.25 Legit 
02.45 Salem 
03.30 The Mentalist 
04.15 Curb Your Enthusiasm 
04.45 Stelpurnar 
05.10 Tónlist

09.10 Teenage Mutant Ninja 
Turtles 
10.50 Blended 
12.50 Avatar 
15.30 Teenage Mutant Ninja 
Turtles 
17.15 Blended 
19.15 Avatar 
22.00 Grimmd Ný íslensk spennu-
mynd sem segir frá því þegar 
tvær ungar stelpur hverfa spor-
laust af leikvelli í Árbænum. Stúlk-
urnar finnast látnar í Heiðmörk 
og í einbeittri rannsókn í leit 
að sökudólgum fléttast saman 
nokkrar sögur þegar hræðileg 
atriði í máli stúlknanna koma upp 
á yfirborðið. Þjóðfélagið fer á 
annan endann vegna málsins og 
reyndustu rannsóknarlögreglu-
menn landsins, þau Edda Davíðs-
dóttir og Jóhannes Schram, eru 
kölluð til. Þau eru bæði staðráðin 
í að leysa málið en þurfa að etja 
kappi við tímann þegar hvimleið 
atvik úr fortíðinni líta dagsins ljós 
og erfið rannsóknin flækist enn 
frekar. 
23.40 Pitch Perfect 2 
01.35 Magic Mike XXL 
03.30 Grimmd

08.00 KrakkaRÚV 
08.01 Veistu hvað ég elska þig? 
08.12 Pósturinn Páll 
08.27 Lundaklettur 
08.34 Vinabær Danna tígurs 
08.47 Eðlukrúttin 
08.58 Hæ Sámur 
09.05 Friðþjófur Forvitni 
09.28 Ólivía 
09.38 Tréfú Tom 
10.00 Drekar 
10.23 Hrúturinn Hreinn 
10.30 Jónsi og riddarareglan 
12.05 Andri og Edda verða bestu 
vinir 
13.25 Maís-tálsýn 
14.10 Eleanor Roosevelt 
15.05 Nábýli við sníkjudýr 
16.00 Menningin 
16.15 Sagan endalausa 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Háværa ljónið Urri 
18.14 Róbert bangsi 
18.24 Skógargengið 
18.35 Undraveröld Gúnda 
18.50 Vísindahorn Ævars 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Jörðin 
20.40 Líf eftir dauðann 
21.15 Dicte 
22.05 Emilíana Torrini og Sinfó 
00.05 Mamma Gógó 
01.30 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 America's Funniest Home 
Videos 
08.25 American Housewife 
08.50 The Mick 
09.15 Speechless 
09.40 Black-ish 
10.05 Superstore 
10.30 Beethoven 
12.00 Hachi. A Dog's Tale 
13.35 The Time Traveler’s Wife 
15.25 Leap Year 
17.10 Forces of Nature 
19.00 Afmælistónleikar Stefáns 
Hilmarssonar 
20.00 Saving Mr. Banks 
22.10 Thelma & Louise

08.00 RBC Heritage 
13.00 Lotte Championship 
15.00 Lalla Meryem Cup 
18.00 RBC Heritage 
23.00 PGA Highlights 2017 
23.55 Lotte Championship

07.50 Granada - Celta de Vigo 
09.30 Wolverhampton - Brighton 
11.10 Newcastle - Leeds 
12.50 Crystal Palace - Leicester 
City 
14.30 Everton - Burnley 
16.10 Formúla 1 2017 - Keppni 
18.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2016/2017 
19.05 Domino’s-deild kvenna 
2016/2017 
21.10 Lyon - Besiktas 
22.50 Domino’s-deild karla 
2016/2017 
00.30 Domino’s-körfuboltakvöld 
2016/2017

07.50 Formúla 1 2017 - Keppni 
10.15 WBA - Liverpool 
11.55 Manchester United - 
Chelsea 
13.35 Fulham - Aston Villa 
15.50 Derby - Huddersfield Town 
18.00 Evrópudeildarmörkin 
2016/2017 
18.50 Middlesbrough - Arsenal 
21.00 Messan 
22.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2016/2017 
22.55 Middlesbrough - Arsenal 
00.35 Messan

Björgvin,
      Halli &

Hjört�
        Hows�

SÉRSTAKIR GESTIR

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Grínistinn og gleðigjafinn Laddi varð 70 ára nú fyrr á árinu og af 
því tilefni var blásið til stórglæsilegra afmælistónleika í Hörpu. 
Þar var farið yfir ótrúlegan feril Ladda í máli og myndum og að 
sjálfsögðu var húmorinn og tónlistin í fyrirrúmi.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

ANNAR Í
PÁSKUM

GRIMMD
Íslensk spennumynd sem segir 
frá því þegar tvær ungar 
stúlkur hverfa sporlaust af 
leikvelli í Árbænum og finnast 
látnar í Heiðmörk. Þjóðfélagið 
fer á annan endann vegna 
málsins og reyndustu 
rannsóknarlögreglumenn 
landsins eru kallaðir til. 

SEX AND THE CITY 2
Lífið leikur við Carrie og 
vinkonur hennar í New York. 
Vinkonurnar virðast allar vera 
að fá það sem þær vilja í lífinu 
en svo ákveða þær að fara í 
ferð sem breytir öllu.

TSUNAMI: 
THE AFTERMATH

Myndin segir frá afdrifum 
hóps fólks eftir flóðbylgjuna 
miklu í Taílandi sem kostaði 
tugþúsundir manna lífið.

A CINDERELLA STORY: IF THE SHOE FITS 
Skemmtileg kvikmynd þar sem sagan um Öskubusku er sett í 
nútímalegan búning og fjallar hér um hina hæfileikaríku Tessu 
sem fellur í skuggann af stjúpmóður sinni og tveimur van-
þakklátum hálfsystrum sínum. Hún ákveður að taka til sinna 
ráða og það verður ekki aftur snúið.

Frábærfjölskyldu-mynd

Seinni
hluti

07.00 Strumparnir 
07.25 Hvellur keppnisbíll 
07.37 Ævintýraferðin 
07.49 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
08.11 Zigby 
08.25 Stóri og Litli 
08.38 Brunabílarnir 
09.00 Könnuðurinn Dóra 
09.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
09.47 Doddi litli og Eyrnastór 
10.00 Áfram Diego, áfram! 
10.24 Svampur Sveinsson 
10.49 Lalli 
10.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
11.00 Strumparnir 
11.25 Hvellur keppnisbíll 
11.37 Ævintýraferðin 
11.49 Gulla og grænjaxlarnir 
12.00 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
12.11 Zigby 
12.25 Stóri og Litli 
12.38 Brunabílarnir 
13.00 Könnuðurinn Dóra 
13.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
13.47 Doddi litli og Eyrnastór 
14.00 Áfram Diego, áfram! 
14.24 Svampur Sveinsson 
14.49 Lalli 
14.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
15.00 Strumparnir 
15.25 Hvellur keppnisbíll 
15.37 Ævintýraferðin 
15.49 Gulla og grænjaxlarnir 
16.00 Skoppa og Skrítla enn út
 um hvippinn og hvappinn 
16.11 Zigby 
16.25 Stóri og Litli 
16.38 Brunabílarnir 
17.00 Könnuðurinn Dóra 
17.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
17.47 Doddi litli og Eyrnastór 
18.00 Áfram Diego, áfram! 
18.24 Svampur Sveinsson 
18.49 Lalli 
18.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
19.00 Lína Langsokkur 
 á ferð og flugi
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 17. apríl 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

NÝ BÓK, NÝ UPPLIFUN

ERLEND 
TÍMARIT

ÖLL
Selkonan
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 3.899.-

Sterkari í seinni hálfleik
VILDARVERÐ: 4.299.-
Verð áður: 4.999.-

Leyndarmál eiginmannsins
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 3.899.-

Neonbiblían
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 3.499.-

Náttúrulega sætt
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 3.999.-

Ósýnilegi maðurinn frá Salem
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 3.899.-

Guð sé oss næstur
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 3.899.-

Það er eitthvað sem 
stemmir ekki
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 3.699.-

20%
VILDAR 
AFSLÁTTUR

Metsölulisti
Eymundsson

1.



GARÐAHÖNNUN
Byrjaðu að plana sumarið

PANTAÐU RÁÐGJÖF VIÐ

Í sumar mun Björn Jóhannsson, landslagsarkitekt, 
veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna framkvæmda  
í garðinum.

Skráning á netfangið gardurinn@byko.is

Nánari upplýsingar á byko.is
3D MYNDIR  
AF GARÐINUM

GREINAKURLARI  
GH-KS 2440. 2400W, 
hámarks sverleiki greina 
40cm, hljóðstyrkur 113dB.

17.995kr.
74830044   
Almennt verð: 25.995 kr.

JARÐVEGSTÆTARI  
GC-RT 1440 M.  
1400W, vinnubreidd 40cm, 
vinnudýpt 200mm.

24.995kr.
74830087   

HEKKKSNYRTIR ISIO  
3,6 V Li, hleðslutími 3.5 klst. 
vinnutími 50 mín, klippibreidd 
grasklippu 80 mm, kippibreidd 
hekkklippu 120 mm, klippir allt 
að 8 mm sverar greinar.

14.995kr.
74897861 

HEKKKLIPPUR EasyCut 
450/50, rafmagns, lengd sverðs 
50 cm, bil milli tanna 18 mm.

13.995kr.
54909831 

MOSATÆTARI GC-SA 131 
M. 1200W, rafmagns, 31 cm 
vinnubreidd, 3 hæðastillingar,  
28 lítra safnpoki.

13.995kr.
74830079   
Almennt verð: 17.995

MOSATÆTARI GE-SA 1435. 
1400W, rafmagns, 35 cm 
vinnubreidd, 4 hæðastillingar,  
28 lítra safnpoki.

19.995kr.
74830082   
Almennt verð: 24.995

HEKKSNYRTIR 
ComfortCut 10,8V Li,  
hleðslutími 10 klst. 
Vinnutími 50 mín. Hámarks 
klippilengd 300mm, hámarks 
greinasverleiki 8mm.

23.995kr.
54908898   

Tilboðsverð

Tilboðsverð

TRIUMPH 495  18,4 kW, 4 aðalbrennarar og 
hliðarhella, heildargrillflötur er 73 x 43 cm, 
JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur úr 
pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir, 
áfastur flöskuopnari.

104.995kr.
506600034   
Almennt verð: 119.995 kr.

ROGUE R4255lB 15,45 kW, 3 aðalbrennarar, 
innrauður SIZZLE ZONE™ hliðarbrennari, 
grillgrind 64 x 44 cm, Dual-Level ryðfríar 
hitadreifigrindur, JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr ryðfríu stáli, ACCU 
PROBE™ hitamælir.

149.995kr.
506600038   
Almennt verð: 169.995 kr.

ROGUE R425 10,6 kW 
3 aðalbrennarar, grillgrind 60 x 45 cm 
Dual-Level ryðfríar hitadreifigrindur, 
JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, 
ACCU PROBE™ hitamælir.

109.995kr.
506600036  

TRAVELQ Pro 285X gasgrill, 4,1 Kw,  
2 brennarar. Heildargrillflötur er  
54 x 37 cm , JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, 
ACCU PROBE™ hitamælir.

59.995kr.
506600020   
Almennt verð: 69.995 kr.

HEKKKLIPPUR  
GH-EH 4245 420W, 
rafmagns, lengd sverðs 51 cm, 
klippilengd 45 cm, bil milli 
tanna 16 mm.

6.995kr.
74830003 
Almennt verð: 9.995kr. 

Tilboðsverð

HEKKKLIPPUR GC-EH 6055  
600W, rafmagns, lengd sverðs 61 cm, 
klippilengd 55 cm, bil milli tanna 26 mm

8.995kr.
748300041 
Almennt verð: 11.995kr. 

Tilboðsverð

Tilboðsverð

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Q3200 2 ryðfríir brennarar, samtals 
6,35 kW/h. Grillflötur er 63 x 45 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur úr  
pottjárni. Hitamælir í loki.  
Rafstýrður uppkveikjurofi, ljós  
í handfangi, grátt lok.

72.995kr.
50650021  

Tilboðsverð

FYRIR 
VORVERKIN

HJÓLIN
ERU
KOMIN

TilboðsverðTilboðsverð

KANADÍSK  
GÆÐAGRILL

Auðvelt að 
pakka saman 
- tilvalið fyrir 
smærri pláss

Q2200 Á FÓTUM 1 ryðfrír brennari, 
3,51 kW/h. Grillflötur er 39 x 54 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur úr  
pottjárni. Hitamælir í loki.  
Rafstýrður uppkveikjurofi, svart lok.

49.995kr.
50650003  

Q2200 1 ryðfrír brennari, 3,51 
kW/h. Grillflötur er 39 x 54 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur úr  
pottjárni. Hitamælir í loki.  
Rafstýrður uppkveikjurofi, svart lok.

34.995kr.
50650007  
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GARÐAHÖNNUN
Byrjaðu að plana sumarið

PANTAÐU RÁÐGJÖF VIÐ

Í sumar mun Björn Jóhannsson, landslagsarkitekt, 
veita viðskiptavinum ráðgjöf vegna framkvæmda  
í garðinum.

Skráning á netfangið gardurinn@byko.is

Nánari upplýsingar á byko.is
3D MYNDIR  
AF GARÐINUM

GREINAKURLARI  
GH-KS 2440. 2400W, 
hámarks sverleiki greina 
40cm, hljóðstyrkur 113dB.

17.995kr.
74830044   
Almennt verð: 25.995 kr.

JARÐVEGSTÆTARI  
GC-RT 1440 M.  
1400W, vinnubreidd 40cm, 
vinnudýpt 200mm.

24.995kr.
74830087   

HEKKKSNYRTIR ISIO  
3,6 V Li, hleðslutími 3.5 klst. 
vinnutími 50 mín, klippibreidd 
grasklippu 80 mm, kippibreidd 
hekkklippu 120 mm, klippir allt 
að 8 mm sverar greinar.

14.995kr.
74897861 

HEKKKLIPPUR EasyCut 
450/50, rafmagns, lengd sverðs 
50 cm, bil milli tanna 18 mm.

13.995kr.
54909831 

MOSATÆTARI GC-SA 131 
M. 1200W, rafmagns, 31 cm 
vinnubreidd, 3 hæðastillingar,  
28 lítra safnpoki.

13.995kr.
74830079   
Almennt verð: 17.995

MOSATÆTARI GE-SA 1435. 
1400W, rafmagns, 35 cm 
vinnubreidd, 4 hæðastillingar,  
28 lítra safnpoki.

19.995kr.
74830082   
Almennt verð: 24.995

HEKKSNYRTIR 
ComfortCut 10,8V Li,  
hleðslutími 10 klst. 
Vinnutími 50 mín. Hámarks 
klippilengd 300mm, hámarks 
greinasverleiki 8mm.

23.995kr.
54908898   

Tilboðsverð

Tilboðsverð

TRIUMPH 495  18,4 kW, 4 aðalbrennarar og 
hliðarhella, heildargrillflötur er 73 x 43 cm, 
JETFIRE™ kveikjukerfi, WAVE™ grillgrindur úr 
pottjárni, ACCU PROBE™ hitamælir, 
áfastur flöskuopnari.

104.995kr.
506600034   
Almennt verð: 119.995 kr.

ROGUE R4255lB 15,45 kW, 3 aðalbrennarar, 
innrauður SIZZLE ZONE™ hliðarbrennari, 
grillgrind 64 x 44 cm, Dual-Level ryðfríar 
hitadreifigrindur, JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr ryðfríu stáli, ACCU 
PROBE™ hitamælir.

149.995kr.
506600038   
Almennt verð: 169.995 kr.

ROGUE R425 10,6 kW 
3 aðalbrennarar, grillgrind 60 x 45 cm 
Dual-Level ryðfríar hitadreifigrindur, 
JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, 
ACCU PROBE™ hitamælir.

109.995kr.
506600036  

TRAVELQ Pro 285X gasgrill, 4,1 Kw,  
2 brennarar. Heildargrillflötur er  
54 x 37 cm , JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr pottjárni, 
ACCU PROBE™ hitamælir.

59.995kr.
506600020   
Almennt verð: 69.995 kr.

HEKKKLIPPUR  
GH-EH 4245 420W, 
rafmagns, lengd sverðs 51 cm, 
klippilengd 45 cm, bil milli 
tanna 16 mm.

6.995kr.
74830003 
Almennt verð: 9.995kr. 

Tilboðsverð

HEKKKLIPPUR GC-EH 6055  
600W, rafmagns, lengd sverðs 61 cm, 
klippilengd 55 cm, bil milli tanna 26 mm

8.995kr.
748300041 
Almennt verð: 11.995kr. 

Tilboðsverð

Tilboðsverð

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Q3200 2 ryðfríir brennarar, samtals 
6,35 kW/h. Grillflötur er 63 x 45 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur úr  
pottjárni. Hitamælir í loki.  
Rafstýrður uppkveikjurofi, ljós  
í handfangi, grátt lok.

72.995kr.
50650021  

Tilboðsverð

FYRIR 
VORVERKIN

HJÓLIN
ERU
KOMIN

TilboðsverðTilboðsverð

KANADÍSK  
GÆÐAGRILL

Auðvelt að 
pakka saman 
- tilvalið fyrir 
smærri pláss

Q2200 Á FÓTUM 1 ryðfrír brennari, 
3,51 kW/h. Grillflötur er 39 x 54 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur úr  
pottjárni. Hitamælir í loki.  
Rafstýrður uppkveikjurofi, svart lok.

49.995kr.
50650003  

Q2200 1 ryðfrír brennari, 3,51 
kW/h. Grillflötur er 39 x 54 cm. 
Glerungshúðaðar grillgrindur úr  
pottjárni. Hitamælir í loki.  
Rafstýrður uppkveikjurofi, svart lok.

34.995kr.
50650007  
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Bylgja  
BaBýlons
uppistandari

„Ef ég fer heim án þess að vera 
með sveittan skinkubát frá 
Nonna undir hendinni var 
djammið algert feil. 
Daginn eftir hressi 
ég mig svo yfir-
leitt við með 
bakka af 
bayonne-
skinku 
frá 1944. 
Skothelt.“

   Djamm  
  mataræðið

jóhann Karlsson eða 
joe Fraizier
rappari og pródúser

„Mandí eftir djamm eða Domino’s 
með heim í taxa voru eitt sinn 
klassik sökudólgarnir. Upp á síð-
kastið hef ég hins vegar mest bara 
verið að vinna með það að stoppa 
á bensínstöð á leiðinni heim og 
kaupa einhverja strangheiðarlega 
Sómasamloku og Gatorade. Einnig 

er ég mikill aðdáandi Chicago 
Town örbylgjupitsunnar með 

pepperóníi. Svo borða ég 
samlokuna eða pitsuna 

fullur og ógeðslegur 
þegar ég kem heim 

og Gatorade-ið 
nota ég til að 

vinna upp 
vökvatap 

og 
skola 

niður kokteil af vítamínum og 
íbúfeni til að minnka þynnkuna 
daginn eftir og sennilega stytta líf 
mitt í leiðinni.

Ef ég síðan vakna með nægar 
heilasellur til að hugsa rökrétt fæ ég 
mér eitthvað hressandi og heilsu-
bætandi eins og einhvern ávaxta-
búst eða eitthvað til að vera góður 
við líkamann eftir siðleysi kvöldsins 
áður.

Dagarnir þar sem ég vakna latur 
og sveittur og ömurlegur eru hins 
vegar mun algengari. Þá er ferðinni 
heitið á KFC með vinum sem 
einnig eru að glíma við afleiðingar 
gærkvöldsins og þar er það Zinger 
Boxmaster sem endar alltaf á því 
að verða fyrir valinu. Annaðhvort 
það eða þá að ég panta eitthvað 
heimskulega dýrt og óhollt í 
heimsendingu á aha.is. Þetta hefur 
komið fyrir skömmustulega oft upp 
á síðkastið. Þá verður oft Búllan eða 
eitthvert sveitt kebab fyrir valinu.“

jóhann D. Bianco
stuðningsmaður Íslands

„Eftir djamm er ég grimmur í vatn-
inu, tek nokkra lítra fyrir svefninn 
og hendi yfirleitt í djúsí grillaðan 
JD sammara heima: ostur, skinka, 
pepp, laukur, gúrka, Dijon-sinnep, 
strauja vel af chili, svörtum pipar, 

cayenne-pipar, og auðvitað Köd 
& Grill.

Þetta er alltaf meganæs 
fyrir svefninn.

Hef ekki orðið þunn-
ur í einhver átta ár, 

thank U Jebus. 
#Afhölun103

En daginn eftir 
djamm klikkar aldrei 

að bomba sér á Olsen og 
henda sér í einn sveittan 

Beikon Olsen mínus tómata og 
bæta við hráum, og eina skítkalda 

kók súperdós.“sunna Ben
plötusnúður

„Sko, á föstudögum 
bökum við alltaf „heilsu-
pitsu“ – gerlausa vegan 
speltpitsu með ógeðslega 
miklu af sveppum og alls konar 
þykjustuostum (vá hvað þetta 
hlýtur að hljóma óspennandi í 
ofnæmislausum eyrum!) og minn 
ídeal post-djamm matur væri sneið 
af kaldri svoleiðis með truffluolíu 
(dekadent!)!

Á morgnana eftir djamm, eða 
eftir að hafa spilað á djamminu, 

þarf 
ég oft 

extra orku, 
þá finnst 

mér best að fá 
rúgbrauð úr Brauð 

og co. löðrandi í 
pestóinu þeirra og 

einhvern mega frískandi 
smoothie eða safa – MBE (mangó, 
bláber og epli) er í miklu uppáhaldi 
þessa dagana – ávaxtasykurinn 
sparkar mér alltaf í gang.“

Nú eru páskar en eins og allir vita er það 
mikilvæg hátíð í kristinni trú. Fyrir marga 
eru páskarnir þó djammhátíðin og við því 
verður líka að bregðast. Lífið fékk nokkra 
einstaklinga til að segja frá djammtengdu 
mataræði sínu – bæði eftir 
djamm og daginn eftir. 

 einnig er ég miKill 
aðDáanDi chicago 

Town örBylgjupiTsunnar 
með pepperónÍi.

 heF eKKi orðið 
þunnur Í einhver 

áTTa ár, ThanK u jeBus.  
#aFhölun103.

 eF ég Fer heim án 
þess að vera með 

sveiTTan sKinKuBáT Frá 
nonna unDir henDinni var 
Djammið algerT Feil.

á morgnana 
eFTir Djamm, 

eða eFTir að haFa spilað 
á Djamminu, þarF ég oFT 

exTra orKu, þá FinnsT mér 
BesT að Fá rúgBrauð úr 
Brauð og co. löðr-
anDi Í pesTóinu 
þeirra.

Ný Góu páskaegg með
bragðgóðum marsipandýrum

1 5 .  a p r í l  2 0 1 7   l a U G a r D a G U r54 l í f i ð   ∙   f r É T T a B l a ð i ð 1 5 .  a p r í l  2 0 1 7   l a U G a r D a G U r

Lífið



 Í HALLGRÍMSKIRKJU 10. og 11. júní 2017 kl. 17

HÁTÍÐARTÓNLEIKAR Í TILEFNI AF 35 ÁRA AFMÆLI MÓTETTUKÓRSINS
H-moll messan er eitt af mögnuðustu stórvirkjum tónlistarsögunnar og ávallt 
mikill viðburður þegar verkið er flutt á tónleikum. Verkið gerir afar miklar kröfur 
til kórsöngvara enda fullt af glæsilegum og fjölbreyttum kórköflum sem félagar 
Mótettukórsins njóta þess að glíma við á ný, en síðasti flutningur kórsins á 
messunni fyrir réttum áratug fékk fimmstjörnu dóma.

FLYTJENDUR:
Mótettukór Hallgrímskirkju
Hannah Morrison sópran
Alex Potter kontratenór
Elmar Gilbertsson tenór
Oddur Arnþór Jónsson baríton
Alþjóðlega barokkhljómsveitin í Hallgrímskirkju
Stjórnandi: Hörður Áskelsson

Miðasala í Hallgrímskirkju sími 510 1000 og á midi.is - nánari upplýsingar á motettukor.is og listvinafelag.is

MESSA 
  Í H-MOLL

J.S. BACH

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 35. STARFSÁR



Það er alltaf forvitnilegt 
og áhugavert að kynna 
sér merkilega atburði. 
Saga Pablos Escobar 
og mannanna sem áttu 
þátt í að binda enda á 

veldi hans er löng og margslungin,“ 
segir Jóhannes Haukur Jóhannes-
son leikari en hann mun stjórna 
umræðum í Hörpu um hættuleg-
asta eiturlyfjabarón heims, konung 
kókaínsins, sjálfan Pablo Escobar.

„DEA“-fulltrúarnir Javier Pena 
og Steve Murphy, mennirnir sem 
felldu Pablo Escobar, mæta á svæðið 
og ræða málið frá áhugaverðum 
vinklum.

„Við fáum að kynnast raunveru-
legu lögreglumönnunum sem áttu 
stóran þátt í að fella hann. Saga 
þeirra Javiers og Steves er grund-
völlurinn að framvindu og sögu 
Netflix-þáttaseríunnar Narcos sem 
slegið hefur í gegn um allan heim,“ 
segir Jóhannes Haukur spenntur.

Það er óhætt að segja að nánast 
allir eru spenntir og for-
vitnir að vita meira um 
þetta mál.

„Við sem mann-
eskjur höfum 
alltaf  áhuga 
á sögum um 
f ó l k ,  e k k i 
síst svo við 
getum spegl-
að okkur í 
þeim sjálf. Að 
fá að kynnast 
manni eins og 
Pablo Escobar 
í  gegnum  tutt-
ugu klukkustundir 
af leiknu sjónvarpsefni 
er afskaplega magnað,“ segir 
Jóhannes Haukur og bætir við að 
þetta veki svo margar spurningar 
um mannlegt eðli.

Geta Íslendingar tengt við mál af 
þessu tagi? „Hiklaust. Rétt eins og 
með allt sammannlegt. Eðli manns-
ins er okkur ekki óviðkomandi 
frekar en öðrum,“ segir Jóhannes.

Óhætt er að 
segja að Javier 

Pena og Steve 
Murphy séu 
algjörir sér-
fræðingar  á 
sínum svið-
um en  árið 
1 9 8 4  g e k k 

Pena til liðs 
við bandarísku 

fíkniefnalögregl-
una þar sem hann 

tók að sér verkefni í 
Bogotá, höfuðborg Kól-

umbíu. Það var þá sem hann 
og félagi hans, Steve Murphy, ákváðu 
að þeir skyldu leggja Pablo Escobar 
og Medellín fíkniefnahringinn að 
velli. Í dag er hann talinn vera einn 
helsti sérfræðingur heims í Medell-
ín-málinu. Á kvöldinu sjálfu mun 
Jóhannes stjórna umræðum eftir að 
þeir félagar hafa lokið erindi sínu.

„Gestir fá þarna einstakt tækifæri 
til að spyrja þessa menn spjörunum 
úr. Það er örugglega margt sem 
brennur á fólki eftir áhorf á þætt-
ina. Ekki síst hvað varðar muninn 
á raunverulegu atburðunum og því 
sem kemur fram í þáttunum. Því 
þótt þeir séu byggðir á raunverulegri 
atburðarás þá er það þannig í svona 
þáttum að það er alltaf eitthvert 
listrænt frelsi tekið til að mynda 
frásögn sem inniheldur dramatíska 
boga sem henta forminu,“ segir 
Jóhannes.

Undirbúningur fyrir kvöldið er 
í hámarki og Jóhannes segist liggja 
yfir þáttunum, ásamt því að lesa 
sér til um söguna á bak við Pablo 
Escobar.

„Ég hlakka orðið mikið til að hitta 
þessa menn, alvöru hetjur. Sjálfur 
hef ég fullt af spurningum handa 
þeim og ég er viss um að íslenskir 
áhorfendur hafa líka fullt af áhuga-
verðum spurningum. Ég bíð spennt-
ur eftir þessu kvöldi,“ segir Jóhannes 
að lokum.
gudrunjona@frettabladid.is

Eðli mannsins er 
engum óviðkomandi
Jóhannes Haukur Jóhannesson mun stýra umræðum um hættu-
legasta eiturlyfjabarón heims í Hörpu 13. maí. Javier Pena og Steve 
Murphy, mennirnir sem felldu Pablo Escobar, mæta á svæðið.

Leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannesson stjórnar umræðunum um Pablo Escobar. FrétabLaðið/anton 

Hættulegasti eiturlyfjabarón heims,  
Pablo Escobar. Mynd/gEtty 

dEa-fulltrúarnir 
Javier Pena og 
Steve Murphy,  
mennirnir sem 
felldu Pablo 
Escobar.  Mynd/
gEtty  

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 15. apríl

Bournemouth

11:20

Tottenham

Swansea

13:50

Watford

Man. City

16:20

Southampton

Sunnudagur 16. apríl

Arsenal

18:50

Middlesbrough

Liverpool

12:20

West Brom

Chelsea

15:00

Man. Utd

#TOTBOU

#WATSWA

#SOUMCI

#MIDARS

#SUNMUN

#MUNCHE

Mánudagur 17. apríl

365.ISSÍMI 1817

Upphitun kl. 14:30
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Laugavegi 26

BY MALENE BIRGER
‘S MAX MARA

 SAMSØE SAMSØE 
KRISTENSEN DU NORD

DIESEL
DKNY

 ROSEMUNDE
HARTFORD

PLEASE
WIGGYS
RAINS 

HUNTER
 FREE LANCE
STRATEGIA 

 BILLI BI
FRUIT

 

FILIPPA K

G L E Ð I L E G A   P Á S K A
skemmtileg vorstemning í miðbænum ... nýjar vörur streyma inn ... opið í dag 10-18

SHOE THE BEAR

15%
afsláttur af
öllum vörum



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,  
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Í ár verður það garðvinna í 
bland við veislumáltíðir, 
skíði, sundferðir og almenna 
gleði. Við mæðgur skreytum 
líka páskagreinar og búum 
til hollara páskagóðgæti,“ 

segir matgæðingurinn Tobba Mar
inósdóttir sem gefur hugmyndir að 
ferskri köku til prýðis í páskabröns
inn. „Fullkominn og ferskur endir á 
páskabrönsinum er granateplaosta
kaka eða jafnvel sykurlaust döðlu
gott,“ leggur Tobba til sem er þekkt 
fyrir dálæti sitt á eftirréttum.

Fyrr í vikunni kom út bók henn
ar, Náttúrulega sætt þar sem hún 
gefur lesendum fjölda hugmynda 
um eftirétti í hollari kantinum. 
„Ég hef reynt að sameina ást mín á 
eftirréttum og hollu mataræði með 
merkilega góðum árangri. Ég ákvað 
fyrir nokkrum árum að takmarka 
sykurneyslu eftir fremsta megni og 
það hefur gengið vel, að mínu mati 
snýst það um að breyta um lífsstíl 
til frambúðar og venja sig á „minna 
sætan“ mat,“ segir Tobba.

„Jafnvel eldri menn og grjótharðir 
viðskiptablaðamenn sem starfa 
með mér hafa viðurkennt að þetta 
„sykurlausa drasl“ sé bara helvíti 
gott. Ég hef alla tíð haft gaman af 
eldamennsku og er nánast alin upp 
á eldhúsbekknum hjá mömmu sem 
er listakokkur,“ segir Tobba.

Í dag á fólk það til að innbyrða 
mikið magn af sykri og á þetta sér
staklega við um páskahátíðina. 
Tobba bendir á að það sé ekkert 
verra að fá sér góða og bragðgóða 
eftirrétti, þar sem notað er sætu
efni í stað sykurs. Tveggja og hálfs 
árs gömul dóttir Tobbu hefur alist 
upp á náttúrulega sætu hnossgæti 
og segir Tobba augljóst að matar
smekkur hennar hafi mótast af því.

„Ég hef hreinlega séð hana skila 
dísætri smjörkremstertu og teygja 
sig í hafraköku með rúsínum! Sjálf 
finn ég að því lengur sem ég held 

mig frá viðbættum sykri þeim mun 
meira dregur úr sykurlönguninni 
og mér duga náttúrulega sætir bitar 
til að svala sætindaþörfinni,“ segir 
hún.

Tobba fékk,vinkonu sína, Írisi 
Ann Sigurðardóttur ljósmyndara og 
veitingahúsaeiganda, til að aðstoða 
sig við bókina.

„Hún var látin mynda og smakka 
allt, svo er litla systir mín, Rebekka, 
vegan týpa sem grandskoðar allt 
sem hún setur ofan í sig svo hún 
var sérlegur smakkari líka,“ segir 
Tobba þakklát fyrir aðstoðina og 
þau góðu viðbrögð sem bókin 
hefur fengið.
gudrunjona@frettabladid.is

Ferskur endir á     
     páskabröns
Eflaust vilja margir reyna að sameina hollustu og sætindi um 
páskana. Tobba Marinósdóttir gefur góða hugmynd að dýrindis 
páskaköku, þar sem eingöngu er notast við náttúruleg sætuefni.

Tobbu er margt til lista lagt. MyND/ÍRIS 

JaFnvel eldri menn 
og grJótharðir 

viðskiptablaðamenn sem 
starFa með mér haFa viður-
kennt að þetta „sykur-
lausa drasl“ sé bara helvíti 
gott.

Botn
300 g sykurlaust granóla
80 g mjúkt smjör eða kókosolía
7 ferskar döðlur, steinhreinsaðar

Setjið smjör eða olíu í matvinnslu
vél ásamt döðlunum og maukið 
vel saman. Setjið því næst gran
ólað út í og notið púlshnappinn á 
vélinni til að blanda saman, þá er 
minni hætta á að granólað verði 
of fínmalað. Bökuskelin/botninn 
má vel vera nokkuð gróf. Þrýstið 
svo deiginu niður í lausbotna 
tertumót eða 24 cm sílíkonmót og 
setjið í frysti á meðan fyllingin er 
útbúin.

Granateplaostakaka. MyND/ÍRIS 

Hindberja- og granateplafylling
500 g rjómaostur, beint úr kæli
1 banani, vel þroskaður
1 dl hindber – látin þiðna ef frosin
5 msk. hindberja- og granatepla-
sulta, sykurlaus (þessi franska í háu 
krukkunum – má líka nota bara 
sykurlausa hindberjasultu)
2 tsk. bláberja- eða aÇaiberjaduft 
ef vill

Hrærið allt vel saman í hrærivél 
uns fyllingin er orðin slétt. Hellið 
í bökuskelina og látið stífna í kæli 
í að minnsta kosti 2 klst. Skreytið 
með ferskum berjum og granat
eplakjörnum.

granateplaostakaka

TAX
FREE

afsláttur af öllum  
rúmum til páska*

LÁTTU  DRAUMINN  RÆTAST
ÞÚ FINNUR OKKUR

Í HOLTAGÖRÐUM
Á SMÁRATORGI

AKUREYRI OG ÍSAFIRÐI

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

*  Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti.  
Gildir ekki af stillanlegum botnum eða ofan á 
önnur tilboð t.d. fermingar tilboð. Að sjálfsögðu fær 
ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátt urinn 
er alfarið á kostnað Dorma. 

Lýkur í dag
laugard.
15. april
Lokað í Dorma á páskadag 
og  annan í páskum

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:
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Í HÁSKÓLABÆNUM AKUREYRI

GRUNNNÁM
Hjúkrunarfræði
Iðjuþjálfunarfræði
Líftækni
Sjávarútvegsfræði
Viðskiptafræði
Tölvunarfræði í samstarfi við HR

Félagsvísindi
Fjölmiðlafræði
Kennarafræði
Lögfræði
Lögreglufræði
Nútímafræði
Sálfræði

FRAMHALDSNÁM
Auðlindafræði
Félagsvísindi
Fjölmiðla- og boðskiptafræði
Heilbrigðisvísindi
Heimskautaréttur
Lögfræði
Menntavísindi
Menntunarfræði
Viðskiptafræði

ALLT NÁM VIÐ HA ER SVEIGANLEGT NÁM 
– sem þýðir að þú getur búið hvar sem er!

TÆKIFÆRIÐ ER NÚNA!
Umsóknarfrestur er til 5. JÚNÍ



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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.

Í HÖLLINNI

16. SEPTEMBER

MIÐASALA Á TIX.IS/PALLI

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA
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645,-/6 í pk.
Nýtt SOMMAR 2017 glös

Á æskuárum mínum í Laugar-
neshverfinu leigði gömul 
kona, Lilja að nafni, her-

bergi hjá foreldrum mínum. Á 
föstudaginn langa klæddist hún í 
tötra, makaði sig í kolaryki og sat í 
rúmi sínu og grét. Mér eru enn þá 
minnisstæð veinin sem bárust frá 
Lilju þennan dag. Þetta var dagur 
sorgar, allt skemmtanahald var 
bannað, fánar í hálfa stöng, búðir 
lokaðar og ætlast til að fólk héldi 
sig innan dyra. Þetta var ákaflega 
leiðinlegur og langur dagur.

Ég hef farið víða á föstudaginn 
langa og séð þá óttablöndnu virð-
ingu sem borin er fyrir deginum. Í 
Jerúsalem gengu hópar pílagríma 
upp á Golgata og létu berja sig 
með svipum. Í kirkjum Póllands 
sá ég gamlar konur sem grétu yfir 
líkneskju af krosshanganum. Á 
páskadag breyttist allt. Frelsarinn 
upprisinn, lífið sigraði dauðann, 
og fólk fagnaði gróskunni og 
komandi sumri.

Gildi trúarbragða fer minnkandi 
og margir vilja afneita liðlega 
þúsund ára sögu kristni á Íslandi. 
Það er þó erfitt þar sem sú saga er 
samofin Íslands- og menningar-
sögunni. Menn gagnrýna hefðir 
þessa föstudags og vilja efna til 
gleðskapar og bingós til að sýna 
andstöðu sína. „Gleðilega kross-
festingu,“ sagði kunningi minn 
glaðhlakkalega á þessum degi. 
Fyrir honum hafði píslarsagan 
glatað allri merkingu sinni og 
hann var að óska til hamingju með 
frídaginn. Í landi trúfrelsis er þetta 
ósköp eðlilegt þótt sennilega hefði 
liðið yfir Lilju leigjanda ef einhver 
hefði kastað á hana slíkri kveðju. 
Í nútímasamfélagi skiptir mestu 
að sýna gagnkvæma tillitssemi og 
umburðarlyndi, bæði gagnvart 
bingóspilurum og liljum heimsins. 
Gleðilega páska.

Á páskum

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR
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