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Fara ránshendi  
um heimshöfin 
Vera rannsóknarskipsins Seabed Constructor 
á íslensku hafsvæði og tilraun áhafnarinnar til 
að hirða verðmæti úr þýska skipinu Minden 
tengist stórviðburðum í sögu Íslands.  ➛26

Knúin áfram af sorg
Sonur Kathy Eldon  
var drepinn. ➛36

Lífsspursmál
Unnur Þóra segir fróðleik geta 
bjargað náttúrunni. ➛32

Vill nýta 
Ríkissjónvarpið 
Vigdís vill ýta undir  
áhuga ungmenna. ➛30
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Slá í gegn

Þessir afar kátu menn fögnuðu því í gær að hafa slegið í gegn. Þó ekki sem rokkstjörnur eða Hollywood-leikarar heldur var gegnumslag í Vaðla-
heiðargöngum. Af tilefninu bauð Ósafl, verktakinn, til opins húss í Eyjafirði þar sem gestum var boðið að kynna sér framkvæmdirnar. Voru þær 
Aníta Lind Björnsdóttir og Þórunn Arnardóttir fengnar til að leika heilaga Barböru, sem sögð er gæta jarðgangamanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Veður

Suðaustanstrekkingur og skúrir 
eða slydduél, en dálítil rigning eða 
súld suðaustanlands. Yfirleitt bjart-
viðri á Norðurlandi. Fer að rigna 
fyrir austan um kvöldið.   
SJÁ SÍÐU 48

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

VIÐSKIPTI  Þorsteinn B. Friðriksson, 
stofnandi Plain Vanilla, vinnur nú 
að stofnun nýs fyrirtækis sem sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
mun starfa í leikjageiranum. Þor-
steinn stofnaði Plain Vanilla árið 
2010 en fyrirtækið þróaði meðal 
annars leikinn vinsæla QuizUp.

„QuizUp var selt út til Banda-
ríkjanna núna um áramótin og í 
rauninni lauk mínum afskiptum af 
QuizUp þá, það eru komnir nokkrir 
mánuðir síðan og það er kannski 
eðlilegt að maður sé að pæla í því 
hvað næsta verkefni verði. Það 
er rétt að ég er að skoða það, ég 
ætla ekki að segja að það sé leikja-
fyrirtæki, en við erum með ýmis-
legt í bígerð sem við erum að skoða 
núna,“ segir Þorsteinn.

Í apríl 2016 var greint frá því að 
fjárfest hefði verið í Plain Vanilla 
fyrir um fimm milljarða króna frá 
stofnun þess. Fyrirtækið sendi svo 
frá sér tilkynningu í lok ágúst á síð-
asta ári þess efnis að skrifstofu þess 
í Reykjavík yrði lokað. Öllum 36 
starfsmönnum fyrirtækisins var sagt 
upp. Ákvörðunin var tekin í kjölfar 
þess að NBC hætti við framleiðslu á 
þáttum byggðum á leiknum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur Þorsteinn tekið á 

leigu húsnæði undir nýja fyrirtæk-
ið á Laugavegi 26 en þar er meðal 
annars til húsa auglýsingastofan 
Jónsson & Le’macks. „Ég er ekki að 
kaupa neina fasteign en við höfum 
verið að leita að húsnæði undir 
þetta nýja verkefni,“ segir hann.

Þorsteinn segist ekki að svo 
stöddu geta sagt meira um verk-
efnið eða hverjir standi að því með 
honum. En samkvæmt heimildum 
eru það meðal annars Gunnar 
Hólmsteinn Guðmundsson, sem var 
starfsmannastjóri (COO) hjá Plain 
Vanilla, og Ýmir Finnbogason, sem 
var fjármálastjóri hjá Plain Vanilla.

„Ég er búinn að taka mér ágætis 
frí eftir rússíbanann í kringum 
QuizUp, ég er bara aðeins að skoða 
nokkur tækifæri og meta það. Það 
er skemmtilegt. Skemmtilegasti 
hlutinn í þessu frumkvöðlastarfi er 
að kasta fram hugmyndum og pæla 
í hvernig sé hægt að búa til verð-
mæti,“ segir Þorsteinn.
saeunn@frettabladid.is 

Nýtt leikjafyrirtæki 
Þorsteins í QuizUp

Þorsteinn ætlar að stofna fyrirtæki með samstarfsmönnum úr QuizUp, Gunn-
ari Hólmsteini Guðmundssyni og Ými Finnbogasyni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Það er kannski 
eðlilegt að maður sé 

að pæla í því hvað næsta 
verkefni verði.
Þorsteinn B. Friðriksson, stofnandi 
Plain Vanilla

Þetta hefði alveg 
mátt fara aðeins 

öðruvísi.
Hreimur Örn  
Heimisson, 
söngvari

Þorsteinn B. Friðriksson, 
stofnandi Plain Vanilla, 
vinnur að stofnun nýs 
fyrirtækis. Fyrirtæki 
hans QuizUp var selt 
til Bandaríkjanna um 
áramótin. Samkvæmt 
heimildum mun nýja 
fyrirtækið einnig starfa í 
leikjageiranum. 

7,5
milljónir dollara var kaup-
verð Glu Mobile á QuizUp.

DANMÖRK Danska ríkisstjórnin 
hyggst koma til móts við for-
eldra sem báðir vinna vaktavinnu. 
Vinnutími fólks sem vinnur slíka 
vinnu stangast oft á við þann tíma 
sem leikskólar og aðrar gerðir dag-
vistunarúrræða fyrir börn eru opin 
á daginn.

Af þeim ástæðum leggja dönsk 
stjórnvöld til að foreldrar í vakta-
vinnu og einstæðir foreldrar fái 
sérstakan fjárhagsstuðning frá 
hinu opinbera til þess að geta greitt 
ömmum eða barnapíum fyrir gæslu 
barnanna þegar dagvistunarstofn-
anir hafa lokað á daginn.

Talsmaður Jafnaðarmannaflokks-
ins þar í landi vill heldur að kjarna-
starfsemin verði styrkt þannig að 
stofnanirnar geti betur komið til 
móts við þarfir foreldranna.
– ibs

Ömmu verði 
borgað fyrir 
barnagæsluna

SLYS „Maður kallar ekki allt ömmu 
sína en ég var bara virkilega hrædd-
ur,“ segir Hreimur Örn Heimisson 
söngvari sem var farþegi í vél Prim-
era Air sem rann út af flugbraut á 
Keflavíkurflugvelli í gær.

Hreimur segir flugið hafa verið 
eins og hvert annað flug framan af. 
„Þegar okkur finnst við vera að fara 
að snerta brautina þá rífur vélina 
upp. Flugmaðurinn hætti sem sagt 
við og tók annan hring,“ segir hann.

„Sá hringur var ekki nógu góður. 
Það sátu allir uppspenntir og það 
heyrðist ekkert. Það var ekkert til-
kynnt,“ segir Hreimur enn fremur.

Hreimur segist hafa fundið það 
mjög vel þegar vélin lenti loks að 
hún var á of miklum hraða. „Ég 
fann það sjálfur að ég spenntist 
alveg upp og við Vignir Snær Vig-
fússon sem sátum hlið við hlið 
vorum komnir í stellingar og til-
búnir að kljást við höggið.“

Enn fremur segist Hreimur halda 
að mjög litlu hafi munað að hræði-
lega hafi farið.

Guðni Sigurðsson, upplýsinga-
fulltrúi ISAVIA, segir Rannsóknar-
nefnd samgönguslysa nú rannsaka 
málið. „Þeir eru búnir að vera að 
taka viðtöl við áhöfn, að mér skilst. 
Svo verða allar upplýsingar skoð-
aðar. Ástand á braut, flugriti og allt 
það.“ – þea

Var tilbúinn 
að kljást við 
höggið
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ALSTEN 
RÚLLUGARDÍNA

Litir: Hvítur, 
svartur og grár.  

Stærðir:
60 x 180 sm. 

3.595 nú 2.695  
80 x 180 sm. 

4.495 nú 3.371
90 x 210 sm. 

5.395 nú 4.046
100 x 180 sm. 

6.295 nú 4.721
120 x 180 sm. 

6.995 nú 5.246
140 x 180 sm.

 7.995 nú 5.995
180 x 180 sm. 

8.995 nú 6.746
Vnr. 5523109, 5514021, 

5517809

RÚLLUGARDÍNA

Vnr. 5523109, 5514021, 

2.6952.6952.6952.6952.6952.6952.6952.695
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Lottóvinningur þegar heilu 
húsaraðirnar voru keyptar upp
Verktakafyrirtæki hefur lagt undir sig stórt svæði í Kópavogi með það að markmiði að rífa einbýlishús 
á svæðinu og byggja fjölbýlishús. Ekkert vilyrði er komið frá bænum um deiliskipulagsbreytingu. Full-
trúum meirihlutans þykir verktakafyrirtækið kalt að ráðast í slíka fjárfestingu án viðræðna við bæinn.

Gríptu lyfin á leiðinni heim 
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið 

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010

Agnes Þóra Kristþórsdóttir
íbúi í Reykjavík
auglýsti eftir 
vinkonu á 
Facebook. Hún 
kvaðst sjaldan 
hitta fólk og 
þess vegna væri 
erfitt að mynda 
vinatengsl. Færslan 
vakti mikla athygli og viðbrögðin 
voru jákvæð. Daginn eftir fékk 
hún sér kaffibolla með nýrri vin-
konu, Írisi Unu Smith.

Kristjáni Kárasyni
11 ára fjölfötluðum 
dreng á Akureyri
hefur verið synj-
að um sjúkra-
kennslu sem 
foreldrar hans 
telja hann eiga 
rétt á samkvæmt 
lögum. Foreldrar Kristjáns hafa 
kært synjun Akureyrarbæjar til 
mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins. Kristján hefur í 
gegnum árin fengið miklar önd-
unarfærasýkingar og því getur 
hann löngum stundum ekki verið 
innan um önnur börn. Sjúkra-
kennsla fer annaðhvort fram á 
heimili nemanda eða á sjúkra-
stofnun.

Heiða Björg Hilmisdóttir
formaður ofbeldisvarnanefndar  
í Reykjavík
sagði óásættan-
lega lítið gert í 
því að stemma 
stigu við vændi 
í Reykjavík. 
Hún gat þess að 
Reykjavíkurborg 
vildi bjóða hótelum 
vottun um að þau væru vændis- 
og klámfrí. Hótelin tækju þannig 
samfélagslega ábyrgð. Slíkt hefði 
verið gert í Svíþjóð og Banda-
ríkjunum.

TÖLUR VIKUNNAR 23.04.2017 – 29.04.2017

Þrjú í fréttum 
Vinkona, 
sjúkrakennsla 
og vændi

40
kíló af plastumbúðum notar 
Íslendingur að meðaltali á ári.

2,7
milljarða hyggst Glitnir 
2,7
milljarða hyggst Glitnir 
2,7
greiða í bónus til lykil-
manna.

2,5%
Íslendinga nota rafrettur samvæmt 
2,5%
Íslendinga nota rafrettur samvæmt 
2,5%
könnun sem var gerð árið 2015.

1.500
hross voru flutt úr 
landi í fyrra.

4
læknar stunda 
nú sérnám í geð-
lækningum en 
eru í venjulegu 
árferði ríflega 
þrefalt fleiri.

2.500
einstaklingar gengu úr 
þjóðkirkjunni í fyrra.

800
milljónir króna er upp-
söfnuð fjárþörf flugvalla.

VIÐSKIPTI Verktakafyrirtækið Jáverk 
hefur fest kaup á nánast hverju 
einasta húsi við göturnar Háveg, 
Skólatröð og Álftröð í Kópavogi. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
að eignirnar hafi verið mikið yfir-
boðnar og í nokkrum tilvikum hafi 
eigendur selt húsin með tugmilljóna 
króna hagnaði. Ekkert deiluskipulag 
er á svæðinu og ekkert vilyrði liggur 
fyrir frá bænum um hvort Jáverk fær 
að skipuleggja svæðið eins og hug-
myndir fyrirtækisins gera ráð fyrir.

„Við eigum eftir að ræða þetta við 
sveitarfélagið og þetta er bara ein-
hver framtíðar spekúlasjón. Það er 
ekkert fast í hendi,“ segir Gylfi Gísla-
son, framkvæmdastjóri Jáverks.

Húsin sem þarna standa eru ein-
býlishús og byggð upp úr 1950. 
Húsin eiga það sammerkt að standa 
á stórum lóðum og mörg hver eru 
farin að krefjast mikils viðhalds og 
endurnýjunar. Jáverk bauð íbúum 
svæðisins, sem ekki hugðu á flutn-
inga, verð sem „varla var hægt að 
hafna“. Þeir íbúar sem Fréttablaðið 
hefur rætt við tala sumir um að hafa 
dottið í lukkupottinn eða fengið 
lottóvinning.

„Ég held að það hljóti nú allir að 
vera pínu glaðir með eitthvað þarna. 
Vissulega er fólk að fá gott verð fyrir 
íbúðirnar. Við erum að tala um yfir-
verð miðað við ástand fasteignanna 
en þetta er engin vitleysa. Auðvitað 
erum við að veðja á að lóðirnar 
nýtist okkur betur til framtíðar og 
þá er sjálfsagt að íbúðareigendur 
njóti þess að einhverju leyti líka,“ 
segir Gylfi.

Hugmyndir Jáverks gera ráð 
fyrir að fjölbýlishús verði byggð á 
svæðinu. Engin vilyrði eru komin 
um slíkt. „Við þurfum, þegar þar að 

Heimildir Fréttablaðsins herma að bæjarfulltrúar í Kópavogi séu hissa yfir umsvifum Jáverks. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

kemur, að vinna eitthvert skipulag 
með bænum og hlökkum auðvitað 
til þess því Kópavogur hefur verið 
framsýnn í svoleiðis málum. Við 
höfum ekki samið við þá enda eigum 
við ekki allar eignirnar.“

Göturnar þykja vel staðsettar, eru 
nálægt almenningssamgöngum, 
skólum, sundlauginni og helstu 
umferðaræðum Kópavogs.

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að bæjarfulltrúar í Kópavogi séu 
hissa yfir umsvifum Jáverks. Vís-
bendingar séu um að vinna sé hafin 

við að kaupa upp önnur svæði í 
bænum. Fulltrúar meirihlutans hafa 
teiknað umsvif þeirra upp á kort og 
virt fyrir sér svæðin sem Jáverk legg-
ur undir sig. Þó mæti verktökunum 
ekki neikvætt viðhorf um mögulega 
uppbyggingu á svæðinu.

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri 
Kópavogsbæjar, segir að Jáverk hafi 
ekkert vilyrði fyrir því að deiliskipu-
lagsbreyting verði eftir þeirra höfði. 
„Bærinn hefur ekki gefið nein vilyrði 
fyrir þessu og kemur á engan hátt að 
þessu máli.“ snaeros@frettabladid.is

Bærinn hefur ekki 
gefið nein vilyrði 

fyrir þessu og kemur á engan 
hátt að þessu máli.
Ármann Kr.  
Ólafsson,  
bæjarstjóri  
Kópavogs

Veggjatítlurnar uppgötvuðust í þessu húsi við Austurgötu í Hafnarfirði þegar 
íbúarnir fóru í smávægilegar framkvæmdir á dögunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMFÉLAG „Veggjatítlur geta flogið. 
Á heitasta tíma sumars fljúga þær út 
úr húsum og geta flogið inn í næsta 
hús þess vegna. Þær þurfa þá sólar-
hita til þess. Þær væru ekki að fljúga 
núna til dæmis,“ segir Erling Ólafs-
son, skordýrafræðingur hjá Nátt-
úrufræðistofnun Íslands. 

Hjón í Hafnarfirði með þrjú 
börn standa nú frammi fyrir því að 
missa aleiguna eftir að í ljós kom að 
veggjatítlur hafa étið sig í gegnum 
burðarvirki og veggi heimilis þeirra. 

Annað slíkt dæmi kom upp í 
sama hverfi árið 2010. „Þær geta 
flogið milli húsa og yfir í þarnæsta 
hús en þá þurfa að vera aðstæður 
fyrir þær til að setjast að. Þær setjast 
ekki að í hvaða húsi sem er,“ segir 
Erling. 

„Venjulega er þetta fylgifiskur 
þess að húsin eru illa farin að öðru 
leyti líka, það þarf góðan raka í 
viðnum.“ -sg

Veggjatítlur fljúga en eru vandlátar
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Byggjum á betra verði

Skútuvogi og Grafarholti
timbursala lokuð

Opið 1. maí 

husa.is

Gildir til 1. maí

Fáðu góð ráð í Skútuvogi í dag
Góð grillráð 
frá Úlfari

Fjarlægðu mosann 
með Vilmundi

Úlfar Finnbjörnsson , 
matreiðslumeistari verður í 
grilldeildinni kl. 13-17, gefur 
góð grillráð og kynnir 
fjölbreyttar kryddjurtir.

Vilmundur Hansen, 
garðyrkjufræðingur verður 
með kaffispjall um mosa í 
grasflötinni í Kaffi Garði 
kl. 11:30 og gefur síðan góð 
ráð í Blómavali til kl. 16.Úlfar Finnbjörnsson, 

matreiðslumeistari.
Vilmundur Hansen, 
garðyrkjufræðingur.

• VERKFÆRI
• VIÐARVÖRN
• REIÐHJÓL

• BLÓMAVAL ALLAR VÖRUR 

• BROIL KING GRILL
• PALLAEFNI 
• GARÐÁHÖLD
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Íslenska ríkið veitti S hópnum 4,5% afslátt (1150 milljónir á 
núvirði) af kaupverði Búnaðarbankans. 

Þá stal S hópurinn 746 milljónum (1500 milljónir á núvirði) 
út úr Búnaðarbanka Íslands við kaupin.

S hópurinn fékk afslátt af kaupverði Búnaðarbanka Íslands  
vegna skaðabótakröfu Þorsteins Ingasonar sem S hópurinn 
stal. Afslátturinn var ekki opinber og falinn í kaupsamingi með 
því að gera þá breytingu frá því sem hafi verið samið um  
15. nóvember 2002 að kaupverð í dollurum miðaðist annars 
vegar við 4,41 ISK per hlut í stað 4,75 og hins vegar við 4,57 
IKR per hlut í stað 4,90 og hækka einnig hlutfall dollara í 
kaupsamningnum frá undirskrift samkomulags um kaupverð  
15. nóvember 2002. Íslenska krónan hafði styrskt mikið  
gagnvart dollar frá 15. nóvember.  

Þessi breyting í kaupsamningi frá 15. nóvember lækkaði 
kaupverðið á hlutabréfum S-hópsins um 4,5% úr 11.936 
milljónum eins og það var í samkomulaginu 15. nóvember í 
11.403 milljónir í endanlegum kaupsamningi 16. janúar 2003. 
(Sjá lögfræðilegan rökstuðning Lúðvíks Bergvins sonar hdl. og 
Sigurvins Ólafssonar hdl. bls. 221-236).

S hópurinn stal skaðabótakröfu Þorsteins Ingasonar út úr 
Búnaðarbanka Íslands. Fékk S hópurinn 746 milljónir  
greiddar í peningum vegna kröfunar og var greiðslan vegna 
kröfunar 1500 milljónir á núvirði færðar í bækur Búnaðarbank-
ans sem endanleg töpuð útlán og þannig endanlega út úr 
efnahagsreikningi bankans. 

Ávinningur S hópsins af skaðabótakröfu Þorsteins Ingasonar, 
4,5% lækknun á kaupverði Búnaðarbankans og kröfuþjófnað-
urinn úr bankanum er á núvirði um 2.700 milljónir.

Þegar S hópurinn fékk lækkun á kaupverði Búnaðarbankans 
vegna skaðabótakröfu Þorsteinn Ingason og skaðabóta-
kröfuna greidda í peningum til sín út úr Búnðarbankanum var 
skaðabótakrafan fyrnd samkvæmt dómi Hæstaréttar  
nr. 625/2015, fimmtudaginn 9. júní 2016.

Ítrekað hefur verið kallað eftir gögnum fyrir Héraðsdómi 
Reykja víkur og Hæstarétti Íslands sem  myndi sanna eða  
afsanna framangreint.

Nánar á www.sikiley.is

-Þorsteinn Helgi Ingason

Auglýsing/tilkynning frá 
íslenskum ríkisborgara:

www.sikiley.is

VALA handverksskóli
VALA handverksskóli er nýr Norrænn skóli sem er með aðsetur í Svíþjóð 
u.þ.b. 50 km suður af Stokkhólmi. Þetta er skóli fyrir einstaklinga með þroska- 
hömlun. Það eru í boði tvær brautir. Annarsvegar er það textilhandverk og 
hinsvegar tréhandverk. Báðar brautirnar leggja áherslu á gerð leikfanga, 
húsmuna og hönnun. VALA er skóli á háskólastigi sem þýðir að nemendur 
verða að lokið menntaskóla eða hafa unnið við handverk. Námið gefur ekki 
punkta til háskólanáms. Þetta er 3 ára nám en hvert ár er sjálfstætt. 

Við skólann er mötuneyti og heimavist.  
Sjá frekari upplýsingar á www. valahantverksskola.se

ATH. þar sem íslensk lög gera ekki ráð fyrir að einstaklingar með þroska- 
hömlun geti stundað nám á háskólastigi þá hefur menntamálaráðuneytið 
ekki séð sér fært að styrkja nemendur til náms í þessum skóla. Þeir sem 
hafa áhuga á að sækja um í VALA handverksskóla er bent á að sækja um 
styrk til síns sveitarfélags. Sjá nánar á heimasíðunni.

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

ÍTALSKT SMÍÐAJÁRN

Ingi@jarnprydi.is | Gsm: 822 1717

FÉLAGSMÁL Landsvirkjun gerði rúm-
lega fimmtíu samninga með ákvæð-
um um keðjuábyrgð árið 2016, sem 
byggja á reglum sem fyrirtækið setti 
sér í lok ágúst síðastliðins. Reglun-
um er ætlað að tryggja að allir sem 
vinna fyrir Landsvirkjun á óbeinan 
hátt, hjá verktökum, undirverktök-
um eða starfsmannaleigum, njóti 
réttinda og kjara í samræmi við lög 
og kjarasamninga.

Þetta kom fram í máli Jónasar 
Þórs Guðmundssonar, stjórnarfor-
manns Landsvirkjunar, á ársfundi 
fyrirtækisins á miðvikudag. Hann 
sagði að með þessum nýju reglum 
sé leitast við að tryggja enn betur 
réttindi starfsmanna. Hann sagði 
Landsvirkjun leiða þróun í þessa 
átt, en keðjuábyrgð þýðir í grunninn 
að aðalverktaki er gerður ábyrgur 
fyrir að tryggja kjarasamnings- og 
lögbundin réttindi allra starfs-
manna sem að verkinu koma. Aðrir 
sem hafa farið sömu leið og Lands-
virkjun eru Ríkiskaup og tvö stærstu 
sveitarfélög landsins; Reykjavíkur-
borg og Ak ur eyr ar bær.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Landsvirkjun getur fyrirtækið sam-
kvæmt nýjum reglum beitt dagsekt-
um þar til úr er bætt og/eða haldið 
eftir greiðslum, eins og til dæmis 
vegna verksamninga.

Þorsteinn Víglundsson, félags- 
og jafnréttismálaráðherra, lagði 
lagafrumvarp fyrir þingið nýlega 
en það bíður enn þinglegrar með-
ferðar. Verði það að lögum bindur 
það endahnútinn á baráttumál 
sem hefur legið á borði verkalýðs- 
og fagfélaga auk samtaka atvinnu-
rekenda sem hafa haldið úti baráttu 
gegn brotum sem í daglegu máli 
hafa verið kölluð hrakvinna; þegar 
kjarasamningar, lög og skilyrði um 
aðbúnað eru virt að vettugi.

Í raun er frumvarpið viðbragð við 

brotum á ákvæðum kjarasamninga 
og vinnulöggjafar, félagslegum 
undirboðum og ýmsum tegundum 
skattsvika sem tengjast verktaka-
starfsemi á íslenskum vinnumark-
aði, eins og kemur fram í tillögu til 
þingsályktunar um starfshóp um 
keðjuábyrgð, frá hendi þingmanna 
Vinstri grænna frá því á yfirstand-
andi þingi.

Fram hefur komið í fréttum af 
brotum gegn ákvæðum kjarasamn-

inga og vinnulöggjafar að þau bitna 
oft á erlendum starfsmönnum verk-
takafyrirtækja. Talsmenn verkalýðs-
samtaka benda á að kjör erlendra 
starfsmanna sem starfa á vegum 
erlendra undirverktaka að verk-
efnum hér á landi hafi í ýmsum til-
vikum reynst langtum lakari en 
íslenskir kjarasamningar og reglur 
um aðbúnað heimila, segir í greinar-
gerð þingsályktunartillögunnar.
svavar@frettabladid.is

Yfir fimmtíu samningar 
gerðir með keðjuábyrgð
Landsvirkjun gerði árið 2016 á sjötta tug samninga með svokallaðri keðju-
ábyrgð. Byggir á reglum sem fyrirtækið setti sér. Reykjavíkurborg og Akureyrar-
bær hafa gert hið sama. Lagafrumvarp um efnið bíður þinglegrar meðferðar.

Réttindi starfsmanna tryggð

l Ákvæði um ábyrgð verður 
héðan í frá sett inn í samninga 
Landsvirkjunar um innkaup; 
verksamninga, vörusamninga og 
samninga um kaup á þjónustu.

l Samkvæmt ákvæðinu skal verk-
taki tryggja og bera ábyrgð á 

að allir starfsmenn, hvort sem 
um ræðir starfsmenn verktaka, 
undirverktaka eða starfsmanna-
leiga, fái laun, starfskjör, sjúkra- 
og slysatryggingar og önnur 
réttindi í samræmi við samning-
inn, gildandi kjarasamninga og 
lög hverju sinni.

Brot gegn starfsmönnum hafa ítrekað komið upp í verktakastarfsemi hér-
lendis, en reglunum er ætlað að tryggja að slíkt gerist ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hætta á hryðjuverkum

Breska lögreglan lokaði þessari götu í norðvesturhluta Lundúna í gær. Höfðu lögreglumenn haft uppi á 
konu, sem var grunuð um að skipuleggja hryðjuverkaárás, og skotið hana. Í kjölfarið varaði lögregla við því 
í tilkynningu að hættan á hryðjuverkum færi vaxandi og æ fleiri væru gómaðir við að skipuleggja árásir. Á 
fimmtudag var maður handtekinn, grunaður um hið sama, nærri breska þinghúsinu. NORDICPHOTOS/AFP
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CEDAŔS HOMMUS

NÝTT Í HAGKAUP

Gegnsæi og heiðarleiki einkennir Cedar´s Hommus. 
Hráefnin eru vel valin og uppskriftirnar ósviknar. Úr 
verður gómsætur og bráðhollur hágæða hommus 
sem tryllir bragðlaukana. Góður í t.d. vefjuna, með 

Cedar´s Pita chips, salatinu, pastanu, súrdeigsbrauðinu, 
grænmetinu og snakkinu.

CEDAŔS HOMMUS
Gegnsæi og heiðarleiki einkennir Cedar´s Hommus. 
Hráefnin eru vel valin og uppskriftirnar ósviknar. Úr 
verður gómsætur og bráðhollur hágæða hommus 
sem tryllir bragðlaukana. Góður í t.d. vefjuna, með 

Cedar´s Pita chips, salatinu, pastanu, súrdeigsbrauðinu, 

CEDAŔS HOMMUS

Cedar´s Pita chips, salatinu, pastanu, súrdeigsbrauðinu, 

CEDAŔS PITA CHIPS

GARLIC AVOCADO

BALSAMIC CARAMELIZED ONION SUNDRIED TOMATO BASIL

SIRIACHA

CEDAŔS SALSA CEDAŔS SPINAT DIP

VEGANVEGAN

VEGAN VEGAN VEGAN

449 kr/stk

549 kr/stk549 kr/stk 499 kr/stk



 

Inntökupróf í Læknadeild HÍ 
Læknisfræði og sjúkraþjálfun 

 
Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ Inntökupróf í Læknadeild HÍ 

Inntökupróf í Læknadeild Háskóla Íslands fyrir nám í læknisfræði
og sjúkraþjálfunarfræði verður haldið í Reykjavík fimmtudaginn
8. og föstudaginn 9. júní 2017.

Nánari upplýsingar verða sendar próftakendum eftir að skráningu er lokið. Þátttakendur 
þurfa að skrá sig sérstaklega í inntökuprófið og er skráning opin til og með 20. maí 2017. 
Skráning fer fram á netinu (www.laeknadeild.hi.is). Próftökugjald er 20.000 kr. 

Þegar inntökuprófið er þreytt skal nemandinn hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambæri-
legu prófi og skilað inn staðfestingu því til sönnunar. Umsóknin telst því ekki gild fyrr en 
staðfest afrit af stúdentsprófsskírteini eða rafrænt stúdentsprófsskírteini úr Innu hefur 
borist skrifstofu Nemendaskrár Háskóla Íslands, Háskólatorgi, Sæmundargötu 4, 101 
Reykjavík.

Skráning í inntökuprófið getur farið fram þótt nemandi hafi ekki lokið stúdentsprófi 
en þá skal skila staðfestingu til Nemendaskrár Háskóla Íslands um að stúdentsprófi verði 
lokið áður en inntökupróf hefst. Staðfesting þarf að berast eigi síðar en 20. maí 2017. 

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér nánari 
upplýsingar um prófið og dæmi um prófspurningar 
sem �nna má á heimasíðu Læknadeildar,
www.laeknadeild.hi.is

Undirbúningur prófsins fer fram af hálfu Læknadeildar 
með sérstakri ráðgjöf, m.a. frá kennurum framhalds-
skóla og Menntamálastofnun. Inntökuprófið tekur tvo 
daga og samanstendur af fjórum tveggja tíma próf-
lotum og Aðgangsprófi fyrir háskólastig (A-prófi) sem 
tekur 3,5 klst. A-prófið gildir 30% af inntökuprófinu. 
Niðurstaða prófsins birtist í einni einkunn sem verður 
reiknuð með tveimur aukastöfum. Reiknað  er með 
að niðurstaða liggi fyrir ekki síðar en um miðjan júlí.           

Árið 2017 fá 48 nemendur í læknisfræði og 35 
í sjúkraþjálfunarfræði rétt til náms í Læknadeild 
Háskóla Íslands og skulu þeir hafa skráð sig hjá 
Nemendaskrá fyrir 20. júlí. Þeir sem ekki öðlast 
rétt til náms í Læknadeild, eiga þess kost að skrá
sig, innan sömu tímamarka, í aðrar deildir gegn 
greiðslu skrásetningargjalds skv. reglum 
Háskóla Íslands.

LÆKNADEILD

BANDARÍKIN Átta ára árás banda-
rískra stjórnvalda gegn byssueigend-
um er nú lokið. Þetta sagði Donald 
Trump, forseti Bandaríkjanna, þegar 
hann ávarpaði Landssamband skot-
vopnaeigenda (NRA) í gær, fyrstur 
forseta síðan Ronald Reagan gegndi 
því embætti á níunda áratugnum.

„Alríkisstofnanir munu ekki 
lengur beina sjónum sínum að lög-
hlýðnum byssueigendum. Ríkis-
stjórnin mun ekki lengur reyna 
að grafa undan réttindum og frelsi 

Bandaríkjamanna,“ sagði forsetinn. 
Þess í stað myndi ríkisstjórn hans 
vinna með byssueigendum.

Hundraðasti dagur Trumps á 
valdastóli er í dag. Greinir CNN, 
sem Trump hefur reyndar sagt 
flytja „mjög falskar fréttir“, frá því 
að með ávarpinu reyni hann að 
vinna sér inn traust bandarískra 
íhaldsmanna sem gætu hafa snúið 
baki við honum eftir að hann skipti 
meðal annars um skoðun á Kín-
verjum og árásum á Sýrland. – þea

Segir átta ára árás lokið

FERÐAÞJÓNUSTA Samtök ferða-
þjónustunnar óttast að fyrirhug-
aðar breytingar á skattheimtu 
í ferðaþjónustu, það er að færa 
fyrirtæki úr neðra virðisaukaskatt-
þrepi í hið efra, hafi neikvæð áhrif á 
rekstur fyrirtækja, einkum á lands-
byggðinni. „Fyrirtækin eru búin að 
fjárfesta mjög mikið og eru því við-
kvæm. Við teljum að þetta geti haft 
verulega slæm áhrif,“ segir Helga 
Árnadóttir, framkvæmdastjóri SAF.

Helga segir SAF hafa greint stöð-
una undanfarið. Staða fyrirtækja í 
ferðaþjónustu sé sú í dag að afkoma 
fari versnandi þrátt fyrir fjölgun 
ferðamanna. „Ástæðan er sú að 
gengi hefur styrkst mikið og laun 
hækkað. Neyslumynstur ferða-
manna er að breytast út af hækk-
andi verði. Þeir dvelja skemur, fara 
í færri og styttri ferðir og svo fram-
vegis,“ segir Helga sem telur breyt-
inguna koma á versta tíma.

Skortur á samráði er annar þáttur 
í gagnrýni SAF á fyrirhugaða breyt-
ingu. „Við fréttum af þessu klukku-
stund áður en þetta var tilkynnt og 
við teljum að þetta sé illa ígrundað. 

Það eru ófullnægjandi greiningar 
sem liggja þarna að baki.“

Þá segir hún að hækkunin muni 
bitna á samkeppnisstöðu íslenskr-
ar ferðaþjónustu. „Ferðaþjónustan 
er almennt í lægra skattþrepi 
erlendis. Það er ástæðan fyrir því 
að við viljum vera þar, til að stand-
ast samkeppnina,“ segir Helga. 
– þea

Breytingar á skattheimtu bitni á þeim viðkvæmustu í greininni

ÞÝSKALAND Þýsk flugfélög hafa nú 
ákveðið að afnema reglu um að tveir 
aðilar þurfi að vera í flugstjórnar-
klefanum öllum stundum. Reglan 
var sett á í kjölfar þess að flugmaður 
Germanwings, Andreas Lubitz, læsti 
sig inni í flugstjórnarklefa og brot-
lenti flugvélinni með þeim afleið-
ingum að 150 fórust. Talið er að 
Lubitz hafi brotlent vélinni viljandi.

Samtök flugfélaga í Þýskalandi, 
BDL, tilkynntu um ákvörðunina 

í gær og mun reglan falla úr gildi 
þann 1. júní næstkomandi. Sam-
kvæmt samtökunum hafi reglan 
engin áhrif á öryggi og sé því gagns-
laus.

Flugfélagið Eurowings, sem Ger-
manwings rann saman við, er eitt 
flugfélaganna sem afnemur regluna.

Í tilkynningu BDL segir að hvert 
og eitt flugfélag hafi metið áhrif 
reglunnar og þau hafi komist að því 
að hún væri gagnslaus. – þea

Germanwings-reglan afnumin

Ferðamönnum hefur fjölgað stöðugt undanfarin ár. Sækja þeir margir hverjir Þingvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Regla sem komið var á eftir að vél Germanwings var brotlent árið 2015 verður 
afnumin á næstunni. Hún þykir ekki auka öryggi farþega. NORDICPHOTOS/AFP

Forseti Bandaríkjanna stendur með byssueigendum. NORDICPHOTOS/AFP

Gengi hefur styrkst 
mikið og laun hafa 

hækkað. Neyslumynstur 
ferðamanna er að breytast út 
af hækkandi verði. Þeir 
dvelja skemur, fara í færri og 
styttri ferðir og svo fram-
vegis.
Helga Árnadóttir, 
formaður SAF
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NÝR RENAULT MEGANE
DÍSIL, ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ 3,7 L/100 KM*

Renault Megane hefur aldrei verið glæsilegri en í þessari nýju útgáfu sem hönnuð er 
af verðlaunahönnuðinum Laurens van den Acher. Nýr Renault Megane er ekki 
einungis glæsilegur útlits heldur er hann hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði sem 
setur ný viðmið í þessum stærðarflokki bíla. Sjón er sögu ríkari.

VERÐ FRÁ 2.990.000 KR.
ESP stöðugleikastýring, ASR spólvörn, 6 öryggispúðar (5 stjörnur í EuroNCAP), LED dagljós, 
leðurklæ� stýri með aðgerðahnöppum, Bluetooth símabúnaður með raddstýringu, 2ja svæða 
tölvustýrð lo�kæling, upphituð framsæti, fjarlægðarvarar að a�an og framan, 16" álfelgur, 
regnskynjari fyrir rúðuþurrkur, sjálfvirk há/lág ljós (High beam assist), akreinavari 
(Lane departure warning), vegaskiltisnemi (Roadsign recognition).

NÝR MEGANE
Hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði.

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 12–16

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“
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Sérfræðingar í sumarfríum

Tilboðin gilda 28.04-30.04 2017

Hoppufrí
22.499

OUTRA EXERCISE 396 CM
29.999

OUTRA STANDARD 366 CM
59.999

OUTRA PRO 426 CM
99.999

Hoppufrí
44.999

Hoppufrí
74.999-25% -25% -25%

Hallgrímskirkja

Lækjargata/
Mæðragarðurinn

Lækjartorg

Ráðhúsið

Tryggvagata

Miðbakkinn

Harpa

Traðarkot

Safnahús

Hverfisgata/Vitastígur

Hlemmur

Snorrabraut/Austurbær

Bríetartún

Höfðatorg

Snorrabraut/Hverfisgata

SAMGÖNGUR Jeppabifreiðum sem 
hefur verið breytt til að aka með 
ferðamenn um jökla og fáfarnar 
slóðir og eru með stærri en 36 
tommu dekk verður bannað að aka 
á ákveðnum svæðum í miðborginni 
gangi tillögur starfshóps Reykja-
víkurborgar eftir. Við þetta eru 
hagsmunasamtök fyrirtækja sem 
starfa við ferðaþjónustu á breyttum 
jeppum mjög ósátt.

FETAR, Félag eigenda torfæru-
ökutækja í atvinnurekstri, sem eru 
hagsmunasamtök fyrirtækja sem 
starfa við ferðaþjónustu á breyttum 
ferðaþjónustubifreiðum, birti yfir-
lýsingu á heimasíðu sinni þar sem 
sem fyrirhuguð boð og bönn eru 
hörmuð. „Fullkomið sinnuleysi 
hefur ríkt hjá borgaryfirvöldum 
hvað samgöngumál ferðamanna 
varðar. Ljóst er að lítilli gestrisni er 
fyrir að fara hjá borgaryfirvöldum 
hvað þetta varðar, svo lítilli að 
í raun stappar nærri tillitsleysi 
og dónaskap,“ segir meðal 
annars.

Samtökin segja að til-
lagan haldi ekki vatni 
í nokkru samhengi. 
„Jafnframt má benda 
m e ð l i m u m  s t ý r i -
hópsins á að 36" dekk 
sjást varla á nokkrum 
jeppabifreiðum í dag, 
sérstaklega ekki á jeppabifreiðum í 
farþegaflutningum. Ólíklegt er að sú 
dekkjastærð eigi við í því tilviki þar 

sem verið er að fjalla um akstur með 
ferðamenn, og því virðist sem stýri-
hópurinn hafi freistast til að teygja 
sig lengra en erindi hans nær hvað 
þetta varðar.“

Hjálmar Sveinsson, formaður 
umhverfis- og skipulagsráðs, 
skipar hópinn og segir að búið 
sé að vinna mjög vel með hags-
munaaðilum og íbúasamtökum. 
„Í þeim tillögum sem verða lagðar 
fram í næstu viku er gert ráð fyrir 
meiri takmörkunum en nú eru 
þegar í gildi um mjög stóra og 
breytta jeppa. Þá mun bannið gilda 
fyrir þá bíla sem eru stækkaðir fyrir 
ferðamennsku en ekki þá sem eiga 
sinn fjallabíl fyrir sig og sína.“ 
benediktboas@365.is

Vilja banna fjallajeppa í miðbænum
Tillaga stýrihóps um akstur hópbifreiða með ferðamenn í miðborginni gengur lengra en áður. Breyttum fjallajeppum er gefið rauða 
spjaldið. Bannið tekur ekki til þeirra sem eiga sinn fjallabíl fyrir sig og sína. FETAR segja sinnuleysi borgaryfirvalda algjört.

Fimm athugasemdir FETAR um bannið

1 Það er erfitt að sjá hvernig það 
samræmist jafnræðisviðmiðum að 
banna akstur jeppa eftir dekkja-
stærð en óháð raunstærð eða 
-þyngd ökutækisins sjálfs.

2 Á morgnana er heimilt að fara 
með vörur í verslanir, veitingahús 
og á hótel í miðborginni. Fjölmargir 
sendibílar af öllum stærðum og 
gerðum keyra þá um miðborgina, 
innan þess svæðis sem fyrirhugað 
er að banna jeppabifreiðum með 
yfir 36” dekk að keyra um. Minna 

fer fyrir flestum breyttum jeppa-
bifreiðum en þessum sendibílum.

3 Ferðir sem seldar eru með 
breyttum jeppabifreiðum eru 
kostnaðarsamar. Ferðirnar eru því 
seldar sem lúxusferðamáti og það 
mun vera afskaplega afkáralegt að 
biðja fólk sem kaupir slíkar ferðir 
um að draga töskur sínar á morgn-
ana í hvaða veðri og skilyrðum sem 
er út á yfirfull rútustæði. Slíkt er 
einfaldlega ekki í boði.

4 Þótt safnstæðum verði fjölgað í 
bænum er líklegt að á morgnana, 
þegar verið er að ná í flesta farþega 
verði örtröð á þeim, ekki pláss fyrir 
allar rútur og mikil hætta á ruglingi 
meðal farþega í hvaða rútur þeir 
eigi að fara.

5 Ef safnstæðum verður fjölgað 
líkt og til stendur þá mun umferð 
til þeirra eftir þeim götum er að 
þeim liggja, og umstang og hávaði 
frá rútubifreiðum, aukast til mikilla 
muna í kringum þau svæði.Svona bílar myndu hverfa úr mið-

borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Safnstæði og akstursleiðir sam-
kvæmt tillögum Samtaka ferðaþjón-
ustunnar og Íbúasamtaka Miðborgar.
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Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir 
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Þetta er Hannes.  Honum hefur 
alltaf gengið vel í lífinu. Hann 
hefur óskeikula eðlisávísun sem 
beinir honum í átt að peningum.

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Það eru 
1000 milljónir!

Hannes Hannesson er skynsamur og spilar í Happdrætti DAS

Nýtt happdrættisár hefst í maí

Meira en milljarður í vinningum ár hvert



Norður-Kóreumenn 
þurfa að ákveða 

hvort þeir séu tilbúnir að 
ræða við okkur.
Rex Tillerson, 
utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna 
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Höfundar bókarinnar hafa 
langa reynslu af gerð 

vinsæls barnaefnis fyrir 
útvarp og sjónvarp. 

Metsölulisti
Eymundsson

Barnabækur - 19.-25. apríl

1.

– full af frábæ
rum 

hugmyndum að því sem  

hægt er að gera 
úti

hægt er að gera 
úti

Umhverfisstyrkir
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Umsóknarfrestur vegna umhverfisstyrkja er til og með miðviku- 
deginum 17. maí 2017. Rafrænar umsóknir og nánari  
upplýsingar á landsbankinn.is.

Samfélagssjóður Landsbankans veitir árlega fimm  
milljónir króna í umhverfisstyrki. Markmið umhverfis-
styrkja er að styðja við einstaklinga og félagasamtök  
sem starfa á sviði umhverfismála og náttúruverndar.

� Verkefni á sviði náttúruverndar, 
t.a.m. skógrækt, landgræðsla  
og hreinsun landsvæða.

� Verkefni sem nýtast til verndar 
landsvæðum, t.d. vegna ágangs 
búfénaðar eða ferðamanna.

� Verkefni sem styðja betra aðgengi 
fólks að náttúru landsins. 

� Verkefni sem auka þekkingu 
almennings á umhverfismálum.

� Verkefni sem hvetja til 
umhverfisvæns hátternis. 

Verkefni sem einkum koma til greina:

BANDARÍKIN „Auðvitað er það leiðin 
sem við myndum helst vilja fara,“ 
sagði Rex Tillerson, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, er blaða-
maður NPR spurði hann í gær hvort 
Bandaríkin vildu beinar viðræður 
við yfirvöld í Norður-Kóreu.

Yrði hlutverk þeirra viðræðna að 
létta á spennunni á Kóreuskaga sem 
hefur aukist undanfarið. Hafa yfir-
völd í Norður-Kóreu til að mynda 
hótað því að varpa kjarnorku-
sprengjum á Bandaríkin.

„En Norður-Kóreumenn þurfa 
að ákveða hvort þeir séu tilbúnir  
að ræða við okkur,“ sagði Tillerson 
enn fremur.

Tillerson ávarpaði einnig öryggis-
ráð Sameinuðu þjóðanna í gær. 
Sagði hann þar að hættan á því að 
norðurkóreski herinn gerði kjarn-
orkuárás væri raunveruleg. Þá 
kallaði hann eftir því að ríki heims 
einangruðu Norður-Kóreu með 
diplómatískum aðgerðum.

Bandaríkin myndu beita dipló-

matískum og efnahagslegum 
aðgerðum gegn einræðisríkinu. 
Meðal annars viðskiptaþvingunum 
gegn einstaklingum og fyrirtækjum 
sem stunduðu viðskipti við stjórn-
völd þar í landi. Þá væri ekki hægt 
að útiloka hernaðaraðgerðir.

Wang Yi, utanríkisráðherra Kína, 
varaði hins vegar við hernaðarað-
gerðum. „Beiting slíks valds myndi 
ekki leysa deiluna heldur leiða til 

frekari harmleiks,“ sagði Wang á 
fundinum.

Enn fremur sagði Wang að frið-
samleg lausn á kjarnorkudeilunni, 
með samtali og samningum, væri 
eina skynsamlega lausnin. Kínverjar 
væru tilbúnir að beita sér gegn upp-
byggingu norðurkóreska hersins ef 
Bandaríkin létu af hernaðaræfing-
um með Suður-Kóreu.

Slíkum tilboðum hafa Banda-
ríkjamenn hafnað áður þar sem 
þeir fara fram á að kjarnorkuvopna-
áætlun Norður-Kóreu verði lögð til 
hliðar.

Kínverjar eru ekki einu nágrann-
ar Norður-Kóreu sem eru andvígir 
hernaðaraðgerðum. Rússar, sem 
eiga landamæri að ríkinu, segja 
slíkt óásættanlegt. Aðstoðarutan-
ríkisráðherrann Gennady Gatilov 
kallaði einnig eftir því í gær að 
Norður-Kóreumenn hættu öllum 
kjarnorku- og eldflaugatilraunum. 
Öfgafull orðræða hefði þó valdið 
alvarlegu ástandi á svæðinu. – þea

Til í beinar viðræður 
við Norður-Kóreu
Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir bestu lausnina á Norður-Kóreudeilunni 
beinar viðræður við Norður-Kóreu. Hann útilokar ekki að beita hernaðarvaldi. 
Utanríkisráðherra Kína varar við öllu slíku og segir að það leiði til harmleiks.



VELLÍÐAN FYRIR ALLA – 
JÖFNUÐUR OG HEILSA

www.reykjavik.is

Ráðstefna á vegum 
Reykjavíkurborgar og 
Embættis landlæknis

miðvikudaginn 
3. maí 2017 kl. 

12.30–16.30, 
Tjarnarsalurinn í 

Ráðhúsi Reykjavíkur

Dagur B. Eggertsson 

Joan Devlin

Dina von Heimburg

DAGSKR Á

12.00 Skráning og afhending gagna

12.30 Opnun og ávarp
 Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 

12.40 Healthy Cities - Connecting for Health
 Joan Devlin, Chief Executive of Belfast Healthy Cities

13.20 Hvers vegna hefur ójöfnuður áhrif á líðan?
 Ragna Benedikta Garðarsdóttir, dósent í félagssálfræði við Háskóla Íslands

13.35 Heilsa og vellíðan barna  
 Margrét Lilja Guðmundsdóttir, félagsfræðingur, sérfræðingur hjá 

Rannsóknum & greiningu og aðjúnkt á íþróttafræðisviði Háskólans í Reykjavík

13.50 Heilsueflandi samfélag - Vellíðan fyrir alla
 Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðsstjóri áhrifaþátta heilbrigðis hjá Embætti 

landlæknis

14.05 HLÉ - Léttar veitingar

14.20 Velferðarvaktin - Bætt velferð efnalítilla barnafjölskyldna og þeirra 
sem búa við sára fátækt

 Siv Friðleifsdóttir, formaður Velferðarvaktarinnar

14.40 TINNA - Velferð reykvískra barna 
 Þuríður Sigurðardóttir, verkefnisstýra TINNU Reykjavíkurborg

14.55 Heilsugæslan og heilsa borgarbúa
 Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, sviðsstjóri skólaheilsugæslu, Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins

15.10 Equity in health and well-being in municipalities - A political choice!
 Dina von Heimburg, varaformaður Healthy cities í Noregi

15.30 Lýðheilsustefna Reykjavíkurborgar - Jöfnuður 
 Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri

15.50 Pallborð og samantekt
 Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra, 

Katrín Jakobsdóttir alþingiskona, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri 
áhrifaþátta heilbrigðis hjá Embætti landlæknis, Ragna Benedikta 
Garðarsdóttir dósent við Háskóla Íslands og Vildís Bergþórsdóttir fagstjóri 
hjúkrunar á heilsugæslustöðinni í Efra Breiðholti 

 Ráðstefnustjóri: Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi

UMHVERFISMÁL Björt Ólafsdóttir, 
umhverfis- og auðlindaráðherra, 
óskaði eftir því á ríkisstjórnarfundi 
í gær að ráðuneyti hennar, ásamt 
fjármálaráðuneytinu, fengi heimild 
til að ganga til viðræðna við fulltrúa 
Skútustaðahrepps um mögulega 
aðkomu ríkisins að fráveitumálum 
sveitarfélagsins. Ríkisstjórnin sam-
þykkti tillöguna.

Málið teygir sig allnokkur ár 
aftur í tímann. Mývetningar hafa 
farið þess á leit við stjórnvöld að 
sveitarfélagið sé styrkt til þess að 
gera úrbætur í fráveitumálum – en 

án árangurs til þessa. Tilefnið er 
bæði nýjar reglur um hreinsun frá-
rennslis en fyrst og síðast áhyggjur 
manna af lífríki Mývatns og hugsan-
legt orsakasamengi við mengun af 
mannavöldum.

Niðurstaða verkfræðistofunnar 
Eflu, sem vann úttekt á fráveitumál-
um sveitarfélagsins, var sú að kostn-
aður sveitarfélagsins væri rúmlega 
300 milljónir króna. Í sveitarfélag-
inu öllu búa um 400 manns og velta 
þess er í kringum 400 milljónir. 
Sveitarstjórnarmenn hafa því fyrir 
löngu kynnt yfirvöldum þá niður-

stöðu að sveitarfélagið hefur ekki 
bolmagn til að taka verkefni sem 
þetta að sér eitt og óstutt.

Það er viðfangsefni viðræðnanna 
sem nú hefjast að komast að niður-
stöðu um það hvort, og hversu stór-
an hluta verkefnisins ríkið er tilbúið 
að axla.

Óhemju magn blábaktería í 
Mývatni árin 2014 og 2015 eru talin 
skýr merki ofauðgunar í vatninu af 
mannavöldum. Niðurstöður mæl-
inga sýndu þá tólffalt það magn 
sem talið er óhóflega mikið í leið-
beiningum Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunarinnar (WHO).
Blábakteríublómar eru náttúru-

legir í Mývatni vegna þess hve mikið 
er af næringarefnum í lindarvatninu 
sem rennur í það, og er kallað leir-
los af Mývetningum. Hins vegar 
skapaðist það ástand við vatnið 
þessi sumur að bakteríurnar yfir-
tóku lífríkið suma daga. 

Líkur á því að óhófleg losun nær-
ingarefna í Mývatn hafi með þetta 
að gera eru taldar miklar – og þar 
komi meðal annars til frárennsli frá 
þéttbýli, áburðargjöf og iðnrekstur.
– shá

Ríkið ræðir við Mývetninga um fráveitumál

Mývatn hefur verið á válista Umhverf-
isstofnunar lengi – hreyfing virðist 
komin á málið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BRETLAND Skjáþreyta á mögulega 
þátt í aukinni sölu á prentuðum 
bókum í Bretlandi, að því er segir á 
fréttavef The Guardian. Sala á raf-
bókum minnkaði um 17% í fyrra og 
hefur ekki verið minni síðan 2011.

Lesendur virðast hafa snúið sér að 
hefðbundnum bókum á ný því að 
sala á öllum tegundum prentaðra 
bóka jókst um nær 9% í fyrra.

Haft er eftir framkvæmdastjóra 
samtaka breskra útgefenda að fólk sé 
farið að verða þreytt á öllum skjáum 
sem það horfir á alla vikuna. Prent-
aðar bækur séu tilbreyting. – ibs

Skjáþreyta 
dregur úr sölu  
á rafbókum

Lesendur í Bretlandi eru orðnir þreyttir 
á rafbókum. NORDICPHOTOS/GETTY

FRAKKLAND Jean-Francois Jalkh, 
sem átti tímabundið að gegna for-
mennsku í frönsku Þjóðfylkingunni 
á meðan á forsetaframboði Marine 
Le Pen stendur, þurfti í gær að segja 
af sér vegna ásakana um að afneita 
helförinni.

Jalkh, sem neitar ásökununum, er 
sagður hafa talað með vafasömum 
hætti um gasklefa nasista. Greina 
franskir fjölmiðlar frá því að Jalkh 
hafi dregið í efa að nasistar hafi 
notað Zyklon B-gas til þess að myrða 
gyðinga og aðra í útrýmingarbúðum. 
Þá er hann sagður hafa verk Roberts 
Faurisson, sem afneitar helförinni, í 
hávegum.

Í samtali við BFMTV í gær tjáði 
Le Pen sig um málið. Sagði hún að 
þessi „rógburður“ hefði haft djúp-
stæð áhrif á Jalkh.

Steeve Briois, annar varaforseti 
flokksins, mun nú taka við stjórn 
hans af Jalkh. – þea

Sagður afneita 
helförinni

Marine Le Pen segir Jalkh hafa þurft 
að þola rógburð. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæwww.volkswagen.is

Við látum framtíðina rætast.

Passat GTE. Hlaðinn fjölskyldubíll með fimm ára ábyrgð. 

Volkswagen Passat GTE er jafnvígur á rafmagn og bensín. Þú kemst flestra þinna ferða á raforkunni 
einni saman, en í langferðum tekur sparneytin bensínvélin við. Snerpan og mýktin sem hann býr yfir gerir 
aksturinn að hreinni skemmtun. Láttu framtíðina rætast og skiptu yfir í Passat GTE. 

Verð frá 4.790.000 kr.

Rafmagn, bensín
og hrein skemmtun.

TÆKNI Margar af skærustu stjörnum 
myndbandaveitunnar YouTube 
hafa nýverið lýst þungum áhyggj-
um sínum af auglýsingamálum á 
síðunni. Um síðustu mánaðamót 
birtu fjölmiðlar á borð við Wall 
Street Journal og Times of London 
fréttir af auglýsingum stórfyrirtækja 
sem birtust við myndbönd sem sögð 
voru innihalda fordómafullar skoð-
anir og óviðeigandi efni.

Varð þetta til þess að fyrirtæki á 
borð við McDonald’s, Audi og AT&T 
eru tímabundið hætt að auglýsa á 
síðunni. YouTube hefur í kjölfarið 
breytt stefnu sinni í auglýsinga-
málum og býður auglýsendum upp 
á að velja hvort þeir auglýsi við öll 
myndbönd, myndbönd sem merkt 
eru örugg eða velja að undanskilja 
myndbönd sem innihalda fordóma, 
umræðu um stjórnmál, blótsyrði og 
þar fram eftir götunum.

Auglýsendur hafa þó ekki enn 
flykkst til baka á YouTube og greindi 
Sundar Pichai, forstjóri Google, frá 
því að starfsmenn hans hefðu hringt 
persónulega í auglýsendur og reynt 
að telja þeim trú um að öruggt væri 
að auglýsa á síðunni.

Eins og áður segir lýsa margir 
sem halda úti rásum á síðunni yfir 
þungum áhyggjum af stöðunni. 
Þannig sagði Philip DeFranco, sem 
er með fimm milljónir fylgjenda, 
að stór hluti vandamálsins væri 
skortur á gagnsæi. „Við fáum ekki 
að sjá hvernig myndböndin okkar 

eru merkt,“ sagði DeFranco í nýlegu 
myndbandi.

Hjónin Ethan og Hila Klein, sem 
halda úti rásinni h3h3Productions 
og eru með fjórar milljónir fylgj-
enda, eru svartsýn í nýlegu mynd-
bandi. „Við vorum að vona að þetta 
færi að lagast, og það hefur gert það 
fyrir ýmsa. En fyrir okkur er þetta að 
versna. Við sjáum ekki fyrir okkur 
að við getum starfrækt rásina áfram 
í óbreyttri mynd.“

Ethan segir ákvörðun auglýsenda, 
sem og framferði stjórnenda You-
Tube, vera að eyðileggja rás þeirra 
hjóna og þar með atvinnu þeirra. 
„Af síðustu átta myndböndum 
okkar höfum við fengið eðlilegar 
auglýsingatekjur fyrir eitt þeirra 
en svo gott sem engar fyrir hin 
sjö,“ sagði Ethan sem sjálfur hefur 
gagnrýnt fréttaflutning Wall Street 

Journal og sagt hann byggjast á 
ýkjum og útúrsnúningum.

Þá segir Steven Williams, sem 
heldur úti rásinni Boogie2988 og 
hefur fjórar milljónir fylgjenda, að 
auglýsendur treysti því ekki lengur 
að þeir hagnist á því að auglýsa á 
YouTube.  „Frá því Google keypti 
YouTube hefur síðan verið byggð á 
auglýsingum. Þannig hefur YouTube 

aflað tekna og þannig hef ég aflað 
tekna,“ sagði Williams.

Hank Green, annar helmingur 
rásarinnar Vlogbrothers sem hefur 
þrjár milljónir fylgjenda, segir tekjur 
allra sem halda úti rásum á YouTube 
hafa minnkað. „Hef ég áhyggjur? 
Algjörlega. Það var hryllilegt að sjá 
tekjur mínar hríðlækka um mánaða-
mótin.“  thorgnyr@frettabladid.is

Hafa miklar áhyggjur af framtíð YouTube
YouTube-stjörnur telja sig ekki geta haldið úti rásum sínum mikið lengur. Sniðganga auglýsenda og ný stefna í auglýsingamálum lækk-
ar tekjur þeirra sem halda úti rásum á síðunni. Google hefur hringt þúsundir símtala til að biðja auglýsendur um að hafa ekki áhyggjur.

Reynsla þessa ágæta snjallsímaeiganda af YouTube gæti orðið síðri ef rásum er lokað vegna tekjutaps. NORDICPHOTOS/AFP

Stór hluti vanda-
málsins er skortur á 

gagnsæi. Við fáum ekki að 
sjá hvernig myndböndin 
okkar eru 
merkt.
Philip DeFranco,  
YouTube-stjarna

Hef ég áhyggjur? 
Algjörlega. Það var 

hryllilegt að sjá tekjur mínar 
hríðlækka um mánaða-
mótin.
Hank Green,  
YouTube-stjarna
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Þarftu að ráða starfsfólk? 
Láttu okkur ráða

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

„Elja hefur útvegað okkur alla þá starfsmenn sem 
okkur hefur vantað og ég hef nú þegar mælt með 
þjónustu þeirra til annarra fyrirtækja.“

Magni Helgason,
mannauðsstjóri ÍAV
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Logi Bergmann

Kollegi minn Sólmundur Hólm lenti í hroða-
legri lífsreynslu um daginn. Hann var sem 
sagt að koma heim frá Búdapest, en vélin 

lenti í rokinu í Keflavík svo hann komst ekki 
frá borði fyrr en tveimur tímum eftir lendingu. 
Hundrað og tuttugu mínútum!

Í átta stundarfjórðunga, heilan ítalskan fót-
boltaleik, rúmlega eina íslenska fermingu eða 
hálfa James Cameron mynd komst hann ekki 
út úr vélinni. Hann leyfði sér að kvarta eins og 
frægt er orðið og fékk náttúrlega á baukinn fyrir 
aumingjaskapinn. En ekki frá mér. Ég engdist 
með honum hverja einustu mínútu sem hann var 
lokaður inni í vélinni.

Fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir því, en 
flugvélar draga fram það versta í okkur. Eins og ég 
hef gaman af að ferðast, er ekkert sem getur látið 
mér líða jafn illa og flugvél.

Bara um daginn lenti ég í því að slefsofna á 
handleggnum á mér og fá móður allra náladofa. 
Ég hélt í alvöru að ég myndi ekki geta notað 
handlegginn aftur og myndi framvegis þurfa að 
heilsa öllum með vinstri. Og ég svaf samt bara í tíu 
mínútur!

Fyrirmunað að sofna í flugvélum
Fyrir þessum stutta svefni voru tvær ástæður. 
Annars vegar, að við hliðina á mér var öskrandi 
Svíi sem þurfti að tala við vini sína alla leiðina. 
Sem hefði mögulega verið í lagi ef hann hefði 
setið nálægt þeim. Eða ef hann hefði kannski sagt 
eitthvað skemmtilegt en ekki bara þusað enda-
laust um mótorhjól eða eitthvað álíka spennandi. 
Krafthnerrandi landi hans í næsta sæti var heldur 
ekki til að hressa mig. Hann hnerraði að minnsta 
kosti hundrað sinnum, með þvílíkum látum að 
flestir farþegarnir hrukku í kút.

Hin ástæðan er vitaskuld sú að mér er nánast 
algjörlega fyrirmunað að sofna í flugvélum. Þó að 
hefðbundinn undirbúningur hjá mér fyrir flug 
sé að hámarki þriggja tíma svefn, er mér lífs-
ins ómögulegt að sofa, nema kannski í nokkrar 
mínútur. Sem er líklega vegna þess að ég er yfir 
meðalhæð og hef ekki enn náð að reikna út hvar 
er gert ráð fyrir að ég hafi fæturna.

Lágvaxinn vinur minn ferðast alltaf á fyrsta 
farrými. Situr þar eins og kóngur með lappirnar 
dinglandi því hann nær ekki niður á gólf. En ég? 
Ég sit tryggilega aftur í, með hnén á bak við eyrun 
og verð pirraðri en orð fá lýst.

Var seinkun?
Ég tengi við flugdólga. Þegar ég heyri af þeim þá 
spyr ég alltaf fyrst hvort það hafi verið seinkun. 
Eins og það réttlæti hegðun sem verður til þess að 
þú ert teipaður niður.

Reyndar þarf ekki seinkun til að pirra mig í 
flugi. Gaurinn sem stendur í miðjum gangvegin-
um, þegar verið er að hleypa í vélina, og ákveður 
að taka sér góðan tíma í að sortera farangur 
meðan allir hinir bíða. 

Sípissandi fólk í gluggasætum, flugfreyjur sem 
virðast taka sérstakt tilhlaup bara til að geta 
dúndrað vagninum í hnéð á mér, fólk sem heldur 
að prumpulykt finnist ekki í flugvélum og fólk 
sem ætti ekki að drekka. Hvergi.

Þegar ég stíg út úr flugvél finnst mér að ég hafi 
sigrast á einhverju. Ég hafi klifið fjall eða klárað 
leiðinlega bók. Mér finnst nánast að ég ætti að fá 
verðlaun. 

Og já, já, þetta er allt eitthvert fyrstaheimsvæl. 
En trúið mér; ef ég festist í flugvél í tvo tíma eftir 
lendingu, þá fyrst mynduð þið fá að heyra alvöru 
væl.

Flugvéladrama

Þess vegna er 
það ekki 
endilega 
sorgarsaga 
þegar fyrir-
tæki sem 
verða til utan 
um frumlegar 
hugmyndir 
leggja upp 
laupana.

Húsið er með tveimur svefnherbergjum, 
bjartri og rúmgóðri stofu, einnig er lagt 
fyrir þvottavél og þurrkara í forstofuskáp. 
Húsið getur henntað sem íbúðarhús, 
sumarhús eða í ferðaþjónustu.

Húsið skilast fullbúið og ti lbúið ti l �utnings.

Upplýsingar í síma: 893-3837

Verð    14.900.000 kr.

Stærð          57 m2

Svefnherbergi        2

Baðherbergi          1

Stofa              1

Byggingarár     2017

FALLEGT VIÐAHALDSFRÍTT HEILSÁRSHÚS

Fleir i myndir á https://goo.gl/hDjQD3

Ef marka má bandarískar rannsóknir enda 
níu af hverjum tíu sprota- og nýsköpunar-
fyrirtækjum í blindgötu – á kúpunni eins og – á kúpunni eins og –
sagt er. Þau sem lifa og dafna eru undan-
tekningarnar. Þetta eru alkunn sannindi. 
En þó finnast, sem betur fer, alltaf einhverjir 

sem eru tilbúnir að veðja fé sínu á óvissuna. Enda getur 
ávöxtunin orðið ævintýraleg þegar dæmið gengur upp.

Nokkur stærstu fyrirtæki heims eru vitnisburður um 
þetta. Nöfn sem allir þekkja eru á þessum lista: Airbnb, 
Google, Tesla, Microsoft og Apple. Öll byggðust þau á 
hugmynd sem sigraði heiminn, oftast eftir að frum-
legir og ástríðufullir stofnendur höfðu gengið í gegnum 
hremmingar, sem fáir trúðu að þeir kæmust í gegnum.

Frumkvöðlarnir verða andlit fyrirtækja sinna. En 
að baki árangrinum er oft blóð, sviti, tár og fórnir 
starfsmanna, sem hafa sjálfir reynt fyrir sér með afurðir 
sinna eigin hugmynda en orðið að lúta í lægra haldi. 
Ekki af því að þeirra varningur hafi endilega verið 
lakari eða seiglan og ástríðan minni.

Heppni og tímasetning skilja oft milli feigs og ófeigs 
– réttur maður á réttum stað á réttum tíma. Margir, – réttur maður á réttum stað á réttum tíma. Margir, –
sem ekki hafa náð alla leið með eigin rekstur, ganga til 
liðs við hina, sem dafna, með ómetanlega reynslu og 
þekkingu í farteskinu. Reynslan í síkvikum tækniheim-
inum er gulls ígildi.

Þess vegna er það ekki endilega sorgarsaga þegar 
fyrirtæki sem verða til utan um frumlegar hugmyndir 
leggja upp laupana. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri 
leikjafyrirtækisins CCP, minnti eftirminnilega á það 
fyrir nokkrum árum, að gamlir starfsmenn hugbúnað-
arfyrirtækja, eins og OZ, sem fór á hausinn með braki 
og brestum, eru lykilstarfsmenn í nýjum fyrirtækjum, 
sem blómstra. Sprota- og nýsköpunarfyrirtæki skilja 
nefnilega ekki eftir sig niðurnídda verksmiðjubygg-
ingu ef þau leggja upp laupana, heldur fólk með verð-
mæta þekkingu sem gjarnan nýtist í næsta verkefni.

Þorsteinn B. Friðriksson stofnaði Plain Vanilla 
fyrir fáum árum. Fyrirtækið þróaði leikinn vinsæla 
QuizUp. Peningamenn lögðu fimm milljarða króna í 
þróun leiksins. Fyrirtækið varð óskabarn landsmanna. 
Hæfileikafólk fékk útrás fyrir sköpunarkraftinn og vel 
launaða vinnu. En því miður, dæmið gekk ekki upp. 
Stofnandinn fór ekki leynt með, að honum urðu á mis-
tök – lagði of mörg egg í sömu körfuna. En hann talaði – lagði of mörg egg í sömu körfuna. En hann talaði –
um dýrmætan skóla.

Gjaldþrot Plain Vanilla skildi nokkra erlenda fjár-
festa eftir með sárt ennið. En þeir vissu allir að hverju 
þeir gengu. Í Fréttablaðinu í dag er greint frá því að 
Þorsteinn sé kominn af stað aftur. Hann hafi fengið 
fjárfesta til að veðja á nýja hugmynd um nýjan leik. 
Nú er hann reynslunni ríkari. En enginn gengur að því 
gruflandi að áhættan í heimi tölvuleikja er mikil.

Ferðamenn og fiskur standa undir blómlegu efna-
hagslífi þessa stundina. Minna heyrist af fyrirtækjum 
frumlegra athafnamanna nú en á mögru árunum eftir 
hrun. Það er ekki gott. Heilræðið um að setja eggin í 
fleiri en eina körfu á nefnilega ekki bara við um unga 
frumkvöðla. Hún á við um allt atvinnulífið.

Skóli mistakanna
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VIÐ OPNUM ÍVIÐ OPNUM Í

KAUPTÚNIKAUPTÚNI
 23. MAÍ KL. 9.00

FYRIRTÆKJAAÐILD
ÓFRAMSELJANLEG

EINSTAKLINGSAÐILD
ÓFRAMSELJANLEG

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 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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SPORT
1. FH
2. KR
3. Valur
4. Stjarnan
5. Breiðablik
6. Fjölnir
7. KA
8. Víkingur R.
9. ÍBV
10. ÍA
11. Grindavík
12. Víkingur Ólafsvík

SPÁ 2017
FH: Sá þriðji í röð bíður eftir meisturunum Markaðurinn Þjálfarinn
Íþróttadeild 365 heldur áfram 
niðurtalningu fyrir nýtt keppnis-
tímabil í Pepsi-deild karla í dag 
með árlegri spá sinni um deildina. 
Spánni verða gerð skil í öllum 
miðlum okkar – hún birtist 
fyrst í Fréttablaðinu en 
verður svo fylgt eftir í ítar-
legri útgáfu á Vísi sem og í 
kvöldfréttum Stöðvar 2.

Íþróttadeild 365 
spáir FH Íslands-
meistaratitlinum en 
ef það rætist verður 
liðið meistari þriðja 
árið í röð í annað 
sinn í sögu félags-
ins. Það hefur átta 
sinnum orðið meistari 

síðan 2004.
FH-liðið er að spila nýja taktík, 

3-4-3, en byrjar mótið með aðeins 
einn miðvörð heilan og á tvo stór-

leiki í fyrstu umferðunum.
FH-liðið er ógnvænlega vel 

mannað og ætti ef allt er eðli-
legt að verða meistari.

„Mér finnst mjög líklegt að 
FH verði Íslandsmeistari,“ 

segir Hjörvar Hafliða-
son, sérfræðingur 
Pepsi-markanna. „Ef 
við horfum frá 
vörninni inn á mið-
svæðið og fram eiga 
þeir alveg ótrúlegt 
magn af leikmönnum. 

Breiddin er mest þar.“

KOMNIR
Guðmundur K 
Guðmunds. frá 
Fjölni 
Halldór O.  
Björnsson frá 
Stjörnunni 
Robbie Craw-
ford frá Skot-
landi 
Veigar P. Gunn-
arsson frá 
Stjörnunni 
Vignir Jó-
hannesson frá 
Selfossi 

FARNIR
Brynjar Á. Guð-
mundsson í 
Grindavík 
Hörður I. Gunn-
arsson í Víking 
Ó. 
Jeremy Serwy 
til Belgíu 
Kaj Leo í Bartals-
stovu í ÍBV 
Sam Hewson í 
Grindavík 
Sonni Ragnar 
Nattestad í 
Molde 
 

Heimir Guðjónsson

Heimir tók við FH-
liðinu sem aðal-
þjálfari þess árið 
2008 og hefur 
síðan unnið fimm 
Íslandsmeistara-
titla. Hann getur eins 
og lærifaðir hans, Óli Jóh, skilaði 
þriðja titlinum í hús á þremur 
árum eins og liðið gerði 04-06.

Þrír sem stólað er á
l	Gunnar Nielsen
l	Bergsveinn Ólafsson
l	Kristján Flóki Finnbogason

PEPSI-DEILDIN

Besti og versti mögulegi árangur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

FÓTBOLTI Íþróttadeild lýkur þessa 
helgina spá sinni fyrir Pepsi-deild 
karla í fótbolta með því að kynna 
liðin sem hún telur að hafni í fyrsta 
og öðru sæti. Það eru lið sem eru 
vön því að vera spáð góðu gengi; 
FH og KR.

FH er ríkjandi meistari og mætir 
með rosalega sterkt lið til leiks en 
KR-ingar hafa spilað best allra á 
undirbúningstímabilinu. Valsmenn 
líta vel út og Stjarnan ætlar sér stóra 
hluti í sumar.

Nýtt kerfi – sama hefðin
FH hefur orðið meistari undanfarin 
tvö ár en Heimir Guðjónsson ætlar 
nú í fyrsta sinn að breyta sigur-
formúlu FH sem hefur tryggt liðinu 
átta titla frá 2004. Hann er búinn að 
skipta um leikkerfi og spilar 3-4-3.

FH-liðið hefur litið vel út í því 
leikkerfi en sá galli er á gjöf Njarðar 
að liðið er aðeins með einn miðvörð 
heilan og ætlar að spila með þrjá.

Aftur á móti hefur FH verið að 
skora meira og lítur Kristján Flóki 
Finnbogason vel út fyrir sumarið. 
Þessi efnilegi framherji þarf að skora 
meira en hann gerði í fyrra en hann 
hefur verið sjóðheitur í sumar.

FH er líklegasta liðið til að verða 
meistari. Þetta er þeirra mót að tapa.

Tobias púslið sem vantaði?
Willum Þór Þórsson lyfti grettis-
taki hjá KR þegar hann tók við af 
Bjarna Guðjónssyni í fyrra og kom 
liðinu með ótrúlegri seinni umferð í 
Evrópukeppni. KR-ingar eru Lengju-
bikarmeistarar og spila frábæran 
fótbolta en þeir eru líka í 3-4-3.

Vörn KR var góð í fyrra og mark-
varslan frábær en það vantaði fleiri 
mörk. KR skoraði aðeins 29 mörk 
á síðustu leiktíð en nú er það búið 
að fá danskan framherja sem heitir 
Tobias Thomsen. Hann skoraði fjög-
ur mörk í fyrstu þremur leikjunum 
sínum í Lengjubikarnum og gæti 
verið síðasta púslið í meistaralið KR 
fyrir þessa leiktíð. Leikkerfið hentar 
öllum leikmönnum liðsins mjög vel.

Framherja frá titlinum
Eftir margar þjálfararáðningar á 
undanförnum árum hittu Valsmenn 
naglann á höfuðið þegar þeir réðu 
Ólaf Jóhannesson. Hann er búinn 

að koma ró á svæðið og byggja upp 
virkilega gott lið sem spilar ein-
faldan og árangursríkan fótbolta.

Valsliðið er mjög vel mannað og 
hefur verið að spila vel í vetur. Það 
er með svakalega breidd á miðjunni 
þó hana skorti aðeins í vörninni en 
þar eru gæðin samt mikil.

Valsmenn fá mikið af mörkum frá 
miðju og væng en þá vantar alvöru 
framherja. Þeir eru að reyna að fá 
Patrick Pedersen aftur, Danann sem 
hirti gullskóinn sem leikmaður Vals 
fyrir tveimur árum. Með hann í lið-
inu getur refurinn Ólafur Jóhannes-
son stolið þessum titli og farið með 
hann í holu sína.

Þurfa betri byrjun
Stjörnumenn náðu Evrópusæti á 
síðustu leiktíð með frábærum enda-
spretti en liðið var aldrei líklegt til 
að gera nokkurn skapaðan hlut í 
toppbaráttunni allt mótið.

Stjörnumenn fóru ágætlega af stað í 
fyrra og unnu liðin sem féllu en þegar 
í alvöruna kom féll liðið á hverju próf-
inu á fætur öðru. Smá doði hefur verið 
í Garðabænum síðan liðið varð óvænt 
meistari árið 2014 og nú þurfa menn 
þar að fara að vakna.

Með góðri byrjun geta Stjörnu-
menn gert sig líklega í titilbarátt-
unni en þeir eru þó síst líklegir af 
þessum fjórum. tomas@365.is

Búist við þriggja hesta 
baráttu um titilinn
FH, KR og Valur eru líklegust til afreka en Stjarnan gæti einnig vaknað eftir 
tveggja ára blund og blandað sér í toppbaráttu Pepsi-deildar karla í fótbolta.

Ólafur Jóhannesson er kominn með frábært lið og gæti verið einum fram-
herja frá því að vinna mótið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Eldhúsvaskar og -tæki 

Schutte Hoga eldhústæki 

11.590

Oulin Stálvaskur 0304 Oulin Stálvaskur 0304 Oulin Stálvaskur 0304 Oulin Stálvaskur 0304 Oulin Stálvaskur 0304 Oulin Stálvaskur 0304 
2 hólf 62x47cm 0,8mm* 2 hólf 62x47cm 0,8mm* 2 hólf 62x47cm 0,8mm* 

17.89017.890

Oulin Stálvaskur F201 
2 hólf 87x49 1,2mm* 

39.99039.99039.990

Oulin Stálvaskur F301A 
1 hólf 50x45cm 1,2mm*

18.890
Oulin Stálvaskur FTR101R  
89x51cm 1,2mm* 

25.890

Oulin Florens 
eldhústæki 

10.990

Schutte Falcon 
eldhústæki 

7.790

Oulin stálvaskur F302A Oulin stálvaskur F302A Oulin stálvaskur F302A 
1 hólf 59x53cm 1,2mm*1 hólf 59x53cm 1,2mm*

19.790

SCHÜTTE

* þykkt á stáli

product
design
award

ÍBV - KR 1-0 
1-0 Cloe Lacasse (48.).  

Efri
Stjarnan 3
Breiðablik  3
Fylkir 3
ÍBV  3 
Þór/KA  3 

Neðri 
FH  0 
Grindavík  0
KR 0
Valur  0 
Haukar  0 

Nýjast
Pepsi-deild kvenna

FRÁBÆR SPILAMENNSKA  
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir lék 
frábærlega á öðrum hring á Volun-
teers of America Texas Shootout 
mótinu í golfi. Mótið er hluti af 
LPGA-mótaröðinni og fer fram 
á Las Colinas vellinum í Texas. 
Ólafía lék hringinn í gær á fjórum 
höggum undir pari og er samtals á 
einu höggi undir pari. Ólafía komst 
örugglega í gegnum niðurskurðinn 
sem miðaðist við tvo yfir pari.





KÖRFUBOLTI Eftir mikið puð í allan 
vetur munu úrslitin í Íslandsmót-
inu í körfuknattleik ráðast í einum 
úrslitaleik. Staðan í einvígi KR og 
Grindavíkur er 2-2 og það lið sem 
vinnur leikinn í Vesturbænum á 
morgun verður Íslandsmeistari.

KR komst 2-0 yfir í einvíginu en 
Grindavík hefur komið til baka með 
stæl. Þessi leikur er afturhvarf til 
fortíðar því fyrir átta árum spiluðu 
sömu lið úrslitaleik um titilinn í 
sama íþróttahúsi. Sá leikur var sögu-
legur og KR vann með einu stigi.

„Þetta er mjög skrítið. Eftir yfir-
burðasigur hjá KR í fyrsta leiknum 
hefur Grindavík haft yfirhöndina í 

síðustu þremur. Þetta er ekki ósvip-
að hjá þeim og gegn Stjörnunni. 
Þetta er engin tilviljun hjá Grinda-
vík. Liðið er á feikilega góðum stað 
núna sem lið,“ segir Teitur Örlygs-
son körfuboltagoðsögn úr Njarðvík.

„Nú erum við aftur á móti komin í 
oddaleik og þá held ég að munstrið 
geti brotnað. Þá er þetta oft hver er 
andlega sterkari. Ég hef á tilfinn-
ingunni að Grindavík hafi verið að 
átta sig á stöðunni í fyrsta leiknum 
en síðan hefur liðið verið að spila 
sama leik og gegn Stjörnunni.“

Grindvíkingar hafa heillað marga 
með leik sínum og baráttugleði. 
„Liðsheildin er frábær og lykilleik-

menn eru á flottum aldri á meðan 
KR er með aðeins eldri lykilleik-
menn. Ég held að það geti skipt 
máli. Hungrið og greddan virðist 
vera aðeins meiri Grindavíkur-
megin,“ sagði Teitur sem hefur trú 
á þeim gulu.

„Það eru allir búnir að afskrifa þá 
milljón sinnum. Þeir troða sokkum 
upp í alla og gætu mætt með fleiri 
sokkapör í Vesturbæinn. Því er ekki 
við öðru að búast en að Grindavík 
mæti til leiks af krafti. Það gæti 
orðið tvíframlengt. Þetta verður 
veisla. Leikurinn 2009 gæti orðið 
bensín fyrir Grindavík til þess að 
fara alla leið.“ henry@frettabladid.is

Engin tilviljun hjá Grindvíkingum
Teitur Örlygsson körfuboltagoðsögn á von á veislu er úrslitaleikur KR og Grindavíkur um Íslandsmeistaratitilinn fer fram á morgun.  
Það eru átta ár síðan sömu lið spiluðu úrslitaleik um titilinn á sama stað. Þessi lið hafa unnið Íslandsmeistaratitilinn undanfarin sex ár.

Það verður barist um hvern einasta bolta í DHL-höllinni á morgun og von á 
hátt í 3.000 manns á leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

KR: Á flugi síðan í fyrra Markaðurinn Þjálfarinn
Íþróttadeild 365 heldur áfram niðurtaln-
ingu fyrir nýtt keppnistímabil í Pepsi-deild 
karla í dag og með árlegri spá sinni um 
deildina. Spánni verða gerð skil í öllum 
miðlum okkar – hún birtist fyrst í 
Fréttablaðinu en verður svo fylgt 
eftir í ítarlegri útgáfu á Vísi sem og 
í kvöldfréttum Stöðvar 2.

Íþróttadeild 365 spáir KR 
2. sæti deildarinnar í ár og því harðri 
baráttu um Íslandsmeistaratitilinn. 
Liðið er búið að vera á flugi síðan 
um mitt sumar í fyrra og hefur verið 
jafnbesta lið landsins síðan.

KR-liðið hefur ekki bætt miklu við sig en 
er þó komið með góðan framherja sem 

skiptir máli því liðið skoraði ekki mikið í 
fyrra.

„Ég held að KR-ingar verði gríðar-
lega öflugir í sumar. Þeir eru búnir að 
styrkja hópinn hjá sér en eru samt 
með sama kjarna,“ segir Óskar Hrafn 
Þorvaldsson, sérfræðingur Pepsi-
markanna, um KR.

„Ef KR bætir við sig einum sóknar-
manni í viðbót er þetta lið sem fólk 

þarf að taka alvarlega í baráttunni um 
titilinn.“

KOMNIR
Arnór S. Aðalsteins. 
frá Breiðabliki 
Garðar Jóhannsson 
frá Fylki 
Robert Sandnes frá 
Noregi 
Tobias Thomsen 
frá AB  
 
 
 

FARNIR
Andreas Albech  
til Sarpsborg 
Daði Bergsson  
í Þrótt R. 
Gunnar Gunnarsson 
Ingvar Þór Kale í ÍA 
Kristian Gaarde 
Kristinn Freyr 
Sigurðsson í GIF 
Sundsvall 
Rolf Toft 
Tómas Óli Garðarss.  
í Leikni R. 

Willum Þór Þórsson

Willum Þór Þórsson tók 
við KR-liðinu öðru sinni á 
ferlinum á síðustu leiktíð og 
reif það úr fallbaráttu og upp í Evrópusæti. 
KR-liðið hefur haldið áfram að vinna undir 
hans stjórn í vetur og lítur mjög vel út.

Þrír sem stólað er á
l	Stefán Logi Magnússon
l	Óskar Örn Hauksson
l	Tobias Thomsen

Besti og versti mögulegi árangur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

    Nú er ekki lengur hægt að skrá sig inn í netbanka 
Arion banka með auðkennislykli. Ef þú þarft 
aðstoð við að skrá þig inn verður þjónustuverið 
opið helgina 29. apríl til 1. maí milli 11 og 15. 
Síminn er 444 7000. 

Þjónustuverið
er opið um helgina
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SEAL HORNSÓFI
Stærð: 285X196cm
Verð: 245.000,-
TILBOÐSVERÐ: 220.500,-

DICE 4RA SÆTA LEÐURSÓFI
Breidd: 303cm
Verð: 285.000,-
TILBOÐSVERÐ: 256.500,-

ORLANDO TUNGUSÓFI
Stærð: 272X165cm
Verð: 209.000,-
TILBOÐSVERÐ: 177.650,-

CALE STÓLL
Verð: 15.900,-Verð: 15.900,-

TILBOÐSVERÐ: 10.335,-

LOUNGE STÓLL
Verð: 36.000,-Verð: 36.000,-

TILBOÐSVERÐ: 28.800,-
Verð: 118.000,-  Verð: 118.000,-  

TILBOÐSVERÐ: 88.500,-

STÆKKANLEGT BORÐ
Stærð: 190(230)X90cm
Verð: 138.000,-
TILBOÐSVERÐ: 124.200,-

 TILBOÐSDAGAR 
10-40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

CALE STÓLLCOE ARMSTÓLL

www.egodekor.is

SIDNEY SKÁPUR
Stærð: 140X45XH: 140cm
Verð: 169.000,-Verð: 169.000,-
TILBOÐSVERÐ: 152.100,-

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

Ego Dekor - Bæjarlind 12

CANNON TUNGUSÓFI
Stærð: 260X167cm
Verð: 205.000,-
TILBOÐSVERÐ: 164.000,-

FORREST SÓFABORÐ
Stærð: 80X80cm
Verð: 39.000,-
TILBOÐSVERÐ: 29.250,-

STÓLL 133-2
Verð: 15.900,-Verð: 15.900,-

TILBOÐSVERÐ: 9.540,-

STÓLL 133-2



AFSLÁTTUR
36%
XTRA TILBOÐ

GRAND PINNACLE
La-Z-Boy hægindastóll.
Ljósbrúnt áklæði.
Stærð: 88 × 93 × 109 cm

 79.990 kr.    
 124.990 kr.

25% 
AFSLÁTTUR
af öllum vörum* 
* Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum og meðan birgðir endast.

ÞRIGGJA DAGA

VEISLA

      

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Ísafjörður
Skeiði 1

LAU. TIL
MÁNUD.

Laugardagur

29. APRÍL
opið 1100-1700

Sunnudagur

30. APRÍL
opið 1300-1700

Mánudagur

1. MAÍ
opið 1200-1800

EASY
Hornsó�.  Ljósgrátt slitsterkt áklæði
Stærð: 305 × 220 × 95 cm. 
Aukahlutir: Hnakka og armpúði

 139.990 kr.    
 239.990 kr. AFSLÁTTUR

41%
EXTRA TILBOÐ

CASTELLO
Borðstofuborð. Ómeðhöndluð eik.
100 x 240 cm.

 89.990 kr.  
 179.990 kr.AFSLÁTTUR

50%
EXTRA TILBOÐ

ELLY
Þriggja sæta. Dökkgrátt slétt�auel. 
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

 39.990 kr.    
 89.990 kr. AFSLÁTTUR

55%
EXTRA TILBOÐ

 24.690 kr.   
 54.990 kr.

ELLY
Hægindastóll. 
Dökkgrátt 
slétt�auel.  5.995 kr.   11.990 kr.

MOSS
Borð -
stofu-
stóll. 
Svart
micro-
�ber 
áklæði og  
viðarlappir.

AFSLÁTTUR
55%
EXTRA TILBOÐ

AFSLÁTTUR
50%
EXTRA TILBOÐ

LOWELL
Eikar borðstofuborð. 
Stærð: 90 x 167 x 75 cm.

 34.990 kr.  
 49.990 kr.AFSLÁTTUR

30%
EXTRA TILBOÐ

COSTA 
Tungusó�. Hægri og vinstri tunga. 
Cobaco svart micro�ber áklæði. 
Stærð: 305 x 215/163 x 84 cm 

 239.990 kr.    
 349.990 kr. AFSLÁTTUR

31%
EXTRA TILBOÐ
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Landsvirkjun hefur um áratugaskeið 
starfrækt sumarvinnuflokka ungs 
fólks. Hóparnir sinna viðhaldi, 
uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
Landsvirkjunar og vinna jafnframt að 
ýmsum samstarfsverkefnum víða um 
land. Samvinna sumarvinnuflokka 
Landsvirkjunar og félagasamtaka, 
sveitarfélaga og stofnana hefur skilað 
sér í auknum umhverfisgæðum og betri 
aðstöðu til útivistar og ferðamennsku.

Í boði er vinnuframlag sumarvinnu-
flokka og flokksstjórn yfir þeim. Verkefnin 
lúta að ræktun, hreinsun, viðhaldi og 
öðrum umhverfisbótum ásamt ýmsum 
samfélagsverkefnum.

Óskað er eftir að samstarfsaðilar leggi fram 
vel skilgreind verkefni. Umsóknarform 
með nánari upplýsingum er að finna á vef 
Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María 
Guðjónsdóttir í síma 515 9000 og á 
netfanginu lettverk@landsvirkjun.is.

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 
2017. Umsóknarform er að finna  
á landsvirkjun.is.

Landsvirkjun auglýsir eftir 
samstarfsaðilum að verkefninu 
Margar hendur vinna létt verk 
sumarið 2017.

Hælisleitendur hafa 
nákvæmlega ekk-
ert að gera og mér 
datt í hug að setja 
upp vikuleg nám-
skeið fyrir börn 

og ungmenni úr þeirra hópi, í sam-
vinnu við Rauða krossinn. Oft komu 
í kringum fimmtán. Þau vissu öll að 
til greina kæmi að verkin yrðu sett 
á sýningu,“ segir Ásdís Kalman, 
myndlistarkennari og meistaranemi 
í Listaháskólanum.

Teiknuðu manneskjur í lausu lofti

Á sjálfsmynd einnar stúlku er enginn munnur. „Þessi stúlka talaði ekki neitt 
því enginn í hópnum skildi hennar tungumál,“ lýsir Ásdís. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sem mynd-
listarkennari 
skynjaði 
Ásdís Kalman 
óöryggið sem 
birtist í verkum 
barnanna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Ég hafði ákveðnar hugmyndir 
um verkefnið en það varð öðru-
vísi en ég bjóst við, enda átti 
ég í erfiðleikum með að koma 
hugsunum mínum til skila til 
barnanna. Fá þeirra skildu ensku 
og engin íslensku,“ lýsir Ásdís en 
segir verkefnið hafa snúist um að 
gefa börnunum tækifæri til að tjá 
sig og einnig að skapa vellíðan 
og öruggt umhverfi í smá stund. 
Ásdís telur einungis tvö ungmenni 
eftir á landinu sem tóku þátt í lista-
smiðjunum. „Ef börnin hættu að 
mæta vissi ég aldrei hvort það væri 
af því þau hefðu verið flutt út aftur 
eða væru komin í skóla. Sýningin 
snýst einmitt um það tómarúm 
sem þau voru í. Stundum var Ísland 
þriðja eða fjórða landið sem þau 
komu til, mörg vissu að það væri 
engin von en reyndu að halda áfram 
að lifa eins og aðrir.“

Sem myndlistarkennari skynjaði 
Ásdís óöryggið sem endurspeglaðist 
í verkum barnanna og fannst það 
átakanlegt. „Þau áttu í erfiðleikum 
með að klára myndirnar og þau 
teiknuðu manneskjur í lausu lofti 

eins og þær vantaði tengingu við 
jörðina.“

Sýningin er hluti af Barnamenn-
ingarhátíð og henni lýkur á morgun. 
Ókeypis er inn.
gun@frettabladid.is

Óvissa hælisleitandi 
barna endurspeglast 
í sýningu í anddyri 
Þjóðminjasafnsins. 
Myndverkin eru af-
rakstur listasmiðju 
sem Ásdís Kalman 
setti upp sem sjálf-
boðaliði í samvinnu 
við Rauða krossinn.

STUNDUM VAR ÍSLAND 
ÞRIÐJA EÐA FJÓRÐA 
LANDIÐ SEM ÞAU KOMU 
TIL, MÖRG VISSU AÐ ÞAÐ 
VÆRI ENGIN VON EN 
REYNDU AÐ HALDA ÁFRAM
AÐ LIFA EINS OG AÐRIR.
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Nú í apríl eru 30 ár síðan Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun. 
Flugstöðin hefur síðan þá verið hluti af góðu ferðalagi �ölda farþega á leið 
í frí til sólarlanda, �ölskylduferð í ævintýragarða eða viðskiptaferðir.

A F T U R  T I L  F O R T Í Ð A R  —  M Y N D A L E I K U R  I S A V I A
Myndir af þér á leið út eða þegar æ�ingjar taka fagnandi á móti þér eru líka
hluti af ferðalögunum. Kíktu í gömlu myndaalbúmin þín eða skoðaðu stafrænu 
myndirnar og sendu okkur myndir af því þegar þú og þínir fóruð í ferðalag. 
Þú gætir unnið ferð fyrir tvo á áfangastað að eigin vali frá Keflavíkurflugvelli.

—  H L U T I  A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I
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Þegar fréttir bárust af því 
að Landhelgisgæslan 
hefði stefnt norska rann-
sóknarskipinu Seabed 
Constructor til hafnar á 
grundvelli þess að það 

stundaði ólöglegar rannsóknir á hafs-
botni innan íslensku efnahagslög-
sögunnar kviknuðu spurningar um 
raunverulegar ástæður fyrir athöfnum 
skipsins vestur af Færeyjum.

Upphaflega skýringin var að verð-
mæta málma væri þar að finna og þau 
verðmæti ætlaði áhöfnin sér að endur-
heimta úr klóm Ægis, en þær skýringar 
taka ekki allir gildar. Spurningar hafa 
því vaknað um ferðir þýska skipsins 
þessa örlagaríku mánuði í upphafi 
stríðs, farm þess og áhöfn. Hvað er svo 
verðmætt að það réttlæti kostnaðar-
saman björgunarleiðangur að gömlu 
þýsku kaupskipi tæplega 80 árum eftir 
að því var sökkt?

Brot af stærri sögu
Þór Whitehead, prófessor emeritus 
við Háskóla Íslands, hefur ekki síst 
helgað sig rannsóknum á sögu Íslands 
í síðari heimsstyrjöldinni. Þór vinnur 
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Hópar manna fara ránshendi 
um heimshöfin og gera sér 
skipsflök að féþúfu. Hafa þeir 
verið kallaðir grafarræningjar 
fyrir vikið. Atburðir síðustu 
daga minna á örlagaríka tíma 
í sögu þjóðarinnar.

Forleikurinn  
að hernámi Íslands

Svavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is

þessa dagana að rannsóknum, meðal 
annars í skjalasöfnum í Þýskalandi, 
og hefur grennslast fyrir um skipið 
Minden í breskum og þýskum heim-
ildum, að beiðni Fréttablaðsins. Þór 
hefur reyndar þekkt nokkuð lengi til 
skipsins, því að það kom lítillega við 
sögu í bók hans Stríði fyrir ströndum, 
sem er annað bindi í ritröðinni Ísland 
í síðari heimsstyrjöld, og kom fyrir 
sjónir lesenda árið 1985.

Þór segir að ástæða sé til að athuga 
að örlög Minden séu ekki stakur og 

einangraður viðburður heldur hluti af 
mikilli atburðarás á hafinu suðaustur, 
norður og vestur af Íslandi – atburðarás 
sem hafi aukið mjög hernaðar mikil-
vægi Íslands og leitt til þess að Bretar 
komust að því að þeir yrðu að setja hér 
upp flota- og flugbækistöðvar.

„Það sem gerðist á hafinu á þessum 
tíma hefur því heilmikla þýðingu fyrir 
örlög okkar í stríðinu, því þetta tengist 
ákvörðuninni um hernám Íslands. 
Bretar sáu fljótlega að þeir höfðu 
ekki nægilega föst tök á sundunum á 

milli Grænlands, Íslands og Færeyja,“ 
útskýrir Þór. „Þeir og Þjóðverjar litu 
á þessi sund sem eins konar hlið að 
Atlantshafi vestanverðu og siglinga-
leiðum úthafsins.“

Þegar styrjöldin hófst í september 
1939 hafi hundruð þýskra kaupskipa, 
þar á meðal Minden, verið á siglingu á 
öllum heimsins höfum og mörg þeirra 
legið í höfnum hlutlausra ríkja, svo 
sem á Íslandi. Nokkrum dögum fyrr 
hafði þýska stjórnin sent þessum skip-
um fyrirmæli um að sigla sem hraðast 
heim eða leita hafna í vinveittum 
eða hlutlausum ríkjum. Vitað var að 
Bretar ætluðu að lýsa yfir hafnbanni á 
Þýskaland og stefndu auðvitað að því 
að hremma sem flest þýsk kaupskip.

Þór segir að hafnbannslínan svo-
kallaða hafi verið dregin um áður-
nefnd sund, því að ljóst var að um þau 
urðu flest þýsk kaupför sem stödd 
voru utan heimahafna að sigla til að 
brjótast heim. Fjöldi þessara skipa hafi 
síðan stefnt hingað norður í höf, mörg 
undir fölskum fána, og bresk beitiskip 
og síðar vopnuð farþegaskip reynt að 
elta þau uppi með misjöfnum árangri. 
Þessi eltingaleikur hafi staðið yfir fram 
á vor 1940 og til vitnis um hann séu 
flök allnokkurra þýskra kaupskipa á 
hafsbotninum út af landinu (sjá kort).

Þór nefnir að Þjóðverjar hafi einnig 
sent stór herskip um þessar slóðir 

ÞAÐ SEM GERÐIST Á
HAFINU Á ÞESSUM TÍMA
HEFUR ÞVÍ HEILMIKLA
ÞÝÐINGU FYRIR ÖRLÖG
OKKAR Í STRÍÐINU, ÞVÍ
ÞETTA TENGIST ÁKVÖRÐ-
UNINNI UM HERNÁM 

ÍSLANDS.

Þór Whitehead,  
prófessor 
emeritus við  
Háskóla Íslands

↣

� Farskipið Minden var 
aðeins eitt fjölmargra 
þýskra skipa sem var 
annaðhvort sökkt eða 
voru hertekin af Bretum á 
fyrstu árum heimsstyrjald-
arinnar. Kortið sýnir skýrt 
mikilvægi siglingaleiðanna 
við Ísland, en Bretar sáu 
fljótt að óumflýjanlegt 
væri að hafa bækistöð á Ís-
landi ef stjórn ætti að nást 

á þessu erfiða hafsvæði. 
Um miðjan nóvember 
1939 gættu fimm skip 
Grænlandshafs, önnur 
fimm voru á milli Íslands 
og Færeyja og fimm milli 
Færeyja og Hjaltlands. 

Heimild: Þór Whitehead, 
Stríð fyrir ströndum, Ísland í 
síðari heimsstyrjöld (kort á 
blaðsíðu 314).

Farskipið Minden, eitt fimm áþekkra kaupskipa, var í eigu Norddeutscher 
Lloyds, eins helsta skipafélags Þýskalands. Það var gufuskip, smíðað 1921, 
var 116,8 metrar að lengd, 4.165 smálestir, gekk 15 hnúta. Myndin er af einu 
þessara fimm skipa sem bar nafnið Porta. MYND/WIKIPEDIA
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til árása vestur í hafi en þessum 
þætti í sjóhernaðnum hafi lokið vorið 
1941, þegar Bretar voru loks komnir 
með aðstöðu í Hvalfirði og sátu fyrir 
Bismarck á Grænlandssundi og upp 
hófst eltingaleikur sem endaði með 
því að þeir sökktu risabryndrekanum 
suður í hafi.

Ágengir brotajárnssafnarar
En hver er líklegasta skýringin á því að 
breska fyrirtækið gerir út stórt rann-
sóknarskip til þess að endurheimta 
verðmæti úr Minden? Þetta er spurn-
ingin sem brennur á allra vörum; hvað 
er svo verðmætt um borð í gömlu 
þýsku flutningaskipi, sem sökkt var 
fyrir 78 árum, sem réttlætir gríðarleg 
fjárútlát?

„Mér sýnist að nauðsynlegt sé að 
setja þetta mál í samhengi við það sem 
hefur verið að gerast á síðustu árum 
víða um höf,“ segir Þór. „Það er orðið 
heilmikið vandamál hvernig brota-
járnssafnarar fara ránshendi um skips-
flök. Það hefur verið talsverð umræða 
um þetta í fjölmiðlum, sérstaklega í 
Bretlandi og Hollandi. Umræðan náði 
hámarki í fyrra, þegar Hollendingar 
hugðust minnast um 1.150 manna 
sem fórust á þremur herskipum 1942 
í innrás Japana í Indónesíu, sem þá var 
hollensk nýlenda. Skipin höfðu fund-
ist undan Jövu skömmu eftir alda-
mótin og nú var verið að undirbúa að 
kafa niður í þau með skjöld til minn-
ingar um hina látnu. Þá kom í ljós að 
skipin voru að stærstum hluta horfin. 
Þegar að var gáð, átti það sama við um 
þrjú bresk herskip og bandarískan 
kafbát sem Japanir höfðu einnig sökkt 
í þessum átökum. Þetta var talið stór-
hneyksli og ríkisstjórnir fyrirskipuðu 
rannsókn á málinu enda litið á þetta 
sem grafarrán. Brotajárnsræningjar 
virðast alls staðar fara eins að, þeir 
rífa skipin í sundur eða sprengja þau 
jafnvel og hirða alla fémæta málma,“ 
segir Þór og bætir við að það sé ekki 
síst í vélarrúmum sem verðmæti sé að 
finna; málma eins og kopar og látún.

Þór segir að í tengslum við Jövu-
hneykslið hafi líka komið fram að 
„hrægammar hafi kafað niður í bresku 
bryndrekana miklu Prince of Wales 
(sem Churchill sigldi á til Hvalfjarðar 
eftir fund með Roosevelt Bandaríkja-
forseta á Nýfundnalandi) og Repulse, 
sem Japanir sökktu norður af Singasem Japanir sökktu norður af Singa-
púr 1942, en það var einn mesti skips-
skaði Breta í styrjöldinni.“

Ekki nóg með það, ræningjar 
höfðu líka lagst á þrjú bresk herskip í 
Norðursjó sem lágu undan ströndum 
Hollands, og einnig herskip sem sukku 
1916 í mestu sjóorrustu fyrri heims-
styrjaldar sem kennd er við Jótlands-
síðu.

„Það sem komið hefur fram í 
fréttum um umsvif norska skipsins 
Seabed Constructor við þýska skipið 
Minden sýnist mér allt falla að þeirri 
mynd sem dregin hefur verið upp af 
þessum atgangi í Norðursjó og austur 
í höfum. Sagt er að skipsmenn hafi 
verið byrjaðir að rífa skipið í sundur 
þegar þeir voru truflaðir við verkið af 
Landhelgisgæslunni. Þetta hljómar 
kunnuglega og spurningin er sú, hvað 
þeir voru búnir að hala um borð til 
sín, þegar þeir voru kvaddir til Reykja-
víkur,“ segir Þór.

Þór spyr hvort ekki sé rökrétt að 
ætla að flakaránin séu að færast norður 
í Atlantshafið miðað við það sem gerst 
hafi annars staðar. Að vísu sé dýpið hér 
sjálfsagt miklu meira en austur í höfum 
og í Norðursjó, en tæknin sé væntan-
lega komin á það stig 

SKJÖL ÚTGERÐARFÉLAGS-
INS UM MINDEN LIGGJA 
ANNARS DJÚPT GRAFIN 
Í GÖGNUM ÞESS Í RÍKIS-
SAFNINU Í HAMBORG. ÞAÐ 
VÆRI ÞVÍ VEL HUGSAN-
LEGT AÐ HÆGT VÆRI AÐ
FÁ ÞAR NÁKVÆMA FARM-
LÝSINGU, EF MEÐ ÞYRFTI.

með flotafána sínum en drógu hann 
jafnskjótt niður aftur, líklega þegar 
þeir fundu að skipið var að síga í sjó. 
Skipverjum af Minden var bjargað 
um borð í Calypso og annað breskt 
beitiskip, Dunedin, sem þá var komið 
á vettvang. Þegar dróst að kaupfarið 
sykki, hófu Bretar skothríð á mann-
laust skipið, eins og iðulega gerðist, 
enda ljóst að því yrði ekki bjargað.

„Þetta var eins konar sjónarspil, 
því að ljóst var að skipinu yrði ekki 
bjargað en Bretarnir vildu vísast geta 
hreykt sér af því að hafa sökkt því 
endanlega. Eins var þetta æfing fyrir 
fallbyssuskytturnar og mannskapur-
inn fékk útrás. Það var bæði þreytandi 
og leiðinlegt starf að vera á norður-
vakt,“ segir Þór.

Ekki nasistafjársjóður
Í bókinni Die deutsche Handelsflotte 
1939-1945, eftir Ludwig Dinklage, 
segir af raunum Minden. Að sögn Þórs 
er þetta grundvallarrit um þýska kaup-
skipaflotann, og frásögnin skýrir ýmis-
legt um ferðir Minden umfram það 
sem hér hefur komið fram í fréttum.

Skipið fékk eins og önnur þýsk far-
skip sent áðurnefnt skeyti með fyrir-
mælum yfirvalda í Berlín nokkrum 
dögum fyrir upphaf styrjaldarinnar. 
Bókarhöfundurinn, Dinklage, segir 
að spyrja megi af hverju skipstjór-
inn, Olthaus að nafni, sigldi þá ekki 
rakleiðis til Þýskalands í stað þess að 
halda áfram ferðinni til Ríó. Svarið sé 
að samkvæmt sérstökum fyrirmælum 
þýskra yfirvalda hafi skipið átt að sigla 
sína leið þar sem það bar farm er gaf 
af sér gjaldeyristekjur, og þar að auki 
hafi það verið að koma til hafnar í 
Ríó, þegar viðvörunarskeyti barst. 
Auk þess þurfti skipið augljóslega að 
að taka birgðir af kolum og olíu fyrir 
heimferðina.

Dinklage segir að strax við kom-
una til Ríó hafi verið byrjað að ferma 
skipið, en Þór telur lýsingar hans á 
farminum ekki benda til að þar hafi 
verið um að ræða neinn nasista-
fjársjóð sem leitarmenn um borð í 
Seabed Constructor hafi getað verið 
á höttunum eftir í flaki Minden.

„Bókarhöfundurinn segir að 
skipið hafi í fyrsta lagi verið fermt 
með stykkjavöru, sem svo er kölluð, 
en hana átti að sigla með til Suður-
Afríku. Þessi varningur eða einhver Afríku. Þessi varningur eða einhver 
hluti af honum virðist hafa verið í 
breskri eigu eins og hér mun hafa 
komið fram í fréttum. Í öðru lagi tók 
Minden við vörum sem átti að flytja 
til Hamborgar og umskipa þar og 
flytja til Austurlanda fjær.

„Nú veit maður svo sem ekkert 
hvers konar verðmæti geta verið 
flokkuð undir þeim hversdaglegu 
heitum ,,stykkjavara“ og ,,umskip-
unarvarningur“, en mér finnst samt 
ótrúlegt að bókarhöfundurinn hefði 
ekki notað öllu sterkari orð um farm, 
sem hefði verið þess virði að kafa 
eftir niður á hafsbotn á Atlantshafi 
tæpum áttatíu árum síðar,“ segir 
Þór. „Skjöl útgerðarfélagsins um 
Minden liggja annars djúpt grafin í 
gögnum þess í ríkissafninu í Ham-
borg. Það væri því vel hugsanlegt 
að hægt væri að fá þar nákvæma 

farmlýsingu, ef með þyrfti.“

Kol og olía
Í bók Dinklage er brottför 

Minden frá Ríó lýst þann-
ig: „Hinn 6. september 

1939 skipaði 
þ ý s k a 

sendiráðið í Ríó svo fyrir að Minden, 
sem hafði verið ferðbúið í nokkra 
daga, skyldi láta tafarlaust í haf. Það lét 
úr höfn með 1.052 tonna kolaforða og 
50 lestir af dísilolíu. Stuttu fyrir brott-50 lestir af dísilolíu. Stuttu fyrir brott-50 lestir af dísilolíu. Stuttu fyrir brott
för komu tveir menn frá fyrirtækinu 
Stolze og Co. og einn starfsmaður 
Banco Germanico og vildu sigla með 
skipinu sem farþegar til Þýskalands.“

Nöfn farþeganna koma ekki 
fram í bókinni. Banco Germanico 
var dótturfyrirtæki þýskra banka, fyrirtæki þýskra banka, f
Dresdner Bank og DarmsDresdner Bank og DarmsDresdner tädter und 
Nationalbank, og starfaði í Suður-
Ameríku.

„Mér sýnist frásögnin bera með sér 
að mennirnir þrír hafi birst óvænt og 
fyrirvaralaust við brottför og fengið 
að fljóta með skipinu. Engin tengsl 
eru nefnd við yfirvöld eða við brott-eru nefnd við yfirvöld eða við brott-eru nefnd við yfirvöld eða við brott
fararskipun sendiráðsins,“ segir Þór 
og telur nánast engar líkur á því að 
farþegarnir hafi haft með sér í þessa 
áhættusömu heimsiglingu einhver 
þau verðmæti sem ýtt gætu undir 
fjársjóðsleitarleiðangur á hafsbotni 
árið 2017. „Slíkur leiðangur hefði 
heldur tæplega hafist á því að rífa í 
sundur botn Mindens að viðteknum 
hætti hrægamma á höfunum,“ bætir 
Þór við.

Kínverjar meirihluti áhafnar
„Áhugavert er að sjá í bók Dinklage 
að 36 Kínverjar voru í áhöfn Minden 
þegar því var sökkt, en alls voru skip-
verjar líklega um 50. Kína var hlut-verjar líklega um 50. Kína var hlut-verjar líklega um 50. Kína var hlut
laust ríki í styrjöldinni á þessum tíma. 
Sagt er að kínverska sendiráðið í Liver-
pool hafi strax tekið þá undir sinn 
verndarvæng þegar þeir voru settir á 
land í hafnarborginni,“ segir Þór.

„Bretar hafa eflaust tekið þessa 
menn í sína þjónustu, á meðan 
þýsku skipverjarnir voru sendir í 
gæslubúðir vestur til Kanada, en 
af vistinni þar fór gott orð á meðal 
Þjóðverja. Kínverjar og Indverjar 
voru allfjölmennir í evrópska kaup-
skipaflotanum á þessum tíma í lág-
launuðum undirmannastörfum, til 
dæmis voru um 20.000 Kínverjar í 
breska farskipaflotanum á stríðs-
árunum og þúsundir þeirra fórust í 
árásum Þjóðverja.“

Fyrsti stríðsreki á Íslandi
Í bók Þórs, Stríð fyrir ströndum, má 
lesa að Morgunblaðið greindi frá því lesa að Morgunblaðið greindi frá því 
21. október 1939 að brak úr Minden 
hafi rekið á fjörur á Suðurlandi; þ.e. á 
Meðallandsfjörur:

„Þá sagði hreppstjóri, að fundist 
hefði spjald af hurð með áletrun „2. 
offizier“ – á þýsku. Ekki vissi hrepp-
stjóri til þess, að nein önnur merki 
hefði sjest á brakinu, en hann hafði 
heyrt, að bjarghringur hefði fundist á 
Steinsmýrarfjöru, en vissi þó ekki full 
deili þess. Átti þá Morgunblaðið tal 
við Halldór Davíðsson bónda á Syðri 
Steinsmýri og sagði hann það rjett 
vera, að í brakinu sem fanst á fjörun-
um hafi verið tveir bjarghringir með 
áletruninni; „Minden – Bremen“.“

Þór skrifar í bók sinni að „slíkir 
rekar urðu senn óteljandi, en þetta 
var hinn fyrsti, sem greint var frá 
í íslenskum dagblöðum. Íslend-
ingar höfðu ekki lengi þurft að bíða 
verksummerkja um sjóhernaðinn á 
norðurslóðum.“

„Og enn hefur Minden minnt á 
sig og örlög sín,“ segir Þór að lokum. 
„Nú vegna þess að einhverjir ókunn-
ir menn í Bretlandi hafa þóst reikna 
það út að þar væri að finna hvalreka 
fyrir sig og sína.“

Skip huldufélags fært til  
hafnar vegna „rannsókna“
�  Vera norska rannsóknarskipsins 

Seabed Constructor á af-
mörkuðu svæði 120 sjómílur 
suðvestur af landinu vakti at-
hygli Landhelgisgæslunnar um 
mánaðamótin mars/apríl – en 
skipið sigldi úr höfn í Reykja-
vík 22. mars og hélt að flaki 
Minden.

�  Skipið er í eigu norska fyrir-
tækisins Swire Seabed en er 
leigt af fyrirtækinu Advanced 
Marine Services, fyrirtæki sem 
litlar opinberar upplýsingar eru 
um. Það er sérstaklega útbúið 
til rannsókna neðansjávar og er 
búið kafbátum til slíkra rann-
sókna.

�  Leiga á jafn vel útbúnu rann-
sóknarskipi í Noregi hleypur á 
milljónum dag hvern og ljóst 
að þá daga sem það varði innan 
íslenskrar lögsögu hleypur 
kostnaðurinn á tugum eða 
hundruðum milljóna.

�  Landhelgisgæslan fékk lítil eða 
engin svör um erindi skipsins í 
fyrstu, og stefndi því til lands 7. 
apríl vegna gruns um ólöglegar 
rannsóknir.

�  Málið sneri að því hvað er leyfi-
legt innan 12 mílna landhelgi 
Íslands og efnahagslögsögunnar 
sem liggur utan hennar.

�  Fyrsta skýringin sem fékkst á 
veru skipsins var að verið væri að 
að bjarga verðmætum málmum 
úr því, og engar aðrar upp-
lýsingar hafa verið gefnar síðar af 
áhöfn þess.

�  Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu tók við rannsókn málsins 
eftir að skipið kom til hafnar í 
Reykjavík.

�  Þegar Landhelgisgæslan færði 
skipið til hafnar hafði áhöfnin 
þegar byrjað að rífa flakið. Tveir 
menn frá Landhelgisgæslunni 
voru um borð í Seabed Con-
structor þegar því var siglt út úr 
íslensku lögsögunni.

�  Umhverfisstofnun upplýsti eftir 
að skipið var farið frá Reykjavík 
og úr íslenskri lögsögu að ekki 
mætti hrófla við skipsflakinu 
nema með sérstöku leyfi stofn-
unarinnar. Þetta byggir á lögum 
um hollustuhætti og mengunar-
varnir. Advanced Marine Services 
hefur ekki sótt um slíkt leyfi.

↣

Breska beitiskipið HMS Calypso varð á vegi þýska farskipsins Minden, en áhöfnin sökkti skipinu sjálf. Farmur skipsins skipti engu – öllum skipum skyldi sökkt að fyrirmælum heryfirvalda. MYND/WIKIPEDIA

að það sé ekki fyrirstaða, ef fengurinn 
teljist nógu verðmætur.

Þegar Þór er spurður, hvort ekki sé 
hugsanlegt að bresku aðilarnir sem 
voru með Seabed Constructor á leigu 
hafi verið á höttunum eftir einhverj-
um verðmætum úr farmi skipsins 
eða farangri farþega, telur hann það 
ósennilegt. Almenn lýsing á farmi 
Minden og farþegum bendi ekki til að 
þar sé að leita ástæðu leiðangursins. Í 
undirstöðuriti um þýska kaupskipa-
flotann í stríðinu komi ekkert fram 
sem renni stoðum undir slíkt, en þó 
sé þar vikið að verðmætum förmum 
í öðrum skipum.

Sökkt í sæ
Það sem Þór segir um síðustu för 
Minden svarar ýmsum spurningum 
um skipið, áhöfn þess og ferðir. Þó um skipið, áhöfn þess og ferðir. Þó 
vakna óneitanlega nýjar spurningar 
einnig.

Farskipið Minden, eitt fimm 
áþekkra kaupskipa, var í eigu Nord-
deutscher Lloyds, eins helsta skipa-
félags Þýskalands. Það var gufuskip, 
smíðað 1921, var 116,8 metrar að 
lengd, 4.165 smálestir, gekk 15 hnúta. 
Minden var í förum á milli Þýskalands, 
Suður-Ameríku og Suður-Afríku og var 
eitt þeirra mörgu skipa sem reyndu 
að brjótast heim í trássi við hafnbann 
Breta frá Rio de Janeiro í Brasilíu. 
Breska beitiskipið Calypso, sem var 
eitt norðurgæsluskipa Breta, stöðvaði 
Minden 24. september 1939 undir 
hollenskum fána vestur af Færeyjum. 
Áhöfn Minden yfirgaf skipið í björg-
unarbátum en opnaði áður botnloka 
þess og gerði aðrar ráðstafanir til að 
sökkva því í samræmi við fyrirmæli 
frá þýskum yfirvöldum.

Síðasta verk skipverjanna var að 
skipta hollenska fánanum út fyrir 
þann þýska, og sýna þannig sitt rétta 
andlit. Hins vegar fóru tveir Bretar úr 
áhöfn Calypso um borð, drógu fán-
ann niður, flögguðu 
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AFMÆLISTILBOÐ 
Í ELKO SKEIFUNNI

FJÖLDI GLÆSILEGRA AFMÆLISTILBOÐA ALLA HELGINA
TILBOÐIN GILDA EINGÖNGU Í VERSLUN ELKO Í SKEIFUNNI – 1 STK. Á MANN

PAVILION   
  HP14AL171NO

Vinnsluminni
4GB DDR4 2133MHz 

FHD
1920x1080

Rafhlaða
Endist í allt að 9 klst.

Þyngd
Aðeins 1,49 kg

Örgjörvi
Intel i3-7100U 

2 kjarna 2,4GHz 

Harður diskur
256GB SSD

15,6”

74.995

46.995

Verð áður 99.995

Verð áður 64.995

HP14AL171NOHP14AL171NO

25%
afsláttur

SNJALLSJÓNVARP UHD HDR
•  65” Samsung snjallsjónvarp með 1600 PQI myndvinnslu
•  Boginn skjár og Ultra HD uppskölun bætir upplifunina

  UE65KU6685XXE

65”

eða 19.365 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. vaxtalaust kortalán - Alls 232.375 kr. - ÁHK 10,7%eða 19.365 kr. á mánuðieða 19.365 kr. á mánuði
m.v. 12 mán. vaxtalaust kortalán - Alls 232.375 kr. - ÁHK 10,7%
m.v. 12 mán. vaxtalaust kortalán - Alls 232.375 kr. - ÁHK 10,7%

219.995

20%
afsláttur

12 stk.25 stk.

Verð áður 274.995

HLJÓÐSTÖNG
•  Passar undir 55” sjónvörp
•  Þráðlaus tenging við Bluetooth sjónvörp

LGSH8

Þráðlaus bassahátalari OPTICAL
AUX

420W15 stk.

175
cm

KÆLI- OG FRYSTISKÁPUR
•  172 lítra kælir með 3 glerhillur og flöskuhillu
•  2 stórar grænmetisskúffur og 3 hillur í hurð
•  80 lítra frystir með 2 skúffur og eina hillu
•  NoFrost skápur og með viftu í kælinum

CN228220

A+ 172 80
Orkuflokkur Lítra kælir Lítra frystir

25%
afsláttur

A+ 172 80172 80172 80172 80

55.995
Verð áður 74.995

20 stk.

ÖRBYLGJUOFN
•  800W ofn sem tekur 23 lítra
•  Rafstýrður með stafrænt viðmót
•  Auto kerfi og afþýðing
•  27 cm snúningsdiskur

K23MSB16E

11.995
800

Vött
23
Lítra

Verð áður 17.995

35%
afsláttur

40 stk.

TÖLVUSKJÁR-LED 
•  27” LED baklýstur skjár
•  Upplausn 1920x1080. 5 m/s í viðbragðstíma
•  HDMI og VGA tengi 

PH273V5LHSB  

27”

23.995
Verð áður 34.995

Upplausn 1920x1080. 5 m/s í viðbragðstímaUpplausn 1920x1080. 5 m/s í viðbragðstíma

31%
afsláttur

Opið laugardag 11-18 og sunnudag 12-18

3.495
Verð áður 12.995

1.995
Verð áður 6.495

73%
afsláttur

40 stk.

40 stk.

28%
afsláttur

40 stk.

69%
afsláttur

PS4MARVELPINB

PS4SNIPERE4



Vigdís Finnbogadóttir 
býr enn í sama húsi 
þar sem hún stóð 
á svölum úti sum-
arið 1980, nýr forseti 
Íslands.

„Nei, ekki vera að fara úr skónum 
því hér er allt svo franskt,“ fer Vigdís 
fram á þegar blaðamaður kemur í 
heimsókn. Það er satt, það er heim-
ilislegt um að litast. Í eldhúsinu eru 
nýleg frönsk tímarit, á forsíðunum 
er fjallað um forsetakosningar þar í 
landi.

Vigdís býður upp á kaffi og segist 
vilja hafa það sterkt. Það er kveikt á 
útvarpinu. Vigdís fylgist grannt með 
gangi mála. 

Hvert sem litið er má sjá myndir 
af barnabörnunum. Þau eru orðin 
fjögur.

„Kannski fimm ef ég er talin með,“ 
segir Vigdís. „Tvisvar verður gamall 
maður barn,“ segir hún og grípur til 
þessa forna máltækis.

Að baki máltækinu liggur sú hugs-
un að þegar við eldumst verðum við 
aftur eins og börn, öðrum háð. En 
kannski líka að þá kunnum við betur 
að meta það einfalda í lífinu. Grípum 
kjarnann, það sem máli skiptir.

Þótt Vigdís sé orðin 87 ára gömul 
er öllum ljóst sem hana þekkja að 
hún er engum háð. Hún sýnist full 
orku og sinnir sínum helstu ástríðum 
og áhugamálum. Ræktun tungunnar, 
þörfinni fyrir þekkingu á erlendum 
tungumálum til að skilja heiminn, 
verndun náttúrunnar, leikhúsinu 
og qigong sem hún hefur stundað í 
áratugi.

Vigdís hefur gegnt starfi vel-
gjörðarsendiherra Menningarmála-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna 
(UNESCO) í tungumálum frá árinu 
1998 og er reyndar fyrsti opinberi 
talsmaður tungumála í heiminum.

Veröld – hús Vigdísar, sem helgað 
verður kennslu, rannsóknum og 
viðburðum sem tengjast erlendum 
tungumálum og menningu, var form-
lega opnað á sumardaginn fyrsta og 
á sama tíma var opnuð sýning sem 
snýr að störfum og hugðarefnum 
Vigdísar sem er traustur bakhjarl 
hússins. Í framtíðinni á að vera hægt 
að kynna sér sem flest tungumál 
heimsins.

Byggingin mun hýsa Vigdísar-
stofnun – alþjóðlega miðstöð tungu-
mála og menningar, sem starfrækt 
er á grundvelli samkomulags milli 
íslenskra stjórnvalda og UNESCO.

„Auður Hauksdóttir á allan heiður 
af stofnuninni,“ segir Vigdís ákveðin 
og nefnir fjölbreytta starfsemi hússins 
en í því er aðstaða fyrir fyrirlestra og 
ráðstefnur, aðstaða fyrir fræðimenn 
og til kennslu og rannsókna.  „Ég var 
þar fyrr í dag með Susönu Rinaldi, 
frægri argentínskri söngkonu. Hún 
er velgjörðarsendiherra eins og ég. 
Hún tók nokkra tóna í fyrirlestrar-
salnum sem er músíksalur líka og 
það var undursamlegt að hlusta á. 
Auður hefur gert þetta allt saman. Ég 
er aðeins traustur bakhjarl.“

Hún hefur sett fram fallega 
Rosen dahl postulínsbolla, skreytta 
myndum úr ævintýrum H.C. Ander-
sens. Hún hellir upp á kaffið beint 
á álbrúsa sem hún notar mikið og 
vissulega er það sterkt en bragðgott.

Talið berst að ofgnótt upplýsinga á 
ensku á netinu. „Allur þessi mokstur 
á enskum upplýsingum hlýtur að 
hafa áhrif á það hvernig við hugsum,“ 
segir Vigdís og segir sýn fólks bindast 
við fábreytta miðla. „Við fáum ekki 
nógu víða sýn. Við setjum okkur ekki 
mikið í samband við fleiri tungumál, 
fleiri menningarheima,“ bendir hún 
á. „Því fleiri tungumál sem maður 
getur sett sig í samband við hugar-
farslega, því betra. Ég tala ekki ítölsku 
eða færeysku. En ég get lesið þessi 
tungumál, náð einhverjum skilningi. 
Það er mikilvægt að reyna að skilja,“ 
segir hún.

Varðandi þessa viðleitni, að reyna 
að skilja, hefur hún heyrt af sýrlensku 
bræðrunum Mohamed Kouwatli og 
Yossed Kouwatli, sem eru fjórtán 
og fimmtán ára gamlir og smíða 
orðabók sem á að aðstoða innflytj-
endur og Íslendinga við að skilja 
hver annan? „Þetta er kjarni málsins 
í dag, ef ég á að segja eins og er, svona 
framtak er einstakt, þetta eru fyrir-
myndir,“ segir Vigdís og segir þessa 
dáð strákanna líka merki um hvers 
ungmenni eru megnug. Það megi 
byrja að kenna þeim miklu fyrr og 
miklu meira. „Við byrjum ekki nógu 
snemma, það er mjög óhentugt og 
hálfgert slys að byrja til dæmis ekki 
að kenna dönskuna fyrr á meðan 
börnunum gæti þótt hún svo afar 
skemmtileg. Enda var miklu betri 
kunnátta í gamla daga. Þá lásu börn 
danskar myndasögur, aðallega And-
ers And. Síðan finnst mér vanta að 

nota sjónvarpið sem kennslutæki í 
ýmsum greinum, jafnvel að gera það 
að eins konar opnum háskóla,“ segir 
Vigdís sem vakti einmitt athygli fyrir 
frönskukennslu í Ríkissjónvarpinu á 
árunum 1970-71.

„Allir krakkar horfðu í þá daga á 
þessa þætti í sjónvarpinu af því að 
þeim fannst skemmtilegt að spreyta 
sig á frönsku. Seinna þegar ég fór í 
heimsóknir út á land, þá heilsuðu 
krakkarnir mér á frönsku: Bonjour, 
Vigdise, où est Gerard?“

Ég veit að á meðal fyrstu dagskrár-
efna Ríkisútvarpsins var tungumála-
kennsla. Menn gátu meira að segja 
sent inn stíla. Kennarinn sat einhvers 
staðar úti í bæ og leiðrétti og sendi til 
baka,“ segir Vigdís.

En nú eru krakkar yfir sig hrifnir 
af norskum þáttum sem heita Skam 
og eru farnir að sletta og skammast á 
norsku. Drit kul, fy faen og dritsæk … 
svo ég skammist aðeins á norsku. 
Hefur þú ekki séð Skam? „Nei, ég er 
á erlendu stöðvunum á kvöldin að 
horfa á fréttir eða í tölvunni. Er þetta 
ekki eitthvert næturgöltur, eða? En 
ég hef nú samt lesið um þessa þætti, 
Skam, best ég horfi bara á næsta 
þátt,“ segir hún og brosir.

Hún segist ekki vilja dæma um 
hverjar séu helstu hætturnar sem 
steðji að íslensku máli. „Það þarf 
að byrja á því að stafræna íslenska 
tungu. Eiríkur Rögnvaldsson, prófess-
or í íslensku, er í því mikilvæga verk-
efni. Síðan þarf að hvetja ungt fólk til 
að varðveita íslenskuna. Ég hef verið 
að reyna að kenna barnabörnunum 
að heilsa og kveðja. Ég segi við þau 
að ef þau segja hæ og bæ, þá geti þau 
alveg eins sagt voff, voff. Það sé merk-
ingarlaust. Við megum alls ekki týna 
þessum fallegu orðum við að heils-
ast og kveðjast, komdu sæll og vertu 
blessaður. Ég er búin að segja þeim 
þetta svo oft að þau segja: Amma er 
komin, það má ekki segja hæ og bæ. 
Svo gleyma þau sér og segja bæ,“ segir 
hún og hlær.

Hvaða væntingar hefur hún til 
Veraldar? „Ég vil að sjálfsögðu gera 
Veröld heimsfræga. Við erum á stiklu 
milli tveggja heimsálfa, Ameríku og 
Evrasíu. Við getum sent út menning-
arskilaboð um hve tungumál heims-
ins eru mikilvæg og menningin sem 
þau skapa. Við erum hér 330 þúsund 
manns sem tölum eldgamalt mál og 
búum við metnað til að varðveita 
tungumálið.

Tungumál varðveita alla menn-
ingu. Mál er manns aðal. Allt er búið 
til í orðum í heimi manna. Það eru til 
um 6.700 tungumál í heiminum, sum 
þessara tungumála eru í hættu. Við 
þurfum að vera mjög meðvituð um 
íslenska tungu því ef hún glatast þá 
glötum bæði við og veröldin arfinum 
sem henni fylgir. Við erum þekkt í 
heiminum fyrir menningararf okkar 
sem tengist tungumálinu. Á meðan 
aðrir voru að skrifa á latínu vorum 
við að skrifa á íslenskri tungu. Ég 
hef alltaf stutt mig við þennan arf. 
Ég halla mér að Snorra Sturlusyni 
eins og hann sé minn mesti vinur og 
krydda oft mál mitt í útlöndum með 
sögum hans.  

Það er ein æfing sem við gerum 
alltaf í qigong og snýst um að kyrra 
hugann,“ segir Vigdís og teygir hend-
urnar upp og snýr lófum að höfði. 
„Maður leggur hendurnar svona yfir 
höfuðið og biður hugann að kyrra 
sig. En til þess, þá þarf orð. Hugurinn 
hlýðir aðeins, hafir þú orð,“ segir 
Vigdís og minnir þannig á að það 
er miklu fleira í hættu þegar tungu-
mál tapast en að fólk geti ekki haft 
samskipti sín á milli. Innra samtalið 
glatist einnig og þar með sjálfsvitund 
og skilningur.

Segjum sem svo að ráðamenn sinni 
þessu verkefni ekki. Hvað þá? „Þá er 
hætt við að hér vaxi upp þjóð sem 
kann ekki á fortíð sína. Það sem 
bjargaði íslensku máli forðum daga 
var þegar Biblían var þýdd á íslensku 
á sextándu öld. Guð talaði við okkur 
á íslensku. Nú þarf tæknin að tala við 
okkur á íslensku.“

Hún líkir oft tungumálum við 
veggteppi. „Afar litríkan stóran vef 
sem heillar með ótal blæbrigðum 
sínum. Ef tungumál glatast, þá hverf-
ur litur úr teppinu og það verður grá-
leitara, slitið og lúið.“ 

Vill gera Veröld heimsfræga
Vigdís vill nýta sjónvarp til kennslu í ýmsum greinum. „Jafnvel að gera það að eins konar opnum háskóla,“ segir hún. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Amma er komin! 
Það má ekki segja 
hæ og bæ.“ Þetta 
segja barnabörn 
Vigdísar Finnboga-
dóttur sem kennir 
þeim að slík kveðja 
sé jafn merkingarlaus 
og að segja voff, voff. 
Hún vill nýta sjón-
varpið til kennslu í 
ýmsum greinum.  

GUÐ TALAÐI VIÐ OKKUR Á 
ÍSLENSKU. NÚ ÞARF TÆKN-
IN AÐ TALA VIÐ OKKUR Á 
ÍSLENSKU.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

ford.is
Komdu og tryggðu þér glænýjan sjálfskiptan Ford Fiesta 5 dyra 
með 300.000 króna afslætti!

Ford Fiesta er sumarlegur og skemmtilegur bíll. Mest seldi bíll í Evrópu 
�ögur ár í röð. Fyrir því eru góðar ástæður. Ríkulegur staðalbúnaður, 
lo�kæling, Bluetooth samskiptakerfi, fimm stjörnu öryggi, 
hagstætt verð og lágur rekstrarkostnaður. Fiesta höfðar til þeirra sem 
vilja eiga �örugar stundir undir stýri og þeirra sem vilja sparneytinn og 
öruggan bíl.

Tilboðið gildir út aprílmánuð og nær til bíla sem til eru á lager og afhendast fyrir mánaðarmótin.

Ford Fiesta – sjálfskiptur, 100 hestöfl
GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ! OPIÐ

12-16
Í DAG
REYKJAVÍK OG AKUREYRI



Skammt frá gamla Elliða-
vatnsbænum, því gamla 
höfðingjasetri og einu af 
elstu steinhúsum landsins, 
stendur fallegt timburhús 
rétt ofan við vatnið á milli 

hárra trjáa. Það er farið að vora, í 
fjarska heyrist í lóunni og andapar 
sem lengi hefur haft þarna sumar-
setu vappar um túngarðinn þar 
sem lítil kanínufjölskylda á sér líka 
heimkynni. En í húsinu býr Unnur 
Þóra Jökulsdóttir, rithöfundur og 
landskunnur heimshornaflakkari 
ásamt dótturinni Öldu Áslaugu og 
eiginmanninum Árna Einarssyni, 
forstöðumanni Náttúrurannsókna-
stöðvarinnar við Mývatn. Nýverið 
sendi Unnur frá sér bókina Undur 
Mývatns þar sem hún segir frá 
undraheimum vatnsins og sveitar-
innar en bókin er prýdd vatnslita-
myndum eftir Árna.

Unnur tekur brosandi á móti 
okkur, býður inn í bjarta og hlý-
lega stofuna og angan af rjúkandi 
kaffi fyllir loftið. „Hér hef ég búið í 
bráðum tuttugu ár og hef líkast til 
hvergi búið lengur á sama staðnum 
enda er þetta paradís á jörð,“ segir 

Unnur og brosir. „Ég var hérna fyrst 
þegar ég var innan við tvítugt og fékk 
vinnu við landvörslu. Bjó þá í litlum 
bústað sem stóð hér rétt fyrir neðan 
en er nú löngu horfinn og þá bjó 
apótekari hér í húsinu. En það hefur 
svona alltaf togast á í mér sveita-
stelpan og borgarbarnið svo það 
hentar mér ákaflega vel að búa hér 
og njóta þess besta sem hvort tveggja 
hefur að bjóða.“

Fornleifabarn
„Ég er alls staðar af á landinu. Blanda 
af öllum fjórðungum en tengdust var 
ég Suðurlandinu af því að móður-
amma og -afi voru bændur þar í 
Holti í Flóa. Af því að mamma var 
einstæð móðir var ég höfð þar á 
sumrin og það var mikil gæfa fyrir 
mig að alast upp í sveitinni. Byrjaði 
meira að segja í skóla á Stokkseyri en 
það árið var mamma í námi í Amer-
íku. Það hafði mikil áhrif á mig að 
fara svona mikið á milli og eflaust er 
það þess vegna sem ég er svona mikil 
jaðarmanneskja í mér.“

Unnur segir að víðáttan í sveit-
inni hafi líka haft mikil áhrif á hana. 
„Fólki finnst oft ljótt í Flóanum og 
ég viðurkenni að það eru til fallegri 
landsvæði en þarna eru svo miklir 
möguleikar og augað getur leitað 
langt. Fjallahringurinn er þarna án 

þess að hann þrengi að og svo er það 
hafið. Mig dreymdi alltaf um að gá 
hvað væri á bak við Ingólfsfjall eða 
að fara út á hafið og þetta kynti undir 
einhverri ferðaþrá.“

Móðir Unnar var Áslaug Sigur-
grímsdóttir, húsmæðrakennari 
allan sinn starfsferil við Húsmæðra-
skólann í Reykjavík við Sólvallagötu. 
„Þetta er fallegt hús og ég er að miklu 
leyti alin þar upp því við bjuggum í 
næsta húsi við á Hávallagötunni. 
Mamma kynntist pabba, Jökli Jak-Mamma kynntist pabba, Jökli Jak-Mamma kynntist pabba, Jökli Jak
obssyni leikskáldi, þegar hún var 
ráðin sem matráðskona fyrir vinnu-
hóp við fornleifauppgröft í Skál-
holti sumarið 1954. Þar kynntust 
þau og þar varð ég til. Þannig að ég 
er afkomandi íslenskra fornleifa-
rannsókna og margir gamlir forn-
leifafræðingar töldu sig bera nokkra 
ábyrgð á þessu. Kristján Eldjárn sem 
réð í þennan flokk var á því að hann 
ætti nú að fylgjast með og hafa auga 
með mér,“ segir Unnur og hlær.

Einskis að sakna
Unnur segir að það hafi nú framan 
af verið fremur stopull samgangur 
á milli hennar og föður hennar. 
„Ef hann var með mig þá fór hann 
yfirleitt með mig á Mokka að hitta 
bóhemavini sína. Þar sat maður í 
reyk og beið þess að tíminn liði,“ 
segir Unnur brosandi við tilhugsun-
ina. „En seinna urðum við rosalega 
góðir vinir og ég bjó töluvert hjá 
honum og seinni konu hans, Ásu 
Beck, þegar þau bjuggu í húsi sem 
hét Garðbær úti í hrauninu í Hafnar-
firði. Þar fæddist yngsti bróðir minn, 
Magnús Haukur, en hann flutti til 
Stokkhólms fimm ára gamall og 
stofnaði svo kaffihús sem er svo 
orðið að mikilli keðju í dag.“

Unnur segir að þau séu alls fimm, 
börn Jökuls og þriggja mæðra. „Við 
Magnús Haukur höfum alltaf verið 
sérstaklega náin, kannski vegna þess 
að ég passaði hann mikið þegar hann 
var lítill og við bjuggum saman um 
tíma. Þegar hann var sautján ára þá 
kom hann líka aftur til Íslands og bjó 
þá hjá mér. Svo eignaðist hann ungur 
dóttur sem hann sendi mér alltaf á 
sumrin og hefur verið svona sumar-
dóttir mín, hún lærði íslensku og er 
mjög tengd landinu eins og pabbi 
hennar.“

Unnur segist ekki upplifa æsku 
sína eða bakgrunn sem á einhvern 
hátt tætingslegan. „Þó að ég færi fram 
og aftur á milli sveitar og borgar þá 
var ég í miklu öryggi og naut yndis-
legrar æsku. Þetta var bara aðeins, að 
því ég hélt að minnsta kosti, dáldið 
óvenjulegt í þá tíð að eiga svona 
mörg hálfsystkini. En framan af þá 
saknaði ég þess ekki neitt að eiga 
ekki pabba inni á heimilinu því ég 
bara vissi ekki hvað það var. Það 
var ekki fyrr en ég sá að stelpur gátu 
fengið að fara í sunnudagsbíltúr og 
fengið ís hjá pabba sínum að mér 
fannst þetta eitthvað en mamma gat 
alveg gert það líka á sínum gamla 
Volkswagen. Þannig að það var 
einskis að sakna.“

Ísafjörður og Danmörk
Ferðaþráin var sterk í Unni og að 
loknum menntaskóla ákváðu hún og 
þáverandi kærasti hennar, Þorbjörn 
Magnússon, að eignast skútu og sigla 
um heimsins höf. „Þessi draumur tók 
sér bólfestu í okkur strax í MR svo að 
stúdentsprófi loknu fórum við vestur 
á Ísafjörð til þess að safna fyrir skútu. 
Hann fór á togara og ég í alls kyns 
vinnu og við vorum þarna í tvö ár. Ég 

verð að játa að mér fannst aðþrengj-
andi á veturna að vera þarna undir 
fjöllunum og fékk hræðilega inni-
lokunarkennd. Það var ekki flogið 
einhverjar vikur, ekki hægt að fara 
yfir fjallið og maður var bara fastur 
í þessum potti með fjöllin alveg að 
detta oná sig og myrkrið alveg svaða-
legt. En það var yndislegt að vera 
þarna á sumrin.“

Unnur segir að það hafi ekki verið 
einfalt að safna peningum á þessum 
árum óðaverðbólgu og gjaldeyris-
hafta. „Við gripum því til þess ráðs að 
byggja íbúð vestur á Flyðrugranda. 
Þegar við vorum búin að því þá lögð-
ust allir svo á móti því að við seldum 
íbúðina þannig að við gripum til 
þess ráðs að flytja til Danmerkur 
og þar fékk Þorbjörn þá bakteríu 
að smíða skútuna sjálfur sem hann 
og gerði. Það tók einhver þrjú til 
fjögur ár. Á meðan var ég að vinna 
fyrir skútunni og fór í nám í leikhús-
fræði. En leikhúsbakterían sem hefur 
kannski blundað í mér frá pabba dó 
nú snarlega í þessu námi því það var 
svo skelfilega leiðinlegt,“ segir Unnur 
og skellihlær. „En ég held að það að 
fara í þetta nám hafi í raun verið 
hluti af sorginni eftir að hann féll 
frá, einhver leit að tengslum. Á tíma-
bili hafði mig líka langað til þess að 
verða leikkona en hann mælti mjög 
gegn því, fannst það ekki vera gott 
umhverfi fyrir dóttur sína.“

Hurðarleysi og bréfaskipti
Eftir þessi þrjú á í Danmörku var lagt 
af stað á skútunni Kríu og siglingin 
stóð í fimm ár í það heila. Unnur 
viðurkennir þó að það hafi ekki alltaf 
verið auðvelt að vera með einni og 
sömu manneskjunni alla daga og 
alltaf í fimm ár. „Það getur verið 

Þetta er 
lífsspursmál

komandi
lífsspursmál

komandi
lífsspursmál

kynslóða
Unnur Jökulsdóttir rithöfundur hefur skoðað Unnur Jökulsdóttir rithöfundur hefur skoðað Unnur Jökulsdóttir
heiminn betur en flestir og lifað forvitni-
legu lífi. Nýverið sendi Unnur frá sér bókina 
Undur Mývatns sem hún segir sitt framlag 
til þess að opna augu fólks fyrir lífríkinu og 
undraveröld náttúrunnar.

Unnur í garðinum við húsið að Elliðavatni þar sem fjölskyldan nýtur sín í nábýli við náttúruna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

↣

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

 
KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT

PEUGEOT 2008

FRELSI TIL AÐ FARA
Gæði Peugeot 2008 heilla þig strax. Draumabíllinn þinn sem vilt sparneytinn, snaggaralegan bíl með mikla veghæð og háa 
sætisstöðu. Bíllinn sem veitir þér frelsi til að fara þangað sem þú vilt. Peugeot 2008 er glæsilegur bíll með mjúkum línum sem hentar 
við fjölbreyttar aðstæður. Peugeot 2008 er framdrifinn, duglegur í snjónum og með stórt farangursrými, 16,5 cm veghæð og innstigið 
er þægilegt því þú situr hærra. Puretech vélarnar eru þekktar fyrir sparneytni og fáanlegar bæði beinskiptar og sjálfskiptar.

VERÐ FRÁ: 

2.390.000 kr.
Eyðsla frá 3,5 l/100  | CO2 losun frá 90 g/km

peugeotisland.is

PEUGEOT 
GÆÐIN HEILLA ÞIG STRA X
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Samhent fjölskylda á ferð og flugi

gífurlegt álag. Það kemur auð-
vitað upp núningur eins og gerist á 
öllum heimilum og vinnustöðum 
og þá var ekki hægt að hlaupa neitt í 
burtu, sérstaklega ekki á siglingu. En 
við pössuðum sérstaklega vel að láta 
siglingarnar ganga og vorum í raun 
ansi góð saman. En það voru erfið 
tímabil sem ég man eftir, þá saknaði 
ég þess að hafa ekki vinkonur mínar 
að spjalla við eða að geta skellt hurð 
en það var ekki ein einasta hurð á 
skútinni sem var hægt að skella. Það 
var í mesta lagi hægt að rjúka fram í 
stefni og sitja þar í fýlu og láta rjúka 
úr sér. Og svo þegar við ætluðum að 
taka út fýluna þegar við komum í 
höfn þá var svo gaman hjá okkur að 
það bara gleymdist.“

Unnur hugsar til þessa tíma með 
væntumþykju og segir að eflaust 
hafi hún búið að þessari reynslu 
alla tíð síðan. „Ég svona ímynda mér 
að þetta hafi gert mig víðsýnni og 
útsjónarsama. Þetta var dýrmætt 
tækifæri að kynnast öllum þessum 
ólíku menningarheimum og svo hef 
ég átta að mig á því í seinni tíð hvað 
það var dýrmætt að vera á þessu 
ferðalagi rétt áður en tæknibyltingin 
skall á. Þannig að við náðum því að 
stimpla okkur út og vera á eigin for-
sendum. Maður sendi bara póstkort 
og skrifaði bréf og þannig hélt maður 
sambandi við fjölskylduna. Ég átti í 
miklum bréfaskiptum við Elísabetu 
systur mína og við eigum mikið 
bréfasafn sem er mér mjög dýrmætt. 
Það var svona kveikjan að því að ég 
fór að skrifa og halda dagbók sem 
leiddi svo til þess að við Þorbjörn 
skrifuðum bók um ferðina. Þannig 
hófst minn rithöfundarferill.“

Heimkomublús
Unnur neitar ekki að rithöfundurinn 
hafi alltaf blundað í henni. „Ég var oft 
spurð að því hvort ég ætlaði ekki að 
verða rithöfundur eins og pabbi og 
afi. Einhvers staðar fékk ég þá trú 
á þeirri vegferð að ef allt brygðist 
þá gæti ég bara orðið rithöfundur,“ 
segir Unnur og brosir. „Það væri 
enginn vandi. Svona ef það verður 
ekkert úr þér geturðu bara orðið rit-
höfundur. En svo er þetta bara alveg 
rosaleg vinna og alls ekki eins einfalt 
og margur heldur en þetta er einhver 
þörf. Eitthvað sem þrýstir á innra 
með manni að vera að skrifa.“

Unnur segir að eftir heimkomuna 
hafi komið tímabil sem er víst öllum 
heimssiglurum bæði kunnugt og 
erfitt. „Það er allt annað en auðvelt 
að aðlagast venjulegu lífi aftur. Að 
setjast niður á sama stað, mæta í 
vinnu og allt þetta. Ég fékk vinnu á 
hóteli og þar mátti ég gjöra svo vel að 
láta mér nægja að horfa á aðra ferða-
langa en komast ekkert sjálf. Eftir 
nokkurn tíma ákvað ég að skella í 

Unnur í fallega 
húsinu við 
Elliðavatn þar 
sem hún hefur 
búið í bráðum 
tuttugu ár. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

aðra Kríubók og hana skrifaði ég ein. 
En á þessum tíma eiginlega bara dó 
hjónabandið okkar í þessum heim-
komublús. En við höfum alltaf haldið 
vinskap, jafnvel enn meira eftir að 
við skildum, eflaust í þeirri vissu að 
við deildum reynslu sem enginn 
annar skildi og það er alltaf mjög 
hlýtt á milli okkar. Á þessum tíma 
flutti ég hingað upp að Elliðavatni 
og núna hef ég verið hér í bráðum 
tuttugu ár.“

Dóttirin breytti lífinu
Unnur tók þátt í að byggja upp 
Íslenska erfðagreiningu og vann þar 
á upphafsárum fyrirtækisins þegar 
vöxturinn var mikill og ör. Eftir að 
hafa starfað þar í ein fjögur ár þá tók 
hún ákvörðun um að einbeita sér að 
því að skrifa sem hún og gerði með 
góðum árangri en á þeim tíma ákvað 
hún að ættleiða barn frá Kína. „Það 
er dóttir mín og hún er orðin fjórtán 
ára. Ég sótti hana til Kína árið 2003 
en þá var nýbúið að breyta lögunum 
þannig að einstæðir gátu sótt um. 
Mér hafði ekki tekist að eignast barn 
og var komin yfir sorgina af því og 
búin að ákveða að ég gæti lifað góðu 
og skemmtilegu lífi ein. En svo heyri 
ég af þessum möguleika og var hvött 
áfram af vinum mínum Guðmundi 
Andra og Ingibjörgu og þá ákvað 

ég að sækja um. Eftir tveggja ára 
umsóknarferli og bið fæ ég loksins 
boð um að ég megi fara í hópi þrjú 
til Kína. Þá var alltaf send ein ein-
stæð kona með hverjum hópi. Það 
gekk á ýmsu í þessu ferðalagi sem 
ég á eftir að segja frá og þetta er gott 
bókarefni.“

Unnur segir að það hafi breytt lífi 
hennar mikið að eignast dóttur. „Já, í 
fyrsta lagi komst meiri regla á hvers-
dagsleikann, ég breyttist úr c-mann-
eskju í a-manneskju og uppgötvaði 
svona hluti eins og fasta matmáls-
tíma en í raun er dóttir mín búin að 
kenna mér ansi margt. Þetta hefur 
gefið mér dásamlegt jafnvægi í lífið 
að ónefndri þeirri miklu gjöf sem 
allir foreldrar þekkja; að fá að ala upp 
barn. Kannski kann maður enn betur 
að meta það þegar maður hefur þráð 
það lengi og er orðin svona fullorðin. 
Þá hefur maður tíma til þess að gefa 
sig allan í það. Þetta sé ég líka innan 
þess góða ættleiðingasamfélags sem 
við tilheyrum þar sem fólk nýtur þess 
að vera í þessu hlutverki.“

Unnur segir að hún hafi haldið 
góðu sambandi við það fólk sem hún 
fór með til Kína og að þau líti á sig 
sem fjölskyldu. „Við erum Kínafjöl-
skyldan og þær eru Kínasysturnar. 
Við hittumst reglulega, förum í 
bústað saman og svona en núna 

eru þær orðnar það gamlar að þær 
sjá um þetta sjálfar að miklu leyti. 
Á milli þeirri ríkja sérstök tengsl og 
mikil væntumþykja sem er mjög dýr-
mætt því þær deila upphafi og það er 
gott að eiga það með öðrum.“

Líffræðingur og bók
„Nokkrum árum seinna vorum við 
dóttir mín svo lánsamar að við eign-
uðumst mann og pabba. Við Árni 
kynntumst 2005 og við búum hérna 
þrjú saman í sælunni við Ellivatnið 
og fyrir norðan á sumrin.“

Árni er líffræðingur og doktor 
í húsöndinni og Unnur segir að 
hann hafi verið viðloðandi rann-
sóknastöðina á Mývatni í fjörutíu 
ár en hann er þar forstöðumaður 
um þessar mundir. „Þetta er hans 
ævistarf og ástríða. Hann er sannur 
náttúrufræðingur í húð og hár. Allt 
í náttúrunni vekur áhuga hans og 
við mæðgur gerum stundum grín 
að honum þegar við erum á ferða-
lögum og förum kannski á listasafn, 
því þá finnur hann kannski tjörn 
fyrir utan og er þar á fjórum fótum 
að skoða lífríkið. En svo er hann 
eins og náttúrufræðingarnir voru 
oft í gamla daga svona laumulista-
maður. Þeir horfa svo mikið og fara 
að teikna t.d. fuglana og skilja þá svo 
vel. Þannig að hann gerði allar þessar 

dásamlegu myndir sem eru í bókinni 
minni um Mývatn. Mér fannst líka 
felast stórkostlegt tækifæri í því að 
fá að skrifa um náttúruna í gegnum 
Árna og fleiri snjalla vísindamenn á 
Mývatni.“

Unnur segir að ástæðan fyrir því 
að hún hafi valið að skrifa þessa bók 
um undur Mývatns sé hversu fáir 
viti raunverulega hvað við eigum 
þarna. „Þegar Árni er að segja mér 
frá lífi húsandarunganna eða ástalífi 
andanna og æviferli flugnanna, öllu 
þessu sem er til í fræðigreinum, þá 
langaði mig til þess að miðla þessu 
eins og hverri annarri ævisögu til 
hins almenna lesanda. Að auki 
stöndum við í harðri baráttu fyrir 
náttúrunni og það hlýtur að hjálpa 
að sem flestir fái vitneskju, fróðleik 
og ást á náttúrunni. Að opna augu 
fólks fyrir lífríkinu er leið til þess og 
það sem ég er að reyna að gera með 
þessari bók. Öflin sem vilja virkja og 
gera eitthvað við náttúruna á Íslandi 
eru ótrúlega sterk, frek og mikil. Það 
er furðulegt að enn skuli vera fólk 
sem neitar loftslagsáhrifum eða sér 
ekki að þetta er ekki bara eitthvert 
væmið sjónarmið að heillast af elsku 
náttúrunni. Þetta er staðurinn sem 
við búum á og við höfum engan 
annan hnött. Þetta er lífsspursmál 
komandi kynslóða.“

↣

Unnur, Alda, Tóta og heimilishundurinn Karri við 
veiðar í Mývatni eitt sumar fyrir löngu. Tóta heitir 
fullu nafni Thorunn Magnúsdóttir og er bróður-
dóttir Unnar.

Unnur og faðir hennar, Jökull Jakobsson leikrita-
skáld, um 1972. Unnur og Alda á Sikiley um páskana 2017.

Unnur og Árni við fuglatalningar á Mývatni. Alda passar sig á 
að hafa eitthvað með að lesa þegar hún fer með, þarna er það 
Harry Potter.

ÞETTA HEFUR GEFIÐ MÉR 
DÁSAMLEGT JAFNVÆGI Í 
LÍFIÐ AÐ ÓNEFNDRI ÞEIRRI 
MIKLU GJÖF SEM ALLIR 
FORELDRAR ÞEKKJA; AÐ FÁ 
AÐ ALA UPP BARN. 
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KYNNINGARBLAÐ

Mótorhjól
L A U G A R D A G U R  2 9 .  A P R Í L  2 0 1 7 Kynningar: Sniglar Klettur Reykjavík Motorcenter

Vorhátíð 
bifhjólafólks
Bifhjólasamtök lýðveldisins, Sniglarnir, halda 
í sinn árlega hópakstur 1. maí. Bifhjólafólk á 
um þúsund mótorhjólum af ýmsu tagi ekur 
þá hring í borginni til að fagna vorkomunni og 
minna á þau baráttumál sem helst brenna á 
samtökunum.   ➛2



Þessi árlega hópkeyrsla er orðin 
eins konar vorhátíð bifhjóla-
fólks,“ segir Njáll Gunn-

laugsson, formaður Sniglanna, en 
samtökin hafa staðið fyrir slíkum 
hópakstri í nærri þrjá áratugi, nán-
ast frá stofnun Sniglanna. Hópurinn 
sem mætir hefur þó stækkað mikið 
undanfarin ár og nú stefnir í að 
um þúsund mótorhjól af öllu tagi 
af ýmsum stöðum á landinu fylli 
götur borgarinnar á mánudaginn.

„Hópkeyrslan verður með sama 
sniði og undanfarin ár. Hjólin 
safnast saman á Laugavegi upp úr 
klukkan 11 og leggur hópurinn af 
stað klukkan 12.30. Ekið er niður 
Bankastrætið og Lækjargötu til 
vinstri, inn Vonarstrætið og upp 
Suðurgötuna. Hringbraut er svo 
ekin í vestur og Ánanaustin yfir á 
Geirsgötu, fram hjá Hörpu,“ lýsir 
Njáll og bendir bifhjólafólki á að 
sýna sérstaka aðgæslu, bæði vegna 
framkvæmda sem þar standa yfir 
sem og hópa ferðamanna sem ekki 
viti af viðburðinum. „Hópurinn 
þræðir svo Sæbraut að Kringlu-
mýrarbraut þar sem hún beygir inn 
á Kirkjusandinn frá Sundlaugar-
vegi,“ segir Njáll en þetta verður í 
síðasta sinn sem endastöðin verður 
á Kirkjusandi vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda þar.

Húllumhæ á Kirkjusandi
„Á Kirkjusandi verður skemmtileg 
dagskrá. Gestum og gangandi er 
boðið að skoða mótorhjólin og svo 
verða ýmsar skemmtilegar uppá-
komur. Til dæmis ætlar Pólverjinn 
Damien Sarapuk að sýna listir 
sínar á götuhjóli og vonir standa 

til að nokkrir íslenskir strákar á 
klifurmótorhjólum mæti á svæðið. 
Sú dagskrá hefst klukkan 13.30.“ 
Njáll bendir á að þeir sem komi á 
bíl geti lagt á malarplaninu næst 
Laugarnesvegi. „Bestu staðirnir 
fyrir þá sem vilja fylgjast með 
hópkeyrslunni eru við Sæbraut og 
þá sérstaklega á hljóðmönunum 
nálægt Sólfarinu.“

Mikil vinna liggur að baki skipu-
lagningu svo stórs hópaksturs en 
Njáll segir um 40 til 50 manns koma 
að vinnunni, bæði við undirbúning 
og á daginn sjálfan. „Við munum 
til dæmis njóta aðstoðar bifhjóla-
klúbbsins Gaflara úr Hafnarfirði við 
stjórn akstursins en gæslumenn og 
-konur verða á öllum þeim gatna-
mótum þar sem farið er um auk 
þess sem hópurinn fær lögreglu-
fylgd.“

Hópaksturinn hefur gengið vel 
síðustu ár en Njáll biður ökumenn 
þó að sýna bifhjólafólkinu tillitsemi 
meðan á akstrinum stendur.

„Auk þess vorum við svo heppin 
í ár að hópkeyrslan var tilefni til 
gerðar verkefnaáætlunar í vinnu-
hópi nema í verkefnastjórnun hjá 
Háskólanum í Reykjavík. Úr var 
greinargóð skýrsla og áætlunargerð 
sem mun nýtast til frambúðar.“

Vilja breyta umferðarlögum
Hópakstrinum þann 1. maí er fyrst 
og fremst ætlað að minna aðra 
ökumenn á að bifhjólin séu komin 
á göturnar, en einnig til að skerpa 
á þeim fjölmörgu baráttumálum 
sem samtökin berjast fyrir.

„Sniglar hittu nýskipaðan ráð-
herra samgöngumála, Jón Gunn-
arsson, fyrir nokkrum vikum og 
fóru yfir hagsmunamál sín. Á 
síðastliðnum árum hafa Sniglar 

eytt miklu púðri í að fá drögum að 
umferðarlögum breytt til hagsbóta 
fyrir bifhjólafólk og náð góðum 
árangri í þeim efnum. Þess vegna 
er okkur farið að lengja eftir að þau 
líti dagsins ljós en ráðherra lofaði 
að fari að sjá til sólar í þeim efnum 
og að þau verði að öllum líkindum 
lögð fram á haustþingi,“ segir Njáll.

Betri tryggingar og breytt 
skoðunarhandbók
Tryggingamál hafa lengi verið 
bifhjólafólki hugleikin. „Sífellt 
er verið að skilgreina skilmála 
tryggingarfélaganna, eins og að 
bifhjólafólk megi ekki lána hjólin 
sín og svo framvegis. Þá þarf engan 
að undra þótt við spyrjum hvort 
breyta megi öðrum þáttum í trygg-
ingarskilmálum. Sem dæmi má 
nefna að margir eiga fleiri en eitt 
mótorhjól, og ef viðkomandi má 
ekki lána hjólið sitt þarf hann þá 
nokkuð að borga slysatryggingu 
ökumanns og eiganda nema einu 
sinni, en ekki af öllum hjólunum? 
Sú trygging er stærsti hluti trygg-
ingariðgjaldsins og skiptir eig-
endur bifhjóla verulegu máli.“

Njáll nefnir einnig endur-
skoðun skoðunarhandbókar fyrir 
mótorhjól sem bið hefur orðið á. 
„Við lýsum yfir vilja okkar til að 
setjast niður með Samgöngustofu 
til að klára þessi mál. Má þar nefna 
tillögu um minni gerð skráningar-
merkja sem passar betur aftan á 
mótorhjólin en þessi stóru merki 
sem eru í sömu stærð og á mörgum 
bílum í dag.“

Er illa við víravegrið
Sniglar hafa verið í góðu samstarfi 
við Vegagerðina á undanförnum 
árum og samið meðal annars 
handbækur um bifhjólavænt 
vegumhverfi og skilað skýrslu um 
núllsýn á Þingvallavegi en þar varð 
dauðaslys í fyrra þegar ungur bif-
hjólamaður lét lífið eftir árekstur 
við vegrið. „Okkur er farið að 
lengja eftir áþreifanlegum aðgerð-
um eins og undirakstursvörnum. 
Tökum sem dæmi Kambana þar 
sem notast er við víravegrið í alltof 
þröngum aðstæðum. Bifhjólafólki 
er mjög illa við víravegrið þar sem 
stólpar þeirra eru mjög illa varðir 
og við viljum helst ekki sjá þau á 
vegunum. Það er því algjört lág-
mark að notast við undiraksturs-

varnir á stöðum sem þessum að 
okkar mati.“

Ekkert prófsvæði  
í höfuðborginni
Njáll bendir á að aksturskennslu-
svæði fyrir mótorhjól verði engin á 
höfuðborgarsvæðinu þegar Kirkju-
sandur verður lagður af sem próf-
svæði. „Eina skipulagða kennslu- og 
prófsvæði fyrir mótorhjól verður 
þá á Akureyri. Það finnst okkur að 
sjálfsögðu ótækt og nauðsynlegt 
að gera úrbætur í þeim efnum með 
öryggi próftaka í huga.“

Mörg önnur mál eru í deiglunni 
hjá Sniglum, líkt og réttindamál 
og hinar svokölluðu gangstéttar-
vespur. „Við viljum hvetja fólk til 
að skoða heimasíðuna okkar á 
sniglar.is og þar má meðal annars 
finna samantekt á baráttumálum 
okkar síðustu þrjá áratugina. Besta 
leiðin til að styrkja samtökin er 
að ganga í þau en á forsíðunni 
er umsóknarform. Einnig verða 
haldnir vikulegir fundir á miðviku-
dagskvöldum klukkan 20 í félags-
heimili Sniglanna í Skeljanesi, yst í 
Skerjafirði.“Leiðin sem hópakstur Sniglanna mun fara þann 1. maí.

Útgefandi: 
365 miðlar 

Veffang: 
Visir.is

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumaður auglýsinga:  
Atli Bergmann, atli.bergmann@365.is, s. 512 5457

Njáll Gunnlaugsson, formaður Sniglanna, segir baráttumál bifhjólasamtak-
anna fjölmörg. MYND/EYÞÓR

Framhald af forsíðu ➛

Slysum á bifhjólamönnum hefur fjölgað. 

Bifhjólamenn héldu fund á 
fimmtudagskvöld þar sem 
Einar Magnús Magnússon, 

sérfræðingur hjá Samgöngustofu, 
lagði fram tölur um slys hjá bif-
hjólamönnum. Þar kom fram að á 
síðasta ári jókst fjöldi slasaðra og 
látinna bifhjólamanna og er það 
um 42% fjölgun á milli ára. Árið 
2016 urðu 47 slys á bifhjólamönn-
um en þau voru 33 árið 2015. 
Átján manns létust í umferðinni 
á síðasta ári og af þeim voru tveir 
bifhjólamenn.

Skráðum þungum bifhjólum 
hefur fjölgað mikið á undan-
förnum árum. Bifhjólamönnum 
sem slasast alvarlega eða látast á 

slíkum hjólum hefur fækkað hlut-
fallslega ef tekið er mið af heildar-
fjölgun þeirra sem aka slíkum 
hjólum. Í útreikningum Sam-
göngustofu kemur fram að flest 
slysin verða í júní, júlí og ágúst. Af 
þeim 78 sem slösuðust á léttu bif-
hjóli á árunum 2007-2016 voru 16 
sem slösuðust alvarlega eða létust, 
það er 21%. Hlutfallið er hærra, 
eða 41% þegar kemur að þungum 
bifhjólum en samtals slösuðust 
626 ökumenn þungra bifhjóla en 
259 þeirra slösuðust alvarlega eða 
létust.

Á fundinum var brýnt fyrir 
ökumönnum bifhjóla að vera vel 
útbúnir, sjáanlegir og tillitssamir.

Aftur fjölgun á slysum  
hjá bifhjólamönnum

ALLIR ÚT AÐ HJÓLA
MEÐ TUDOR

TUDOR TUDOR
Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

Veldu 

öruggt 

start með 

TUDOR
Eitt mesta úrval landsins 

af rafgeymum í allar 
gerðir farartækja
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Dunlop er með dekk fyrir allar gerðir mótorhjóla.

Dunlop er leiðandi fram-
leiðandi þegar kemur að 
mótorhjóladekkjum sem 

endurspeglast í ört stækkandi 
hópi viðskiptavina,“ segir Hall-
dór Jóhannsson í hjólbarðadeild 
Kletts. Dunlop er hluti af Good-
year-hjólbarðaframleiðandanum 
en Klettur hefur verið umboðsaðili 
fyrir Goodyear síðastliðin 60 ár.

„Dunlop er með dekk fyrir allar 
gerðir mótorhjóla, bæði fyrir 
keppnis-, götu-, ferða- og utan-
vegahjól. Einnig eru þeir með 
sérstaka línu fyrir Harley Davidson 
hjól. Við erum því með dekk sem 
henta við allar aðstæður á Íslandi,“ 
lýsir Halldór.

Mest seldu Dunlop-dekkin hjá 
Kletti eru götuhjóladekk en fast 
á hæla þeirra koma keppnisdekk 
sem eru sérstaklega gerð fyrir 
brautarakstur eða motocross, bæði 
fyrir malbik og möl.

Aukið öryggi
Halldór segir afar mikilvægt að 
huga vel að dekkjum mótorhjóla. 
„Tenging hjólanna við veginn 
eru bara tveir litlir fletir og algert 
öryggisatriði að vera á góðum 
nýlegum dekkjum. Eigendur götu-
hjóla sem eru lítið keyrð geta lent 
í því að dekkin verði of gömul en 

við það missa þau aksturseigin-
leika sína. Það er því ekki nóg að 
skoða hvort nægt mynstur sé eftir 
ef dekkið er orðið gamalt.“

Ýmsar nýjungar
Í ár hafa komið nýjar gerðir 
af nokkrum tegundum Dun-

lop-dekkja. Til dæmis Dunlop 
Roadsmart III sem eru ætluð fyrir 
stærri og þyngri hjól sem eiga að 
geta ekið hratt í beygjum. „Nýja 
hönnunin leiðir til þess að betra 
er að beygja og akstur í bleytu er 
öruggari. Einnig á ending þeirra að 
aukast um tíu prósent.“

Halldór nefnir einnig nýja týpu 
af Dunlop SportSmart 2 sem er 
nýtt Sport og Touring-dekk. „Það 
er gert úr nýrri gerð af gúmmí-
blöndu sem heldur betur í sér 
hitanum sem hentar vel fyrir okkar 
hnattstöðu. Meiri hiti gefur meira 
grip sem leyfir ökumanninum að 
halla sér meira í beygjum og það 
eykur jafnframt akstursánægjuna.“

Komin er ný hönnun á Dunlop 
Elite 4 fyrir þung hjól, Dunlop 
GP Racer D212 er nýtt dekk frá 
keppnis deildinni fyrir brautar-
akstur á malbiki og Dunlop 
Geomax AT81 er nýtt endingargott 
Cross Country dekk fyrir þá sem 
hafa gaman af að aka á malar-
vegum og slóðum.

Þá er Klettur einnig með þrjár 
gerðir af dekkjum fyrir utanvega-
brautarakstur. Sanddekk sem heita 
MX11, gras- og sanddekk sem heita 
MX3S og sand- og malardekk sem 
heita MX52. „Þannig að úr nægu er 
að velja,“ segir Halldór að lokum.

Aukið öryggi með Dunlop
Hin vinsælu Dunlop-mótorhjóladekk eru til sölu hjá Kletti í Kletta-
görðum 8-10. Góð reynsla er af Dunlop hjá íslensku bifhjólafólki.

Halldór Jóhannsson í hjólbarðadeild 
Kletts mælir með Dunlop.

Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900 

www.yamaha.is

RÉTTU GRÆJURNAR 
GERA GÆFUMUNINN

GOLFBÍLAR
Yamaha golfbílar eru fáanlegir í mörgum 
útfærslum, ýmist með rafmagns- eða 
bensínmótor. 

WOLVERINE-R 
Vinnuþjarkur með kröftugt útlit og 
aflmikla vél, hannaður til að fara með þig 
ótroðnar slóðir.

YXZ1000R  
Sportbíll með aflmikla vél og einstaka 
fjöðrun. Bíll sem kemur adrenalíninu af stað!
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Skissubókin er aldrei 
langt undan hjá  Degi 
Sævarssyni teiknara. 
helgin  ➛4

10 ára píanósnillingur
Ásta Dóra Finnsdóttir er 10 ára en er þegar farin að vekja 
athygli um allan heim fyrir snilli sína á píanó. Hún hefur 
fengið milljónir áhorfenda á netinu en í dag verður hún 
með sína fyrstu einleikstónleika í Hörpuhorni Hörpu.  ➛2

Ásta Dóra spilar gömlu meistarana með miklum tilþrifum. Hún mun sýna gestum Hörpu hvers hún er megnug í dag. MYND/EYÞÓR

Fæst í næsta apóteki eða 
heilsuvöruverslun 

Fæst í næsta apóteki eða 

Verndar og 
styrkir húðina



Ásta Dóra komst í heims-
fréttirnar fyrir ári þegar 
hún sýndi snilli sína á 

almenningspíanói í Canary-Wharf 
í London. Þar lék hún Tyrkneska 
marsinn – Rondo Alla Turca eftir 
Mozart án þess að slá feilnótu 
við mikinn fögnuð vegfarenda. 
Netmiðillinn Daily Mail sýndi 
myndband af viðburðinum og 
fjallaði um þennan unga píanó-
snilling. Myndbandið fór á flug í 
netheimum og sem dæmi hafa yfir 
þrjár milljónir manna horft á það 
í Taívan. Sjálf á Ásta Dóra ættir að 

Einbeittur ungur píanósnillingur. MYND/EYÞÓR

Ásta Dóra með forsetahjónunum, Guðna og Elisu, og foreldrum sínum, Finni 
og Fey. Ásta var ákaflega ánægð með að spila fyrir forsetann á Bessastöðum. 

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.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi:
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Elín 
Albertsdóttir
elin@365.is 

í Hörpuhorni á annarri hæð Hörpu 
og eru allir velkomnir að hlusta á 
hana spila og aðgangur er ókeypis. 
Á efnisskránni verða meðal annars 
verk eftir Bach, Mozart, Händel, 
Chopin, Debussy og Bartók. Ásta 
stundar nám á framhaldsstigi sem 
er nánast einsdæmi fyrir barn á 
þessum aldri.

Ekkert píanó
Hæfileikar Ástu Dóru komu 
snemma í ljós. „Það var ekkert 
píanó heima en ég fékk að æfa mig 
hjá ömmu og afa. Ég elskaði tónlist 
og langaði að spila. Pabbi sendi 
mig í tónlistarskóla og eftir fyrsta 
veturinn keypti hann píanó fyrir 
mig,“ segir þessi ungi snillingur. 
Faðir hennar bætir því við að for-
eldrarnir vildu sjá hvort áhuginn 
væri raunverulegur áður en fjárfest 
yrði í píanói en það kom reyndar 
fljótt í ljós að svo var. „Ég hlustaði 
mikið á tónlist. Fyrsti kennarinn 
minn var Anna Fossberg Kjartans-
dóttir. Hún kenndi mér fingra-
setningu og hvernig ég ætti að bera 
mig að við hljóðfærið. Síðan tók 
Kristinn við sem kennarinn minn,“ 
segir hún. Ásta Dóra var ekki 
orðin fimm ára þegar hún byrjaði í 
Suzuki skólanum.

Alveg kreisí
„Mamma sagði mér að þegar ég 
var yngri hafi ég verið alveg kreisí 
við píanóið og vildi stöðugt vera 
að spila. Hún þurfti stundum að 
minna mig á að taka hlé. Núna æfi 
ég tvo tíma á dag,“ segir Ásta Dóra 
sem auk píanónámsins stundar 
nám í Alþjóðaskóla Íslands sem er 
í sama húsi og Sjálandsskóli. Enska 
er annað móðurmál Ástu Dóru 
og hún stundar nám á ensku og 
íslensku.

„Það skemmtilegasta sem ég 
geri er að spila fyrir áheyrendur. 
Ég hlakka mikið til tónleikanna,“ 
segir Ásta Dóra en hún er ekki 
óvön að koma fram á tónleikum 
og ýmsum uppákomum. „Ég hef 
leikið fyrir forsetann,“ segir hún 
stolt. „Á tónleikunum mínum í 
Hörpu ætla ég að leika upp úr 
heilli bók, sautján mismunandi 
verk. Það verða prelúdíur, rúm-
ensk þjóðlög og allavega lög,“ segir 

hún kát en Ásta Dóra er ákveðin 
í að halda áfram píanónámi. Að 
sögn föður hennar hefur hún ein-
stakt tóneyra og á auðvelt með að 
læra nótur. „Það tekur smá tíma að 
læra erfiðustu nóturnar, svolítið 
flókið en mjög skemmtilegt,“ segir 
hún.

Með frægum píanóleikara
Ásta Dóra fór á tónleika með 
Mariu João Pires píanóleikara 
þegar hún kom hingað til lands og 
lék í Hörpu. Maria byrjaði að læra 
á píanó fjögurra ára eins og Ásta 
Dóra og er í dag einn eftirsóttasti 
píanóleikari heims. „Ég elskaði 
hvernig hún lék á píanóið,“ segir 
Ásta einlæg en hún fékk að hitta 
Mariu. Hún hefur sömuleiðis hitt 
Víking Heiðar. „Hann er ótrúlega 
fær. Mig langar til að leggja píanó-
leik fyrir mig eins og hann.“

Spilað á lestarstöð
Þegar Ásta Dóra settist við píanóið 
í London var hún á námskeiði í 
Royal Albert Hall. „Ég sá svona 
almenningspíanó á lestarstöðvum 
og var búin að spyrja mömmu 
nokkrum sinnum hvort ég mætti 

spila. Mér leist best á þetta í 
Canary-Wharf af því að það leit 
út eins og tveggja hæða strætó. Ég 
veit ekkert hvernig þetta komst í 
Daily Mail og var alveg steinhissa 
að sjá fréttina.“

Fyrir tilviljun var þekktur 
konsertmeistari staddur á lestar-
stöðinni þegar Ásta lék á píanóið. 
„Hann spjallaði við mig og gaf mér 
góð ráð,“ segir hún.

Ásta Dóra er algjörlega ófeimin 
að koma fram. Hún vonast til að 
sjá sem flesta í Hörpu. „Ég ætla 
að gera mitt allra besta fyrir gesti 
og ég hlakka mikið til. Síðan verð 
ég með tónleika 6. maí hjá Píanó 
plús í Tónskóla Sigursveins,“ segir 
hún. Ásta Dóra hefur verið í Píanó 
plús verkefni hjá Nínu Margréti 
Grímsdóttur píanókennara síðan 
í september. Það er verkefni fyrir 
nemendur á framhaldsstigi, jafn-
vel háskólastigi. Ásta er yngsti 
nemandinn.

Ásta Dóra var verðlaunahafi 
Nótunnar árin 2014, 2015 og 2016. 
Hún vann sinn flokk í EPTA-
keppninni 2015. Ásta er með You-
Tube-síðu https://www.youtube.
com/user/feyoneteoh

rekja til Malasíu en þaðan er móðir 
hennar, Fey eða Chin Ming Teoh. 
Faðirinn, Finnur Þorgeirsson, er 
hins vegar Íslendingur og fjöl-
skyldan býr í Garðabæ.

Tónleikar í Hörpu
Ásta Dóra hefur leikið á píanó frá 
fjögurra ára aldri. Hún er langt á 
undan jafnöldrum sínum í námi. 
Ásta Dóra stundar Suzuki-nám við 
Allegro Suzuki tónlistarskólann 
undir handleiðslu Kristins Arnar 
Kristinssonar. Hún lauk við náms-
efni skólans í fyrra en tónleik-efni skólans í fyrra en tónleik-efni skólans í fyrra en tónleik
arnir í dag eru formleg útskrift úr 
síðustu bókinni í náminu en þær 
eru alls sjö. Þetta eru ákveðin tíma-
mót því Ásta Dóra hefur ekki áður 
haldið einleikstónleika. Þeir verða 

Öxlum ábyrgð – Hvað get ég gert?
Málþing um ábyrga ferðamennsku

Fimmtudaginn 4. maí 2017 kl. 15:00 – 17:00 
í sal Ferðafélags Íslands, Mörkinni 6

Ferðafélag Íslands, í tilefni af 90 ára afmæli sínu, og Landgræðslan boða 
til málþings um hlutverk útivistarfélaga og ferðaþjónustunnar í að vernda 
og tryggja aðgengi að náttúrunni.

15:00 Setning
15:05 Gönguleiðir og verndun náttúrunnar – Hvað getum við gert?
 Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands
15:20 Gætum velferðar landsins – Sýn ferðaþjónustunnar
 Sævar Skaptason, framkvæmdastjóri Hey Iceland / Ferða-   
 þjónusta bænda og stjórnarformaður Íslenska Ferðaklasans
15:35 Helping the Hills – Raising conservation awarness
 Helen Lawless, Mountaineering Ireland
16:00 Kaffihlé 
16:15 Gæði og gönuhlaup – Nýting, ábyrgð, áskoranir 
 Andrés Arnalds, Landgræðslu ríkisins
16:35 Umræður – Nýting og ábyrgð
16:55 Samantekt
17:00 Málþingi slitið

Fundar- og umræðustjórar: 
Steinar Kaldal, aðstoðarmaður umhverfis- og auðlindaráðherra 
Ólafur Teitur Guðnason, aðstoðarmaður iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Fundurinn er öllum opin og aðgangur ókeypis
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Virkni Femarelle hefur verið 
staðfest með fjölda rann-
sókna á undanförnum 

þrettán árum. Dalla Gunnlaugs-
dóttir kynntist Femarelle árið 
2014 eftir að hafa gengið í gegnum 
óþægindi af völdum breytinga-
skeiðs. „Óþægindin voru hitakóf, 
þreyta, miklar skapsveiflur og 
svefntruflanir. Ég talaði um þessa 
vanlíðan mína við heimilislækni 
og hann benti mér á Femarelle þar 
sem ég vildi ekki hormóna. Eftir 
tvær vikur leið mér miklu betur, 
hitakófin hurfu, ég svaf betur og 
skapið varð jafnara. Í dag get ég 
ekki án Femarelle verið. Fólki í 
kringum mig finnst ég allt önnur 
og finnur mikinn mun á skapinu 
hjá mér. Í dag er ég í meira en fullri 
vinnu ásamt því að stunda nám. 
Sem sagt, Femarelle færði mér 
aukna orku,“ segir Dalla og brosir. 

Betra skap og líðan
Guðrún Ragna Ólafsdóttir prófaði 
Femarelle fljótlega eftir að það 
kom á markað fyrir þremur árum. 
„Þegar ég komst á breytingaskeiðið 
fékk ég hormóna hjá lækninum 
sem fóru ekki vel í mig þannig að 
ég ákvað að prófa Femarelle. Ég 
get ekki líkt líðan minni eftir að 
ég ákvað að prófa Femarelle við 
líðanina áður. Ég er með gigt og hef 
verið á lyfjum við gigtinni og mörg 
lyfin fara ekki of vel með mig. Núna 
er ég betri í skapinu og líður miklu 
betur við að nota Femarelle, miðað 

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

Dalla segist ekki 
geta verið án 
Femarelle. 

Margir finna mikinn mun á smeltingunni þegar þeir taka inn Bio-Kult.

Þegar Ragna Lóa Stefáns-
dóttir kom heim frá Mar-
okkó var hún með slæma 

magakveisu og leið illa. Hún fór 
til læknis sem gaf henni lyf við 
kveisunni. „En það var eins og ég 
næði mér ekki alveg af maga-
kveisunni og ákvað því að prófa 
Bio-Kult Original þar sem ég 
hafði heyrt svo gott af því áður,“ 
segir Ragna Lóa.

Mælir með Bio-Kult
Árangurinn lét ekki á sér standa 
og fann Ragna Lóa ótrúlega fljótt 
mun eftir að hafa tekið Bio-Kult 
í nokkra daga. „Ég hef fundið að 
með aldrinum þá verð ég við-
kvæmari í maganum og það er 
ekki sama hvað ég borða, ég þarf 
að passa betur upp á mataræðið 
til að halda meltingunni í lagi. 
Bio-Kult Original kemur þar 
sterkt inn fyrir mig því mér finnst 
að meltingin sé betri og ég finn að 
það gerir mér gott,“ lýsir hún og 
bætir við að það eigi sérstaklega 
við þegar fólk sé undir álagi því 
þá eflir Bio-Kult varnir líkamans. 
„Ég mæli með Bio Kult Original, 
það hefur reynst mér mjög vel.“

Gott fyrir meltinguna
Margrét Alice Birgisdóttir heilsu-
markþjálfi mælir með því við 
viðskiptavini sína að þeir fái 
meltingu sína góða. „Mér finnst 
sérstaklega mikilvægt að melting-
arfærin starfi eins og þau eiga að 
gera. Ef bakteríuflóra líkamans er 
í ójafnvægi starfar hann ekki eins 
og hann á að gera. Bio-Kult hefur 
reynst afar vel til að bæta starf-
semi meltingarinnar. Ég mæli 
heilshugar með Bio-Kult, bæði 
Candéa með hvítlauk og grape 
seed extract og með Bio-Kult 
Original, báðar tegundir hafa 
reynst mér vel,“ segir Margrét.

Frábær virkni af Bio-Kult
Ragna Lóa 
fann ótrúlega 
fljótt mun á sér 
eftir að hafa 
tekið Bio-Kult 
í nokkra daga. 
MYND/STEFÁN

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 miklu álagi á 
starfsemi lifrarinnar 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, 
framkvæmdastjóri hjá IceCare.

Active Liver inniheldur náttúru-
legu jurtirnar túrmerik og svartan 
pipar. Einnig ætiþistil og mjólkur-
þistil sem eru þekktir fyrir að stuðla 
að eðlilegri starfsemi 
lifrarinnar og gallsins. 
Einnig inniheldur 
Active Liver kólín sem 
stuðlar að eðlilegum 
fituefnaskiptum, 
viðheldur 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 lifrarstarfsemi. Ég er 
sjúkraliði að mennt og er meðvituð 
um líkamsstarfsemina 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 húð-
inni, 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 heil-
brigði og hefur lifrin 
mikla þýðingu fyrir 
efnaskiptin. 

Hægt er að 
nálgast frekari upp-
lýsingar á heima-
síðu IceCare, www.
icecare.is

Heilbrigð melting 
með Active Liver 

Active Liver virkar vel 
fyrir Jónu.

Icecare Active Liver

Bio-Kult fyrir alla
Innihald Bio-Kult Candéa-hylkj-
anna er öflug blanda af vinveittum 
gerlum ásamt hvítlauk og grape 
seed ex tract. Bio-Kult Candéa-
hylkin virka sem vörn gegn cand-
ida-sveppasýkingu í meltingarvegi 
kvenna og karla og sem vörn gegn 
sveppasýkingu á viðkvæmum 
svæðum hjá konum.

Bio-Kult Original er einnig öflug 
blanda af vinveittum gerlum sem 
styrkja þarma flóruna. Bio-Kult 

Candéa og Bio-Kult Original henta 
vel  fyrir alla, einnig fyrir barns-
hafandi konur, mjólkandi mæður 
og börn. Fólk með mjólkur- og 
sojaóþol má nota vörurnar.

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

við það hvernig mér leið á hormón-
unum. Ég er ekki sama manneskja 
eftir að ég kynntist Femarelle,“ 
segir Guðrún Ragna. 

Femarelle er öruggur kostur
Rannsóknir hafa sýnt að Femarelle 
örvar estrógennema í stað-
bundnum vef, slær á einkenni tíða-
hvarfa og styrkir bein, án þess að 
hafa nokkur neikvæð áhrif á vef í 

móðurlífi eða brjóstum. Femarelle 
eykur beinþéttni og viðheldur 
heilbrigði beina en hefur ekki áhrif 
á blóðstorknun. Til viðbótar við 
sannaða virkni hafa rannsóknir 
einnig sýnt fram á öryggi.

Hægt er að nálgast frekari upp-
lýsingar á heimasíðu IceCare, www.
icecare.is
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Hversdagsleikinn hefur lengi 
heillað teiknarann Dag Sævars-
son, sem gengur gjarnan með 

skissubók á sér þar sem hann rissar 
ýmislegt úr daglegu lífi sínu. Hann 
byrjaði á þessu þegar hann var í 
framhaldsskóla og hefur haldið því 
áfram undanfarin ár. „Í raun og veru 
er þetta ekkert ný hugmynd. Margir 
listamenn hafa í gegnum aldirnar 
vanið sig á að ganga með skissubók 
og teikna það sem fyrir þá ber. Mér 
finnst einfaldlega áhugavert að horfa 
og skoða. Teikning er nefnilega frábær 
leið til að rannsaka umhverfið eða 
sinn eigin hugarheim. Það sem við 
tókum eftir í daglegu lífi okkar segir 
nefnilega mikið til um okkur sjálf. 
Ætli markmið mitt með þessum 
teikningum sé ekki bara að skilja 
sjálfan mig betur.“

Hann segir misjafnt hvað hann 
teikni mikið í bækurnar. „Stundum 
er ég mjög vel stemmdur og teikna og 
teikna, aðra daga teikna ég svo minna. 
En ég er alveg búinn að fylla þrjá stóra 
IKEA kassa heima af skissubókum í 
öllum stærðum og gerðum.“

Saknaði Íslands
Dagur er á fyrsta ári í Listkennslu-
deild Listaháskóla Íslands þannig að 
mest af orku hans fer í að lesa og skrifa 
ritgerðir. „Ég vinn líka með skóla á 
leikskólanum Laufásborg og líkar það 
mjög vel. Svo held ég utan um mynd-
listarsmiðjur fyrir börn og unglinga 
á Oddson Ho(s)teli annan hvern 
sunnudag frá kl. 12 til 14 en smiðjan 
er opin öllum.“

Dagur fékk mjög snemma áhuga 
á listum. Eftir útskrift frá Fjölbrauta-
skólanum í Breiðholti hóf hann nám 
í Listaháskóla Íslands þar sem hann 
útskrifaðist með BA-gráðu í myndlist. 
„Á árum mínum í Listaháskólanum 
hafði ég þó aðallega áhuga á tónlist og 
spilaði í rokkhljómsveitinni Sudden 
Weather Change. Þótt ég hafi lært 
mikið þar fannst mér ég þurfa aðeins 
meiri tæknilega kunnáttu svo ég hóf 
nám í teiknideild Myndlistarskóla 
Reykjavíkur sem þá var nýstofnuð.“

Hann segir Myndlistarskóla 
Reykjavíkur vera frábæran skóla og 
þar hafi hann mótað teiknistíl sinn. 
„Eftir útskrift bjó ég í London í hálft 

Teiknar hversdagsleikann
Skissubókin er aldrei langt undan hjá Degi Sævarssyni teiknara. Á ferðum 
sínum rissar hann litfagrar og skemmtilegar myndir úr daglegu lífi sínu. 

„Það sem við tökum eftir í daglegu lífi okkar segir nefnilega mikið um okkur sjálf. Ætli markmið mitt með þessum 
teikningum sé ekki bara að skilja sjálfan mig betur,“ segir Dagur Sævarsson. MYND/ANTON BRINK

Kona að  reykja: Ég hef alltaf furðað 
mig á þessari hörku, að standa úti 
í stormi að reykja. Ætli það sé ekki 
einhvers konar íslenskur raunveru-
leiki að láta ekki veðrið stöðva sig. 

Myndin er 
teiknuð á Ice-
land Airwaves 
og á að túlka 
kraftinn sem 
fylgir rokkinu.

Ég sá einu sinni 
mótorhjóla töff-
ara með dóttur 
sinni við hjólið 
sitt. Mér fannst 
eitthvað fallegt 
við þessa sjón 
svo ég teiknaði 
þau fljótlega 
upp og kláraði 
svo myndina 
þegar heim var 
komið. 

Einu sinni sá ég mann klæddan í 
hinn klassíska rokkgalla: hvítan bol, 
leðurjakka, rifnar gallabuxur og Con-
verse-skó. Maðurinn virkaði frekar 
raunamæddur og þessi minning af 
þessum ókunna manni sat einhvern 
veginn í mér.

ár þar sem ég hélt utan um mynd-
listarsmiðjur fyrir börn og unglinga. 
Þótt lífið í London væri áhugavert og 
spennandi saknaði ég samt Íslands 
allt of mikið svo ég kom fljótlega 
aftur heim. Ég hef unnið smá sem 
myndskreytir en teikna þó mest til að 
skemmta sjálfum mér.“

Hugljúf saga
Þessa dagana vinnur Dagur að barna-
bók með vini sínum, Sigurjóni Bjarna 
Sigurjónssyni, sem verður lauslega 
byggð á laginu um litlu Gunnu og litla 
Jón. „Þetta verður hugljúf saga um lífs-
baráttu tveggja músa sem finna ástina 
þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Svo er ég 
að fara að útskrifast úr Listkennslu-
deild Listaháskóla Íslands þannig að 
ætli ég verði ekki að lesa einhverjar 
flottar bækur í sumar til að undirbúa 
mastersritgerðina mína. Annars veit 
maður aldrei hvað framtíðin ber í 
skauti sér en ég hef alltaf haft gaman af 
að kenna og ég ætla að halda því áfram. 
Svo væri auðvitað frábært að fá fleiri 
tækifæri til að myndskreyta bækur.“

Hluta teikninga Dags má skoða á 
www.dagursudden.wixsite.com/
dagurteiknar.
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WILLOW RIVER 
DÖMUSNIÐ
Öndunarvöðlur.

WILLOW RIVER skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

32.995 KR.

CROSSWATER
Öndunarvöðlur.  

PALIX skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

26.995 KR.

SONIC PRO HD
Öndunarvöðlur.  

PROWLER skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

59.995 KR.

SONIC PRO HDZ
öndunarvöðlur með 
vatnsheldum rennilás.

PROWLER skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

69.995 KR.

FREESTONE 
Fjögurra laga 
öndunarvöðlur.

FREESTONE 
skór með filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

59.900 KR.

SONIC PRO
Öndunarvöðlur.  

PALIX skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

49.995 KR.

PALIX
Öndunarvöðlur.  

PALIX skór.
Þú velur um gúmmí 
eða filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

32.995 KR.

CROSSWATER YOUTH
Öndunarvöðlur í BARNA- 
OG UNGLINGASTÆRÐUM.

CROSSWATER YOUTH
Skór með gúmmísóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

22.995 KR.

SIREN
DÖMUSNIÐ
Öndunarvöðlur.

Siren skór 
með filtsóla.

PAKKATILBOÐ AÐEINS

45.995 KR.

NýTt NýTt NýTt

NýTt

OpIð:
ViRkA dAgA
9:00 tIl 18:00
LaUgArDaGa
11:00 tIl 15:00

OpIð AlLa
DaGa:

ViRkA dAgA
9:00 tIl 18:00
LaUgArDaGa

11:00 tIl 16:00
SuNnUdaGa

11:00 tIl 15:00

PaNtAðU í 
nEtVeRsLuN
oKkAr oG vIð
sEnDuM fRíTt
uM AlLt lAnD

í aPrÍl.



Tónlistarnámið 
flýtir fyrir lestrar-

námi, styrkir félags-
þroska og allar heila-
stöðvar.
Margrét Júlíana Sigurðardóttir

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Mussila Musical Monster 
Adventure kom út í App 
Store í júní á síðasta ári og 

er fyrsti leikurinn í röð tónlistar-
leikja sem fyrirtækið Rosamosi 
gefur út undir merkinu Mussila. 
Stofnendur fyrirtækisins eru þau 
Margrét Júlíana Sigurðardóttir tón-
listarkona og Hilmar Þór Birgisson 
tölvuverkfræðingur.

Líkt og að læra  
nýtt tungumál
„Hugmyndin að því að nota snjall-
tæki til að kenna tónlist vaknaði 
með mér fyrir nokkrum árum,“ segir 
Margrét sem sjálf hefur lengi starfað 
við tónlist, hún lærði klassískan 
söng í Royal Academy of Music í 
London, hefur verið í fjölmörgum 
hljómsveitum og samið eigin tón-
list. Eitt af því sem ýtti við Margréti 
að búa til tölvuleik til að kenna tón-
fræði og tónlist voru þær fjölmörgu 
sögur sem hún heyrði af fólki sem 
hafði gefist upp á tónlistarnámi 
þegar tónfræðin kom til sögunnar. 
„Það er í raun stórt vandamál hve 
margir hætta í tónlistarnámi út af 

Læra tónlist í gegnum leik
Íslenski tónlistarleikurinn Mussila Musical Monster Adventure er tilnefndur til Norrænu tölvu-
leikjaverðlaunanna. Leikurinn á að kenna börnum tónlist og nótnalestur í gegnum leik og ævintýr.

Margrét líkir því 
að læra tónfræði 
og tónlist við að 
læra nýtt tungu-
mál. MYND/KITTY

Skjáskot úr nýjasta leiknum, Mussila Planets, sem kemur út á næstu dögum.

Mynd úr Mussila Planets.

þessu,“ segir Margrét og líkir því að 
læra tónfræði og tónlist við að læra 
nýtt tungumál. „Þess vegna þarf að 
kenna það með sama hætti, jafnt og 
þétt. Það er ljóst að það er ekki nóg 
að læra það einu sinni í viku í hóp-
tímum og helst þyrfti þessi kennsla 
að vera inni í skólakerfinu.“

Tónlist þroskar heilann
Aðalmarkmið Margrétar með leikj-
unum er að gera tónfræði aðgengi-
legri en einnig að börn fái tón-
listarmenntun yngri. „Fjölmargar 
rannsóknir sýna að tónlist hefur 
mikil áhrif á heilaþroska barna. 
Sýnilegur munur er á heilaberki 
barna sem fá tónlistarmenntun. 
Tónlistarnámið flýtir fyrir lestrar-
námi, styrkir félagsþroska og allar 
heilastöðvar,“ segir Margrét.

Hún telur leikjamódelið, ævintýri 
og skapandi leik fullkomna leið 
til að kenna börnum grunnatriði 
tónlistar. „Hægt er að endurtaka á 
fjölbreyttan hátt, hægt að hafa smá 
keppni sem er hvetjandi og leyfa 
börnum að vinna með efnið á skap-
andi hátt. Við nálgumst kennsluna 
úr ýmsum áttum og viljum efla 
áhuga barnsins þannig að það öðlist 
skilning á tónlist með því að beita 
eigin rökhugsun.“

Afar jákvæð viðbrögð
Fyrsti leikurinn frá Rosamosa, Muss-
ila Musical Monster Adventure, 
hefur hvarvetna hlotið lof gagn-
rýnenda og var meðal annars fjallað 
um hann í tónlistartímariti BBC 
þar sem leikurinn fékk fullt hús 
stiga. Hátt á þriðja tug vefsíðna 
og annarra miðla hafa fjallað um 
hann á sömu nótum. Nýverið var 
leikurinn tilnefndur til Norrænu 
tölvuleikjaverðlaunanna, Nordic 
Game Awards, í flokki barna- og 
fjölskylduleikja. „Það er mjög mikill 
heiður,“ segir Margrét.

Rosamosi hefur gefið út tvo leiki 
til viðbótar og á næstunni kemur út 
fjórði leikurinn úr Mussila-röðinni 

og kallast hann Mussila Planets. 
„Í þetta sinn lögðum við áherslu 
á skemmtanagildið – leikurinn er 
mjög fjörugur og spennandi það er 
hluti af tónlistarupplifuninni enda 
spilar tónlistin á svo marga strengi í 
lífi fólks.“

Vaxandi fyrirtæki
Í dag starfa fimm manns hjá Rosa-
mosa auk tónlistarpródúsents í 
Bristol.  Margrét býst við að starf-
semin muni vaxa hratt á næstunni. 
„Þessi tölvuleikjabransi er mjög 
hraðvaxta og við erum að fá ótrúleg 
tækifæri upp í hendurnar þessa 
dagana sem ég hefði ekki búist við 
að fá fyrr en eftir tíu ár,“ segir hún og 
er bjartsýn á framhaldið.

Gítarinn ehf
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík  • S: 552-2125 
gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

Rafmagnsgítar Kassagítar Rafmagnsbassi KassabassiKlassískur gítar

HeyrnartólÞráðlaus míkrafónn

Míkrafónar 
í úrvali

Ukulele

Söngker�

Rafmagns�ðla

Hljómborð í úrvali

Gítarpakki
Listaverð: 33.900,-
Okkar verð: 25.900,-
Gítar, poki, ól, stillitæki, auka 
strengjasett og kennsluforrit.

Kajun tromma

Fermingargja�r 
í úrvali
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Allt að 1.000 
pantanir eru 
keyrðar út 
á nokkrum 
klukkutímum.

Fatnaðurinn sem boðið er upp á í netversluninni er allur 
úr náttúrulegum og lífrænum efnum.

Mikil vakning hefur orðið í 
samfélaginu hvað varðar 
umhverfisvernd, Fair-

Trade og siðferði við framleiðslu 
á fatnaði,“ segir Hafrún Ósk 
Pálsdóttir, annar eigandi net-
verslunarinnar Ethic.is sem var 
opnuð í byrjun apríl á þessu ári.  
„Okkur þótti vöntun á gæðavörum 
framleiddum á siðferðislega réttan 
hátt á markaðnum á Íslandi.“

Fatnaðurinn sem boðið er upp 
á í netversluninni er allur úr nátt-
úrulegum og lífrænum efnum frá 
framleiðendum sem leggja áherslu 
á að starfa á siðferðislega réttan 
hátt, sýna samfélagslega ábyrgð, 
greiða sanngjörn laun og huga að 
verndun umhverfisins við sína 
framleiðslu.

Hjá Ethic.is fæst fatnaður frá 
Amour Vert og People Tree, en 
einnig hágæða leðurkvenskór frá 
Fortress of Inca sem eru hand-
gerðir í Perú en einungis er notað 
afgangsleður úr matvælaiðnaði 
sem 

Leggja áherslu á umhverfisvernd og siðferði

Guðmundur 
Magnason 
Heimkaup.is

Á annasöm-
um degi 
geta starfs-

menn Heimkaup.
is, langstærstu 
vefverslunar 
landsins, afhent 
yfir 1.000 pakka. 
Þó er netverslun 
enn að slíta 
barnsskónum 
á Íslandi og 
það sem kallast 
„stór dagur“ 

í dag verður líklega venju-
legur dagur eftir fáein misseri að 
sögn Guðmundar Magnasonar, 
framkvæmdastjóra Heimkaup.
is. „Margir velta fyrir sér hvernig 
við förum að því að keyra út yfir 
1.000 pakka á einum degi og halda 
jafnvel að við höfum tugi bílstjóra 
í vinnu hjá okkur. En svo er alls 
ekki.“

Að finna stystu leiðina milli 
fjölda áfanga-

Mjög skilvirk og hröð 
heimsending Heimkaup.is
Í nútíma vefverslun er vel heppnuð útkeyrsla háð góðum forriturum og 
góðum bílstjórum. Heimkaup.is er í dag langstærsta vefverslun landsins.

staða er síður en svo nýtt viðfangs-
efni segir Guðmundur. Farand-
sölumenn glímdu svo sannarlega 
við það á árum áður. „Viðfangs-
efnið kallast TSP (The travelling 
salesman problem), eða farand-
söluvandamálið, og var fyrst sett 
fram sem stærðfræðilegt viðfangs-
efni á 19. öld. TSP snýst um þessa 
spurningu: Miðað við ákveðinn 

fjölda áfangastaða og fjarlægð 
hvers og eins til allra hinna, hver er 
stysta mögulega leiðin frá upp-
hafspunkti og til hans aftur ef hver 
áfangastaður er einungis heim-
sóttur einu sinni?“

Í sífelldri þróun
Þetta eru þau verkefni sem for-
ritarar Heimkaup.is glíma við og 

leysa með góðum árangri. „Áður 
en bílstjórar halda af stað eru gps-
hnit sótt fyrir öll heimilisföngin 
og algrím notað til að reikna út 
stysta rúnt hvers sendils. Reyndar 
er vandinn ögn flóknari í dag 
því einnig þarf að skipta heim-
ilisföngum milli bílstjóra þannig 
að öll útkeyrslan taki sem allra 
stystan tíma. Þetta er gert tvisvar 
á dag, en lagt er af stað með pakka 
kl. 13 og 17.“

Hann segir hægt að áætla allar 
tímasetningar nokkuð nákvæm-
lega. „Viðskiptavinir fá sms þegar 
pöntun er móttekin, þegar bíl-
stjóri leggur af stað með pakkann 
og aftur þegar bílstjóri á aðeins 
eftir að fara á einn stað áður en 
hann kemur með pakkann. Þessar 
sendingar eru sjálfvirkar úr tölvu-
kerfi Heimkaup.is. Þannig að góðir 
bílstjórar eru auðvitað nauðsyn-
legir fyrir starfsemi okkar en þeir 
eru mun færri en margir kunna að 
halda þegar forritararnir eru búnir 
með sitt.“

Þrátt fyrir að Heimkaup.is hafi 
náð miklum árangri með heim-
sendingar er verkefninu hvergi 
nærri lokið að sögn Guðmundar. 
„Heimkaup.is er frumkvöðla-
fyrirtæki og í sífelldri þróun, því 
það er einfaldlega alltaf hægt að 
gera betur. Við erum t.d. að skoða 
heimsendingar með drónum í 
fullri alvöru. Það verður kannski 
ekki næsta skref en það verður 
áreiðanlega að veruleika í náinni 
framtíð.“

annars yrði 
sett í land-
fyllingu.

„Þá 
erum við 

með gallabuxur 
á karla og konur frá 

Mud Jeans sem er einn 
fremsti framleiðandi í 
heimi á sjálfbærum 

  gallabuxum, en fram-
leiðsla á gallabuxum er annars 
gríðarlega mengandi. Mud Jeans 
framleiðir sínar gallabuxur úr 
endurunnum gallabuxum og líf-
rænt ræktaðri bómull,“ segir Haf-
rún og nefnir einnig fylgihluti svo 
sem viðarsímahulstur, tréslaufur 
frá Exallo og handunna skartgripi 
frá People Tree.

„Allar okkar vörur koma beint 
frá framleiðanda og hjálpar það 
okkur að tryggja hagstætt verð,“ 
segir Hafrún og bendir á að sent er 
frítt heim að dyrum ef verslað er 
fyrir meira en tíu þúsund krónur.

„Okkur þykir vænt um umhverf-
ið og við viljum gefa til baka til 
náttúrunnar. Þess vegna munum 
við gróðursetja tré fyrir hverja 
selda vöru.“

Nánari upplýsingar 
á www.ethic.is, á 
Facebook og Instagram 
undir ethicverslun.

Verslunin  
mun bjóða upp á  

15% 
kynningarafslátt á öllum 

vörum frá laugardeginum 
29. apríl til og með þriðju-

deginum 2. maí.

Ethics er með 
hágæða leður-
kvenskó frá 
Fortress of 
Inca sem eru 
handgerðir í 
Perú en ein-
ungis er notað 
afgangsleður úr 
matvælaiðnaði 
sem annars yrði 
sett í landfyll-
ingu.
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 19.990 kr.
Britax Barnabílstóll 
Baby-Safe Plus

39.990 kr. 

  14.990 kr.
Chicco Walky Talky
Göngugrind  690 kr.

Lego Disney 
Eldhúsið   290 kr.

Pétur kanína
1000 bita púsl

  1.990 kr.
Make Up Store 
Studio farði   890 kr.

Windmill 
Turmeric Curcumin 
1000 mg 60 stk.  1.490 kr.

Vísindabók 
Villa 2   15.790 kr.

Denver plötuspilari 
ásamt safni 20 vínylplatna

 4.590 kr.
Remington 
Shine Therapy 
Keilujárn

 16.590 kr.
Andersson 
Hrærivél (1000W)   13.990 kr.

Polar M200 
Æfingaúr með GPS 
og púlsmæli  2.990 kr.

Macron 
Stutterma hlaupabolir

www.heimkaup.is | Smáratorgi 3 | 201 Kóp. | S: 550-2700

Stærsta íslenska vefverslunin – yfir 30.000 vörutegundir.
Frí heimsending ef verslað er fyrir 4.000 kr. eða meira.
Afhendum samdægurs á höfuðborgarsvæðinu alla daga.

Niður með verðið, 
upp með 

kaupmáttinn!
Allt að 80% afsláttur en aðeins í 24 tíma. 

Verðin lækka á miðnætti 30. apríl!

Aðeins í 24 tíma! - öll verð lækka!

50%
afsláttur 46%

afsláttur 52%
afsláttur 87%

afsláttur

50%
afsláttur 47%

afsláttur 70%
afsláttur 55%

afsláttur

65%
afsláttur 45%

afsláttur 30%
afsláttur 40%

afsláttur

27.990 kr. 1.449 kr. 2.290 kr. 

1.690 kr. 3.995 kr. 4.990 kr. 34.990 kr. 

29.990 kr. 12.990 kr. 19.990 kr. 4.990 kr. 



Við sendum sms 
áður en við leggjum 

af stað þar sem fram 
kemur áætlaður komu-
tími og gps-linkur þar 
sem hægt er að fylgjast 
með því hvar bíllinn er 
staddur hverju sinni.

Það þótti sjálfsagt 
að krakkar væru í 

vinnu. Tímarnir hafa 
breyst og nú er ekkert 
pláss fyrir unglinga á 
vinnumarkaðnum. 

                                               Egill Helgason

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Egill Helgason á góðar minningar frá þeim tíma þegar hann var sendill á hjóli. 

Það var algengt þegar Egill var 
á unglingsaldri að strákar 
væru að vinna í fyrirtækjum 

sem sendlar. Allir voru þeir á reið-
hjólum og ferðuðust um bæinn 
þveran og endilangan. „Ég var 
sendill hjá Friðrik Brekkan en 
hann hannaði og prentaði boli 
árið 1973. Þetta voru bolir með 
alls kyns myndum, broskörlum og 
fleiru. Bolirnir voru aðallega seldir 
í Hagkaup í Lækjargötu en Friðrik 
var með vinnuaðstöðu í bílskúr í 
Blönduhlíð. Ég hjólaði með bolina 

á bögglaberanum niður í miðbæ,“ 
rifjar Egill upp. „Friðrik er leið-
sögumaður í dag, skemmtilegur 
karakter. Við vorum tveir strákar 
í vinnu hjá honum og hlustuðum 
á Jimi Hendrix og Frank Zappa 
á meðan við hjálpuðum honum 
við prentunina og að sendast. 
Svona bolir voru nýjung á þessum 
tíma og mjög vinsælir,“ segir Egill 
en segja má að Friðrik hafi verið 
framúrstefnulegur í bolagerðinni 
en alls kyns bolir urðu eftirsóttir á 
hippaárunum.

„Einu sinni var ég að flýta mér 
mikið á milli staða og þá keyrði 
leigubíll á mig á Snorrabraut. Ég 
kastaðist af hjólinu en leigubíl-
stjórinn ók mér heim. Um kvöldið 
kom bílstjórinn til að athuga með 
mig en þá var ég kominn út í fót-
bolta. Það héldu mér engin bönd 
á þessum aldri,“ segir Egill sem 
slasaðist ekki alvarlega og kippti 
sér ekki mikið upp við þessa lífs-
reynslu.

„Ég vann líka á tímabili sem 
sendill fyrir tollstjóraembættið. 
Í því starfi fólst meðal annars að 
fara út í sjoppu fyrir starfsmenn. 
Það voru allir sendlar á hjólum 
á þessum tíma, unglingsstrákar 
sem fóru um borg og bý. Maður 
var sendur hingað og þangað í 
einhverjum erindum, jafnvel þótt 
ekkert væri að gera í fyrirtækinu. Í 
minningunni var alltaf gott veður 

og þetta var skemmtilegur tími. 
Ég átti gult Raleigh-reiðhjól sem 
ég notaði í sendlastarfinu. Við 
félagarnir vorum allir í vinnu á 
sumrin. Ég man eftir einum sem 
fékk vinnu á bensínstöð, það þótti 
okkur félögunum mjög fínt starf 
og öfunduðum hann mikið. Seinna 
vann ég við ýmis störf, fiskvinnslu, 
í blikksmiðju, byggingarvinnu og 
fleira. Það þótti sjálfsagt að krakkar 
væru í vinnu. Tímarnir hafa breyst 
og nú er ekkert pláss fyrir unglinga 
á vinnumarkaðnum. Ef maður 
var ekki í vinnu var maður litinn 
hornauga, álitinn einhver ræfill,“ 
upplýsir Egill. Sjálfsagt eiga margir 
sem komnir eru yfir miðjan aldur 
skemmtilegar minningar frá 
sendlatímabilinu.

Með brosboli á 
bögglaberanum
Sjónvarpsmaður-
inn Egill Helgason 
byrjaði ungur að 
vinna. Hann var 
aðeins tólf ára 
þegar hann starf-
aði sem sendill 
á reiðhjóli og fór 
um bæinn.

„Hægt er að panta til átta á kvöldin á virkum dögum og fá sent heim samdægurs,“ segir Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, 
eigandi netverslunarinnar Boxins.   MYND/ANTON BRINK

Það sem aðgreinir okkur frá 
öðrum netverslunum er 
sú þjónusta að viðskipta-

vinir okkar geta valið tveggja tíma 
afhendingarhólf. Hægt er að panta 
til átta á kvöldin á virkum dögum 
og fá sent heim samdægurs,“ segir 
Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson, 
eigandi netverslunarinnar Boxins.

„Viðskiptavinurinn veit einnig 
alltaf hvenær von er á okkur með 
vörurnar. Við sendum sms áður en 
við leggjum af stað þar sem fram 
kemur áætlaður komutími og gps-
linkur þar sem hægt er að fylgjast 
með því hvar bíllinn er staddur 
hverju sinni.

Tími er dýrmætur, sérstaklega 
hjá fjölskyldufólki. Báðir foreldrar 
vinna yfirleitt úti og krakkarnir eru 
í tómstundum. Því eru stundir sem 
fólk getur átt saman afar dýrmætar 
og við viljum ekkert stress. Sam-
kvæmt Meniga fer meðalmann-
eskja 158 sinnum út í búð á ári og 
ef við miðum við að hver búðar-
ferð taki um klukkutíma með 
akstri til og frá, eyðum við sex og 
hálfum sólarhring á ári í búðinni. 
Með heimsendingarþjónustu 
okkar erum við því að bjóða fólki 
upp á tvær vikur aukalega í frí á 
ári,“ segir Sigurður.

„Við settum Boxið á laggirnar 
í október og höfum byggt hægt 
og rólega upp. Boxið er sjálfstæð 

Vörur heim innan tveggja tíma
Boxið er ný matvöruverslun á netinu en vefurinn fór í loftið síðasta haust. 
Verslunin býður allar helstu nauðsynjavörur til heimilisins sem afgreidd-
ar eru með einungis tveggja tíma fyrirvara, sé þess óskað.

netverslun en flestar vefverslanir 
í boði eru í samvinnu við versl-
unarkeðjur. Boxið er því fyrsta 
hreinræktaða matvöruverslunin á 
netinu. Við kaupum vörur af fram-
leiðendum og birgjum, allt það 
helsta fyrir heimilið svo sem kjöt, 
kjúkling, fisk, mjólkurvörur, græn-
meti, snyrti- og hreinlætisvörur. 
Það er fákeppni á þessum markaði 
en við viljum meina að við bjóðum 
upp á öðruvísi þjónustu og bjóð-
um upp á samkeppnishæft verð. 
Við afhendum vörurnar ferskar og 
fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af 
því að fá útrunnar vörur eða vörur 
á síðasta söludegi frá okkur,“ segir 
Sigurður.

„Frá því að við opnuðum höfum 
við vaxið stöðugt og þétt. Við 
höfum lært í leiðinni og aðlagað 
okkur þörfum neytandans. Við 
stefnum á enn meiri vöxt.“
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Atvinnuauglýsingar visir.is/atvinna
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Hægt er að sækja um störfin á www.fastradningar.is og 
einnig er hægt að koma við á skrifstofu 
PCC BakkiSilicon á Húsavík og fylla þar út umsókn. 

Allar nánari upplýsingar gefa Laufey Sigurðar dóttir 
laufey.sigurdardottir@pcc.is sími 855-1051 og Lind 
 Einarsdóttir lind@fastradningar.is sími 552-1606. 

Umsóknarfrestur 
er til 14. maí nk.

Framkvæmdir við kísilver PCC á Bakka við 
Húsavík eru núna langt komnar. Kísilverið 
verður búið bestu og reyndustu tækni sem 
fáanleg er í dag. Áætlað er að gangsetning 
hefjist í desember 2017.       

Hjá PCC BakkiSilicon munu starfa um 110 
manns með ýmiss konar bakgrunn og 
 menntun. 

Núna leitum við að áhugasömum sérfræð-
ingum til starfa. 

Áhugi og áhersla á heilsu-, öryggis- og 
 umhverfismál er mjög mikilvægur þáttur í 
 þessum störfum.

Áreiðanleikasérfræðingur – vélaverk-
fræðingur
Starfið felst í að fylgjast með viðhaldsgögnum 
og greina óeðlilegar tafir og bilanir. Skilgreina 
og kynna mögulegar lausnir til að auka áreiðan-
leika búnaðar. Stunda vettvangsrannsóknir vegna 
bilana og vandamála og veita tæknistuðning 
við flókin viðhaldsverk og bilanagreiningar. 
 Fylgja öryggisreglum í hvívetna og styðja aðra 
í þeirri viðleitni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélaverk- eða tæknifræðingur eða hliðstætt
• Reynsla af vinnu í áreiðanleikamiðuðu  
 umhverfi mikill kostur
• Reynsla af öryggismálum er nauðsynleg
• Góð kunnátta í ensku
• Mjög góð hæfni í samskiptum og teymis - 
 vinnu
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við  
 úrvinnslu verkefna

Rafmagnsverkfræðingur
Viðkomandi starfsmaður sér um rafmagnstækni-
mál verksmiðjunnar.  Hann ber ábyrgð á að raf-
magnsteikningar séu uppfærðar ásamt öðrum 
rafmagnstengdum tæknigögnum.  Veitir tækni-
stuðning við flókin viðhaldsverk og bilanagrein-
ingar ásamt náinni samvinnu við rafiðnaðar-
menn verksmiðjunnar. Góð öryggisvitund er 
nauðsynleg. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rafmagnsverkfræði eða tæknifræðimenntun
• Þekking á Siemens sjálfvirknibúnaði er kostur
• Góð kunnátta í ensku
• Mjög góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við  
 úrvinnslu verkefna

Sérfræðingur í öryggismálum
Við leitum að einstaklingi með sterka öryggis-
vitund og brennandi áhuga á öryggismálum. 
Viðkomandi sérfræðingur vinnur náið með 
 öllum starfsmönnum fyrirtækisins að því að 
 skapa öfluga öryggismenningu. Í starfinu 
felst leið sögn, eftirlit, fræðsla og gerð áhættu-
greininga í samvinnu við innri og ytri aðila. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af öryggismálum er nauðsynleg
• Góð kunnátta í ensku
• Mjög góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og staðfesta við  
 úrvinnslu verkefna

Sérfræðingur í innkaupum
Viðkomandi starfsmaður starfar á viðskiptasviði 
og meðal verkefna eru innkaup, birgðastýring, 
samskipti við flutningsaðila og innlenda og 
 erlenda birgja ásamt vinnslu og eftirfylgni 
 pantana.  Gerð er krafa um góða greiningarhæfni 
og tölvukunnáttu ásamt mjög góðri samninga-
tækni. Mikilvægur eiginleiki er óþreytandi 
 áhugi á að lágmarka kostnað, hámarka gæði og 
 tryggja hráefni til framleiðslunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af innkaupum og vörustjórnun
• Mjög góð samningahæfni
• Góð greiningarhæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Mjög góð tölvu- og bókhaldskunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á rekstrarvörum í iðnaði kostur
• Rík þjónustulund ásamt vilja til árangurs 

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

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í rafmagnsverkfræði, rafmagns - 
 tæknifræði, iðnfræði eða meistararéttindi  
  rafvirkja af sterkstraumssviði
• Uppfyllir kröfur Mannvirkjastofnunar sem  
 gerðar eru til rafveitustjóra háspennu og hafi  
 A-löggildingu
• Minnst tveggja ára reynsla við störf sem lúta  
 að hönnun og/eða setningu háspennuvirkja
• Reynsla frá framleiðslufyrirtæki eða stóriðju  
 kostur

Lind  Einarsdóttir

Næsta haust verða tilbúin til afhendingar falleg parhús sem standa 
starfsmönnum fyrirtækisins til boða að leigja á sann gjörnu verði.  Í fyrsta 
áfanga verða húsin 22 og nokkru seinna er gert ráð fyrir 20 parhúsum til 
viðbótar.  Húsin eru byggð á mjög fallegu svæði í suðurhluta Húsavíkur-
bæjar með ein stakt útsýni yfir Skjálfandaflóa og Kinnarfjöllin. Stutt er 
yfir á golfvöll Húsavíkur auk þess eru mjög skemmtilegar gönguleiðir í 
nágrenni svæðisins. 

Áhugaverð sérfræðistörf hjá PCC BakkiSilicon
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Utanríkisráðuneytið

Verkefnastjóri í Malaví

 Capacent — leiðir til árangurs

Um launakjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins og 
�ármála- og efnahagsráðherra. 
 
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. Umsóknir gilda í 
sex mánuði. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4918 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi.
Þekking og reynsla af verkefnastjórn og áætlanagerð. 
Stjórnunarreynsla er kostur. 
Framúrskarandi enskukunnátta og góð íslenskukunnátta  
í ræðu og riti. 
Þekking á þróunarmálum og á að minnsta kosti einu af 
áherslusviðum Íslands í þróunarsamvinnu með Malaví.
Þekking á stjórnsýslu og meðferð  ármuna og á helstu 
stjórntækjum í þeim efnum.
Hæfni og lipurð í samskiptum og upplýsingamiðlun.
Aðlögunarhæfni og geta til að starfa undir álagi.
Reynsla af störfum í þróunarlöndum æskileg.

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
• 

•

Umsóknarfrestur

15. maí 

Starfssvið
Verkefnastjórn og undirbúningur verkefna í 
þróunarsamvinnu. 
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Greinaskrif og skýrslugerðir.
Samskipti við stjórnvöld, þar með talið héraðsstjórn. 
Samvinna og stuðningur við hagsmunasamtök, stofnanir 
og aðra haghafa.
Aðstoð og ráðgjöf við forstöðumann sendiráðs Íslands  
í Lilongwe.

Utanríkisráðuneytið auglýsir eftir verkefnastjóra til starfa í þróunarsamvinnu í Malaví. Starfið felst í stuðningi við 
héraðsstjórn Mangochi-héraðs í suðurhluta Malaví þar sem íslensk stjórnvöld styrkja verkefni í lýðheilsu-, vatns- og 
menntamálum, auk stjórnsýslu.  
Starfsmaður vinnur undir stjórn forstöðumanns sendiráðsins í Lilongwe og er búsettur þar, en starfið krefst mikillar viðveru 
í Mangochi sem er 260 km  arlægð frá Lilongwe. Ráðið verður til tveggja ára með möguleika á framlengingu og er reiknað 
með að starfsmaðurinn he i störf eigi síðar en í september nk.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Spennandi starf á sviði 
�ármála og stefnumótunar 

 Capacent — leiðir til árangurs

Meginhlutverk �ármála- og 
efnahagsráðuneytis er meðal 
annars að bæta stjórnunarhætti 
ríkisins og áætlanagerð, ásamt 
því að vera virkur aðili á sviði 
umbóta og hagræðingar í 
rekstri ríkisins. Ráðuneytið 
hefur frumkvæði, fagmennsku 
og árangur að leiðarljósi í 
starfsemi sinni. 
 
Á rekstrarsviði eru 11 störf en 
í ráðuneytinu öllu eru um 85 
starfsmenn. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Áhugasamir einstaklingar, án 
tillits til kyns, eru hvattir til 
að sækja um. Æskilegt er að 
viðkomandi he�i störf sem 
fyrst. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4935 

Rekstrarsvið annast rekstur og �ármál ráðuneytisins og 
leiðir stefnumótun á málefnasviðum þess. Í því felst gerð 
árlegrar �ármálaáætlunar og �árlagagerðar, ákvörðun 
�árveitinga og �árhagsleg samskipti við stofnanir 
ráðuneytisins. Auk þess tekur rekstrarsvið virkan þátt í 
undirbúningi og framkvæmd verkefna á sviði umbóta, 
nýsköpunar og fræðslu innan sem utan ráðuneytisins.

Rekstrarsvið ber ábyrgð á mannauðsmálum ráðuneytisins 
og er leiðandi í þróun innri starfsemi þess.

•
•
•
•

•

•

•

•

Umsóknarfrestur

15. maí 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða annað sambærilegt nám.
Starfsreynsla sem nýtist í ráðuneytinu.
Góð greiningarhæfni. 
Mjög góð tölvufærni. Mikilvægt er að kunna á stór 
�árhagskerfi og að vera mjög fær í Excel.
Geta til að greina aðalatriði og miðla upplýsingum með 
skýrum og greinargóðum hætti.
Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun og nákvæmni í 
vinnubrögðum.
Starfið krefst góðrar samskiptahæfni, frumkvæðis og 
sjálfstæðis í vinnubrögðum, auk hæfileika til að taka virkan 
þátt í teymisvinnu.
Mjög gott vald á íslensku í ræðu og riti er nauðsynlegt.  
Góð enskukunnátta er skilyrði.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið auglýsir eftir metnaðarfullum viðskiptafræðingi til að sinna �ármálum á málefnasviðum 
ráðuneytisins og taka þátt í stefnumótun. Starfið hentar drífandi einstaklingi sem kann vel við sig í annasömu og kröfuhörðu 
umhverfi. Starfið er á rekstarsviði.



Capacent — leiðir til árangurs

Sjóðböðin eru staðsett á 
Húsavíkurhöfða og eru böðin 
fyllt með heitum sjó sem kemur 
úr nærliggjandi borholum.  
Búið er að �ármagna 
framkvæmdir að fullu. 
Fyrirtækið er meðal annars í 
eigu Tækifæris, Norðursiglingar, 
Jarðbaðanna, Orkuveitu 
Húsavíkur og Dimmuborga. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4878 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af rekstri og stjórnun.
Reynsla af markaðsmálum og sölu kostur.
Reynsla úr ferðaþjónustu kostur.
Rík þjónustulund og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Góðir samskiptahæfileikar og dri�raftur.
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti skilyrði.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

10. maí 

Helstu verkefni
Daglegur rekstur.
Sölu- og markaðsmál.
Starfsmannastjórnun.
Samskipti við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.
Önnur tilfallandi verkefni.

Sjóböðin á Húsavík óska eftir öflugum framkvæmdastjóra til að leiða undirbúning og rekstur Sjóbaðanna.  
Stefnt er að því að Sjóböðin opni á vormánuðum 2018. 

Framkvæmdastjóri

 Vilt þú vera í sterku liði?
Landhelgisgæsla Íslands 
er löggæslustofnun sem 
hefur það hlutverk að sinna 
löggæslu og eftirliti sem og 
leit og björgun á hafsvæðinu 
umhverfis Ísland. Einnig 
fer Landhelgisgæslan með 
daglega framkvæmd öryggis- 
og varnarmála samanber 
varnarmálalög nr. 34/2008, 
þ.m.t. er rekstur Öryggissvæða, 
mannvirkja, kerfa, stjórnstöðvar 
Atlantshafsbandalagsins/LHG  
og ratsjár- og �arskiptastöðva. 
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og 
�ármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

•

•
•
•
•

Umsóknarfrestur

15. maí

Landhelgisgæsla Íslands leitar að reglusömum og nákvæmum einstaklingum með góða samskiptahæfileika í þrjú störf sem öll eru 
með aðal staðsetningu á starfsstöð Landhelgisgæslunnar í Keflavík. 
 
Viðkomandi skulu vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og hafa góða íslensku- og enskukunnáttu, góða almenna tölvukunnáttu og hafa 
gild ökuréttindi. Ítarlegri lýsingu á störfunum má nálgast á heimasíðu Capacent.  
 
Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig skulu umsækjendur uppfylla 
skilyrði fyrir öryggisheimild samanber varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012.

 Capacent — leiðir til árangurs

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf eða önnur menntun sem 
nýtist í starfi.
Reynsla sem nýtist í starfi.
Líkamleg geta til að starfa við erfiðar 
aðstæður.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Gott almennt nám tengt tæknimálum og/
eða flugi. 
Grunnnám í flugumferðarstjórn, flugnám 
eða annað flugtengt nám er kostur.
Góð tækniþekking og reynsla í 
tækniumhverfi æskileg.
Geta til að vinna vaktavinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf eða önnur menntun sem 
nýtist í starfi. 
Reynsla á sviði þjálfunar- og gæðamála. 
Fagmennska, skipulagshæfileikar og geta 
til að vinna sjálfstætt. 
Frumkvæði og geta til að vinna undir 
álagi.

•

•

•

•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/4930
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/4931
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/4933

GAGNAFULLTRÚI
Gagnafulltrúi óskast í stjórnstöð 
Atlantshafsbandalagsins/LHG á 
Öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 
Um vaktavinnu er að ræða. Helstu 
verkefni eru loftrýmiseftirlit, stuðningur 
við loftrýmisgæslu og samskipti við 
stjórnstöðvar Atlantshafsbandalagsins. 

FULLTRÚI ÞJÁLFUNAR- OG 
GÆÐAMÁLA VARNARTENGDRA 
VERKEFNA 
Helstu verkefni eru umsjón og 
samræming þjálfunar starfsmanna 
vegna varnartengdra verkefna auk 
gæðaeftirlits. Meginstarfssvæðið er á 
Öryggissvæðunum á Keflavíkurflugvelli, 
ratsjár- og fjarskiptastöðvunum 
(Miðnesheiði, Bolafjalli, Gunnólfs-
víkurfjalli og Stokksnesi) og öðrum 
tengdum svæðum. Starfið krefst 
tilfallandi ferða á stöðvarnar. 

VERKEFNASTJÓRI Á SVIÐI ÁÆTLUNAR 
OG ÞRÓUNAR ÖRYGGISSVÆÐANNA, 
UMHVERFISMÁLA OG SVÆÐIS-
SKIPULAGSMÁLA
Leitað er að verkefnastjóra til að taka 
þátt í starfi við framtíðaruppbyggingu 
Öryggissvæðanna og samræmingu með 
þeim verkefnum.  Í starfinu felst þátttaka 
í gerð og viðhaldi langtímaáætlunar 
um þróun, rekstur, uppbygginu og 
hagnýtingu Öryggissvæðanna. Auk 
þess sinnir viðkomandi umsjón með 
umhverfismálum Öryggissvæðanna og 
tekur þátt í svæðisskipulagsverkefnum.   
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www.intellecta.is

Skrifstofustarf í þjónustufyrirtæki
Rótgróið og traust þjónustufyrirtæki í Reykjavík vill ráða einstakling til ýmissa 
skrifstofuverkefna. Aðrir starfsmenn á skrifstofu eru í ráðgjöf, sölu og þjónustu 
við viðskiptavini fyrirtækisins, sem eru stærstu byggingaverktakar landsins. 
Viðkomandi fær góða kennslu og þjálfun í upphafi starfs.  

Sjá nánari upplýsingar um starfið á www.intellecta.is
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Þjónustufulltrúi

Birta lífeyrissjóður er fjórði stærsti lífeyrissjóður 
landsmanna með yfir 18.000 virka sjóðfélaga.

Sjóðurinn tók formlega til starfa 1. desember 
2016 en hann varð til við samruna Sameinaða 
lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á   
www.birta.is

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Þjónusta	við	sjóðfélaga	og	launagreiðendur
•	Innheimta	og	skráning	iðgjalda
•	Önnur	tilfallandi	verkefni

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Birta	lífeyrissjóður	óskar	eftir	að	ráða	þjónustufulltrúa.	Verkefni	felast	einkum	í	innheimtu	og	skráningu	
iðgjalda	ásamt	almennri	þjónustu.

•	Háskólamenntun	eða	önnur	menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Samviskusemi,	nákvæmni	og	öguð	vinnubrögð
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fulltrúi í innheimtudeild

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Sending milliinnheimtubréfa, greiðsluáskorana og 

nauðungarsölubeiðna
• Gerð kröfulýsinga og sending skjala til stefnuvotta
• Skráning og eftirfylgni uppboðseigna
• Gerð leigusamninga og umsýsla leigu
• Vinnsla annarra umsókna og verkefna
• Samskipti við viðskiptavini vegna vanskila
• Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði s.s. þróun 

verk- og þjónustuferla

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf
• Yfirgripsmikil starfsreynsla
• Þekking á innheimtumálum, lánamálum og 

greiðsluerfiðleikamálum er kostur
• 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 
• Góð tölvukunnátta

Upplýsingar veitir:

Inga S. Arnardóttir

inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 15. maí nk.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan fulltrúa til starfa í innheimtudeild 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.



Smiðir óskast!
Upplýsingar sendist á netfangið 

magnush@centrum.is
eða hafið samband í síma 8924547 / 8975547

Magnús og Steingrímur ehf.

Um Landsnet
Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við 
samfélagið og höfum sett okkur það markmið að tryggja örugga a�endingu á raforku til framtíðar og að ná sátt um þær leiðir 
sem farnar verða. Við viljum taka tillit til þarfa samfélagsins á hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við 
berum umhyggju hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. Við höfum að leiðarljósi gildin 
okkar: samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á ra�únaði í tengivirkjum.
• Þátttaka í verkefnum vegna endurnýjunar og nýbygginga flutningsvirkja.
• Undirbúningur og frágangur verkefna á starfsstöð.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í rafvirkjun, rafiðnfræði, rafmagnstæknifræði eða önnur sambærileg menntun. 
• Sterk öryggisvitund. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Reynsla af miðlun upplýsinga í töluðu og rituðu máli.

Landsnet leitar að öflugum einstaklingum til starfa við rekstur og viðhald raforkuflutningskerfisins við 
starfsstöð fyrirtækisins á Akureyri eða í Reykjavík. Um er að ræða �ölbreytt störf fyrir ábyrga einstaklinga 
við að tryggja örugga a�endingu rafmagns á Íslandi. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2017. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á 
heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar veita Ásta Þorsteinsdóttir, sérfræðingur mannauðsmála og Valka Jónsdóttir, mannauðsstjóri, 
sími: 563-9300, netfang: mannaudur@landsnet.is.

RAFMÖGNUÐ STÖRF

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir 
eftirfarandi störf laust til umsóknar

Grunnskólinn á Hólmavík 

Lausar stöður við Grunn- og tónskól-
ann á Hólmavík skólaárið 2017-2018

• Staða íþróttakennara. 
 Um er að ræða kennslu og þjálfun í samstarfi skólans 

og íþróttahreyfingarinnar á svæðinu. Kennslugreinar: 
skólaíþróttir, sund, skólahreysti og þjálfun íþrótta-
greina.

• Staða list- og verkgreinakennara. 
 Kennslugreinar: myndlist, smíði og textíl. 
 Auglýst til eins árs.

• Staða umsjónarkennara í unglingadeild. 
 Um er að ræða samkennslu í 8. – 10. bekk.
 Meðal kennslugreina: íslenska, enska, danska,
 samfélagsfræði. Auglýst til eins árs.

• Staða tónlistarkennara. 
 Kennslugreinar: gítar, rafmagnsgítar, bassi og trommur.

Umsækjendur þurfa að hafa kennsluréttindi í grunnskóla. 
Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika 
og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af sam-
kennslu árganga og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir 
eiginleikar. Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2017.

Nánari upplýsingar veitir:
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir, skólastjóri,  
sími 451 3430, netfang skolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina 
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist á  
skolastjori@strandabyggd.is eða Grunnskólinn á  
Hólmavík, Skólabraut 20-22,  510 Hólmavík

BAUHAUS óskar eftir starfsfólki í 
málningardeild og bað- og flísadeild

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hjá BAUHAUS erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 
260 verslanir í 19 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur 
eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Opnunartími BAUHAUS er frá 8-19 og 10-18. 

Ef þú ert brosandi og þjónustulundaður einstaklingur 
með reynslu af sölustörfum, þá erum við að leita að þér.

Störfin fela í sér sölu og ráðgjöf til viðskiptavina. 

Umsækjendur þurfa að búa yfir ríkri þjónustulund og mikilli samskiptafærni. 

Um er að ræði bæði fullt starf og hlutastörf. 



Hægt er að sækja um störfin á www.fastradningar.is 
og einnig er hægt að koma við á skrifstofu 
PCC BakkiSilicon á Húsavík og fylla þar út umsókn. 

Allar nánari upplýsingar gefa Laufey Sigurðar dóttir 
laufey.sigurdardottir@pcc.is sími 855-1051 og Lind 
 Einarsdóttir lind@fastradningar.is sími 552-1606. 

Umsóknarfrestur 
er til 14. maí nk.

Vélvirkjar 
Vélvirkjar sinna margvíslegu viðhaldi. Unnið er í teymum og verk-
efni hvers og eins eru fjölbreytt. Vélvirkjar munu starfa á dagvöktum 
og sinna einnig útkallsvöktum (bakvöktum).
 

Rafvirkjar 
Rafvirkjar sinna margvíslegum störfum í verksmiðjunni. Unnið er í 
teymum og verkefni hvers og eins eru fjölbreytt. Rafvirkjar munu 
starfa á dagvöktum og sinna einnig útkallsvöktum (bakvöktum).

Lögð verður áhersla á áreiðanleika miðað viðhald (RCM), að nýta 
ástandsgreiningar og fyrirbyggjandi aðferðir til að lág marka niðri-
tíma á búnaði. Unnið verður eftir viðurkenndum aðferðum við 
skipu lagningu á viðhaldinu.  Fagmennska verður höfð í fyrirrúmi 
og er þetta tækifæri til að taka þátt í spennandi upp byggingu.  
Iðnaðarmenn verða ráðnir til að hefja störf frá ágúst 2017.

Framkvæmdir við kísilver PCC á Bakka við Húsavík eru núna 
langt komnar. Kísilverið verður búið bestu og reyndustu 
tækni sem fáanleg er í dag. Áætlað er að gangsetning hefjist 
í desember 2017. 

Hjá PCC BakkiSilicon munu starfa um 110 manns með ýmiss 
konar bakgrunn og menntun.

Núna leitum við að áhugasömum iðnaðarmönnum til starfa.

Áhugi og áhersla á heilsu-, öryggis- og umhverfismál er 
mjög mikilvægur þáttur í þessum störfum.

Næsta haust verða tilbúin til afhendingar falleg parhús sem 
standa starfsmönnum fyrirtækisins til boða að leigja á sann-
gjörnu verði.  Í fyrsta áfanga verða húsin 22 og nokkru seinna 
er gert ráð fyrir 20 parhúsum til viðbótar.  Húsin eru byggð 
á mjög fallegu svæði í suðurhluta Húsavíkurbæjar með ein-
stakt útsýni yfir Skjálfandaflóa og Kinnarfjöllin. Stutt er yfir á 
golfvöll Húsavíkur auk þess eru mjög skemmtilegar göngu-
leiðir í nágrenni svæðisins. 

Lind  Einarsdóttir

Kominn tími á breytingar?
Iðnaðarmenn óskast til starfa hjá PCC BakkiSilicon

Landspítali leitar að kraftmiklum og reyndum stjórnanda sem hefur brennandi áhuga á að vinna 
með forstjóra að því að byggja upp sterka liðsheild og að framfylgja stefnu, markmiðasetningu  
og framtíðarsýn spítalans. Framkvæmdastjórinn er hluti af framkvæmdastjórn spítalans og 
heyrir beint undir forstjóra. Kvenna- og barnasvið rekur m.a. sérhæfðar dag- og göngudeildir 
kvenna, fæðingarþjónustu og Barnaspítala, þ.m.t. barna- og unglingageðdeildir og bráðamóttöku. 
Velta sviðsins er 5,5 milljarðar og stöðugildi eru um 450. 

Starfshlutfall er 100% og veitist starfið 1. júlí 2017 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið 
til 5 ára, sbr. 9.gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda. Mögulegt er að 
sinna klínískri eða akademískri vinnu (10-20%) meðfram framkvæmdastjórastarfi.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
KVENNA- OG BARNASVIÐS

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2017. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.landspitali.is/mannaudur

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum 
teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús  

í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru 
öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN

Grunnskólinn á Hellu auglýsir !
Kennarar

  
Okkur vantar áhugasama kennara til starfa á næsta 
skólaári. Meðal kennslugreina eru enska (sem hlutastarf)  
og list- og verkgreinar (hlutastarf í smíði, textíl og tónlist).  

Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu skólans 
http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar.
Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri 
í síma 488 7021 / 894 8422
Steinar Tómasson aðstoðarskólastjóri 
í síma 4887022 / 845 5893

Starfskraftur óskast 
Bílaryðvörn Bílshöfða 5, 110 Rvk. óskar eftir starfskrafti á 

ryðvarnarverkstæði okkar sem fyrst. 

Uppl. ásamt ferilsskrá sendist á jon@bilahollin.is 
eða í s: 664 8090.



ÞG Verk  -  Lágmúla 7, 108 Reykjavík   -  S: 534 8400 

ÞG Verk óskar eftir smiðum, múrurum, kranamönnum,
verkamönnum og handlöngurum til starfa. Mikill kostur 
ef hægt er að he�a störf sem fyrst. 

Tökum einnig á móti iðnnemum í �ölbreytt störf.

ÞG Verk - þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði síðan 1998

Félagið er byggt upp á traustum grunni og hefur staðið af sér 
öll áföll í íslensku efnhagslí� sem og íslenskum byggingariðnaði 
og starfar enn á upprunalegri kennitölu. Markmið félagsins 
hefur ávallt verið að skila góðu verki til sinna viðskiptavina á 
íbúðamarkaði sem og útboðsmarkaði, að stunda traust 
og örugg viðskipti og uppfylla væntingar viðskiptavina.

Fasteignakaupendur og �árfestar stórframkvæmda eiga að 
gera kröfu um framúrskarandi verkgæði, áreiðanleika og 
fagmennsku. 

ÞG Verk hefur hlotið viðurkenningu frá Creditinfo sem 
framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2016.

• Frábær starfsandi og starfsmannafélag

• Fyrsta flokks starfsmannaaðstaða

• Mjög góð verkefnastaða næstu árin

• Öruggt og traust fyrirtæki

• Víðtæk reynsla af öllum byggingarstigum 

• Mikil þekking og öflug leiðsögn

• Tækifæri á að vinna sig upp innan fyrirtækisins

• Vönduð og örugg vinnuaðstaða

Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is / Hafa samband / Starfsumsókn
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Helstu verkefni og ábyrgð
  Notendaumsjón fyrir notendur Sögu
  Skipulagning og vandamálagreining  
	 	 á	Sögukerfinu
  Notendaþjónusta vegna farsíma og símkerfa
 	 Notendaþjónusta	fyrir	tölvukerfi	lyfjakæla	 
	 	 og	tölvutengd	lækningatæki
  Notendaþjónusta vegna starfsmannaaðgangs  
  og öryggiskerfa
 	 Eftirlit	með	hugbúnaðarleyfum	og	tölvutækja-		
  bókhaldi
 	 Viðhald	á	gæðaskjölum	Deildar	rafrænnar	þjónustu
  Útkallsþjónusta í neyðartilfellum utan vinnutíma
 	 Samskipti	við	sérfræðinga	innan	og	utan		 	
  stofnunar vegna tölvumála
 	 Námskeið	og	fræðsla	fyrir	notendur

Hæfnikröfur
  Viðeigandi háskólamenntun og/eða reynsla af  
	 	 sambærilegu	starfi
 	 Góð	fagleg	hæfni	og	þekking	á	sjúkraskrár-	
	 	 kerfinu	Sögu	er	kostur
  Góð þekking á Microsoft notendahugbúnaði
 	 Mjög	góð	færni	í	íslensku	og	ensku	
 	 Góð	undirstaða	í	notkun	á	upplýsingatækni	 
  og tölvubúnaði
 	 Framúrskarandi	samskiptahæfileikar,	 
	 	 rík	þjónustulund	og	jákvætt	hugafar
 	 Fagleg,	markviss	og	öguð	vinnubrögð
 	 Brennandi	áhugi	á	tölvum	og	tækni

Nánari upplýsingar veitir: 
Guðmundur	Marinó	Ingvarsson	-	585	1385 
gudmundur.marino.ingvarsson@heilsugaeslan.is  

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Fræðagarðs.	Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilsskrá	
og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið.	Jafnframt	
skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun.	Umsókn	getur	gilt	í	6	mánuði.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	
innsendum	gögnum	og	viðtölum	við	umsækjendur.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	
mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	
höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.

Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is),	undir	laus	störf	eða	 
á	Starfatorgi	(www.starfatorg.is). 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Sérfræðingur í tölvudeild 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Laust	er	til	umsóknar	100%	starf	sérfræðings	í	tölvudeild	
Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins.	Deildin	heyrir	undir	svið	
fjármála	og	rekstrar	sem	staðsett	er	í	Álfabakka	16.	Æskilegt	
er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst	eða	eftir	nánara	
samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2017

Vélamenn óskast 
Háfell ehf. jarðvinnuverktaki, óskar eftir  
vélamönnum til starfa.   

Áhugasamir sendi umsókn sína ásamt  
ferilsrká á netfangið skarphedinn@hafell.is

Atvinna

Launafl ehf óskar  
eftir  að ráða 

blikksmið með  
sveinspróf eða aðila sem 
hefur unnið við blikkstörf 

í a.m.k. 3 ár. 
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir 
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á 
launafl@launafl.is eða magnus@launafl.is.

Launafl ehf. óskar eftir að ráða

reyndan blikksmið 
með full réttindi til starfa nú þegar. 
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Reyndan  pípulagningarmann

Launafl ehf. óskar eftir að ráða

reyndan blikksmið 
með full réttindi til starfa nú þegar. 
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Reyndan  pípulagningarmann
Atvinna

RAFVIRKI
Launafl ehf óskar eftir  að ráða 
rafvirkja með sveinspróf.  
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
launafl@launafl.is eða magnus@launafl.is.

Launafl ehf. óskar eftir að ráða

reyndan blikksmið 
með full réttindi til starfa nú þegar. 
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Reyndan  pípulagningarmann

Launafl ehf. óskar eftir að ráða

reyndan blikksmið 
með full réttindi til starfa nú þegar. 
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Reyndan  pípulagningarmann
Atvinna

RAFVIRKI
Launafl ehf óskar eftir  að ráða 
rafvirkja með sveinspróf.  
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
launafl@launafl.is eða magnus@launafl.is.

Upplýsingar um starfið gefur Bryndís Jónsdóttir hjá Talent Ráðningum og ráðgjöf í síma 552 1600 eða 773 7400.
Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2017. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent Ráðninga og ráðgjafar, www.talentradning.is 

Fjármálastjóri

Starfssvið
-  Fagleg fjármálastýring og ábyrgð á fjármálum og ferlum félagsins.
-  Gerð ársreikninga, skattframtala, mánaðarlegra uppgjöra og   
 daglegrar stýringar bókhalds.
-  Yfirumsjón með gerð og eftirfylgni áætlana.
-  Regluleg skýrslugerð til stjórnar, forstjóra og framkvæmdastjórnar.
-  Samningagerð og samskipti við hagsmunaaðila; banka, birgja   
 tryggingafélög o.s.frv.
-  Greiningar og dagleg stýring á efnahagi félagsins.
-  Stýring upplýsingatæknideildar.
-  Áhættugreiningar.
-  Önnur tilfallandi störf.
 

Menntunar- og hæfnikröfur
-  Háskólamenntun á sviði fjármála-, viðskipta-, hagfræði eða  
 sambærileg menntun.
-  Þekking á lögum, reglum og kjarasamningum er varða  
 daglega stýringu félaga.
-  Reynsla af fjármálastýringu, rekstri og áætlanagerð.
-  Góð þekking og reynsla í gerð reikningsskila, stjórnenda- 
 upplýsinga, ásamt greiningu á rekstrarafkomu sviða.
-  Góð þekking á NAV og ferlum því tengdu.
-  Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu og mæltu máli.
-  Metnaður til að ná árangri í starfi og lausnamiðuð hugsun.
-  Leiðtoga- og stjórnunareiginleikar.

Yfir 150 manns starfa 

hjá HEKLU hf. en félagið 

er leiðandi fyrirtæki í 

innflutningi, sölu og 

þjónustu við nýjar og 

notaðar bifreiðar.

Félagið er með umboð 

fyrir Volkswagen,  

Audi, Skoda og 

Mitsubishi og annast 

þjónustu við þessar 

tegundir.

Höfuðstöðvar HEKLU eru 

við Laugaveg 170-174 í 

Reykjavík.

  

HEKLA hf. óskar eftir að ráða kröftugan 
fjármálastjóra í lið framkvæmdastjórnar félagsins.
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Þau Maren og Jón Kolbeinn hafa starfað við verkfræðistörf hjá Isavia í tæp 4 ár og á þeim
tíma unnið að uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Þannig eru þau hluti af góðu ferðalagi.

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

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnré�i í jafnlaunaú�ekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnré�isáætlun félagsins 
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, kra�a og kunná�u starfsmanna til fulls
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.

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

Nú vantar okkur fleiri til að verða hluti af góðu ferðalagi með okkur.

V I Ð S K I P T A S T J Ó R A R

Helstu verkefni eru stuðningur og dagleg samskipti við verslunar-  
og veitingaaðila, eftirlit og greiningar á rekstrar- og þjónustuárangri  
þeirra, samstarf við markaðsdeild um innleiðingu söluhvetjandi  
verkefna og sala og utanumhald viðbótarþjónustu. Við leitum að 
viðskiptastjórum með þekkingu á því hvað virkar hverju sinni í verslun 
og/eða veitingum og með vilja til að tryggja Íslendingum á ferðalagi  
og erlendum ferðamönnum um Keflavíkurflugvöll sem besta þjónustu. 

Í boði eru tvö spennandi framtíðarstörf fyrir aðila sem hafa áhuga  
á verslun og veitingum og þjónustuþáttum hins vegar.

Hæfniskröfur:
• Háskólanám sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Reynsla af gerð áætlana og úrvinnslu gagna
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Reynsla á sviði verslunar-/veitingareksturs er kostur

N Á M S B R A U T A S T J Ó R I

Helstu verkefni eru utanumhald faglegs skipulags þjálfunar á Flug-
stöðvarbraut í samstarfi við stjórnendur deilda og fræðslustjóra.  
Einnig umsjón, þróun og uppfærsla hæfnisviðmiða, námsefnis, 
kennsluleiðbeininga og hæfnismats. Námsbrautastjóri vinnur 
þjálfunardagatal og hefur yfirumsjón og eftirlit með framkvæmd 
þjálfunar. Starfsmaður er hluti af fræðsluteymi á Mannauðssviði  
og tekur þátt í starfi þess.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði,  
 t.d. kennaramenntun
• Reynsla af kennslu og gerð námsefnis er nauðsynleg
• Reynsla af skipulagningu þjálfunar innan fyrirtækja  
 er kostur
• Reynsla af skipulagningu fjarnáms og utanumhalds  
 í fjarnámskerfi (Moodle) er kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

Upplýsingar um starfið veitir Gerður Pétursdó�ir, fræðslustjóri,  
í netfanginu gerdur.petursdo�ir@isavia.is.

Upplýsingar um starfið veitir Gunnhildur Vilbergsdó�ir, deildarstjóri 
viðskiptasviðs, í netfanginu gunnhildur.vilbergsdo�ir@isavia.is.



Smiðir óskast
Stólpi ehf. er traust og rótgróið fyrirtæki sem býður gott 

starfsumhverfi og sinnir fjölbreyttum verkefnum.
Við leitum að smiðum með reynslu, helst á aldrinum  

35-50 ára,til framtíðarstarfa.
Einnig kemur til greina að ráða samsett teymi.

Vinsamlegast hafið samband með tölvupósti  
(fridrik@stolpiehf.is) eða í síma 824 6166

Sæferðir í Stykkishólmi  
óska eftir skipstjórnarmanni  

og vélstjórum til starfa.
Eftirfarandi stöður í boði:

Yfirstýrimaður á Breiðafjarðarferjunni Baldri  
frá 1.júní til 31.ágúst 2017.

Kröfur um réttindi:  
• Viðkomandi þarf að hafa alþjóðlegt skipstjórnarskírteini: 

STCW II/2 (Yfirstýrimaður 3000bt og minna)
• Gott væri ef viðkomandi hefði lokið Hóp og neyðar- 

stjórnunar námskeiði
• Um er að ræða frekar mikla vinnu þar sem annar Yfir- 

stýrimaðurinn verður í fæðingarorlofi hluta af tímabilinu.

Yfirvélstjóri á Breiðafjarðarferjunni Baldri ein 
föst staða og ein afleysingarstaða sumar 2017. 

Kröfur um réttindi:  
• Viðkomandi þarf að hafa alþjóðlegt vélstjórnarskírteini:
   STCW II/3  (Yfirvélstjóri 3000kw og minna)

Allar umsóknir verða að berast skriflega á póstfangið 
baldurbru@eimskip.is

Nánari upplýsingar er hægt að fá í síma 852-2220

 Óskum eftir að ráða vigtarmann í steypufram-
leiðslu félagsins á höfuðborgarsvæðinu.

Starfið fellst í daglegri framleiðslu á steypu og stýringu á útkeyrslu á steypubílum, almennri 
umsjón á vélbúnaði og umhirðu á honum.

Við leitum eftir duglegum og samviskusömum starfskrafti með a.m.k. lágmarks kunnáttu á 
tölvur þar sem öll stýring á framleiðslu fer í gegnum tölvubúnað. Áður en viðkomandi byrjar 
í nýju starfi fær hann viðeigandi þjálfun.

Um er að ræða framtíðarstarf, mikil vinna í boði.

Umsóknarfrestur er til 10.maí og áhugasamir sendi Umsóknarfrestur er til 10.maí og áhugasamir sendi 
umsókn á alexander@steypustodin.is.

Öllum umsóknum verður svarað.

MARKAÐS- OG SÖLUSTARF HJÁ LÍKAMA OG LÍFSSTÍL 
Við leitum að hressum aðila í markaðs- og söluteymið okkar. 

Um er að ræða hlutastarf, 30-50%.  
Vinnutíminn er sveigjanlegur og skv. samkomulagi. 

Við erum að leita að hressum aðila með brennandi áhuga á 
líkamsrækt og heilsueflingu.  Við leitum að aðila með glaðlegt 
og hresst viðmót, sjálfstæð vinnubrögð, góða almenna  
tölvukunnáttu og góða þekkingu á samfélagsmiðlunum. 

Starfið snýr að markaðssetningu og sölu á vörum Líkama og 
lífsstíls, en þar eru SCI-MX fæðubótarefnin mikilvægust.  

Starfið snýst bæði um samskipti við viðskiptavini og söluaðila, 
ráðgjöf um notkun á vörunum í verslun okkar á Austurströnd á 
Seltjarnarnesi og almenna kynningu á vörunum á samfélags- 
miðlunum.  

Umsóknir með ferilskrá og frekari fyrirspurnir sendist á sala@likamioglifsstill.is fyrir 7. maí.  

Líkami og lífsstíll er umboðsaðili fyrir SCI-MX hágæða fæðubótarvörur og Zensah Compression 
sokka og hlífar auk þess að bjóða ýmsar aðrar vörur sem tengjast líkams- og heilsurækt.  
Þá rekur fyrirtækið öfluga vefverslun með sama nafni.Líkami & Lífsstíll

Ferðamálafélag A-Hún auglýsir 
eftir ferðamálafulltrúa

Ferðamálafélag Austur-Húnavatnssýslu auglýsir stöðu 
ferðamálafulltrúa lausa til umsóknar.
Starfssvið:
o Í starfinu felst meðal annars:
• Umsjón og rekstur upplýsingamiðstöðvar  

  í Austur-Húnavatnssýslu.
• Vinna við stefnumótun og markaðssetningu ferðamála 

  á svæðinu í samráði við Ferðamálafélag  
  Austur-Húnavatnssýslu og aðra samstarfsaðila.
• Vinna að ferðamálatengdum verkefnum, auk annarra  

  fjölbreytilegra verkefna.

o Starfsaðstaða er m.a. í húsnæði Þekkingarsetursins  
 á Blönduósi. 
o Þess er vænst að væntanlegur Ferðamálafulltrúi búi á  
 starfssvæði Ferðamálafélags Austur Húnavatnssýslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði ferðamála  
 (háskólapróf kostur)
• Reynsla af markaðssetningu æskileg
• Reynsla af verkefnastjórn æskileg
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, sveigjanleiki og  
 skipulagshæfni er mikilvæg
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum er mikilvæg

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí nk. 

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir  
Edda Brynleifsdóttir, formaður Ferðamálafélags A-Hún,  
í s: 862-0474 alla virka daga frá kl.10-16.  

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá og  
kynningarbréfi á netfangið ferdahun@gmail.com. 



VERKEFNASTJÓRI VIÐ BORFRAMKVÆMDIR
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða óska eftir að ráða verkefnastjóra við 
borframkvæmdir. Verkefnastjóri hefur umsjón með áætlanagerð, undirbúningi 
og hönnun borverka ásamt því að annast verkefnastjórn við borframkvæmdir.
Starfsstöð verkefnastjóra er á Selfossi.

Starfs- og ábyrgðarsvið
·  Verkefnastjórn við borframkvæmdir
·  Eftirlit með framvindu verkefna og framvinduskýrslur
·  Undirbúningur og gerð framkvæmda- og kostnaðaráætlana
·  Samskipti við hlutaðeigandi aðila innan sem utan fyrirtækisins
·  Undirbúningur verksamninga, eftirlit með framkvæmd og uppgjör samninga
·  Verkefnaö�un og gerð viðhaldsáætlana

Menntunar- og hæfniskröfur
·  Háskólagráða í verk- eða tæknifræði
·  Minnst 3 ára starfsreynsla við verkefnastjórnun
·  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
·  Hæfni í mannlegum samskiptum
·  Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri
·  Geta til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða | Gagnheiði 35 | 800 Selfossi | Sími 480 8500 | raekto.is

Upplýsingar um starf ið veitir Steinn Leó Sveinsson, framkvæmdastjóri í síma 860 2054 eða í steinn@raekto.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. maí næstkomandi.

Útkeyrsla og áfylling
Heildverslun með snyrtivörur, hárvörur o.fl.  

óskar eftir starfsmanni í hlutastarf.

Starfið felst í útkeyrslu, samantekt vara á lager og  
áfyllingu í verslanir á höfuðborgarsvæðinu.
Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg og 
þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.
Við leitum að þjónustulunduðum, samviskusömum og 
jákvæðum einstaklingi.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til box@frett.is   
merkt „Heildverslun“ fyrir 7. maí 2017 

STEYPUBÍLSTJÓRAR 
ÓSKAST TIL STARFA

Steypustöðin ehf. á Selfossi óskar eftir að ráða bílstjóra á steypubíla til starfa.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
Um er að ræða bæði tímabundin störf og framtíðarstörf. 

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2017

Umsókum skal skilað til Gunnlaugs Helgasonar stöðvarstjóra 
á Selfossi á netfangið gunnlaugurh@steypustodin.is. 

Frekar upplýsingar gefur Gunnlaugur Helgason í síma 825 0672
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

Móttökuritari
Hjartavernd óskar eftir móttökuritara í 60% starf.

Vinnutími er mánudaga frá kl. 7:45 - 16:00 og  
þriðjudaga – föstudaga  kl. 12:00 – 16:00.
Starfið fellst að mestu leyti í almennri móttöku, símavörslu,  
bókunum, taka á móti greiðslu og uppgjöri.

Umsóknarfrestur er til og með  14. maí.

Með umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um 
menntun og starfsferil.

Umsókn sendist í Hjartavernd, Holtasmára 1, 201 Kópavogur, 
merkt Atvinna eða á netfangið atvinna@hjarta.is . 

Umsjón með ráðningu hefur Jóhanna Eyrún Sverrisdóttir, 
sviðstjóri rannsókna, johanna@hjarta.is  síma 5351800
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Við erum að leita að sjálfstæðum og öflugum einstaklingi í starf vörustjóra í ELKO. Starfið 

felur í sér innkaup á raftækjum og tengdum vörum, vörustýringu og gerð herferða. 

Starfsmaður mun stýra innkaupum á völdum vöruflokkum í ELKO. Staðan er ný og er búist 

við að starfsmaður þrói starfið í samráði við næsta yfirmann. 

Starfsmaður mun vinna með öflugu teymi af vörustjórum með samtals 40 ára starfsreynslu.

STARFSLÝSING OG HELSTU VERKEFNI
• Gerð og eftirfylgni söluáætlana

• Innkaup, verðlagning og vörustýring

• Ákvörðun vöruvals verslana

• Skipulag á herferðum

• Samskipti við erlenda og innlenda birgja

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af innkaupum og verslunarstörfum

• Góð þekking á raftækjum og tækninýjungum

• Góð þekking á Excel er skilyrði

• Góð þekking á NAV er æskileg

• Jákvætt viðmót, sveigjanleiki og lausnarmiðuð hegðun

• Aldurslágmark 25 ár

Umsóknarfrestur er til 7. maí
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Sótt er um starfið á www.elko.is/storf 
Nánari upplýsingar veitir ottar@elko.is

VÖRUSTJÓRI Í ELKO

Umsóknarfrestur
12. maí  2017

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að bókara
Bókari í reikningshald, verkbókhald og reikningagerð

EFLA leitar að öflugum starfsmanni á rekstarsvið fyrirtækisins. Starfið felur í sér vinnu við 
�árhagsbókhald, reikningagerð, verkbókhald, afstemmingar og önnur störf er snúa að bókhaldi. 
Starfið krefst nákvæmni og sjálfstæðra vinnubragða sem og hæfni til að starfa í hóp. 

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

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

Hæfniskröfur:

• Viðurkenndur bókari og/eða hagnýt reynsla 

 af bókhaldsstörfum

• Haldgóð þekking á �árhagsbókhaldi

•  Góð þekking í Navision

• Góð þekking í Microsoft Excel

• Nákvæm vinnubrögð og vandvirkni

• Þjónustulipurð og samstarfshæfni

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 12. maí næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Sumarstörf
Við leitum að traustu og hressu fólki til starfa í sumar. Um 
er að ræða fjölbreytta og skemmtilega vinnu.  Félagið 
hefur að geyma framsækinn starfsmannahóp og góðan 
starfsanda sem skilar sér í faglegu og metnaðarfullu 
starfi. Ás styrktarfélag er öflugt félag, byggt á gömlum og 
traustum grunni í þjónustu við fólk með fötlun.

Óskað er eftir starfsfólki í vaktavinnu á heimili á vegum 
félagsins.  Um er að ræða hlutastörf í 30-85% stöðu - 
gildum. Vinnutími er á kvöldin, aðra hvora helgi og einnig 
vantar næturvaktir. Heimilin eru í Reykjavík, Hafnafirði og 
Kópavogi.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. Nánari upplýs-
ingar veitir Erna Einarsdóttir  mannauðsstjóri í síma 
414-0500, netfang erna@styrktarfelag.is.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

 

Netsérfræðingur
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir að ráða netsérfræðing til 
starfa í tölvudeild sveitarfélagsins.

Starfssvið:
•	 Netsérfræðingur	sér	um	daglegan	rekstur	á	Layer2/3	net-		
	 skiptum,	þráðlausum	kerfum	og	eldvegg	sveitarfélagsins		
	 ásamt	uppbyggingu	og	endurnýjun	kerfisins.
•	 Sveitarfélagið	rekur	sitt	eigið	ljósleiðarakerfi	sem	er	 
	 byggt	m.m	upp	á	Cisco	netbúnaði,	viðkomandi	starfsmaður		
	 mun	hafa	yfirsýn	og	tillögurétt	um	uppbyggingu	á	kerfinu.
•	 Almenn	störf	á	tölvudeild.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Reynsla	af	rekstri	netkerfa	er	skilyrði	og	CCNA	gráða	er	kostur.
•	 Reynsla	af	Ruckus	og	Sonicwall	er	kostur.
•	 Viðkomandi	þarf	að	geta	unnið	í	hóp	en	einnig	sjálfstætt.	
•	 Þekking	á	Cisco/Broadsoft	VoIP	lausnum	er	kostur.
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.

Starfið	hæfir	jafnt	körlum	sem	konum.
Framundan	eru	miklar	breytingar	og	viðhaldsvinna	á	sviði	
tölvumála	og	er	mikilvægt	að	tölvudeildin	vinni	saman	að	þeim	
breytingum.	Öll	netþjónusta	og	öryggismál	eru	ört	vaxandi	
þáttur	í	þjónustu	tölvudeildar	og	má	segja	að	það	séu	spen-
nandi	tímar	framundan.	
Framtíðarsýn	Selfossveitna	er	sú	að	netvæða	alla	vatns-	
og	hitaveitumæla	og	því	verður	allur	aflestur	rafrænn.	Hjá	
Selfossveitum	og	Vatnsveitu	Árborgar	eru	vatnsöflunarsvæði	
og	dælustöðvar	sem	eru	með	sérhæfðum	nettengingum.	Þá	er	
horft	til	þess	að	götulýsing	verði	nettengd	og	henni	stjórnað	
miðlægt,	orkueftirlit	í	fasteignum	er	að	ryðja	sér	til	rúms	og	
svona	mætti	lengi	telja.

Sveitarfélagið	Árborg	er	ört	vaxandi	samfélag,	sem	saman	
stendur	af	Selfossi,	Eyrarbakka,		Stokkseyri	og	dreifbýli.	
Skólar	og	leikskólar	eru	í	öllum	þéttbýliskjörnum,	um	er	að	
ræða	barnvænt	samfélag	með	allri	þeirri	þjónustu	hugsast	
getur. 

Umsóknarfrestur	til	15.	maí	næstkomandi.	Umsóknir	með	
upplýsingum	um	menntun,	starfsreynslu	og	umsagnaraðila	
berist	til	Kristins	Grétars	Harðarsonar,	yfirmanns	tölvumála	
kristinn.hardarson@arborg.is,	sem	veitir	nánari	upplýsingar	í	
síma	480-1900.



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Ráðningarþjónusta 

Gamalgróin meðalstór verkfræðistofa á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
byggingaverkfræðing/tæknifræðing til starfa. Um fullt starf er að ræða.

Verkfræðingur/Tæknifræðingur

Star�ð felst í hönnun burðarvirkis, og eða lagna og loftræstingar ásamt eftirliti.

Aðstoðarmaður 
rekstrarstjóra

ACE Handling óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfull-
an aðila til að aðstoða rekstrarstjóra á Keflavíkurflugvelli.

Starfið felur í sér umsjón með afgreiðslu á flugvélum í 
áætlunarflugi og einkaflugi, samskipti við viðskiptavini og 
starfsfólk, áætlunargerðir og vaktarskrár og önnur  
tilfallandi verkefni.

Umsækjendur þurfa að hafa framúrskarandi enskukunnáttu 
og samskiptahæfni.  Menntun í viðskiptafræði og reynsla í 
flugheiminum er kostur. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Umsókn skal senda á netfangið: jobs@acefbo.com

Starf félagsráðgjafa á velferðar- 
og mannréttindasviði 

Velferðar- og mannréttindasvið Akraneskaupstaðar 
auglýsir laust til umsóknar starf félagsráðgjafa með 
megináherslu á barnavernd. Umsækjendur með aðra 
háskólamenntun á sviði félags- eða heilbrigðisvísinda 
koma einnig til greina við ráðningu. Um er að ræða 
nýtt 100% starf sem felst í að sinna verkefnum innan 
félagsþjónustu sveitarfélagsins, m.a. vinnsla og 
meðferð barnaverndarmála, félagsleg ráðgjöf og 
bakvaktir í barnavernd.

Starf verkefnastjóra sýningar 

Byggðasafnið í Görðum á Akranesi auglýsir laust til 
umsóknar starf verkefnastjóra sýningar.
Um er að ræða nýtt starf sem felst í stjórnun á 
verkefninu Ný grunnsýning, en safnið gerir ráð fyrir 
að opna nýja grunnsýningu á afmælisári safnsins árið 
2019. Starfshlutfall er samkomulagsatriði en þó á 
bilinu 75-100% og starfstími 1 ár með möguleika á 
framlengingu.

Starf verkefnastjóra á skóla- og frístundasviði

Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir 
laust til umsóknar starf verkefnastjóra. Sviðið sinnir 
m.a. stefnumótun, eftirliti og ráðgjöf við stjórnendur
í leik- og grunnskólum, tónlistarskóla og íþrótta- og
æskulýðsstarfi, auk umsjón með starfsemi skóla- 
þjónustu og dagforeldra. Um er að ræða nýtt 100%
starf sem felst m.a. í að sinna stuðningi við nýbreytni- 
og þróunarstarf, ráðgjöf við stjórnendur og starfs-
menn og þátttaka í þverfaglegu samtarfi.

Nánari upplýsingar um hæfni- og menntunarkröfur og 
umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Akraneskaup-
staðar, www.akranes.is. Með vísan til laga um jafnan rétt 
kynjanna eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um 
störfin. 

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með sjö 
þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu við 
bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í stjórnsýslunni. 

Einkunnarorð  sveitarfélagsins eru jákvæðni, 
metnaður og víðsýni.

Starf sálfræðings á skóla- og frístundasviði

Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir 
laust til umsóknar starf sálfræðings við skólaþjónustu 
skóla- og frístundasviðs. Skólaþjónusta skóla- og 
frístundasviðs starfar samkvæmt lögum um leikskóla 
nr. 90/2008, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og 
reglugerð nr. 584/2010. Starfsmenn skólaþjónustu 
eru sálfræðingar, talmeinafræðingur og iðjuþjálfi. 
Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu teymi skóla- 
þjónustunnar ásamt samstarfi við kennara í leik- 
og grunnskólum, sérkennara, almennt starfsfólk, 
þroskaþjálfa og iðjuþjálfa. Starfsstöð sálfræðingsins 
er í Grundaskóla.

Störf í grunn- og leikskólum

Grundaskóli
• Deildarstjóri frístundar
• Íþróttakennari
• Umsjónakennarar

Brekkubæjarskóli
• Umsjónakennarar
• Starf kennara, þroskaþjálfa

eða iðjuþjálfa í sérdeild 

Leikskólinn Akrasel
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður á deild

Spennandi störf laus 
til umsóknar á Akranesi

Leikskólinn Teigasel
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður á deild

Leikskólinn Vallarsel
• Deildarstjóri

Leikskólinn Garðasel
• Leikskólakennari
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Atvinnutækifæri
Vaktstjórar óskast
Krónan leitar eftir áreiðanlegum vaktstjórum til starfa í eftirtöldum búðum:
Hamraborg, Mosfellsbæ, Granda, Jafnasel og Árbær
Góð laun eru í boði fyrir réttan einstakling. Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Starfslýsing
•	 Þjónusta við viðskiptavini
•	 Verkstjórnun og þjálfun starfsfólks
•	 Ábyrgð og umsjón með fjármunum
•	 Undirbúningur og framkvæmd vikutilboða
•	 Staðgengill verslunarstjóra í fjarveru hans
•	 Almenn verslunarstörf  

Starfslýsing
•	 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
•	 Tölvukunnátta til að leysa dagleg 

verkefni í Outlook, Excel og Navision
•	 Góðir	samskiptahæfileikar	og	þjónustulund
•	 Aldurstakmark er 18 ára
•	 Hreint sakarvottorð

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2017

Sótt	er	um	starfið	á	www.kronan.is
Nánari upplýsingar gefur Ólafur Rúnar svæðisstjóri í olafur@kronan.is

Flugumýri 6 · 270 Mosfellsbæ
Sími 566 6705 / 896 1705

Fax 566 7726

www.velsveinn.is

élsmiðjanélsmiðjanélsmiðjanélsmiðjanélsmiðjanélsmiðjan
ehfehfehfehf

Netfang: velsveinn@velsveinn.is

BIFVÉLAVIRKI – JÁRNSMIÐUR 
Vélsmiðjan Sveinn óskar eftir að ráða bifvélavirkja í fullt starf, einnig Járn- 
smið. Upplýsingar í síma 566-6705 og 896-1705 eða velsveinn@velsveinn.is

Lausar stöður í Laugargerðisskóla 
Eyja- og Miklaholtshrepp

Grunnskólakennari óskast í 100% starf  
í  Laugargerðis skóla

Hluti af starfinu er íþróttakennsla þar með talin sundken-
nsla. Laugargerðisskóli er lítill skóli þar sem samkennsla er 
mikil. Kennarinn þarf að geta kennt sem flestar námsgrein-
ar og vera tilbúinn í samstarf. Skólinn er heilsueflandi skóli 
á grænni grein og vinnur eftir stefnunni  Jákvæður agi. 

Leikskólakennari óskast til starfa á   
leikskóladeild Laugargerðisskóla.

Starfað er í nánu samstarfi við grunnskólann undir stjórn 
skólastjóra Laugargerðisskóla. Starfshlutfallið  er 80% 
unnið 4 daga vikunnar.  
Starfstíminn er frá 15. ágúst  -31.maí ár hvert. 

Tónmenntakennari óskast til starfa í 40% starf.
Mesti hluti starfsins er kennsla á hljóðfæri sem nemendur 
velja sér. Auk þess eru 3-4 tímar almenn tónmennta kennsla 
í leik og grunnskóla. Starfað er í nánu samstarfi við 
grunnskólann undir stjórn skólastjóra Laugargerðisskóla.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi hvers stéttar-
félags. Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila sendist  til Kristínar Bjarkar 
Guðmundsdóttur skólastjóra á laugarg@ismennt.is,
hreint sakavottorð þarf að fylgja.
Nánari upplýsingar veitir  skólastjóri í síma 4356600 eða 
8944600
Umsóknarfrestur er til 21 maí.
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskiptafræðimenntun eða önnur sambærileg menntun  
• Góð tölvuþekking 
• Góð enskukunnátta 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Lipurð í mannlegum samskiptum 

> Þjónusturáðgjafi í þjónustudeild 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum vefsíðu Samskipa www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birna Ragnarsdóttir forstöðumaður þjónustudeildar 
í netfangið g.birna.ragnarsdottir@samskip.com

Samskip leita að áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum starfsmanni til að veita viðskipta-
vinum félagsins þjónustu og ráðgjöf um flutninga og flutningatengda þætti. 

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga 
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, 
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og 
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Eiginleikar
• Rík þjónustulund, jákvæðni og fáguð framkoma 
• Afburða samskiptahæfileikar 
• Frumkvæði, metnaður og framsýni til að ná 

árangri í starfi
• Reglusemi og góð ástundum 

Sérfræðingur á  
stjórnsýslusviði

Ríkisendurskoðun auglýsir laust til umsóknar starf sér-
fræðings á stjórnsýslusviði stofnunarinnar. Á sviðinu starfar 
fólk með margvíslega menntun. Meginviðfangsefni þess 
eru stjórnsýsluúttektir, þ.e. að meta frammistöðu þeirra 
aðila sem ríkisendurskoðandi hefur eftirlit með. Einkum er 
horft til þess hvort hagkvæmni og skilvirkni sé gætt í rekstri 
stofnana og fyrirtækja í eigu ríkisins og hvort framlög ríkisins 
skili þeim árangri sem að er stefnt. Um er að ræða fjölbreytt 
og krefjandi starf. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur reynslu af úttektarvinnu og skýrslugerð, er mjög 
vel ritfær, vandvirkur og með góða greiningar- og ályktunar-
hæfni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst í úttektavinnu og skýrslugerð auk 
almennrar þátttöku í innra starfi sviðsins. Hann starfar 
sjálfstætt að verkefnum sínum í samræmi við gæðakröfur 
stjórnsýslusviðs og starfsáætlanir og þarf að geta leitt þau til 
lykta í samvinnu við sviðsstjóra / deildarstjóra.

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun (meistarapróf) sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við úttektir / skýrslugerð
• Þekking á ríkisrekstri og opinberri stjórnsýslu
• Samviskusemi, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Færni í greiningu, úrvinnslu og miðlun tölulegra gagna
• Mjög góð kunnátta í íslensku og geta til að skrifa 
 hnitmiðaðan,vandaðan og læsilegan texta
• Gott vald á Word og Excel og hæfileiki til að tileinka sér  
 ný tölvukerfi
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu  
 Norðurlandamáli æskileg

Frekari upplýsingar 
Sótt skal um starfið í gegnum Starfatorg.is, þar sem nánari 
upplýsingar er að finna. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu.  
Umsókn getur gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. 
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá , kynningarbréf, staðfest 
prófskírteini og upplýsingar um umsagnaraðila. Miðað er 
við að viðkomandi hefji störf í ágúst 2017. Konur jafnt sem 
karlar eru hvött til að sækja um starfið. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Ríkisendur-
skoðunar.

Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 15.05.2017
Nánari upplýsingar veitir Þórir Óskarsson - thorir@rikisend.is

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum 
Alþingis. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikninga 
ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármála
stjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein fyrir 
niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem sendar 
eru Alþingi og birtar opinberlega. Ríkisendurskoðandi ræður 
starfs fólk stofnunarinnar. Ríkisendurskoðun er til húsa í  
Bríetartúni 7, 105 Reykjavík. Starfsmenn eru samtals 48.

Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is

ÓSKAR EFTIR ÞJÓNUM 
í fullt starf og hlutastarf

Ef þú vilt vinna á 
FRÁBÆRUM STAÐ 

með MIKINN METNAÐ 
hafðu þá samband á netfangið:

RRobert@mathus.is og 
Agnes@mathus.is

eða í síma 6910927 og 7727695

Reynsla æskileg
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Starf háskólakennara hjá Listaháskóla Íslands 
felur í sér kennslu, rannsóknir og stefnumótun. 
Háskólakennarar taka virkan þátt í uppbyggingu 
viðkomandi deildar undir stjórn deildarforseta 
og eru þátttakendur í því fræða- og fagsamfélagi 
sem skólinn byggir upp.

Hæ� umsækjanda verður metið í samræmi 
við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu 
akademískra starfa, sjá nánar á lhi.is/log-og-reglur. 

Hönnunar- og arkitektúrdeild
Staða háskólakennara í grafískri hönnun 
á bakkalárstigi. Starfshlutfall er 50% með 
möguleika á auknu hlutfalli.

Ítarlegri upplýsingar um star�ð, hæ�skröfur, 
umsóknargögn o� er að �nna á lhi.is/laus-storf

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2017
Umsóknum skal skilað á aðalskrifstofu skólans 
Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi síðar en 17. maí 2017 
kl. 15. Upplýsingar um star�ð veitir deildarforseti 
hönnunar- og arkitektúrdeildar. Farið verður með 
umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn 
áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun 

með viðurkenningu á fræðasviðinu listir. 

Skólinn starfar í fimm deildum, myndlistardeild, hönnunar- og 

arkitektúrdeild, tónlistardeild, sviðslistadeild og listkennsludeild. 

Starfsstöðvar skólans eru �órar við Þverholt, Sölvhólsgötu,  

Austurstræti og Laugarnesveg í Reykjavík.  

Aðalskrifstofan í Þverholti 11 er opin alla virka daga kl. 9–15.

SKAPANDI  
SAMFÉLAG Á  
 FRÆÐASVIÐI LISTA
LISTAHÁSKÓLINN AUGLÝSIR EFTIR  
HÁSKÓLAKENNARA Í GRAFÍSKRI HÖNNUN

Skólastjóri Barnaskólanum í Reykjavík - Ert þú tilbúin/n?
Í dag er laus staða skólastjóra Barnaskólans í Reykjavík. Gleði, kærleikur og sköpun einkennir menningu og andrúmsloft  
Barnaskólans. Skólastjórastarfið er skemmtilegt, fjölbreytt og þroskandi. Í hverjum skóla Hjallastefnunnar ber skólastjóri 
 ábyrgð á fjórum viðmiðum sem einkenna okkur, þessi viðmið eru:

	 •	 Gæði	í	fagstarfi	—	fagstarfið	í	Barnaskólanum	er	framúrskarandi	
	 •	 Starfsánægja	starfsfólkstarfs,	ánægja	mælist	mjög	mikil	á	ári	hverju
	 •	 Ánægja	foreldra	—	skiptir	sköpum	og	mælist	í	toppi	árlega
	 •	 Góður	rekstur

Í Barnaskólanum í Reykjavík er frábært samstarfsfólk, stórkostleg börn og góðir foreldrar. 

Hæfniskröfur

	 •	 Réttindi	sem	grunnskólakennari
	 •	 Stjórnunarreynsla	er	mikilvæg
	 •	 Áhugi	á	hugmyndafræði	Hjallastefnunnar	og	vilji	til	þess	að	tileinka	sér	nýjar	starfsaðferðir

Umsóknir	berast	á	Margréti	Pálu,	mpo@hjalli.is	og	Þórdísi,	thordis@hjalli.is	en	þangað	má	einnig	senda	inn	fyrirspurnir	um	starfið.	Umsókn	skal	fylgja	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	á	þér	og	
hverjar	þínar	áherslur	verða	í	nýju	starfi.	Umsóknarfrestur er til 10. maí.

Verkefnastjóri
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til að 

stýra byggingarsvæði.  
Æskilegt er að viðkomandi sé iðnmeistari eða með
tæknimentun og reynslu af stjórnun vinnusvæðis.

Verkstjóri
Við leitum að duglegum einstaklingi til vinna við 

verstjórn á byggingarsvæði.
Farið er fram á reynslu af verkstjórn 

í byggingarvinnu.

Smiðir
Leitum að duglegum smiðum til margskonar 

verkefna í mælingu.
Næg verkefni.

Upplýsingar veitir Reynir í síma 696 0199.

Snyrtistofan Guinot MC
óskar eftir snyrtifræðingum
Við leitum að faglegum og metnaðarfullum nema,  
sveini og meistara til framtíðarstarfa. 

Starfið felur í sér að veita Guinot snyrtimeðferðir, almennar 
snyrtimeðferðir sem stofan býður uppá ásamt ráðgjöf og 
sölu á Guinot húðsnyrtivörum.  

Möguleiki er á 50%, 70% eða 100% starfshlutfalli.

Við leggjum áherslu á að starfsmenn vinni sem ein heild, 
sýni ábyrgð og frumkvæði í starfi ásamt vilja til að takast á 
við ný og krefjandi verkefni. Guinot MC snyrtistofan sérhæfir 
sig í andlitsmeðferðum og vörum frá Guinot og hefur verið 
starfrækt i 30 ár. 

Hæfniskröfur:

• Snyrtifræðimenntun
• Rík þjónustulund
• Góð tungumálakunnátta – íslenska 
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Fagleg vinnubrögð

Umsækjendur er beðnir um að senda ferilskrá og  
kynningarbréf fyrir 7. maí á netfangið katrin@guinot.is

Við finnum rétta  
einstaklinginn  
í starfið

www.capacent.is 

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



GOTT FÓLK 
ÓSKAST

VIÐGERÐARMENN
Við leitum að starfskröftum með reynslu 
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. 

MECHANICS
We seek to employ mechanics with 
experience and good qualifications  
to work on machinery repairs.

Umsóknir sendist á hg@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 12. maí 2017.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

 www.reykjavik.is

Leikskólakennarar og fólk með 
aðra menntun óskast til starfa 
í leikskólum Reykjavíkurborgar

Við leitum eftir skapandi og áhugasömu fólki með margvíslega menntun, reynslu og þekkingu sem hefur áhuga 

á að vinna með ungum börnum. Leikskólalífið er fjölbreytt, skemmtilegt og krefjandi og enginn dagur er eins en 

á hverjum degi getum við sameinast um að gera heiminn betri fyrir ung börn

Í leikskólum borgarinnar leika og læra börn á aldrinum 1 – 6 ára. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar er 

dýrmætur grunnur lagður að þekkingu og þroska barna. Námssvið leikskólans eru læsi og samskipti, heilbrigði 

og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun og menning. 

BREYTA 
HEIMINUM?
VILTU 

Sæktu um á www.rvk.is/storf 

Í BOÐI ERU
STÖRF Í ÖLLUM
 HVERFUM 

FASTEIGNASALA
Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar að 
ráða löggiltan fasteignasala eða nema í löggildingu til 

starfa við sölumennsku og tilheyrandi skjalagerð.  
Einungis aðili með reynslu kemur til greina.  

Góð starfsaðstaða og árangurstengd laun í boði. 

Áhugasamir sendi umsókn á box@frett.is merkt  
Fasteignasala-2904  fyrir 4. mai.2017. 

Skólastjóri við Grunnskólann á Tálknafirði,
Hjallastefnuskóla þar sem leik- og grunnskólabörn starfa 
saman í einstakri náttúruparadís. Ert þú tilbúin/n?
Í dag er laus staða skólastjóra á Tálknafirði. Jafnrétti, sköpun og lýðræði eru kjarnaþættir skólastarfsins með einstakri gleði  
og kærleika sem einkenna menningu og andrúmsloft skólans. Skólastjórastarfið er skemmtilegt, fjölbreytt og þroskandi.  
Í hverjum skóla Hjallastefnunnar ber skólastjóri ábyrgð á fjórum viðmiðum sem einkenna okkur, þessi viðmið eru:
•	 Gæði	í	fagstarfi	—	fagstarfið	er	í	stöðugri	og	spennandi	þróun.	
•	 Starfsánægja	starfsfólks	-	mælist	mikil	í	fámennum	en	samstilltum	hópi	kennara	og	nemenda.
•	 Ánægja	foreldra	—	nálægð	í	litlu	samfélagi	gefur	skólastjóra	frábær	tækifæri	til	mikillar	foreldrasamvinnu
•	 Góður	rekstur	-	samkvæmt	þjónustusamningi	milli	Tálknafjarðar	og	Hjallastefnunnar.	

Hæfniskröfur
•	 Réttindi	sem	grunnskólakennari
•	 Stjórnunarreynsla	er	mikilvæg
•	 Áhugi	á	hugmyndafræði	Hjallastefnunnar	og	vilji	til	þess	að	tileinka	sér	nýjar	starfsaðferðir

Umsóknir	berast	á	Margréti	Pálu,	mpo@hjalli.is	og	Þórdísi,	thordis@hjalli.is	en	þangað	má	einnig	senda	inn	fyrirspurnir	um	starfið.	Umsókn	skal	fylgja	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	á	þér	og	
hverjar	þínar	áherslur	verða	í	nýju	starfi.	Umsóknarfrestur er til 10. maí.

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar,  
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessu starfi.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt 

með mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir óskast sendar á sgunnbj@simnet.is

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF
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Sölumaður óskast
Við leitum að framsæknum og metnaðarfullum einstaklingi 
í starf sölumanns.

Vinnutími er frá kl. 9 – 18 alla virka daga og annan hvern 
laugardag frá kl. 11 – 15 (1. sept - 1. júní)

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Frumkvæði og dugnaður
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð þjónustulund
• Metnaður og jákvæðni
• Skipulagður

Um framtíðarstarf er að ræða

Umsóknir um menntun og fyrri störf berist: elias@pog.is
Öllum umsóknum verður svarað

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2017

Um Þörungaverksmiðjuna
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem 

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. Bæði framleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Þörungaverksmiðjan 
óskar að ráða fólk til 

verksmiðjustarfa
Unnið er á vöktum við framleiðslu á lífrænt vottuðu mjöli.

Gerðar eru strangar kröfur um öryggi og gæði.
Réttindi og hæfni til að nota vinnuvélar eru kostur.

Störfin geta hentað hvort sem er konum eða körlum  
á öllum aldri.

Hafið samband við Hlyn í síma 834 3289 eða sendið  
okkur línu á info@thorverk.is

Spennandi störf í Hvalfjarðarsveit
Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar

Aðstoðarskólastjórar
Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar er starfræktur á tveimur 
starfsstöðvum í sveitarfélaginu, Heiðarskóli við Leirá og Skýja-
borg í Melahverfi. 

Hvalfjarðarsveit óskar eftir að ráða aðstoðarskólastjóra í Skýja-
borg og aðstoðarskólastjóra í Heiðarskóla. Umsóknarfrestur um 
störfin er til og með 12. maí nk. Nánari upplýsingar um helstu 
verkefni, ábyrgð, hæfniskröfur, umsóknarfyrirkomulag o.fl. er að 
finna á http://www.hvalfjardarsveit.is.

Eftirtalin störf eru einnig laus til umsóknar;Eftirtalin störf eru einnig laus til umsóknar;

•	 Deildarstjóri	og	leikskólakennari	á	leikskólasvið.
•	 Tónmennta-	og	leiklistarkennari	á	grunnskólasvið.
•	 Iðjuþjálfi	/	þroskaþjálfi	á	leik-	og	grunnskólasvið.

Nánari upplýsingar um helstu verkefni, ábyrgð, hæfniskröfur, um-
sóknarfyrirkomulag o.fl. er að finna á http://www.hvalfjardarsveit.is.

Fræðslufulltrúi
Krabbameinsfélagsins

www.krabb.is

Við leitum að metnaðarfullum
og frumlegum einstaklingi með 
víðtæka þekkingu og reynslu af 
fræðslu- og heilbrigðismálum. 
Starfið er mjög fjölbreytt, gefandi 
og skemmtilegt.

Helstu verkefni: 
• Umsjón með fræðsluefni, námskeiðum
 og fræðslu á heimasíðu
• Virk þátttaka í miðlun fræðslu 
• Stefnumótun í fræðslumálum í samstarfi
 við fræðsluráð
• Námskeið fyrir aðildarfélög og aðra 
• Þátttaka í átaksverkefnum eins og
 Mottumars og Bleiku slaufunni

Krafist er meistaragráðu á sviði lýðheilsu-
fræða. Góð hæfni til að tjá sig í mæltu og 
rituðu máli á íslensku og ensku. Við leggjum 
áherslu á hæfni í samskiptum og teymisvinnu.

Nánari upplýsingar veitir Kristján Sturluson 
framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, 
kristjan@krabb.is.

Um er að ræða 75% starf. Umsóknir 
sem tilgreini menntun og fyrri störf 
ásamt greinargerð um hæfni og 
ástæður fyrir umsókn sendist á
krabb@krabb.is.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknarfrestur er til og með 11. maí.

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og 
framleiðir lækningavörur sem notaðar eru til með hönd-
lunar á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum og 
bruna. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga 
sem náð hefur góðum árangri í þróun á lækningavörum. 
Kerecis rekur starfsstöðvar á Ísafirði, Reykjavík og á 
Washington DC svæðinu í Bandaríkjunum.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist til hr@kerecis.com fyrir 5. maí nk.

Starfið snýr að bókun, afstemmingu og skýrslu gerð fyrir 
Kerecis á Íslandi og í Bandaríkjunum.

Helstu verkefni:
• Bókhald, afstemmingar og innheimta

• Skýrslugerð

• Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og reynsla:
• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af bókhaldi

• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Góð færni í tölvunotkun

Við leitum að einstaklingi sem:
• Er nákvæmur og skipulagður í vinnubrögðum

• Sveigjanlegur vinnutími í boði

• Býr að góðum samskiptahæfileikum

• Getur hafið störf fljótt

Um er að ræða hálft starf, staðsett á Ísafirði.

Fulltrúi

Sérfræðingurinn vinnur að skráningum á lækningavörum 
Kerecis. Bæði frumskráningum hjá FDA og skv. CE reglu-
verki Evrópusambandsins og jafnframt hjá skráningar-
yfirvöldum í öðrum löndum þar sem oft er byggt á sam-
þykki frá FDA eða CE merkingu. 

Helstu verkefni:
• Greining á skráningarkröfum fyrir nýjar vörur

• Vinna með þróunarteymum í framleiðslu 

prófunargagna

• Samsetning skráningargagna og textagerð

• Samskipti við skráningaryfirvöld

Menntun og reynsla:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla í lyfjaskráningum og textagerð

• Afburðar enskukunnátta. Færni í öðrum tungu málum 

kostur.

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum:
• Verið nákvæmur í vinnubrögðum

• Átt auðvelt með að forgangsraða

• Sýnt hæfilæka í teymisvinnu

Vinnustaður er starfsstöð félagsins á Ísafirði.

Skráningarsérfræðingur  
(Regulatory Officer)

www.kerecis.com



STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 
Hofsstaðaskóli
 • Umsjónarkennari í 1. -  4. bekk
 • Stuðningsfulltrúi 
  fyrir skólaárið 2017 – 2018
 
Sjálandsskóli
 • Sérkennari fyrir skólaárið 2017 - 2018
 • Stuðningsfulltrúi
 
Bæjarból
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi
 
Kirkjuból
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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Karlar jafnt sem konur er hvött 
til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Aðstoðarleikskólastjóri 
í leikskólann Grænatún 

Grænatún er þriggja deilda leikskóli þar sem dvelja um 65 börn. Leikskólinn er í nálægð við Fossvogsdal 
sem býður upp á skemmtilega útivist allt árið. Helstu áherslur eru virkt nám barnsins þannig að barnið 
læri með því að framkvæma og gera tilraunir sjálft. 
Leikurinn er þungamiðjan en einnig er rík áhersla lögð á hinar daglegu þarfir. Þá er unnið markvisst með 
vináttu, hreyfingu, læsi og stærðfræði. 

Menntunar- og hæfniskröfur 
•	 Leikskólakennaramenntun  skilyrði
•	 Framhaldsmenntun í stjórnun eða leikskólafræðum æskileg 
•	 Reynsla af starfi í leikskóla skilyrði
•	 Reynsla af stjórnun og rekstri mikilvæg
•	 Forystuhæfileikar og góð samskiptahæfni skilyrði 
•	 Góð tölvukunnátta

Frekari upplýsingar

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL. 

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að skila sakavottorði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Ólafsdóttir leikskólastjóri sigridurola@kopavogur.is og sími: 
8917888.  

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2017. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Spennandi störf í Strandabyggð
Starf á skrifstofu 
Markmið og verkefni
• Símavarsla og móttaka og upplýsingagjöf
• Vinnsla í bókhaldi, reikningagerð og 
 innheimta
• Launavinnsla
• Umsjón með vef 
• Skjalavarsla og skipulag

Menntun, færni og eiginleikar
• Stúdentspróf eða  sambærileg menntun 

sem nýtist í starfi eða starfsreynslu sem 
vega má að jöfnu

• Góð samskiptafærni, skipulagsfærni og 
nákvæmni í vinnubrögðum

• Frumkvæði og jákvætt hugarfar 
• Hvetjandi og góð fyrirmynd  

Um er að ræða fjölbreytt starf þar sem skipu-
lagðir og töluglöggir einstaklingar með góða 
samskiptafærni ættu að blómstra.

Tómstundafulltrúi
Markmið og verkefni
• Umsjón og stefnumótun á sviði tómstunda-, 

íþrótta- og menningarmála
• Hefur umsjón með og leiðir starf ungs fólks 
 í sveitarfélaginu
• Stuðningur við félagasamtök varðandi 

skipulag og stjórnun 
• Samningagerð
• Verkefna- og viðburðastjórnun

Menntun, færni og eiginleikar
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Skipulags- og stjórnunarfærni
• Samskiptafærni og geta til að tjá sig í ræðu 

og riti
• Frumkvæði, jákvætt hugarfar og hugmynda- 

auðgi
• Hvetjandi og góð fyrirmynd

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf 
þar sem skapandi og skiplagðir einstaklingar 
sem hafa unun að samskiptum og samstarfi 
við ungt fólk ættu að blómstra.

Þjónustumiðstöð
Markmið og verkefni
• Umhirða og minniháttar viðhald eigna 

sveitarfélagsins
• Viðhald veitna, gatna, snjómokstur ofl.
• Vinna við vigtun sjávarafla á Hafnarvog.
• Verkstjórn sumarstarfsmanna og vinnuskóla

Menntun, færni og eiginleikar
• Iðnmenntun eða starfsreynsla sem nýtist í 

starfi 
• Reynsla af verkefnastjórnun og verkstjórn.
• Kostur að búa yfir reynslu af jarðvinnu, hafa 

suðuréttindi og  vinnuvélaréttindi
• Góð samskiptafærni, jákvætt hugarfar og 

frumkvæði
• Hvetjandi og góð fyrirmynd

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf þar 
sem kraftmiklir og úrræðagóðir einstaklingar 
sem hafa ánægju af samskiptum ættu að 
blómstra.

Leikskólakennari
Markmið og verkefni
• Vinna að uppeldi og menntun barna ásamt 

því að sinna velferð og aðhlynningu
• Almennt leikskólastarf og faglegt starf á 

deild 
• Önnur störf sem falla að starfi leikskóla- 

kennara

Menntun, færni og eiginleikar
• Leikskólakennararéttindi
• Brennandi áhugi á starfi með börnum 
• Frumkvæði, góð samskiptafærni jákvætt 

hugarfar 
• Hvetjandi og góð fyrirmynd  

Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf 
þar sem barnið er í brennidepli. Einstaklingar 
sem hafa ánægju af vinnu með börnum og 
ánægju af góðum samskiptum ættu að blóm-
stra á þessum góða vinnustað. 

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til 10. maí og skulu umsóknir ásamt ferilskrá berast skrifstofu Strandabyggðar, Höfðagötu 3, 510 Hómavík eða á netfangið  
strandabyggd@strandabyggd.is merktar því starfi sem sótt er um. Nánari upplýsingar um störfin og sveitarfélagið er að finna á vefsíðunni www.strandabyggd.is.

Íbúar Strandabyggðar eru rétt innan við 500 og er Hólmavík þéttbýlisstaður sveitarfélagsins. Atvinnulífið er fjölbreytt og skólastarf öflugt. Félagsstarf í sveitarfélaginu er fjölbreytt  
og þar er hugað að því að allir aldurshópar fái notið sín til fullnustu. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar og menningarlíf er kraftmikið og fjörugt allt árið um kring. 

Vélgæslumaður
FISK Seafood ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til vélgæslu hjá 
landvinnslu fyrirtækisins á Sauðárkróki.

Í starfinu felst m.a. almenn vélgæsla, yfirumsjón með keyrslu frys-
tivéla, umsjón hússtjórnarkerfis, umsjón með viðhaldi og viðgerðum 
í landvinnslu fyrirtækisins .

FISK Seafood ehf. rekur öfluga landvinnslu á Sauðárkróki, sem er í 
mikilli þróun og því um spennandi starf að ræða.

Skriflegar umsóknir skal senda 
til framkvæmdastjóra FISK , 
Jóns E. Friðrikssonar , 
Háeyri 1, 550 Sauðárkróki  
og skulu hafa borist fyrir 1.maí n.k.

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

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennarar í Efstahjalla

· Leikskólakennari í Kópastein

· Leikskólakennari í Marbakka

· Leikskólakennarar í Sólhvörf

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í   
 Hörðuvallaskóla

· Sérkennari á unglingastig í Hörðuvallaskóla

· Náttúrufræðikennari í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í    
 Kársnesskóla

· Dönskukennari í Kópavogsskóla

· Kennarar á miðstig í Lindaskóla 

· Kennarar á yngsta stig og miðstig í   
 Smáraskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stig í    
 Snælandsskóla

Velferðasvið

· Stuðningsaðili í liðveislu, tilsjón og ráðgjöf

· Starfsmenn á heimili fatlaðs fólks

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

MARKAÐS- OG SÖLUSTARF HJÁ PROACT 
Við leitum að hressum aðila í markaðs- og söluteymið okkar. 

Um er að ræða 60% hlutastarf.    

Við erum að leita að aðila með hársnyrtimenntun, glaðlegt  
og hresst viðmót, sjálfstæð vinnubrögð, góða almenna  
tölvukunnáttu og góða þekkingu á samfélagsmiðlunum. 

Starfið snýr að markaðssetningu og sölu á hársnyrtivörum 
undir vörumerkjum Matrix, Joico, Kérastase og Loreal  
Professionnel. 

Starfið snýst að miklu leiti um samskipti við hársnyrtistofur, 
söluheimsóknir og ráðgjöf um notkun á vörum okkar og 
almenna kynningu á þeim á samfélagsmiðlunum.  

Umsóknir með ferilskrá og frekari fyrirspurnir sendist á proact@proact.is fyrir 7. maí.  

Proact er heildverslun sem býður upp á sterk vörumerki fyrir hársnyrtistofur og snyrtistofur 
auk nokkurra annarra vöruflokka. Helstu vörumerki eru Matrix, Loreal Professionnel, Joico, 
Kérastase, Comfort Zone, Lycon.

Starfsmaður óskast 
Leigutekjur vantar hörkuduglegan 

og hressan einstakling. 

Starfið er fjölbreytt og felur í sér samskipti við ferðamenn, 
skipulagningu dagsverka, þrif og önnur tilfallandi störf. 

Til að byrja með er um að ræða 30% - 50% starf. 
Sveigjanlegur vinnutími, hentar vel með skóla. 

Tekið verður við umsóknum til 5. maí. 
Umsóknir sendist, með ferilskrá á leigutekjur@leigutekjur.is

Rekstrarstjóri
ACE FBO óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan 

aðila í starf rekstrarstjóra á Reykjavíkurflugvelli.

Starfið felur í sér móttöku og umsjón á einkavélum 
samskiptum við viðskiptavini og starfsfólk, áætlunargerðir 
og vaktaskrár og önnur tilfallandi verkefni.

Umsækjendur þurfa að hafa framúrskarandi enskukunnáttu 
og samskiptahæfni.  Menntun í viðskiptafræði og reynsla í 
flugheiminum er kostur. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Umsókn skal senda á netfangið: jobs@acefbo.com  
merkt RVK.
Umsóknarfrestur til 10.maí 2017

VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Samskiptastjóri
Samskiptastjóri vinnur náið með stjórnendum félagsins við mótun og innleiðingu 
samskiptastefnu og uppbyggingu �árfestatengsla. Samskiptastjóri ber einnig 
ábyrgð á framfylgd samfélagsstefnu félagsins.  

VÍS leitar að reynslumiklum aðila til að stýra miðlun upplýsinga til �ölmiðla og 
markaðsaðila.

Sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu
Sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu ber ábyrgð á efnismarkaðssetningu, 
samfélagsmiðlum og tekur þátt í mótun stefnu og aðgerðaráætlanar í samfélags- 
miðlun. Sérfræðingurinn ber einnig ábyrgð á sýnileika vörumerkisins á leitarvélum 
og heldur utan um mælingar á árangri markaðsstarfs á netinu. 

Við leitum að hugmyndaríkum og framsæknum aðila til að takast á við kre�andi 
og skemmtileg verkefni í stafrænu umhverfi. 

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja 
um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um
að sækja um störfin á vis.is. Þar má einnig finna nánari upplýsingar um störfin.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Nánari upplýsingar veitir Guðný Helga Herbertsdóttir markaðsstjóri VÍS, gudnyhh@vis.is

VÍS leitar að metnaðarfullu, framsýnu og hugmyndaríku fólki í öflugt og samhent 
teymi starfsmanna í þjónustu- og markaðsdeild.   

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS
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Verkefnastjóri vefþróunar 

Rafræn þjónustumiðstöð

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

Viltu taka þátt í að endurmóta rafræna þjónustu Reykjavíkurborgar? 
Óskað er eftir öflugum verkefnastjóra vefþróunar í Rafræna þjónustumiðstöð. Framundan eru fjölbreytt, skemmtileg og 
krefjandi verkefni fyrir ýmsar starfseiningar borgarinnar. 
Rafræn þjónustumiðstöð var sett á laggirnar í byrjun árs og hlutverk hennar er meðal annars að færa þjónustu borgar-
innar nær notendum, auka sjálfsafgreiðslu í gegnum vefviðmót, móta vefstefnu og vera leiðandi í vef- og tækninýjungum 
og koma Reykjavíkurborg í fremstu röð á ný á sviði opinberra veflausna. Hjá Rafrænni þjónustumiðstöð starfar metnaðar-
fullt og líflegt teymi sem leitar að einföldum lausnum við flóknum vandamálum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2017.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Sigurðsson, deildarstjóri Rafrænnar þjónustumiðstöðvar. 
Netfang: throstur.sigurdsson@reykjavik.is. 

Helstu verkefni:
•	Almenn	þróun	og	umsjón	með	vef	borgarinnar
•	Smíði	og	þróun	vefja	og	veflausna	borgarinnar
•	Þjónusta	og	stuðningur	við	notendur	vefkerfis
•	Þátttaka	í	samstarfsverkefnum	innan	og	utan	borgarkerfis
•	Nýsköpun	og	nýmiðlun
 

Hæfniskröfur:
•	Háskólapróf		sem	nýtist	í	starfi.	T.d.	á	sviði	veflausna,		 	
 forritunar eða vefhönnunar.
•	Reynsla	af	vefumsýslu	eða	vefstjórn.
•	Reynsla	af	verkefnastjórnun.
•	Agile	reynsla	mikill	kostur.
•	Reynsla	af	html	eða	CSS	vinnu	mikill	kostur.
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti,	á	íslensku	og	ensku.	
•	Skipulag	í	vinnubrögðum.	
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði.
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Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingar-
fyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir 
fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar; frumkvæði, 
traust og samvinna, knýja samhentan og 
metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri 
viðleitni til að bæta þjónustuna.

Viltu ganga
til liðs við
Valitor?
Hópstjóri umsóknarteymis

Hjá Valitor er laust til umsóknar starf hóp-
stjóra umsóknarteymis á rekstrarsviði.

Helstu verkefni umsóknarteymisins eru að 
framkvæma áreiðanleikakannanir og áhættu-
mat á viðskiptavinum og samstarfsaðilum 
Valitor hérlendis og erlendis.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
// Yfirumsjón með daglegum störfum teymisins
// Vinna að stöðugum umbótum á vinnu-

brögðum og verkferlum
// Skipulag og bestun er varðar gæði, verkefni 

og stefnumótun
// Vinnsla, greining og framsetning upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur:
// Háskólamenntun sem nýtist í starfi
// Leiðtogahæfileikar og stefnumótandi hugsun
// Reynsla og árangur í stjórnun
// Gott vald á ensku og íslensku
// Færni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
// Þekking/reynsla af Lean hugmyndafræði

Nánari upplýsingar er að finna á www.valitor.is 
og umsóknir óskast fylltar út þar.

Umsóknum þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2017.
 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Birgit 
Jóhannsdóttir, deildarstjóri viðskiptareksturs, 
sími 525 2000.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur, fjármál og stefnum. Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201704/832
Sérfræðingur, rafræn þjónusta Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/831
Sérfræðingur, rekstrargreining Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/830
Sérfræðingur, gagnagreining Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201704/829
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/828
Verkefnastjóri Utanríkisráðuneytið Malaví 201704/827
Konrektor/aðstoðarskólameistari Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201704/826
Sjúkraliði Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/825
Verkefnastjóri Landhelgisgæsla Íslands Reykjanesbær 201704/824
Fulltrúi í þjálfunar- og gæðamálum Landhelgisgæsla Íslands Reykjanesbær 201704/823
Gagnafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Reykjanesbær 201704/822
Sérfræðingur í tölvudeild Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201704/821
Sérfræðilæknir Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæsl. Reykjavík 201704/820
Gagnagrunnsstjóri Seðlabanki Íslands Reykjavík 201704/819
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201704/818
Almennur læknir Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæsl. Reykjavík 201704/817
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201704/816
Hjúkrunarfræðingar/-nemar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201704/815
Doktorsnemi í líffræði Háskóli Íslands, Líf- og umhverfisvís. Reykjavík 201704/814
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201704/813
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201704/812
Starfsmenn í ræstingu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201704/811
Bókasafns- og upplýsingafr. Landsbókasafn Ísl. - Háskólabókasafn Reykjavík 201704/810
Starfsmaður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201704/809
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201704/808
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201704/807
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðaöldrunardeild Reykjavík 201704/806
Yfirlæknir Landspítali, svæfinga- og gjörgæslul. Reykjavík 201704/805
Sérfræðingur Fjársýsla ríkisins, fjárreiðusvið Reykjavík 201704/804
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201704/803
Eftirlit með velferð dýra Matvælastofnun Egilsstaðir 201704/802
Bókasafns- og upplýsingafr. Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201704/801
Læknaritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201704/800
Deildarlæknir Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201704/799
Framkvæmdastjóri Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201704/798
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, starfsþróunarmisseri LSH Reykjavík 201704/797
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, útskriftardeild aldraðra Reykjavík 201704/796
Lyfjafræðingur Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201704/795
Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201704/794
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Suðurlandi Höfn 201704/793
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurlandi Kirkjubæjarkl. 201704/792
Sjúkraliði Landspítali, gjörgæsla og vöknun Reykjavík 201704/791
Framhaldsskólakennari, íslenska Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201704/790
Aðhlynning, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201704/789
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201704/788
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201704/787
Sérfræðingur á stjórnsýslusviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201704/786
Framhaldsskólakennarar, rafiðn Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201704/785

Næg verkefni framundan.
Allar upplýsingar í síma 660-4545 Sveinn,

Einnig hægt að senda umsókn og ferilskrá á
 netfangið rafsveinn@rafsveinn.is

Rafsveinn ehf óskar að ráða
rafvirkja / nema í vinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí næstkomandi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Áhugsamir vinsamlegast beðnir um að senda inn 
umsókn á modulus@modulus.is
 

Okkur vantar
Skrifstofustjóra
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Starfslýsing

Modulus er ungt og framsækið 
fyrirtæki sem leitar að öflugum 
starfsmanni til að ganga til liðs við 
okkur í þeim spennandi verkefnum 
sem framundan eru. Við leitum að 
starfsmanni sem er kraftmikill, hress 
og skemmtilegur, hefur metnað til að 
takast á við spennandi verkefni og takast á við spennandi verkefni og 
getur tekið frumkvæði.

Umsjón með starfsmannamálum, t.d. 
skipulagning viðburða fyrir fyrirtækið 
og móttaka viðskiptavina.
Umsjón með reikningagerð.
Almennt bókhald, skjalavarsla og 
launavinnsla.
Daglegur rekstur skrifstofu.

Frumkvæði í starfi ásamt hæfni til að 
vinna sjálfstætt.
Skipulag og nákvæm vinnubrögð.
Góð samskiptahæfni og jákvætt 
viðmót.
Góð fjármálaþekking er kostur.

Góð íslensku- og enskukunnátta.
Hæfniskröfur

Sérfræðingar í   
    ráðningum         

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 



Bílstjóri

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

Möguleiki á framtíðarstarfi

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

Vaka hf. óskar eftir  
sumarstarfsmanni

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir lagerstarfsmönnum af báðum kynjum:

Lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

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

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar,  
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessu starfi.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt 

með mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir óskast sendar á sgunnbj@simnet.is
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Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga 
og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, 
samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og 
heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Tækjamaður:
Hæfnikröfur
• Tækjaréttindi J er skilyrði og K er kostur
• Reynsla af tækjavinnu er kostur
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Skilningur á verklagsreglum og færni til að fylgja þeim
• Íslensku- og/eða enskukunnátta er skilyrði
• Sterk öryggisvitund, stundvísi og hæfni í  

mannlegum samskiptum 
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi 

Almennir starfsmenn:
Hæfnikröfur
• Lyftararéttindi er kostur
• Skilningur á verklagsreglum og færni til  

að fylgja þeim
• Íslensku- og/eða enskukunnátta er skilyrði
• Sterk öryggisvitund, stundvísi og hæfni í 

mannlegum samskiptum 
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi 

> Tækjamenn og almennir starfsmenn á hafnarsvæði

Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Karlsson rekstrarstjóri hafnarsvæðis í síma 458 8530 eða omar.karlsson@samskip.com 

Starfssvið
• Réttindi í iðngrein sem nýtist í starfi er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Skilningur á verklagsreglum og færni til að 

fylgja þeim

> Starfsmaður á vélaverkstæði 

Viltu stíga um borð?

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar Sigurðsson forstöðmaður gámavallarsvæðis, runars@samskip.is  eða 
458 8600/ 858 8600

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk.
Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir því að ferilskrá fylgi umsókn.  
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og hafa hreina sakaskrá. 

Samskip óska eftir að ráða viðgerðarmann á vélaverkstæði fyrirtækisins með reynslu af viðgerðum og 
viðhaldi á lyfturum, bílum og vögnum. Starfsmaður mun sinna almennu viðhaldi bifreiða, vagna, lyftara 
og annarra tækja fyrirtækisins. Leitað er að dugmiklum, áhugasömum og samviskusömum starfs-
manni með iðnmenntun og/eða reynslu af sambærilegu starfi. 

Samskip óska eftir að ráða tækjamenn og almenna starfsmenn til starfa á athafnasvæði sínu við 
Kjalarvog. Helstu verkefni tækjamanna og almennra starfsmanna er losun og lestun skipa og
meðhöndlun gáma á hafnarsvæði. 

• Íslensku- og/eða enskukunnátta er skilyrði
• Sterk öryggisvitund, stundvísi og hæfni í 

mannlegum samskiptum 
• Gott heilsufar og geta til að vinna undir álagi 
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Staða skólastjóra við Foldaskóla

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.

Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn er 
safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á því skólastigi. Við skólann er starfrækt 
einhverfudeild og sérstök ráðgjafardeild (fardeild) vegna nemenda með atferlis- og geðraskanir sem þjónar grunnskólunum í 
Grafarvogi og á Kjalarnesi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru 
siðprýði, menntun og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti. Skólinn hefur á að siðprýði, menntun og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti. Skólinn hefur á að siðprýði, menntun og sálarheill
skipa vel menntuðu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Við skólann starfar öflugt foreldrafélag og mikið samstarf er 
við félagsmiðstöðina Fjörgyn og nærsamfélagið.  
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

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

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 

grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar 
 í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða framsækna 

skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2017. Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 15. maí 
2017. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. 
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, netfang 
afg@cb.is, sími 569-9600 eða Íris Guðrún Ragnarsdóttir, starfsmannastjóri, netfang iris.g.ragnarsdottir@sedla-
banki.is

Seðlabanki Íslands auglýsir laust til umsóknar starf gagnagrunnsstjóra. Um er að ræða 100% starfshlutfall með 
starfsstöð í Reykjavík.

Gagnagrunnsstjóri

Helstu verkefni:
• Uppbygging og umsjón með SQL Server umhverfi 

bankans.
•  Gagnagrunnshönnun og tæknileg úrlausnarefni.
•  Aðgangsstýringar og öryggismál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Reynsla af uppbyggingu og umsjón með SQL um-

hverfum
•  Þekking og reynsla á tólum tengdum SQL Server
•  Þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu vöruhúsa 

er kostur
•  Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi 
•  Færni í mannlegum samskiptum

Starfið er í upplýsingatækniþjónustu sem er eining innan rekstrar- og starfsmannasviðs bankans og annast þróun, 
rekstur og viðhald á tölvukerfi og hugbúnaði bankans.

Seðlabankinn leitar eftir starfskrafti með þjónustulund, metnað, frumkvæði, sjálfstæði, ögun í vinnubrögðum og 
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni. Bankinn býður upp á gott starfsumhverfi og góða möguleika á endur-
menntun/símenntun.

Smiðir óskast
Stólpi ehf. er traust og rótgróið fyrirtæki sem býður gott 

starfsumhverfi og sinnir fjölbreyttum verkefnum.
Við leitum að smiðum með reynslu, helst á aldrinum  

35-50 ára,til framtíðarstarfa.
Einnig kemur til greina að ráða samsett teymi.

Vinsamlegast hafið samband með tölvupósti  
(fridrik@stolpiehf.is) eða í síma 824 6166

Sæferðir í Stykkishólmi  
óska eftir skipstjórnarmanni  

og vélstjórum til starfa.
Eftirfarandi stöður í boði:

Yfirstýrimaður á Breiðafjarðarferjunni Baldri  
frá 1.júní til 31.ágúst 2017.

Kröfur um réttindi:  
• Viðkomandi þarf að hafa alþjóðlegt skipstjórnarskírteini: 

STCW II/2 (Yfirstýrimaður 3000bt og minna)
• Gott væri ef viðkomandi hefði lokið Hóp og neyðar- 

stjórnunar námskeiði
• Um er að ræða frekar mikla vinnu þar sem annar Yfir- 

stýrimaðurinn verður í fæðingarorlofi hluta af tímabilinu.

Yfirvélstjóri á Breiðafjarðarferjunni Baldri ein 
föst staða og ein afleysingarstaða sumar 2017. 

Kröfur um réttindi:  
• Viðkomandi þarf að hafa alþjóðlegt vélstjórnarskírteini:
   STCW II/3  (Yfirvélstjóri 3000kw og minna)

Allar umsóknir verða að berast skriflega á póstfangið 
baldurbru@eimskip.is

Nánari upplýsingar er hægt að fá í síma 852-2220

Ferðamálafélag A-Hún auglýsir 
eftir ferðamálafulltrúa

Ferðamálafélag Austur-Húnavatnssýslu auglýsir stöðu 
ferðamálafulltrúa lausa til umsóknar.
Starfssvið:
o Í starfinu felst meðal annars:
• Umsjón og rekstur upplýsingamiðstöðvar  

  í Austur-Húnavatnssýslu.
• Vinna við stefnumótun og markaðssetningu ferðamála 

  á svæðinu í samráði við Ferðamálafélag  
  Austur-Húnavatnssýslu og aðra samstarfsaðila.
• Vinna að ferðamálatengdum verkefnum, auk annarra  

  fjölbreytilegra verkefna.

o Starfsaðstaða er m.a. í húsnæði Þekkingarsetursins  
 á Blönduósi. 
o Þess er vænst að væntanlegur Ferðamálafulltrúi búi á  
 starfssvæði Ferðamálafélags Austur Húnavatnssýslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði ferðamála  
 (háskólapróf kostur)
• Reynsla af markaðssetningu æskileg
• Reynsla af verkefnastjórn æskileg
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði, sveigjanleiki og  
 skipulagshæfni er mikilvæg
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum er mikilvæg

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí nk. 

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir  
Edda Brynleifsdóttir, formaður Ferðamálafélags A-Hún,  
í s: 862-0474 alla virka daga frá kl.10-16.  

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá og  
kynningarbréfi á netfangið ferdahun@gmail.com. 



Vegna aukinna umsvifa leitar Títan Fjárfestingafélag að metnaðarfullum 
og reynslumiklum aðila í starf framkvæmdastjóra Títan Fasteigna. 

Viðkomandi ber ábyrgð á þróun fasteignaverkefna og rekstri fasteigna í eigu félagsins. 
Hann stýrir framkvæmdum ásamt því að vinna með fjárfestingateymi Títan við greiningar
á nýjum fjárfestingum í fasteignaverkefnum ásamt vinnu við fjármögnun.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
TÍTAN FASTEIGNA

Háskólapróf í verkfræði eða sambærileg menntun
Umfangsmikil reynsla af sambærilegum verkefnum
Stjórnunarreynsla
Samskiptatækni
Hugmyndauðgi, metnaður og útsjónarsemi
Sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni til að vinna undir álagi
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Títan Fasteign heldur í dag utan um fasteignaverkefni sem samtals telja hátt 
í 50.000m2 og er einnig í viðræðum um frekari fjárfestingar.

Núverandi verkefni eru sem dæmi hótel og íbúðablokkir á Suðurnesjum, 
hótel og skrifstofubygging á Kársnesi í Kópavogi ásamt bygginu �ugskýlis 
við Ke�avíkur�ugvöll.
 

HÆFNISKRÖFUR

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí nk.
Umsóknir skulu sendar á olafur@titan.is.
 

Snyrtistofan Guinot MC
óskar eftir snyrtifræðingum
Við leitum að faglegum og metnaðarfullum nema,  
sveini og meistara til framtíðarstarfa. 

Starfið felur í sér að veita Guinot snyrtimeðferðir, almennar 
snyrtimeðferðir sem stofan býður uppá ásamt ráðgjöf og 
sölu á Guinot húðsnyrtivörum.  

Möguleiki er á 50%, 70% eða 100% starfshlutfalli.

Við leggjum áherslu á að starfsmenn vinni sem ein heild, 
sýni ábyrgð og frumkvæði í starfi ásamt vilja til að takast á 
við ný og krefjandi verkefni. Guinot MC snyrtistofan sérhæfir 
sig í andlitsmeðferðum og vörum frá Guinot og hefur verið 
starfrækt i 30 ár. 

Hæfniskröfur:

• Snyrtifræðimenntun
• Rík þjónustulund
• Góð tungumálakunnátta – íslenska 
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Fagleg vinnubrögð

Umsækjendur er beðnir um að senda ferilskrá og  
kynningarbréf fyrir 7. maí á netfangið katrin@guinot.is
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Útboð
Fyrir hönd Snælands Grímssonar ehf  

óskar Verkfræðistofan Víðasjá ehf eftir tilboðum  
í jarðvinnu á lóðinni við Hádegismóa 6 í Reykjavík.

Helstu magntölur eru:
Gröftur og brottakstur á efni      12.000 m3
Fleygun / sprengingar  3000  m3
Fyllingar 7500 m3  
Grjótkörfur 570 m

Áhugasamir bjóðendur sendi upplýsingar með nafni og 
kennitölu fyrirtækis til vidsja@vidsja.is fyrir 5. maí 2017.

Helstu dagsetningar 
- Opnun tilboða 15. maí
- Verktími 20. maí – 20. júlí

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hverfið mitt 2017, vesturhluti – Leiktæki. Útboð 13942.
• Hverfið mitt 2017, austurhluti - Leiktæki. Útboð 13943.
• Hverfið mitt 2017, vestur- og austurhluti – Yfirborðsefni. 

Útboð 13990.
• Brúarskóli, endurgerð lóðar 2017- 1. áfangi.
 Útboð 13907.
• Brúarskóli, endurgerð lóðar – Leiktæki. Útboð 13908.
• Brúarskóli, endurgerð lóðar – Yfirborðsefni.   

Útboð 13909.
• Fossvogsskóli, endurgerð lóðar 2017- 2. áfangi.   

Útboð 13898.
• Fossvogsskóli, endurgerð lóðar – Leiktæki.  

Útboð 13899.
• Fossvogsskóli, endurgerð lóðar – Yfirborðsefni.  

Útboð 13900.
• Rammasamning um fatnað fyrir Slökkvilið höfuð-

borgarsvæðisins. EES útboð nr. 13844

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

kopavogur.is

Útboð 
Framleiðsla á mat fyrir Kópavogsskóla  

og Smáraskóla 2017 - 2020

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í framleiðslu 
á mat í Kópavogsskóla og Smáraskóla. Verkefnið fellst 
í því að framleiða matinn og afhenda hann á tilteknum 
tíma og framreiða hann ásamt samantekt (uppvaski) að 
máltíð lokinni.

Samningstíminn er frá 1. júlí 2017 til 30. júní 2020.

Þeir sem óska eftir frekari gögnum um verkefni þetta 
skulu senda tölvupóst á netfangið utbod@kopavogur.
is, frá og með 29. apríl 2017. Í tölvupósti skal koma fram 
nafn, símanúmer og netfang tengiliðs, nafn fyrirtækis, 
kennitölu fyrirtækis. Í efnislínu póstsins þarf að standa 
„Framleiðsla á mat fyrir Kópavogsskóla og Smáraskóla 
2017 – 2020“

Tilboðum skal skila í þjónustuver Kópavogsbæjar, 
Fannborg 2, 1. hæð þriðjudaginn 16. mai 2017fyrir kl. kl. 
14:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda 
er þar mæta.

Bæjarsjóður Kópavogs.

Dalvíkurbyggð 
Útboð – Skólaakstur nemenda fyrir 

grunnskóla Dalvíkurbyggðar 2017 - 2020

Dalvíkurbyggð óskar eftir tilboðum í skólaakstur 
með nemendur Dalvíkurskóla og Árskógarskóla 
2017 – 2020. Um er að ræða þrjár akstursleiðir 
og er áætlaður akstur á dag um 130 km alls. 

Nánari upplýsingar í útboðsgögnum sem afhent 
verða í Ráðhúsi Dalvíkurbyggðar frá og með 
þriðjudeginum 25. apríl gegn 3.500 króna gjaldi.  

Tilboðum skal skilað í Ráðhús Dalvíkurbyggðar 
eigi síðar en miðvikudaginn 24. maí, kl. 10.45 og 
verða þau þá opnuð sama dag kl. 11:00 í fundar-
sal á 3. hæð í Ráðhúsinu að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Fræðslu- og menningarsvið Dalvíkurbyggðar
Ráðhúsinu, 620 Dalvík.

FORVAL
Garðabær óskar eftir áhugasömum aðilum 
til að taka þátt í forvali vegna viðbyggingu 
við leikskólann Lundaból.  Um er að ræða 
endurgerð leikskóladeildar, þ.e. að fjarlægja 
elstu álmu leikskólahússins, 113 m² að 
grunnfleti, sem byggð var úr timbri árið 
1978 og reisa nýja álmu, 161 m², sem gerð 
verður úr forsteyptum einingum.

Forvalsgögn er hægt að nálgast 
endurgjaldslaust á vef Garðabæjar, 
gardabaer.is. 

Forvalsgögnum skal skila eigi síðar en kl. 
16:00 þann 10. maí 2017 , á skrifstofu 
Strendings ehf. verkfræðiþjónustu, 
Fjarðargötu 13-15.
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Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

FASTEIGNASALA
Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar að 
ráða löggiltan fasteignasala eða nema í löggildingu til 

starfa við sölumennsku og tilheyrandi skjalagerð.  
Einungis aðili með reynslu kemur til greina.  

Góð starfsaðstaða og árangurstengd laun í boði. 

Áhugasamir sendi umsókn á box@frett.is merkt  
Fasteignasala-2904  fyrir 4. mai.2017. 

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar,  
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessu starfi.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt 

með mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir óskast sendar á sgunnbj@simnet.is



Breyting á skipulagi í Kópavogi 

Nónhæð. Breyting á aðalskipulagi. Tillaga á vinnslustigi.
Vakin er athygli á því að á fundi skipulagsráðs Kópavogs 18. apríl 2017 var lögð fram tillaga á vinnslustigi að 
breytingu á aðalskipulagi Kópavogs á kolli Nónhæðar. Nánar tiltekið mun breytingin ná til svæðis sem afmar-
kast af Arnarnesvegi í suður, Smárahvammsvegi í austur, lóðamörkum húsa sunnan Foldarsmára í norður og 
húsagötu að Arnarsmára 32 og 34 í vestur. Tillagan er á vinnslustigi og í henni felst breyting á landnotkun og 
talnagrunni Nónhæðar sem skv. núgildandi aðalskipulagi er samfélagsþjónusta og opin svæði en breytist í 
íbúðarbyggð og opin svæði sem munu nýtast almenningi til leikja og útiveru. Áætlað er að fjöldi íbúða verði 
allt að 140. Vinnslutillagan er sett fram í greinargerð dags. í mars 2017. Skipulagsráð samþykki að framlögð 
drög verði kynnt í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Sambærileg breytingartillaga var 
kynnt á almennum kynningarfundi í Smáraskóla 9. febrúar 2017. Stefnt er að því að ofangreind tillögudrög 
verði samþykkt í formlega auglýsingu inna fárra vikna. Tillögudrögin eru til sýnis í afgreiðslu skipulags- og 
byggingardeildar Umhverfissvið í Fannborg 6 og á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is. Fimmtudaginn 
4. maí og mánudaginn 8. maí 2017 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfsmenn skipulags- og byggingardeildar 
Umhverfissviðs með opið hús í Fannborg 6 2h þar sem drögin verða kynnt sérstaklega þeim sem þess óska.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í 

sorphirðu í sveitarfélaginu 2017 – 2019.
Í verkinu felst tæming á sorp- og endurvinnsluílátum við 
íbúðarhúsnæði og stofnanir ásamt flutningi á móttökustöð 
og þjónustu við gámastöð. 
Útboðsgögn fást send frá og með föstudeginum 28. apríl 
2017. Sendið beiðni á arborg.sorphirduutbod2017@efla.is 
og gefið upp nafn samskiptaaðila í útboði, símanúmer og 
netfang.
Tilboðum skal skilað til EFLU verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 
Selfossi fyrir kl 11.00 miðvikudaginn 17. maí  2017 og verða 
þau opnuð þar.

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
hafnarsvæðið á Hvammstanga.

Sveitarstjórn Húnaþings vestra  samþykkti þann 11. apríl 2017 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir hafnarsvæðið Hvammstanga 
skv. 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010
Deiliskipulagssvæðið markast af Strandgötu, Brekkugötu og 
Höfðabraut að vestanverðu og er um 11 ha. að stærð. Í tillögunni 
er gerð grein fyrir nýjum og núverandi lóðum, byggingarreitum og 
samgöngumálum. 
Deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð og fornleifaskýrslu liggur 
frammi í Ráðhúsi Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 
Hvammstanga frá og með þriðjudeginum 2. maí til og með 14. júní 
2017. Þá verður deiliskipulagstillagan aðgengileg á heimasíðu 
Húnaþings vestra: https://www.hunathing.is/is/thjonusta/skipu-
lags-og-byggingarmal/deiliskipulag
Athugasemdir og ábendingar við deiliskipulagstillöguna skulu 
vera skriflegar. Þær skulu berast í síðasta lagi 14. júní 2017, 
til skrifstofu Húnaþings vestra Hvammstangabraut 5, 530 
Hvammstanga eða á netfangið: skrifstofa@hunathing.is þar sem 
nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram.

Húnaþing vestra, 29. apríl 2017.
Guðný Hrund Karlsdóttir

sveitarstjóri

Oddeyri  
tillaga að rammahluta aðalskipulags

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með tillögu að 
rammahluta aðalskipulags Akureyrar fyrir Oddeyri, skv. 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagssvæðið afmarkast af Glerá í norðri, Glerárgötu í 
vestri, Strandgötu í suðri og til austurs nær svæðið að sjó.  
Í rammahluta aðalskipulagsins er lögð fram heildstæð stefna 
um þróun byggðar og er forsenda fyrir deiliskipulagsgerð 
einstakra reita á svæðinu.

Haldinn verður kynningarfundur í Oddeyrarskóla mánu- 
daginn 8. maí kl. 17:00.  Íbúar og atvinnurekendur á  
svæðinu eru sérstaklega hvattir til að mæta.

Tillaga að rammahlutanum er aðgengileg í þjónustuanddyri 
Ráðhúss Akureyrar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulags- 
stofnun, Borgartúni 7b, frá 26. apríl til 7. júní 2017, svo að þeir 
sem þess óska geti kynnt sér tillöguna og gert við hana  
athugasemdir. Tillagan er einnig birt á heimasíðu 
Akureyrarkaupstaðar: www.akureyri.is/skipulagsdeild  
undir: Auglýstar tillögur.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út  
kl. 16:00 miðvikudaginn 7. júní og skal athugasemdum skilað 
skriflega til Skipulagssviðs Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 
9, 3. hæð eða með tölvupósti (skipulagssvid@akureyri.is) þar 
sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram.

 Sviðsstjóri skipulagssviðs

Dalvíkurbyggð 
Útboð – hádegisverður fyrir Dalvíkurskóla 

og Árskógarskóla 2017 - 2020

Dalvíkurbyggð óskar eftir tilboðum í 
skólamáltíðir fyrir nemendur og starfsfólk í 
skólum sveitarfélagsins frá og með skólaárinu 
2017-2020. Um er að ræða grunnskólann á 
Dalvík samtals um 270 nemendur/starfsmenn 
og leik- og grunnskólann í Árskógi samtals um 
46 nemendur/starfsmenn og leikskólann. 

Nánari upplýsingar í útboðsgögnum sem afhent 
verða í Ráðhúsi Dalvíkurbyggðar frá og með 
þriðjudeginum 25. apríl gegn 3.500 króna gjaldi. 
Tilboðum skal skilað í Ráðhús Dalvíkurbyggðar 
eigi síðar en miðvikudaginn 24. maí, kl. 12.45 og 
verða þau þá opnuð sama dag kl. 13:00 í fund-
arsal á 3. hæð í Ráðhúsinu að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Fræðslu- og menningarsvið Dalvíkurbyggðar
Ráðhúsinu, 620 Dalvík.

TIL SÖLU
SLÁTTU- OG GARÐAÞJÓNUSTA

SUÐURLANDS
Sláttu- og garðaþjónusta Suðurlands ehf sem er
að hefja 25. starfsárið er til sölu

- Samningar eru fyrir meirihluta tekna
fyrirtækisins

- Góð afkoma
- Góð tækifæri til vaxtar

Allar frekari upplýsingar veitir :
Óskar Thorberg Traustason
Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Fasteignasalan Bær, sími 659-2555
Netfang : oskar@fasteignasalan.is

Í samræmi við 4. mgr. 40. greinar  skipulagslaga nr. 
123 2010 auglýsir Garðabær hér með forkynningu á 
tillögu að deiliskipulagi Lundahverfis í Garðabæ.  
Svæðið sem skipulagið nær til eru göturnar 
Hofslundur, Hörgslundur, Reynilundur, Heiðar- 
lundur, Furulundur, Espilundur,Grenilundur, 
Víðilundur, Einilundur, Hvannalundur, Skógar- 
lundur, Asparlundur Gígjulundur, Þrastarlundur, 
Hörpulundur og Efstilundur auk efsta hluta 
Hofstaðabrautar og Karlabrautar.  Við gerð tillögunnar 
hefur verið leitast við að viðhalda þeim ákvæðum 
sem voru hluti af upphaflegu skipulagi Lunda  en 
auk þess eru nú sett ákvæði um nýtingarhlutfall 
íbúðarhúsa og skipulag leikskólalóðar Lundabóls.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á uppdráttum og 
í greinargerð. 

Forkynning stendur yfir til 1. júní 2017.

Kynningarfundur verður haldinn í Flataskóla, 
fimmtudaginn 11. maí klukkan 17:00. 

Þar verður tillagan kynnt og fyrirspurnum svarað.

Á meðan á forkynningu stendur er hægt að koma 
ábendingum til skipulagsstjóra sem einnig mun 
svara fyrirspurnum um útfærslu tillögunnar.  Öllum 
ábendingum verður komið á framfæri við 
skipulagsnefnd og bæjarstjórn, en vakin er athygli á 
því að þær teljast ekki formlegar athugasemdir.  Að 
lokinni forkynningu verður tillagan lögð fram í 
skipulagsnefnd og vísað þaðan til afgreiðslu 
bæjarstjórnar.  Þegar bæjarstjórn hefur samþykkt 
að auglýsa tillögu að deiliskipulagi verður það gert 
með áberandi hætti og gefst þá tækifæri til að gera 
formlegar athugasemdir við tillöguna innan 
athugasemdafrests.  

Tillagan er aðgengileg á heimasíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is  og í þjónustuveri Garðabæjar til 
1. júní 2017.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar.
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Stjórn Flugþróunarsjóðs auglýsir 
eftir umsóknum um styrki 

Nýlega voru gerðar breytingar á reglum sjóðsins
sem fela í sér að nú verða einnig styrkhæf flug sem 
koma erlendis frá en eru með beinum tengingum 
við önnur millilandaflug á öðrum flugvelli á Íslandi. 
Þannig geta flug t.d. sem millilenda á Keflavíkur
flugvelli en halda síðan áfram til Akureyrarflugvall
ar eða Egilsstaðaflug vallar fengið styrk.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel 
reglur sjóðsins en nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á anr.is og með því að senda fyrirspurn á 
postur@anr.is 

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2017. 

Umsóknum skal skilað rafrænt á sérstöku umsóknar
eyðublaði til atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis
ins á netfangið postur@anr.is. 

Umsókn í markaðsþróunardeild skal fylgja lýsing á 
fyrirhuguðum markaðsaðgerðum.

ÞROTABÚ
Til sölu er lager úr þrotabúi 
fata- og snyrtivöruverslunar

Nánari upplýsingar veitir 
Kristján Baldursson hdl., skiptastjóri 

í síma 867-3040.

Auglýsing frá velferðarráðuneytinu
Styrkir til félagasamtaka vegna verkefna á sviði félagsmála 

Auglýst er eftir umsóknum um styrki frá íslenskum félagasamtökum um verkefni sem falla undir verkefnasvið 
ráðuneytisins á sviði félagsmála. Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem hljóta styrki á fjárlögum eða falla undir 
sjóði ráðuneytisins eða samninga sem gerðir hafa verið við ráðuneytið. Um er að ræða seinni úthlutun styrkja á 
þessu ári.
Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 15. maí 2017. 

Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti er lokið verður ekki tekin til umfjöllunar. Jafnframt er vakin 
athygli á því að þeir aðilar sem sóttu um innan tilskilins tímafrests við síðustu úthlutun, þ.e. 9. janúar 2017, 
koma ekki til álita við þessa úthlutun.

Reglur um úthlutun styrkja sem félags- og jafnréttismálaráðherra veitir samkvæmt safnliðum fjárlaga hverju sinni 
er að finna á vefsíðu velferðarráðuneytisins (www.vel.is).

Veittir eru styrkir til afmarkaðra verkefna sem miða að því að veita einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu og 
ráðgjöf samkvæmt áherslum ráðherra hverju sinni. Styrkir eru ekki veittir til lengri tíma en eins árs í senn. Þá má 
m.a. veita til verkefna sem felast í því að:
a. Útbúa fræðsluefni og standa fyrir fræðslustarfsemi.
b. Vera málsvari og standa vörð um hagsmuni félagsmanna.
c. Bjóða upp á stuðning og ráðgjöf.

Veittir eru styrkir til félagasamtaka sem starfa á sviði endurhæfingar, málefna fatlaðs fólks, forvarna, fræðslu og 
fjölskyldu- og jafnréttismála. Að þessu sinni verður lögð sérstök áhersla á verkefni sem eiga að:
a. Efla svæðisbundið samráð á sviði aðgerða gegn ofbeldi og afleiðingum þess, sbr. samstarfsyfirlýsingu fjögurra 
ráðherra um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess (sjá nánari upplýsingar í auglýsingu á vef ráðuneytisins).
b. Draga úr fátækt og félagslegum afleiðingum fátæktar. 

Ekki eru veittir styrkir eingöngu til rekstrar. Með rekstri er m.a. átt við rekstur skrifstofu, þ.m.t. greiðslu húsaleigu.

Mat á umsóknum
Starfshópur metur styrkhæfi umsókna og gildi þeirra fyrir málefnasvið ráðuneytisins. Mat á umsóknum skal 
einkum byggjast á eftirtöldum sjónarmiðum eftir því sem við á:
a. Gildi og mikilvægi verkefnis fyrir viðkomandi málaflokk.
b. Að umsækjanda muni takast að ná þeim markmiðum sem að er stefnt.
c. Að verkefnið sé byggt á faglegum grunni.
d. Að gerð sé grein fyrir því í umsókn hvernig staðið skuli að mati á árangri.
e. Fjárhagsgrundvelli verkefnis og/eða hvort umsækjandi hafi hlotið aðra styrki til sama verkefnis.

Hafi umsækjandi áður fengið styrk til verkefnis þarf að liggja fyrir greinargerð um framkvæmd þess verkefnis og 
ráðstöfun styrkfjárins til að ný umsókn komi til greina.
Sækja skal um á rafrænu formi á umsóknarvef Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is)
Innskráning á mínar síður – þrjár leiðir:
1. Auðkenning með rafrænum skilríkjum á vef Island.is.
2. Auðkenning með Íslykli á vef Island.is.
3. Notandi velur flipann Nýskráning og skráir sig á vefinn á kennitölu sinni, gefur upp fullt nafn, heimilisfang og 
netfang og ákveður síðan lykilorð.

Hafi notandi sótt um áður á Mínum síðum velur hann flipann Innskráning og skráir sig inn með einhverri 
ofangreindra aðferða.
Undir flipanum Eyðublöð eru eyðublöð flokkuð eftir ráðuneytum og stofnunum. Athugið að merkja við 
velferðarráðuneytið. Þar undir er umsóknareyðublaðið Styrkur af safnliðum fjárlaga 2017 – félagsmál.

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar um umsóknir á rafrænum eyðublöðum er að finna á vef ráðuneytisins.
Vakin er athygli á því að hægt er að gerast áskrifandi að fréttum velferðarráðuneytisins og fá reglulega fréttir og 
tilkynningar þaðan.  

Reykjavík, 29. apríl 2017

Gott skrifstofuhúsnæði til leigu

Til leigu er 197 ferm. skrifstofuhúsnæði við ofanverðan 
Bíldshöfða. Húsnæðið skiptist í opið rými og móttöku, auk 

fjögurra stórra skrifstofuherbergja, sem hvert um sig rúmar 
2-3 vinnustöðvar. Sameiginlegar snyrtingar eru á hæðinni.  

Vsk. innheimtist ekki af leigunni og hentar húsnæðið því vel 
aðilum sem eru í vsk. lausri starfsemi.  

Beiðni um frekari upplýsingar sendist í tölvupósti til 
dogdleiga@gmail.com.

Til sölu:  
Hárgreiðslustofan Ópus, Hveragerði

Til sölu rekstur hárgreiðslustofunnar Ópus í Hveragerði 
sem er rúmlega tuttugu ára gamalt fyrirtæki og alltaf verið 
í eign sömu eiganda. Öll tæki og tól fylgja með í sölunni 
en stofan er í leiguhúsnæði og eina stofan í Hveragerði. 
Kjörið tækifæri að stofna sitt eigið fyrirtæki sem fæst á 
góðu verði ef samið er fljótt. 

Upplýsingar í síma 8574400 -Árni.

Kerfisáætlun Landsnets 2017-2026
Auglýsing um matslýsingu

Landsnet vinnur að undirbúningi við mótun 
kerfisáætlunar sem er ætlað að gefa 
heildarsýn yfir þróun flutningskerfis raforku á 
næstu árum. Landsnet mun vinna umhverfis-
mat fyrir kerfisáætlun í samræmi við lög nr. 
105/2006 um umhverfismat áætlana. 
Landsnet kynnir hér með matslýsingu 
áætlunarinnar með von um að flestir kynni 
sér efni hennar. Í matslýsingu er m.a. gerð 
grein fyrir:
- Meginforsendum kerfisáætlunar.
- Efnistökum umhverfisskýrslu. 
- Hverjir eru helstu áhrifaþættir áætlunarinnar.
- Hverjir eru helstu umhverfisþættir sem kunna
  að verða fyrir áhrifum.
- Valkostum til skoðunar.
- Gögnum sem lögð verða til grundvallar.
- Matsspurningum og viðmiðum við mat á 
  vægi og umfangi umhverfisáhrifa.  
Matslýsingin er aðgengileg á heimasíðu 
fyrirtækisins, www.landsnet.is. 
Hægt er að senda athugasemdir og 
ábendingar um matslýsingu á netfangið 
landsnet@landsnet.is, merkt „matslýsing“. 
Frestur til að senda athugasemdir er til og 
með 30. maí 2017. 



Opið hús mánudaginn 1. maí milli kl 16 og 17

Fallegt þriggja herbergja endaraðhús við Lækjarbrún 27 í Hvera- 
gerði. Birt flatarmál 100 fm. Bílskúrsréttur.
Íbúar í Lækjarbrún gerast aðilar að samningi við HNLFÍ sem veitir 
þeim aðgang að margvíslegri þjónustu HNLFÍ gegn mánaðarlegu 
gjaldi (sjá http://www.heilsustofnun.is/heilsudvol/thjonustuhus). 
Verð 38 millj.

Nánari upplýsingar eru í síma 776 5800

OPIÐ HÚS

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

LÆKJARBRÚN 27 – HVERAGERÐI

GLÆNÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐJARÐARHAFSSTÍL
 
Stórglæsilegar, bjartar og vel hannaðar íbúðir 
í vönduðum fjórbýlishúsum í Dona Pepa, um 
30 mín akstur suður af Alicante. Sameiginleg 
sundlaug í lokuðum garði.
 
Tvö svefnherbergi, tvö baðherbergi, góð stofa, 
eldhús opið við borðstofu. Hægt að velja um 
íbúðir á neðri hæð með lokuðum sérgarði eða 
penthouseíbúðir á efri hæð með góðum svölum 
út frá stofu og stórum þaksvölum. Traustur 
byggingaraðili með áratuga reynslu.
 
Stutt í golf, á ströndina og La Zenia Boulevard 
verslunarmiðstöðina. Úrval veitingastaða og 
verslana í nágrenninu.

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR 
Lögg i l tu r  faste ignasa l i

GSM: 893-2495
adalheidur@stakfell.is

SPÁNN - ÞAR SEM SÓLIN SKÍN ALLT ÁRIÐ - VERÐ FRÁ 20,7 M

Mikið úrval af góðum eignum á Spáni, íbúðir, 
raðhús og einbýlishús. Nýjar eignir og eignir 
í endursölu.
 
Íslenskir löggiltir fasteignasalar sjá um allt 
kaupferlið og aðstoða við að skipuleggja 
skoðunarferðir og sýna eignirnar. 
 
ÞÚ ERT Í ÖRUGGUM HÖNDUM HJÁ OKKUR 
Áralöng reynsla af sölu fasteigna á Spáni.

Þ o r l á k u r  Ó m a r  E i n a r s s o n
LÖ G G I LTU R  FA STE I G N A SA L I

535-1000
BORGARTÚNI 30 /  105 REYKJAVÍK
stakfell@stakfell.is / www.stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

Sala fasteigna frá

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

Brúnás 3
Garðabær

Vorum að fá í sölu eitt allra 
glæsilegasta einbýlishúsið í Garðabæ

Um er að ræða samtals 541 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum við Brúnás 3. Húsið var byggt árið 2005 og stendur 
á frábærum útsýnisstað. Húsið skiptist m.a. í stórar glæsilegar 
stofur með arni, glæsilegt rúmgott eldhús með sérsmíðaðri 
innréttingu, arni og mjög vönduðum eldhústækjum, fimm 
stór herbergi, fataherbergi, þrjú glæsileg baðherbergi með 
vönduðum ítölskum tækjum og stórt tómstundaherbergi. 
Glæsilegar innréttingar eru í öllu húsinu. Mjög stór bílskúr. 

Húsið er fullbúið og hefur ekkert verið til sparað.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Magnea S. Sverrisdóttir

MBA og löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is

861 8511

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Aðstm. fasteignasala 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

Erum með í einkaleigumeðferð tvö góð rými 
á götuhæð í þessu nýlega og glæsilega 
atvinnuhúsnæði. Um er að ræða stærstan hluta af 
götuhæð hússins. Húsið stendur á áberandi stað 
á horni við Víkurhvarf og er mikil umferð framhjá 
eigninni. Auglýsingargildi eignarinnar er mjög 
mikið. Stutt í alla aðra þjónustu og stofnbrautir. 
Greið aðkoma og fjöldi bílastæða. ATH ekki vsk 
kvöð á eigninni (mögulegt að leigja án VSK). 
Til afhendingar strax. 

1. Óvenjulega stór verslunar- og þjónustusalur með mikilli 
lofthæð, frontum og vörudyrum. Útleigustærð þessa rýmis er 
um 4100 fm. Miklir möguleikar fyrir stór og öflug fyrirtæki 
að starfrækja  höfuðstöðvar, verslun, lager, iðnað, verkstæði 
og fl. Afmörkuð eru um 60 sér bílastæði fyrir framan plássið.

2. Flott verslunar og skrifstofupláss á götuhæð á horni hússins 
sem gæti hentað undir verslun, skrifstofur, veitingahúss og fl. 
Góð aðkoma og mikill sýnileiki. Útleigustærð er um 400 fm.

VÍKURHVARF 1 KÓPAVOGI

ATVINNUHÚSNÆÐI
FJÖLNOTAHÚS TIL LEIGU 4500 M2

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
Sölustjóri, Hdl. löggiltur fasteignasali  

og Löggiltur leigumiðlari
Sími: 895-2049 eða 

á stefan@stakfell.is 

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: 

NÝTT Í SÖLULÚXUSÍBÚÐIR

 
 VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

663-2508 
olafur@stakfell.is

662 1166
johanna@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFIGRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Kópavogsbrún 2-4 er ein lóð með tveimur húsnúmerum. Jarðhæðin 

er sameiginleg en þar er bílageymsla, tómstundarými og geymslur.

Húsið er einangrað að utan og klætt fyrsta flokks postulínsflísum 

með lágmarks rakadrægni og hámarks frostþoli. Bílageymslan er 

einangruð að innan.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON,
 lögfræðingur og aðstm. fasteignasala.
Sími: 660 4777 og bodvar@stakfell.is.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: 

NÝTT ÁTTA ÍBÚÐA HÚSSÉRHÆÐIR VIÐ

KÓPAVOGSBRÚN 24
 VEL STAÐSETT OG VANDAÐ AF ALLRI GERÐ



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR
B.E.d. 
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2495

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

HRAFNTINNA VIKTORÍA 
KARLSDÓTTIR
Lögfræðingur B.A., 
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
GSM 893 2121

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Aðstm. fasteignasala 
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON
Lögfræðingur, 
Aðstm. fasteignasala
GSM 660 4777

Erum með í einkaleigumeðferð tvö góð rými 
á götuhæð í þessu nýlega og glæsilega 
atvinnuhúsnæði. Um er að ræða stærstan hluta af 
götuhæð hússins. Húsið stendur á áberandi stað 
á horni við Víkurhvarf og er mikil umferð framhjá 
eigninni. Auglýsingargildi eignarinnar er mjög 
mikið. Stutt í alla aðra þjónustu og stofnbrautir. 
Greið aðkoma og fjöldi bílastæða. ATH ekki vsk 
kvöð á eigninni (mögulegt að leigja án VSK). 
Til afhendingar strax. 

1. Óvenjulega stór verslunar- og þjónustusalur með mikilli 
lofthæð, frontum og vörudyrum. Útleigustærð þessa rýmis er 
um 4100 fm. Miklir möguleikar fyrir stór og öflug fyrirtæki 
að starfrækja  höfuðstöðvar, verslun, lager, iðnað, verkstæði 
og fl. Afmörkuð eru um 60 sér bílastæði fyrir framan plássið.

2. Flott verslunar og skrifstofupláss á götuhæð á horni hússins 
sem gæti hentað undir verslun, skrifstofur, veitingahúss og fl. 
Góð aðkoma og mikill sýnileiki. Útleigustærð er um 400 fm.

VÍKURHVARF 1 KÓPAVOGI

ATVINNUHÚSNÆÐI
FJÖLNOTAHÚS TIL LEIGU 4500 M2

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
Sölustjóri, Hdl. löggiltur fasteignasali  

og Löggiltur leigumiðlari
Sími: 895-2049 eða 

á stefan@stakfell.is 

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: 

NÝTT Í SÖLULÚXUSÍBÚÐIR

KÓPAVOGSGERÐI 13 
 VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

Til sölu glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í þessu 

vandaða álklædda fjölbýlishúsi. Um er að ræða íbúðir með 

stórum svölum og sjávarútsýni. Stæði í bílageymslu fylgir 

flestum íbúðum. Tvö baðherbergi.  Stærð íbúða er frá 124 

fm og til 145 fm. Einnig eru tvær 190 fm penthouse íbúðir á 

efstu hæð. Lyfta og sérinngangur í allar íbúðir, frá svölum. 

Byggingaraðili hússins er Sérverk sem bæði byggir húsið og framleiðir allar 

innréttingar á eigin verkstæði. Sérverk hefur verið lengi á byggingarmarkaði 

er þekkt fyrir vönduð vinnubrögð og að skila íbúðum á réttum tíma. Íbúðirnar 

afhendast fullbúnar en án gólfefna í júlí byrjun. Staðsetning hússins er við 

sjávarsíðuna að sunnanverðu í Kópavoginum. 

VERÐ FRÁ: 58.9M

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON

Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala

GSM 663-2508 
olafur@stakfell.is

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR

Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

johanna@stakfell.is

Jóhanna og Ólafur veita allar nánari upplýsingar 
og bóka tíma fyrir skoðun.
 

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFIGRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Kópavogsbrún 2-4 er ein lóð með tveimur húsnúmerum. Jarðhæðin 

er sameiginleg en þar er bílageymsla, tómstundarými og geymslur.

Húsið er einangrað að utan og klætt fyrsta flokks postulínsflísum 

með lágmarks rakadrægni og hámarks frostþoli. Bílageymslan er 

einangruð að innan.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON,
 lögfræðingur og aðstm. fasteignasala.
Sími: 660 4777 og bodvar@stakfell.is.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: 

NÝTT ÁTTA ÍBÚÐA HÚSSÉRHÆÐIR VIÐ 
KÓPAVOGSBRÚN 24
 VEL STAÐSETT OG VANDAÐ AF ALLRI GERÐ
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450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

BAULAN – BORGARFIRÐI 
Höfum fengið í einkasölu veitingaskálann Bauluna í Borgarfirði, 
rekstur og fasteign. Um er að ræða áhugavert tækifæri í fallegu 
umhverfi í sístækkandi ferðaþjónustu. Er staðsett við þjóðveg 1 
í Norðurárdal, miðsvæðis í Borgarfirði. Eignirnar samanstanda 
af fasteign sem er 406 fm og stendur á 2 hektara eignarlan-
di. Þjónustan samanstendur af sölu eldsneytis, veitingasölu, 
smásöluverslun við ferðamenn og sumarhúsbyggð. Ýmsir mögu-
leikar í stöðunni til stækkunar og breytinga. 

Upplýsingar um eignina veita Bárður H Tryggvason í 896 5221 
eða á bardur@450.is og Erlendur@450.is lögg.  
Fasteignasali í s-450 0000.

Síðumúla 27  |  Sími 588 7744  |  wwww.valholl.is

  S í ð a n  1 9 9 5

Skólavörðustígur 6.B – Falleg 2-3ja í nýl. húsi

44,8

Nánari upplýsingar:

Ingólfur Gissurarson
lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

Stórar svalir

Í hjarta 10173,5 fm

Fjölbýli 2-3 herb.

þv.h í íb

Vel skipulögð 2-3ja 
herbergja 73,5 fm íbúð 
á 2.hæð í nýlegu fjölbýli 
(bakhús neðst á Skólav.
stíg). Þvottaherbergi 
í íbúð, mjög stórar 
suðvestur sólarsvalir. 
Skemmtileg eign á 
frábærum stað með 
mikla möguleika, gott 
að búa og einnig m.t.t. 
útleigustarfsemi.  

Ásett verð 44,8 m.  

Opið hús mánud. 1. maí 
kl. 17:30 – 18:00   
Inngangur að vestan- 
verðu.  

Fjárfestar/
ferðaþjónustuaðilar 
athugið: 

Einnig til sölu er atv.
húsn á jarðhæð í húsinu.  

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Opið hús mánudaginn 1. maí milli kl 16 og 17

Fallegt þriggja herbergja endaraðhús við Lækjarbrún 27 í Hvera- 
gerði. Birt flatarmál 100 fm. Bílskúrsréttur.
Íbúar í Lækjarbrún gerast aðilar að samningi við HNLFÍ sem veitir 
þeim aðgang að margvíslegri þjónustu HNLFÍ gegn mánaðarlegu 
gjaldi (sjá http://www.heilsustofnun.is/heilsudvol/thjonustuhus). 
Verð 38 millj.

Nánari upplýsingar eru í síma 776 5800

OPIÐ HÚS

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

LÆKJARBRÚN 27 – HVERAGERÐI

Sala fasteigna frá

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

Krókháls 6
4.879 fm atvinnuhúsnæði til sölu

Atvinnuhúsnæði sem býður uppá mikla möguleika. 
Húsið skiptist í þrjár hæðir.
Á 1. hæð sem snýr útá Krókháls eru iðnaðarbil með innkeyrsluhurðum.
2. hæð er innréttuð sem skrifstofur og er jarðhæð frá porti.
3. hæð er innréttuð sem skrifstofur.

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

Sala fasteigna frá

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

Brúnás 3
Garðabær

Vorum að fá í sölu eitt allra 
glæsilegasta einbýlishúsið í Garðabæ

Um er að ræða samtals 541 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum við Brúnás 3. Húsið var byggt árið 2005 og stendur 
á frábærum útsýnisstað. Húsið skiptist m.a. í stórar glæsilegar 
stofur með arni, glæsilegt rúmgott eldhús með sérsmíðaðri 
innréttingu, arni og mjög vönduðum eldhústækjum, fimm 
stór herbergi, fataherbergi, þrjú glæsileg baðherbergi með 
vönduðum ítölskum tækjum og stórt tómstundaherbergi. 
Glæsilegar innréttingar eru í öllu húsinu. Mjög stór bílskúr. 

Húsið er fullbúið og hefur ekkert verið til sparað.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Magnea S. Sverrisdóttir

MBA og löggiltur fasteignasali

magnea@eignamidlun.is

861 8511

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



www.postur.is

VIÐ BERUM SNILLIGÁFU
HEIM AÐ DYRUM
Með heimsendingu kemst sendingin hratt

og örugglega á áfangastað



Kristófer segir Eldum rétt hafa marga kosti. „Þú sparar tíma sem fer í að fara í 
búðina, þarft ekki að ákveða hvað er í matinn og sóar engu.“ MYND/ERNIR

Bernaise- og beikonborgarinn tilheyrir sígilda pakkanum. 

Hér má sjá steiktan lax úr paleo pakkanum.

Hráefni eru skömmtuð nákvæmlega í hvern rétt og því er engu sóað. 

Hægt er að velja á milli sígilds 
matarpakka, paleo pakka og 
vegan pakka og er hægt að fá 

hvern pakka í þremur mismunandi 
stærðum; lítinn, miðlungs og 
stóran. Fyrirmyndin er komin frá 
sænska fyrirtækinu Middagsfrid en 
við höfum þó útfært þjónustuna 
svolítið öðruvísi og lagað að 
íslenskum aðstæðum,“ segir stofn-
andinn Kristófer Júlíus Leifsson 
einn af stofendum þessa fjölskyldu-
fyrirtækis. „Sígildi pakkinn inni-
heldur hefðbundinn heimilismat, 
paleo pakkinn svokallað hellisbú-
afæði sem er laust við sykur, hveiti 
og mjólkurvörur og vegan pakkinn 
grænmetisfæði.“ 

Hann segir Eldum rétt hafa 
nokkra kokka á sínum snærum 
sem hanna uppskriftirnar, sem eru 
í hundraðatali. „Stundum fáum 
við líka til okkar gestakokka til að 
krydda upp á tilveruna.“

Hann segir fyrirkomulagið þann-
ig að viðskiptavinir panta matar-
pakka á heimasíðunni eldumrett.
is fyrir miðnætti á miðvikudegi. 
„Næsta þriðjudag fá þeir þrjár 
kvöldmáltíðir með öllu því ferska 
hráefni sem þarf í hvern rétt ásamt 
eldunarleiðbeiningum. Ýmist er 
hægt að sækja pakkann til okkar 
á Nýbýlaveg 16 eða fá hann heim 
að dyrum, gegn gjaldi. Hingað til 
höfum við aðeins sent út á höfuð-
borgarsvæðinu en til stendur að 
fara að bjóða upp á sams konar 
þjónustu á Akureyri, Selfossi, í 
Hveragerði, Keflavík og Njarðvík 
svo dæmi séu nefnd,“ upplýsir 
Kristófer.

Hann segir að þjónustunni hafi 
verið afar vel tekið og að 2016 hafi 
verið metár. „Þetta hefur marga 
kosti. Þú sparar tíma sem fer í að 
fara í búðina, þarft ekki að ákveða 
hvað er í matinn og sóar engu, 
enda eru hráefnin skömmtuð 
nákvæmlega í hvern rétt. Þú þarft 
því ekki að kaupa heilt búnt af 
ferskum kryddjurtum sem á það til 
að skemmast inni í skáp eða heila 
krukku af sósu sem er aðeins nýtt 
að hluta. Nýting matarins verður 
mun betri og mörgum finnst það 
skila sér í budduna,“ segir Kristófer.

Hann segir bæði hægt að vera 
í áskrift að matarpökkunum eða 
panta eina viku í senn, allt eftir 
því hvað hentar. „Í Svíþjóð þarf 
fólk að binda sig í áskrift en við 
ákváðum að laga okkar þjónustu 
að íslenskum venjum. Við erum 
kannski ekki alveg jafn vanaföst 
og Svíarnir og því er þjónustan 

sveigjanlegri,“ útskýrir Kristófer.
Hann segir starfsfólk Eldum rétt 

í beinu sambandi við birgjana og 
leggja mikið upp úr því að fá besta 
hráefni sem völ er á hverju sinni. 
„Við fáum inn allar pantanir fyrir 
miðnætti á miðvikudag og getum 
þannig áætlað nákvæmlega hvað 
við þurfum að kaupa inn. Þannig 

verða engin afföll og við höldum 
matarsóun í lágmarki. Það helst 
svo í hendur við matarpakkana 
þar sem allt er nákvæmlega 
skammtað í hvern rétt og engu 
sóað.“ Kristófer segir langan 
pöntunarfrest nauðsynlegan til 
að hægt sé að áætla. „Við erum þó 
að vinna í því að færa afhendingu 

frá þriðjudegi fram á mánudag. 
Þá stendur til að bjóða upp á 
ávaxtapakka en hann er hugsaður 
í millimál.“

Allar nánari upplýsingar og mynd-
ir af réttum og matarpökkum er 
að finna á eldumrett.is

Eldum rétt auðveldar lífið
Eldum rétt hóf starfsemi í byrjun árs 2014 en fyrirtækið afhendir matar-
pakka í hverri viku sem innihalda hráefni í þrjár kvöldmáltíðir. Pakkana er 
ýmist hægt að sækja á Nýbýlaveg eða fá senda heim.

 6 KYNNINGARBLAÐ  2 9 .  A P R Í L  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



EINFALDARA GETUR ÞAÐ EKKI VERIÐ

SENDUM FRÍTT UM LAND ALLT 
14 DAGA ENDURGREIÐLSUFRESTUR

WWW.SKOR.IS

KAUPA

Bæta vöru í körfu  
og ganga frá kaupum

Veldu greiðslumáta 
· millifærsla 
· kreditkort 
· greiðsludreifing 
· netgíró

Sendum frítt 
heim um allt land 

TIL HAMINGJU MEÐ 
NÝJU SKÓNA ÞÍNA!

Varan kemur til þín 
innan skamms

Ef þú þarft að skila eða 
skipta þá sendirðu okkur 
vöruna til baka í sama 
ástandi og þú fékkst hana 
með athugasemd og við 
sendum þér nýja vöru eða 
endurgreiðum þér vöruna 
að fullu.



Vésteinn Viðarsson, vörustjóri Póstsins. MYND/ANTON BRINK

Pósturinn býður upp á öfluga sendlaþjónustu en hægt er að panta sendil í gegnum heimasíðuna www.postur.is. Sendingin á að berast innan 90 mínútna frá því að pöntun er skráð.

Við erum að bæta mjög í 
sendlaþjónustu okkar, fjölga 
bæði bílum og starfsfólki, 

enda hefur eftirspurnin vaxið 
mikið undanfarið,“ segir Vésteinn 
Viðarsson, vörustjóri Póstsins, 
en fyrirtækið býður upp á afar 
skilvirka sendlaþjónustu á öllum 
stærri þéttbýlisstöðum á landinu.

Afar einfalt er að panta sendil hjá 
Póstinum. Hægt er að smella á flipa 
á forsíðu www.postur.is, og fylla 
inn með auðveldum hætti hvar eigi 
að sækja og skila vörunni.

En hvað er helst verið að sendast 
með? „Það er ótrúlega fjölbreytt. 
Við erum mikið að keyra vörur 
fyrir netverslanir, fara með skjöl í 
fyrirtæki og koma einu og öðru til 
skila sem liggur á að berist strax,“ 
svarar Vésteinn. Viðbragðstíminn 
er góður en frá því að pöntunin 
berst og þar til henni er skilað á 
áfangastað eiga ekki að líða meira 
en 90 mínútur.

Pakkinn upp að dyrum
Pósturinn keyrir daglega út pakka-
sendingar milli klukkan 17 og 22 
á kvöldin. „Þeir sem vilja nýta sér 
þessa þjónustu geta skráð send-
inguna inn á postur.is, mætt síðan 
með pakkann á næsta pósthús eða 
látið sækja hann heim. Pakkinn 

fer þá inn í næsta rúnt hjá okkur,“ 
lýsir Vésteinn. Í skráningunni á 
vefsíðunni eru fylltar inn ýmsar 
upplýsingar um sendanda og 
viðtakanda á borð við netföng og 
símanúmer. „Þessar upplýsingar 
hjálpa okkur að auka upplýsinga-
flæðið til okkar viðskiptavina. Til 
dæmis getum við fyrst tilkynnt 
viðtakanda að hann eigi von á 
pakka og síðan þegar pakkinn er 
kominn inn í bílinn sendum við 
SMS um að pakkinn sé á leiðinni 
á vissum tíma.“ Þetta hefur mælst 
mjög vel fyrir hjá viðskiptavinum 
Póstsins. „Fólk kann vel við að 
fá upplýsingar um sendinguna í 
rauntíma.“

Pósturinn keyrir út gríðarlega 
mikið af sendingum á hverjum 
degi á öllum þéttbýlisstöðum á 
landinu. Pökkunum er komið til 
skila samdægurs á höfuðborgar-
svæðinu en daginn eftir utan 
höfuðborgarinnar.

En hvað með þá sem fá tilkynn-
ingu um að pakki bíði þeirra á 
pósthúsinu? „Þeir geta líka farið 
inn á netið og breytt skráningu 
pakkans í heimsendingarpakka og 
fengið hann sendan í næsta rúnti,“ 
svarar Vésteinn og bendir á að ef 
mikið liggi við sé einnig hægt að fá 
sendlaþjónustu Póstsins í málið.

Heimkeyrsla á lyfjum
Helsta nýjungin í heimsendingar-
þjónustu Póstsins er heimkeyrsla á 
lyfjum. „Nýlega varð sú breyting að 
fólk getur leyst út lyfseðla á netinu 
með rafrænum skilríkjum. Þann-
ig opnaðist sá möguleiki að láta 
skutla lyfjum heim sem viðkom-
andi þurfti áður að sækja í apótek,“ 
lýsir Vésteinn en lyfjunum er þá 

ekið út með öðrum pakkasend-
ingum milli 17 og 22 á kvöldin.

Þessari nýjung hefur verið vel 
tekið að sögn Vésteins og býst 
hann við að enn fleiri muni nýta 
sér þessa þjónustu í framtíðinni. 
„Enda eru þeir sem taka lyf oft 
varla í standi til að fara úr húsi og 
þá gott að geta látið aðra skutlast 
með þau fyrir sig.“

Á ferðinni alla daga ársins
Pósturinn er með öflugasta dreifi-
kerfi á Íslandi enda heimsækja 
starfsmenn fyrirtækisins nánast 
hvert einasta heimili í landinu 
nokkrum sinnum í viku. „Þá hefur 
aukin þörf á heimsendingu á 
vörum og þjónustu orðið til þess 
að Pósturinn er með einhverja 
starfsemi alla daga ársins, meira 
að segja á stórhátíðardögum en 
þá sinnum við sérþjónustu fyrir 
fyrirtæki sem eru opin allan ársins 
hring, til dæmis í ferðaþjónust-
unni,“ segir Vésteinn.

Huga að umhverfinu
Umhverfismál skipta Póstinn 
miklu máli og hefur fjöldi rafknú-
inna ökutækja aukist til muna 
á síðustu árum. „Þetta eru bílar 
sem við notum í innanbæjar-
akstri og hafa þeir reynst mjög vel. 
Einnig höfum við tekið í gagnið 
rafhjól sem keyra út sendingar 
og við munum fjölga þeim veru-
lega á næstunni. Þessi breyting 
er bæði hagkvæm fyrir okkur og 
umhverfis væn enda notum við 
innlenda orkugjafa.“

Allar nánari upplýsingar má finna á 
www.postur.is

Pósturinn eykur þjónustu 
sína í heimsendingum 
Pósturinn býður upp á fjölmarga möguleika fyrir þá sem vilja láta senda sér 
vörur heim að dyrum. Fyrirtækið býr yfir öflugasta dreifikerfi landsins sem 
verður æ umhverfisvænna með aukinni notkun rafdrifinna ökutækja.
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Það sem heillar mig 
við Dio er hvað 

hann hafði svakalegt vald 
á röddinni. Ólíkt flestum 
„hetju“söngvurum liggur 
hans raddsvið 100% þar 
sem hann syngur.

Ronnie James Dio söng m.a. með Rainbow, Black Sabbath og sveit sinni Dio. Hér er hann á tónleikum með Heaven and 
Hell árið 2007 en þá sveit skipuðu þáverandi og fyrrverandi meðlimir Black Sabbath.MYND/NORDIC PHOTOS GETTY

Sveitin inniheldur f.v.: Stefán, Hauk, Hans Friðrik, Hörð og og Sumarliða.

Tónleikar til heiðurs rokk-
söngvaranum þekkta Ronnie 
James Dio voru haldnir á 

Græna hattinum á Akureyri í gær 
og verða haldnir aftur á Hard Rock 
Café í Reykjavík kvöld. Dio, sem 
lést í maí 2010, þá 67 ára gamall, 
var einn vinsælasti rokksöngvari 
sinnar kynslóðar og var m.a. með-
limur í Rainbow, Black Sabbath og 
eigin sveit sem bar nafnið Dio.

Það er Stefán Jakobsson, 
söngvari rokksveitarinnar Dimmu, 
sem bregður sér í hlutverk Ronnie 
James Dio á hvorum tveggja tón-
leikunum en hann var ellefu ára 
gamall þegar hann heyrði fyrst 
kraftmikla rödd söngvarans. „Þetta 
var lagið Holy Diver með Dio sem 
ég heyrði fyrst á skólaballi. Maður 
var auðvitað á hámarki ævintýra-
mennskunar og þótti þetta vera 
það allra þyngsta og flottasta sem 
inn fyrir hlustirnar hafði farið.“ 
Auk Stefáns skipa sveitina þétt 
sveit Norðanmanna, þeir Hörður 
Halldórsson gítarleikari, Sumarliði 
Helgason bassaleikari, Hans Frið-
rik sem spilar á orgel og hammond 
og Haukur Pálmason trommu-
leikari.

Það voru Stefán og Hörður sem 
fengu hugmyndina að heiðurstón-
leikunum. „Við höfðum báðir verið 
að hugsa um að heiðra Dio eftir lát 
hans. Síðan hittumst við fyrir til-
viljun, ræddum hugmyndina og þá 
fór boltinn að rúlla af stað.“

Hafði mikil áhrif
Á nokkurra áratuga ferli hans seldu 
sveitir hans milljónir platna og 
rödd hans, textagerð og framkoma 
hafði mikil áhrif á aðdáendur hans 
og aðra tónlistarmenn. „Það sem 
heillar mig við Dio er hvað hann 
hafði svakalegt vald á röddinni. 
Ólíkt flestum „hetju“söngvurum 
liggur hans raddsvið 100% þar sem 
hann syngur, svo þetta vellur upp 
úr honum með lítilli áreynslu. Dio 
var enn að bæta sig fram til dauða-
dags, sem er þveröfugt við alla aðra 
söngvara úr sama geira. Sjálfur 
heillaðist ég fyrst af plötunni Holy 
Diver sem kom út árið 1983 og 
finnst hún alltaf standa upp úr. 
Annars er þetta allt helvíti gott 
bara og vonlaust að velja eitthvað 
eitt fram yfir annað.“

Lagalistinn verður fjölbreyttur 
að sögn Stefáns þar sem leitast 
er við að gera ferli hans sem best 
skil. „Það er auðvitað ekki auðvelt 
þegar listinn er eins langur og 
raun ber vitni en við teljum okkur 
þó vera með gott úrval bestu laga 
hans. Þar má m.a. nefna lög eins 

og Stargazer, Heaven and Hell, 
Rainbow in the Dark og Holy 
Diver ásamt síðasta laginu sem Dio 
tók upp áður en hann lést. Þetta 
verður alger sturlun!“

Tónleikarnir í kvöld á Hard Rock 
Café hefjast kl. 22. Miðasala fer 
fram á Tix.is.

Goðið heiðrað
Rokksöngvarinn Ronnie James Dio seldi milljónir platna á rúmlega hálfrar aldar 
ferli. Seinni tónleikarnir honum til heiðurs verða á á Hard Rock Café í kvöld.

ÓMAR ÚLFUR

BESTA ROKKIÐ Á EINUM STAÐ
ALLA VIRKA DAGA 12:00 - 16:00

AKRABORGIN
ROKK OG SPORT

ALLA VIRKA DAGA 16:00 - 18:00

HJÖRTUR HJARTAR

HARMAGEDDON
FROSTI OG MÁNI

HARMAGEDDON
TRÚIÐ, HLUSTIÐ, HLÝÐIÐ

ALLA VIRKA DAGA 09:00 - 12:00
TRÚIÐ, HLUSTIÐ, HLÝÐIÐ
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   -  Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

Við erum á Snap chat > Curvy.is

SUMARIÐ ER KOMIÐ Í
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16



Bílar 
Farartæki

HUMBAUR Kerra burð. 750 kg. 
Árgerð 2016. Verð 690.000. 
Rnr.156793 Hafið samband 
varðandi hugsanleg skipti.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið virka daga 12-18 og 

laugard. 12-15
www.bilabankinn.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

100% LÁN
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 193 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.162478.

100% LÁN
CHEVROLET Lacetti Station. Árgerð 
2011, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 980.000. Rnr.159184.

100% LÁN
SUZUKI Grand Vitara LUX. Árgerð 
2005, ekinn 193 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 4 gírar. Verð 890.000. 
Rnr.136085.

100% LÁN
CHEVROLET Aveo. Árgerð 2006, 
ekinn 137 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
490.000. Rnr.159279.

100% LÁN
FORD Focus Station. Árgerð 2004, 
ekinn 145 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
390.000 staðgreitt. Rnr.136102.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2012, 
ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.090.000. Rnr.103503. Mjög gott 
eintak

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
4 gírar. Verð 2.290.000. Rnr.103586. 
Mjög gott eintak

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

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

 Bílar til sölu

DEKURBÍLL bein sala RAV 4, sjsk og 
með krók, nagladekk. árg. 2006, sk 
2018, ek. 124 þús., 2 eigendur. Verð 
1.400 þús. Uppl í s. 897-6933.

Land Rover Discovery 4.S nýsk. 
04/13 ek. 57þús 3 L dísel, sjálfsk. 
Leður, bakkskynjarar. Einn eigandi, 
verð 7.990.000. kr. s:8923207

Benz A 200 2008. “eins og nýr” Verð 
1250 þús stgr. 140 hp dísel. 6 gíra 
beinskiptur. Krókur. Uppgefin eyðsla 
í blönduðum 5,4-5,7 l. Ek. 157 þús. 
Uppl í s. 858 1081

Hyundai I20, árg 2016, verð 1780 
þús. Beinsk, ek 23 þús, nýja útlitið, 
hiti í sætum og stýri, aðgerðastýri, 
bluetooth, sumar- og vetrardekk. 
Umboðsbíll, 5 ára ábyrgð, topp 
eintak. Uppl í síma 8252424

KAUPUM BÍLA
Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 6.490.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 19þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.270171.

NISSAN Qashqai

Verð: 4.790.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 0þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.197611.

SUZUKI Sx4 s-cross BMW 5 520d.

Verð: 2.890.000
Árgerð: 2015
Ekinn: 43þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.107851.

LAND ROVER Discovery se 

Verð: 11.200.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 20þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

 Rnr.302310.

SKODA Fabia comfort.

Verð: 450.000
Árgerð: 2006
Ekinn: 199þ.km.

Bensín
5 gírar

Rnr.270484.

CHEVROLET Captiva

Verð: 2.500.000
Árgerð: 2012
Ekinn: 142þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.270493.

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 0-250 þús.

Toyota Corolla station 98 árgerð 
ekin 269.000km Ný kúpling 
tímareim og fleira. Bíll með 
dráttarkúlu og sumardekk fylgja 
Verð 100.000kr. S. 862-7739

 Bílar óskast

Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu 
einfaldlega losna við hann. S. 
8682352

 Hópferðabílar

Sprinter 516 rúta árg ‘11, 20+1, 
tvöfalt gler, rafmagnshurð. Fyrst 
skráð í des. ‘11. Tekinn í notkun 
í Sept ‘12. Ek. 42.000 km. Verð 
6.690.000 m/vsk. Uppl. í s. 7791818

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

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

 Hjólhýsi

TABBERT 320T. Vel með farið og 
lítið notað hjólhýsi til sölu. Uppl. í 
s. 8929656

 Fellihýsi
Til sölu A liner Expedition árgerð 
2007, mjög vel með farið, alltaf 
geymt inni verð 1650 þús. 
upplýsingar í síma 8995404.

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

NOTUÐ DEKK TIL SÖLU
Dekk til sölu. 195/50R15. 
185/65R15. ofl. í stærð 15”. Sími 
867 4777.

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Garðyrkja
Felli tré, grisja og klippi runna. Besti 
tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími 
698 1215

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

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

 Málarar
Tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu. 30 ára reynsla. 
Tímakaup eða tilboð. Upplýsingar í 
síma 8488899 eða 8986796.

 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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái í spil og bolla, tek heim eða 
símaspá frá kl.14. Mjög góð reynsla. 
Kristin s. 897 9002

 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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfurParketslípun

sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.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

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

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

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

STARFSMANNAHÚS
Framleiðum starfs- 
mannahús, útleiguhús 
og geymslur. 

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

Klettháls 13   ·   HeklaNotadirBilar.is   ·   590 5040

AUDI Q7 
QUATTRO 3.0 TDI

10.690.000
01/2016

13.000

Design pakki, leiðsögukerfi, virtual  
mælaborð, 20” álfelgur, sumar- og vetrardekk, 
loftpúðafjöðrun, Audi connect, dökkar rúður, 
sportstýri, Audi smart phone, Audi phonebox, 
svört þakklæðning, Bose sound system o.fl.

Ekinn

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
S. 855 4420  •  flisarmp@gmail.com

Til sölu
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 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Trésmíði
BH þjónustan ehf öll almenn 
trésmiði 20 ára reynsla S. 787 9102

Keypt
      Selt

 Til sölu

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Gítarinn ehf 
Stórhöfða 27, S: 552 2125 www.
gitarinn.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar

jonogoskar.is s.552-4910

Nýlegur Thery vatnabátur eða 
slöngubátur með mótor óskast 
keyptur. Uppl. s. 694 8575

 Til bygginga
Til sölu álflekamót 40 lengdametra 
í tvöföldu birði auk fylgihluta. Uppl. 
í s. 893 9777

Skólar
Námskeið

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

 Námskeið

ICELANDIC F.F.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.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI 
OG SKIPTITASKA

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

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Níðsterkar Pvc Vöðlur St. 41-48 Verð 
10.900 kr. Sendum frítt á næsta 
pósthús. Veiðiportið Grandagarði 3 
552-9940

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 180 fermetra raðhús með 
bílskúr í Seljahverfinu stutt frá 
Seljaskóla í langtímaleigu. Leiga er 
kr. 340.000 á mánuði. Greiða þarf 
2 mánuði í tryggingu. Leigutaki 
greiðir fyrir hita og rafmagn. Óskað 
2 mánuði í tryggingu. Leigutaki 
greiðir fyrir hita og rafmagn. Óskað 
2 mánuði í tryggingu. Leigutaki 

er eftir sakavottorði, meðmælum 
frá fyrri leigusölum og upplýsingum 
um atvinnu. Áhugasamir sendið 
frá fyrri leigusölum og upplýsingum 
um atvinnu. Áhugasamir sendið 
frá fyrri leigusölum og upplýsingum 

fyrirspurnir á leiga17@outlook.com

 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

 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

Óskum eftir fólki í verkefni. Góðir 
tekjumöguleikar. Upplýsingar 
sendist á umsoknir@tmi.is merkt 
verkefni eða í 770-2277

VÉLAVVÉLAVVÉLA ÖRÐ VANTVANTV AANTAANT R
Vélavörð vantar á línuskip 
hjá Þorbirni hf í Grindavík. 

Upplýsingar í síma 863 2305

KUBBALJÓS
óskar eftir starfsmanni í verslun 

og verkstæði á Smiðjuvegi 
í Kópavogi. Um er að ræða 

afgreiðslu í verslun, samsetningu 
á ljósum, uppgjör og fleira.
Áhugasamir sendi póst á 
kubbaljos@kubbaljos.is

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRFSBÍLSTJÓRFSBÍLST I
Við leitum að bílstjórum með 

meirapróf í sumarstörf í Reykjavík. 
Olíudreifing greiðir ADR námskeið 

og laun á námskeiðstíma fyrir 
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR 

réttindi. Við hvetjum jafnt konur 
og karla til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veitir Helgi 
Marcher Egonsson í síma 550 

9937 eða á www.odr.is
Sótt er um störfin á vef 
Olídreifingar www.odr.is

HÁSETI / STÝRIMAÐUR
Tvo duglega háseta og stýrimann 
vantar á 200t netabát frá 
Þorlákshöfn sem fer síðar á humar. 
Uppl. í s. 892 0367 og 483 3548

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRFSBÍLSTJÓRFSBÍLST I
Óskum eftir að ráða 
meiraprófsbílstjóra til vinnu, bæði 
sumarafleysingar og framtíðarstarf 
í boði. Umsóknir óskast sendar á 
trukkur@bifreidastod.is

Smiðir óskast eða menn vanir 
smíðavinnu íslensku mælandi. Uppl. 
s. 897 0456

Tilkynningar

 Fundir

FÉLAG HESTHÚSEIGENDA Í 
VÍÐIDAL

Aðalfundur félagsins verður 
haldinn í C-tröð 4 reiðhöllinni hjá 
Sigurbirni fimmtudaginn 18. maí 

n.k kl 19.30. Dagskrá: venjuleg 
aðalfundarstörf.

Stjórnin

AÐALFUNDUR VEGAN 
SAMTAKANNA VERÐUR

HALDINN ÞRIÐJUIÐJUIÐ DAGINN 
16. MAÍ, KL. 18:00.

Fundurinn fer fram í Valsheiði 28, 
Hveragerði. Dagskrá aðalfundar 

1. Kosning fundarstjóra og 
fundarritara. 

2. Starfsemi félagsins á liðnu ári. 

3. Reikningar félagsins. 

4. Kosning stjórnar.
Allir félagsmenn velkomnir. 

Stjórnin

 Einkamál

SÍMADÖMUR 908 5500
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður.

551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

SMIÐIR, RAFVIRKJAR, 
PÍPARAR, BIFREIÐASTJÓRAR, 
VÉLVIRKJAR OG MÁLARAR

Prima ehf. óskar eftir starfsmanni á verkstæði 
félagsins. Um er að ræða viðhald og viðgerðir á 
jarðvinnuvélum, vörubifreiðum og öðrum ökutækjum 
ásamt smærri vélum og verkfærum. Prima ehf. 
sérhæfir sig í jarðvinnu, húsarifi, veggsögun, 
kjarnaborun og múrbroti. Mikil vinna framundan. 

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Þorstein 
í síma 852-5808 eða á prima@primaehf.is

Starfsmaður vanur vélaviðgerðum óskast.

Atvinna

S.773-4700 og 520-3500                                                      

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Til sölu falleg blóma og gjafavöruverslun staðsett 
í fjölmennu íbúðar og  þjónustuhverfi. Vaxandi 

fyrirtæki með mikla möguleika og góða viðskiptavild.                                                         
Uppl. veitir Óskar Mikaelsosn í s. 773-4700

og á netfanginu oskar@atv.is               

BLÓM & GJAFAVÖRUR 
                                                                                                        

fyrirtæki með mikla möguleika og góða viðskiptavild.                                                         

Hjón með þrjú börn óska eftir 
einbýli/raðhúsi/hæð á svæði 110,

Ártúnsholt / Árbær. 
Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísar greiðslur. 

Allar nánari upplýsingar sendist á: 
sendtohelgi@gmail.com

Ártúnsholt / Árbær 

Til sölu

Húsnæði óskast

Ertu að leita að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is/bryndis@talentradning.is - Sími: 552-1600
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 Farið er yfir helstu 
þætti sem þarf að 

hafa í huga við akstur 
þessara þungu ferðahjóla 
við erfiðar aðstæður, 
ásamt því að þjálfa 
líkamsbeitingu.

Eyþór segir mestan áhuga á svokölluðum ferðahjólum sem BMW kallar Adventure Motorcycles og að markaðurinn sé allur að lifna við. Hér er Eyþór á ferð um Fjallabak nyrðra,

Námskeiðin hafa farið fram á æfingasvæðum BMW í Þýskalandi og á Spáni. Til stendur að fara til Suður-Afríku að ári. 

Við förum yfirleitt upp úr 
miðjum apríl svo ökumenn 
séu klárir þegar hjólatíma-

bilið hefst í lok apríl, byrjun maí,“ 
segir Eyþór Örlygsson, eigandi 
RMC. „Hingað til hefur verið um 
að ræða fimm daga pakka. Tveir 
dagar fara í ferðalagið fram og til 
baka en þrír í námskeiðið. Það fer 
fram á sérstöku æfingasvæði BMW 
og fara leiðbeinendur yfir helstu 
þætti sem þarf að hafa í huga við 
akstur þessara þungu ferðahjóla 
við erfiðar aðstæður, ásamt því að 
þjálfa líkamsbeitingu við þessar 
sömu aðstæður,“ útskýrir Eyþór.

Aðspurður segir hann þátt-
takendur keyra erfiða slóða, fara í 
krappar beygjur og æfa sig á undir-
lagi sem er blautt og sandborið en 
allt er þetta góður undirbúningur 
fyrir þá sem ætla sér að keyra við 
íslenskar aðstæður. „Það er einmitt 
það sem vakir helst fyrir okkur. 
Að auka öryggi viðkomandi öku-
manna og annarra í umferðinni og 
fækka þannig slysum.“

Eyþór segir ferðirnar hafa mælst 
afar vel fyrir en þær eru bæði 
hugsaðar fyrir byrjendur og lengra 
komna og er þátttakendum skipt 
upp í hópa á æfingasvæðinu eftir 
getu. „Svo sér maður þá vaxa í getu 

á meðan á námskeiðinu stendur.“
Miðað er við að þátttakendur í 

hverri ferð séu um það bil fjórtán 
og er matur og gisting innifalin. 
Þátttakendur fá afnot af hjóli en 
þurfa að koma með eigin búnað. 
„Hingað til höfum við farið mest til 
Þýskalands en nú síðast vorum við 
á Spáni þar sem BMW er með sams-
konar æfingasvæði. Á næsta ári 
stendur til að fara til Suður-Afríku 
þar sem þeir eru líka með aðstöðu 
en sú ferð mun standa í átta daga 
þar sem þrír dagar fara í námskeið 
og þrír í hjólaferð. Sú ferð er fyrir-
huguð í kringum 19. apríl 2018.“ 
Eyþór segir Evrópuferðirnar kosta 
um 350.000 á mann, með öllu. „Við 
gerum ráð fyrir að Suður-Afríku-
ferðin muni kosta um 450.000 
miðað við gengi dagsins í dag.“

Reykjavík Motor Center býður 
aðallega upp á BMW-mótorhjól. 
„Þeir eru stærsti einstaki fram-
leiðandinn í svokölluðum ferða-
hjólum sem BMW kallar Adventure 
Motorcycles. Þetta eru ekki götu-
hjól og ekki torfæruhjól heldur 
þarna á milli og líður jafn vel á mal-
biki og á Sprengisandi.“ Eyþór segir 
mestan áhuga á slíkum hjólum og 
að markaðurinn sé allur að lifna.

Að sögn Eyþórs tala þeir sem 

hafa sótt námskeiðin um að þeir 
verði miklu öruggari á sínu eigin 
hjóli á hálendinu og við aðrar 
krefjandi aðstæður á eftir. „Það er 
að okkar mati góður vitnisburður 
og þá er markmiðinu náð.“

Námskeiðin auka færnina
Reykjavík Motor Center, eða RMC, 
hefur síðastliðin fjögur ár staðið fyrir 
þjálfunarnámskeiðum fyrir mótor-
hjólaáhugamenn á æfingasvæðum 
BMW í Þýskalandi og á Spáni. Ferðirn-
ar, sem eru farnar einu sinni á ári, eru 
hugsaðar fyrir fólk sem vill koma sér 
í form fyrir vorið og ná upp aksturs-
færni við erfiðar aðstæður.
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Vegirnir sjálfir eru 
mismunandi, frá 

malbikuðum hrauð-
brautum yfir í torsótta 
fjallavegi og allt þar á 
milli. Skellinöðrur og 
vespur eru á hverju 
götuhorni. 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Eiríkur í Mai Chau dal, rétt fyrir utan Hanoi. Hann flaug þremur dögum fyrr út 
til að undirbúa ferðina.

Einn hápunktur ferðarinnar var heimsókn í afskekktan skóla hátt uppi í 
fjöllum Víetnams. Hópurinn gaf nemendum góðar og gagnlegar gjafir.

Dong Van var einn af eftirminnilegustu viðkomustöðum ferðarinnar.

Mótorhjólið er skemmtilegur 
fararskjóti þegar ferðast 
er víða í Asíu. Það þekkir 

Eiríkur Viljar Hallgrímsson Kúld 
vel en hann hefur á undanförnum 
árum ferðast um á mótorhjóli í 
Kína, Myanmar og Taílandi. Hann 
er nýlega kominn heim úr tíu daga 
mótorhjólaferð frá Víetnam en þá 
ferð skipulagði hann sjálfur í sam-
vinnu við ferðaskrifstofuna Farvel. 
„Kynni mín af mótorhjólaferðum 
um Asíu byrjuðu eftir að ég lauk 
háskólanámi í sagnfræði en þá fór 
ég til Víetnams með tveimur vinum 
mínum. Við ákváðum að kaupa 
okkur mótorhjól og tókum mánuð í 
að hjóla frá norðri til suðurs.“

Rúmu ári síðar hélt hann til 
Kína þar sem hann ferðaðist um á 
mótorhjóli á þremur mánuðum um 
Kína og Myanmar. „Þar uppgötvaði 
ég fyrst fyrir alvöru mótorhjól sem 
ferðamáta og vildi ólmur miðla 
minni reynslu og upplifun með 
ferðaþyrstum Íslendingum.“

Innsýn í daglegt líf
Ferðalag hópsins hófst í Hanoi, 
höfuðborg Víetnams, eftir stutt 
stopp í Bangkok. „Fyrsti dagurinn 
fór í að slaka á, safna orku og skoða 
Hanoi. Þar var nóg að sjá og skoða 
enda er borgin virkilega lifandi og 
skemmtileg. Degi síðar sóttum við 
hjólin okkar sem eru af gerðinni 
Honda 250crf en þau henta virki-
lega vel fyrir vegina og slóðirnar í 
Norður-Víetnam.“

Í upphafi var tekinn tími til 
að venjast hjólunum í Hanoi og 
nágrenni, þá aðallega umferðinni 
en hún er einstök í alla staði að sögn 
Eiríks. „Næstu dagar fóru í að hjóla 
um sveitir og þorp Norður-Víet-
nams, í gegnum hrísgrjónaakra og 
skóga, alveg þangað til við komum 
upp í fjöllin til Dong Van sem er bær 
við landamæri Kína. Þar stoppuðum 
við í tvo daga enda nauðsynlegt að 
hlaða batteríin og slaka á eftir góða 
keyrslu.“

Frítíminn var nýttur í að skoða 
landslagið, þvælast um markaði og 
borða nóg af dýrindis víetnömskum 
mat og kaffi. „Endurnærðir héldum 
við niður úr fjöllunum í átt að Ba 
Be þjóðgarðinum sem er þekktur 
fyrir að vera heimili margra mis-
munandi þjóðernishópa. Þar gistum 
við í heimahúsi hjá fjölskyldu við 

Ba Be vatn og var virkilega gaman 
og áhugavert að fá innsýn í daglegt 
líf heimamanna. Morgunninn var 
tekinn eldsnemma, enda beið okkar 
langur og taugatrekkjandi hjóla-
dagur inn í Hanoi aftur.“

Glaðir nemendur
Eiríkur segir aðstæður fyrir 
mótorhjólafólk nokkuð góðar í 
Víetnam að því leyti að landið býður 
upp á hrikalega flottar og skemmti-
legar hjólaleiðir. „Í suðri er hlýtt 
og rakt hitabeltisloftslag þar sem 
kaffiakrar og strandlengjur fá að 
njóta sín á meðan hrísgrjónaakrar 
og fjallgarðar eru meira áberandi 
í norðurhluta landsins. Vegirnir 
sjálfir eru mismunandi, frá malbik-
uðum hraðbrautum yfir í torsótta 
fjallvegi og allt þar á milli. Skelli-
nöðrur og vespur eru á hverju götu-
horni og eru aðal samgöngutækin 
í Víetnam. Umferðin í borgunum 
getur að því leyti verið fremur þung 
þar sem rúmar 93 milljónir manna 
búa í Víetnam og nánast allir eru á 
vespum. Í sveitum landsins eru þó 

aðstæður allt aðrar, minni umferð, 
ferskt fjallaloft og framandi útsýni.“

Fyrir utan ferðalagið sjálft segir 
Eiríkur að hápunktur ferðarinnar 
hafi verið heimsókn í afskekktan 
skóla hátt uppi í fjöllum Víetnams. 
„Hópurinn tók sig til, keypti lita- 
og stílabækur, penna, nammi og 
fleira, útbjó litla poka og gaf öllum 
nemendum skólans sem voru um 40 
talsins. Það var virkilega áhugavert 
að bera saman aðstöðu skólans við 
það sem við þekkjum hér heima á 
Íslandi. Hlutir líkt og stílabækur og 
pennar eru sjaldséðir í sveitum Víet-
nams, þá sérstaklega í afskekktum 
fjallabæjum, og úr varð hjartnæm 
stund þegar við mættum á skóla-
tíma og afhentum gjafapokana. 
Gleðin var mjög mikil, bæði hjá 
krökkunum og okkur!“

Indland heimsótt næst
Næst á dagskrá hjá Eiríki er mótor-
hjólaferð um hæstu fjallvegi heims 
á Indlandi. „Þá munum við fljúga til 
Delhí og halda þaðan til Manali sem 
er fjallabær í 2.000 metra hæð. Þar 
munum við hoppa á hin fallegu og 
sígildu Royal Enfield hjól og halda 
upp í Kasmírhérað Indlands. Þetta 
verður tólf daga ferð þar sem farið 
verður í gegnum blómlega dali með 
blaktandi bænaflöggum, hátt upp í 
hlíðar Himalajafjalla. Hápunktur-
inn, bókstaflega, verður svo Khar-
dung La, margrómaður fjallvegur 
í rúmlega 5.300 metra hæð, einn 
hæsti vegur heims sem aðgengilegur 
er mótorhjólum. Ég er sannfærður 
um að þetta verður mögnuð ferð í 
alla staði og upplifun sem hópurinn 
mun seint gleyma.“

Á mótorhjólum um Víetnam
Eiríkur Viljar er nýlega kominn heim úr tíu daga mótorhjólareisu um Víet-
nam. Þar eru aðstæður almennt nokkuð góðar og útsýnið ægifagurt.

Margar bækur hafa verið skrifaðar 
um ferðalög á mótorhjólum.

Margar bækur hafa verið 
skrifaðar um ferðalög á 
mótorhjólum. Hér eru 

þrjár sem vert er að skoða áður 
en haldið er af stað, nú eða bara 
til að láta sig dreyma. Jupiter’s 
Travel eftir Ted Simon sem fór í 
heimsreisu á mótorhjóli snemma 
á áttunda áratugnum. Hann fór til 
meira en 45 landa á mótorhjóli og 
endurtók síðan ferðina þegar hann 
var orðinn sjötugur. Lýsingar hans 
á ferðinni þykja einstaklega lifandi 
og skemmtilegar. Long Way Round 
eftir leikarana Ewan McGregor og 
Charley Boorman en þeir fóru á 
BMW-mótorhjólum frá London 
til New York. Hvor um sig skrifaði 
ferðasögu og er gaman að lesa um 
skemmtilega karaktera sem þeir 
hittu á leiðinni. Þeir fara ekki djúpt 
í efnið en lesandinn finnur hversu 

gaman þeir höfðu af ferðalaginu. 
Mótorhjóladagbækurnar eftir 
Ernesto „Che“ Guevara og Alberto 
Granada um ferð þeirra um Suður-
Ameríku er löngu orðin klassík. 
Við lestur hennar kemur fram 
hvernig ferð á vegum úti getur 
breytt fólki, ólíkt flugferðum. Þetta 
er kraftmikil og skemmtileg bók.

Bækur um mótorhjólaferðalög

Sýningin verður haldin í Brákarey í Borgarnesi. 

Mótorhjólaklúbburinn Raftar 
í Borgarnesi og Fornbíla-
fjelag Borgarfjarðar standa 

fyrir Bifhjóla- og fornbílasýningu 
2017 í Brákarey í Borgarnesi laugar-
daginn 13. maí frá klukkan 13 til 17.

Ýmislegt skemmtilegt ber fyrir 
augu gesta en aðgangur er ókeypis. 
Haldið verður upp á 50 ára afmæli 
Camaro, þá mætir Snigill númer 
1, Hilmar Lúthersson, á staðinn og 
haldin verður svifnökkvasýning.

Sýningin er ávallt vel sótt 

Bifhjóla- og fornbílasýning í Brákarey

enda hafa bæði ungir og 
aldnir gaman af því að skoða 
falleg mótorhjól og glæsilega 
fornbíla. Boðið verður upp á 

kaffi- og vöfflusölu fyrir gesti 
og gangandi.

Allir eru velkomnir.
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BESTIR Í HJÓLUM

Opnunartímar: Mán – fös 9-18  • Lau. 11-14  • Sun. Lokað
Malarhöfði 2a, 110 Rvk. - www.hjol.is – Sími 577 4565

HONDA Vt 750 c. 
Árgerð 2006, ekinn 15 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000. Rnr.260302.

BMW F650 gs. 
Árgerð 2008, ekinn 18 Þ.KM, bensín, . 
Verð 1.090.000. Rnr.260311.

HONDA Cb 600 fd. 
Árgerð 2008, ekinn 18 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 640.000. Rnr.250347.

HONDA Vt 1100c. 
Árgerð 1990, ekinn 37 Þ.MÍLUR, bensín, . 
Verð 540.000. Rnr.250357.

HONDA Cb 600 fd. 
Árgerð 2011, ekinn 7 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 850.000. Rnr.270299.

SUZUKI Gsr600. 
Árgerð 2007, ekinn 15 Þ.KM, bensín, . 
Verð 640.000. Rnr.139943.

SUZUKI Vs 1400glp. 
Árgerð 2007, ekinn 12 Þ.MÍLUR, bensín, . 
Verð 600.000. Rnr.250341.

SUZUKI Vz 800 marauder. 
Árgerð 2008, ekinn 2 Þ.MÍLUR, bensín, 5 gírar. 
Verð 750.000. Rnr.130156.

BMW R1200gs. 
Árgerð 2005, ekinn 17 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.640.000. Rnr.250338.

SUZUKI Vz 800 marauder. 
Árgerð 2008, ekinn 2 Þ.MÍLUR, bensín, 5 gírar. 
Verð 750.000. Rnr.130156.

HONDA Nc700xa. 
Árgerð 2012, ekinn 6 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.140.000. Rnr.250305.

HONDA Vtx-n. 
Árgerð 2004, ekinn 29 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.350.000. Rnr.270491.

SUZUKI Vzr1800. 
Árgerð 2008, ekinn 29 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.190.000. Rnr.270303.

HARLEY DAVIDSON Softail fxstbi night train.
Árgerð 2013, ekinn 12 Þ.KM, bensín, . 
Verð 2.190.000. Rnr.250312.

HONDA Vtx 1800c2. 
Árgerð 2003, ekinn 15 Þ.MÍLUR, bensín, . 
Verð 1.050.000. Rnr.250326.

HARLEY DAVIDSON Touring flhtci  electra glide. 
Árgerð 2006, ekinn 22 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.270255.

HONDA Cbf 1000 a. 
Árgerð 2008, ekinn 10 Þ.KM, bensín, . 
Verð 1.180.000. Rnr.260344.

HONDA Cbf 1000 a. 
Árgerð 2008, ekinn 10 Þ.KM, bensín, . 
Verð 1.180.000. Rnr.260344.

VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR HJÓL  
Á STAÐINN OG SKRÁ



Það er eitthvað við 
mótorhjól, hljóðin, 

lyktina og stemninguna í 
kringum þau sem heillar 
mig mikið. 

Ásrún Mjöll Stefánsdóttir

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Á góðum degi í Evrópureisunni en þá heimsótti Ásrún tíu lönd og svaf í hengirúminu sínu þegar hún þurfti hvíld.

Ég tók prófið í lok sumars 2014, 
og keypti svo hjól vorið 2015. 
Núna á ég hjól af gerðinni 

Honda Shadow, en það væri gaman 
að skipta því út og eignast annað í 
staðinn sem ég gæti jafnvel dundað 
mér við að breyta. Enn sem komið 
er hjóla ég mest á götunni, en stefni 
á að æfa mig í motocrossi til þess að 
geta síðan farið í ferðalög hvert sem 
er,“ segir Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, 
mótorhjólakappi með meiru.

Ásrún er stödd í Taílandi þar 
sem hún nýtur þess að ferðast um á 
mótorhjólinu og borða góðan mat.

„Á ferð minni núna í Taílandi hef 
ég notið þess að prófa hin ýmsu 
mótorhjól og farið í nokkrar ferðir 
um landið. Það sem stendur upp úr 
er vikuferð um norðurhluta lands-
ins á hjóli af gerðinni Kawasaki 
Versys. Þetta er í annað sinn sem ég 
hjóla hér en við mamma komum 
hingað þar síðustu jól og hjóluðum 
aðeins,“ segir Ásrún. Þetta er þó 
fjarri því hennar fyrsta mótorhjóla-
ferð.

„Ég hef hjólað bæði heima, farið 
hringinn og styttri ferðir. Fyrsta 
ferðin mín var hringferð um Ísland 
með stoppi á Eistnaflugi og hún 
var einstaklega lærdómsrík. Ég fór 
með góðum hópi og lærði margt. 
Það fór þó ekki betur en svo að ég 

datt á fyrsta degi, á brú yfir Jökulsá. 
Ég slasaðist sem betur fer ekki og 
komst í Neskaupstað. Þó var hjólið 
heldur laskað en með góðri aðstoð 
komst ég allan hringinn reynslunni 
ríkari. Eftir þessa ferð varð ekki 
aftur snúið. Síðasta sumar fór ég ein 
í tveggja mánaða mótorhjólaferð 
um Evrópu. Ég heimsótti tíu lönd 
og hjólaði um 8.000 kílómetra, gisti 
í hengirúminu mínu, klifraði og 
kynntist fullt af áhugaverðu fólki. 
Vegirnir úti voru unaðslegir, sér-
staklega í Þýskalandi og Austurríki, 
en fjallvegirnir í Frakklandi voru 
ævintýralegir. Það var dásamlegt 
að hafa ekkert skýrt plan, lítið af 
farangri, hjóla bara þangað sem mig 
lysti og hengja svo upp hengirúmið 
góða þegar ég varð þreytt.“

Spurð hvað heilli mest við 
mótorhjólin segist Ásrún upp-
lifa umhverfið á allt annan hátt á 
mótorhjóli en innilokuð í bíl.

„Það er ótrúleg frelsistilfinning að 
keyra mótorhjól, þú ert svo nálægt 
umhverfinu og upplifunin af því 
öllu er mjög sterk. Það er eitthvað 
við mótorhjól, hljóðin, lyktina og 
stemninguna í kringum þau sem 
heillar mig mikið. Svo hefur það 
mikið að segja hversu mörgum 
góðum vinum ég hef kynnst í 
gegnum þau,“ segir hún og vill ekki 
kannast við að gefa óhóflega í. „Ég 
fer oftast varlega.“

Áttu einhver önnur áhugamál en 
mótorhjól?

„Ég klifra flesta daga, finnst 
gaman að elda og dansa og fer í 
sveitina við hvert tækifæri.

Mér finnst fátt betra en góð úti-
lega, helst undir berum himni, ekki 
verra að geta sofið í hengirúminu 
en nota þó tjaldið mikið. Það er svo 
gaman að vera úti allan sólarhring-
inn, og allt bragðast betur eftir góða 
fjallgöngu.“

Fer oftast 
varlega
Ásrún Mjöll 
Stefánsdóttir 
veit ekkert betra 
en að ferðast 
um ókunn lönd 
á mótorhjólinu 
með óljóst ferða-
plan og lítið ann-
að en hengirúm í 
farangrinum.

BETRA START BETRA START 
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir 
flestar gerðir mótorhjóla. Veldu þaulreynda vöru 
frá gæðaframleiðanda.

Exide rafgeymarnir 
fást hjá:PI
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MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

519 5500

Sími: 897 1401
brandur@fastborg.is

Brandur Gunnarsson
löggiltur fasteignasali 

Borg fasteignasala kynnir til sölu glæsilega eign á Þórsgötu 10, 101 Reykjavík. 
Eignin saman stendur af fjórum íbúðum að heildarstærð 395 fermetrar , Tveir 
eignarhlutar í fremra húsinu og einbýlishús á baklóð. 

Eignin var endurnýjuð á glæsilegan hátt á undanförnum árum. Eignin bíður upp 
á mikla möguleika hvort sem um ræðir sem fjárfestingu til íbúðar eða leigu. 
Möguleiki er að skipta eigninni upp þar sem eignin er á nokkrum matshlutum.

GLÆSILEG 
EIGN Á 
ÞÓRSGÖTU 10

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
S: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Vel staðsettur fullbúinn söluturn með mikla vaxtarmögu-
leika. Möguleiki er að kaupa bæði rekstur og húsnæði 
eða einungis rekstur.

Vel innréttað verslunarhúsnæði alls 249,5fm. með góðri  
vinnuaðstöðu. Grill í afgreiðslu, íssala, afstúkað spilakassasvæði 
og rúmgóður salur sem gefur möguleika á góðum fjölda sæta.

Mjög snyrtileg eign með góðu vinnusvæði á bakvið  
og afgreiðslusal.

Stutt frá Keflavíkurflugvelli og í nálægð við iðnaðarhverfi.

Tilboð óskast

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
3.MAÍ KL. 17:30 – 18:00

Vel staðsett 3ja herb. 65,4 fm 
íbúð í einu af rótgrónu hverfum 
Reykjavíkur. Eign sem býður upp 
á mikla möguleika.
Stutt í alla þjónustu, skóla og 
leikskóla.

Verð: 24,9 millj.

IÐAVELLIR 14B, 230 REYKJANESBÆR - REKSTUR OG HÚSNÆÐI 

SKIPASUND 54, 104 REYKJAVÍKSKIPASUND 54, 104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚSOPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 
2. MAÍ KL. 17:30 - 18:00 

Björt og snyrtileg 38,6 fm. 
tveggja herbergja íbúð á 2. hæð 
við Bjarnarstíg í vel viðhöldnu 
snyrtilegu fjölbýli. Inngangur í 
íbúð er garðmegin. Góð eign í 
miðbæ Reykjavíkur.  

Verð: 29,9 millj.
                  

BJARNARSTÍGUR 9, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS

VIÐ ERUM
TRAUSTI



Það var um tíu mínútum 
eftir að ég frétti af dauða 
Dans í júlí 1993 að ég 
ákvað að gera kvikmynd 
um líf hans og hina list-
rænu einstaklingana sem 

voru með honum,“ þetta segir Kathy 
Eldon, blaðamaður, kvikmynda-
gerðar maður og stofnandi samtak-
anna Creative Visions.

Heimur Kathy hrundi þegar einka-
sonur hennar, Dan, sem var einungis 
22 ára gamall blaðaljósmyndari var 
drepinn í átökum í Sómalíu. Dan var 
einn yngsti blaðaljósmyndari sem 
fréttaveitan Reuters hefur nokkru 
sinni ráðið og hafði áorkað mjög 
miklu á sviði góðgerðarmála og sem 
listamaður á sinni stuttu ævi.

„Hjarta mitt brast við fráfall Dans. 
En ég ákvað að ég þyrfti að umbreyta 
reiði minni og sorg í eitthvað jákvætt,“ 
segir Kathy.

Kathy er mikil ævintýrakona. Hún 
fæddist í Bandaríkjunum og flutti 
síðar til London og  hóf að skrifa 
barnabækur þar, færði sig síðar yfir 
í bækur fyrir fullorðna og flutti svo 
ásamt fjölskyldu sinni til Kenýa á 
níunda áratug síðustu aldar. Þar starf-
aði hún sem blaðamaður og fjallaði 
um aðgerðir til að stuðla að friði í 
landinu. 

„Þegar Dan sonur minn ákvað að 
feta í fótspor mín og verða blaða-
ljósmyndari var ég ofboðslega stolt 
af honum. Myndirnar hans voru 
birtar í tímaritunum Time og News-
week og í fjölda dagblaða víðsvegar 
um heiminn. Þetta voru myndir sem 
sýndu hungursneyð í Sómalíu og síðar 
hræðilega borgarastyrjöld.“

Til að vinna úr sorginni þegar Dan 
lést hóf Kathy að gera heimildar-
myndir um málefni sem voru henni 
hugleikin: uppbyggingu friðar, blaða-
menn í hættu og félagslegt frum-
kvöðlastarf. „Síðan ákvað ég að ef ég 
vildi virkilega leggja mitt af mörkum 
til að aðstoða fólk við að segja sögur 
ætti ég að stofna samtök sem stuðluðu 
að því að aðstoða þá sem við köllum 
„listræna aðgerðarsinna“. Úr varð 

stofnun Creative Visions fyrir tutt-
ugu árum, sem Kathy stofnaði ásamt 
Amy dóttur sinni, og hafa samtökin 
unnið með 300 einstaklingum sem 
hafa sagt sögur í gegnum dans, mynd-
list, leiklist og kvikmyndir. Sögurnar 
hafa allar snúist um að vekja athygli á 
einhverjum málstað og ýta undir sam-
félagsbreytingu.

Samtímis því að byggja upp sam-
tökin tók Kathy saman dagbækurnar 
sem Dan skildi eftir og gaf út bókina 
The Journey is the Destination: The 
Journals of Dan Eldon árið 1998.  
Bókin er að koma út í nýrri útgáfu 
með nýjum formála rituðum af 
Kweku Mandela, barnabarni Nelsons 
Mandela.

„Dan var mjög ungur þegar hann 
lést og við vitum ekki hvað hann 
hefði orðið – hann skildi eftir sig 22 
dagbækur um ungt fólk sem var að 
uppgötva sig sjálft og kanna mögu-
leika sína í heiminum til að setja mark 
sitt á hann. Þau töldu að þau  gætu 
lifað áhrifameira lífi, meira skapandi 
og ævintýralegra, og lifað meira fyrir 
aðra. Enda þurfum við að vinna með 
og fyrir aðra,“ segir Kathy.

Hún segir að útgáfa dagbóka Dans 
og útbreiðslan á sögu hans hafi haft 
áhrif á marga. „Meðal þeirra er Blake 
Mycoskie, stofnandi Toms Shoes sem 
gefur eitt par af skóm til barna í neyð 
fyrir hvert par sem selt er.“

Kvikmyndin um líf Dans var þó allt-
af í huga Kathy. „Ég hófst strax handa 
við að reyna að framleiða myndina og 
flutti til Hollywood. Ég vildi segja sögu 
hans og blaðamannanna sem voru að 
vinna með honum. En ég þekkti engan 
í Hollywood og þar sem var svo erfitt 
að fá fjármagn þá fór ég að vinna að 
ýmsu öðru á meðan. Ég byrjaði aftur 
og aftur að vinna að myndinni og náði 
að koma saman frábæru teymi af fólki. 
Þegar Kweku Mandela ákvað að vera 
með tókst okkur að fjármagna mynd-
ina. Framleiðandinn var Marty Katz 
sem framleiddi einnig Hotel Rwanda.“

Loks tókst að framleiða myndina 
eftir tuttugu ára bið og er bíómyndin 
The Journey is the Destination komin 
á iTunes og er að sögn Kathy væntan-
leg á Netflix á næstunni. „Við erum svo 
að vinna að frekari dreifingu.“

Rauði þráðurinn í bíómyndinni 
sem og öllu öðru sem Kathy hefur 

unnið að er mikilvægi blaðamanna 
og þess að segja góðar sögur. „Ég 
byrjaði stuttu eftir andlát Dans að 
vinna ásamt öðrum að sýningum og 
ráðstefnum um blaðamenn í hættu. 
Blaðamenn sem voru nógu hugrakkir 
til að deyja fyrir fréttina sína.“

Hún bendir á að enginn vilji deyja 
fyrir frétt en margir leggi líf sitt í hættu 
til að segja fréttir. Að mati Kathy eiga 
blaðaljósmyndarar, og blaðamenn 
almennt, mjög erfitt uppdráttar núna 
og mikilvægi þeirra hafi sennilega 
aldrei verið meira. „Blöð eru ekki 
lengur að senda fólk á vettvang eins 
og þau gerðu í gamla daga. Á sama 
tíma er mjög jákvætt að allir séu með 
síma og geti sent myndir. Hins vegar 
er það mikilvæga við blaðaljósmynd-
ara að þeir eru einmitt blaðamenn og 
geta lagt mat á hver fréttin raunveru-
lega sé og sagt frá á aðeins hlutlægari 
hátt heldur en hver sem er á staðnum. 
Þetta er lesandanum til góðs. Blaða-
ljósmyndarar eru að deyja út enda 
eru þeir ekki að fá nægan stuðning og 
blaðamenn sem vinna fyrir blöð með 
góðan orðstír eru einnig í vanda núna 
þar sem sífellt verður erfiðara að fjár-
magna starfsemina.“

Kathy bendir á að þetta hafi leitt til 
þess að fjölmiðlar séu nú í auknum 
mæli reknir undir stórfyrirtækjum 
og erfitt geti verið að meta hagsmuni 

þeirra fyrirtækja. „Stjórnun frétta er 
mjög óhugnanlegt fyrirbæri,“ segir 
Kathy.

Ljóst er að Kathy hefur alltaf beitt 
sér fyrir að segja fréttir og að vekja 
athygli á mikilvægum málstað en hún 
segir að andlát Dans hafi hins vegar 
ýtt henni út í það að láta meira að sér 
kveða. „Allar fréttir og sögur sem ég 
hafði sagt voru mikilvægar en engan 
veginn jafn mikilvægar og sagan sem 
ég var að fara að segja. Það er mögu-
leiki einstaklingsins til að breyta 
heiminum í kringum sig og máttur 
þess að segja sögur.“

Kathy er stödd á Íslandi meðal 
annars til að taka þátt í alþjóðlegu 
ráðstefnunni What Works. Kathy 
hefur áorkað mörgu og skrifað fjölda 
bóka, nú síðast bókina In the Heart of 
Life þar sem hún fjallar meðal annars 
um fráfall Dans og tók hana 16 ár að 
skrifa. En hún segist hvergi nærri vera 
hætt.

„Ég held að við getum bjargað heim-
inum í kringum okkur, það er  með 
daglegum aðgerðum þar sem er sýnd 
góðvild. Fólk þarf ekki að fljúga til 
Sómalíu og stofna góðgerðar samtök 
til að láta gott af sér leiða, það er hægt 
að byrja í samfélaginu í kringum sig. 
Ég er mjög innblásin af Íslandi sem 
fordæmi fyrir heiminn um friðsælt 
og opið samfélag.“

Hver var  
Dan Eldon?
Daniel 
Eldon 
fæddist 
árið 1970 
í Englandi. 
Foreldrar 
hans voru 
Bretinn 
Michael Eldon og Kathy frá 
Bandaríkjunum. Hann átti 
eina systur, Amy, fædda 
1974. Árið 1977 flytur fjöl-
skyldan til Nairobi í Kenýa. 
Hann útskrifast þaðan úr 
menntaskóla árið 1987 og 
tekur í kjölfarið árspásu frá 
skóla.

Hann skipuleggur fyrstu 
safaríferð sína frá Kenýa 
til Suður-Afríku sumarið 
1989. Um haustið hefur 
hann háskólanám við 
Pasadena City College í 
Bandaríkjunum. Hann helst 
lítið í skóla enda kominn 
með vaxandi áhuga á bæði 
ljósmyndun og að láta 
gott af sér leiða. Sumarið 
1990 leiðir Dan hóp fjórtán 
ungmenna á aldrinum 
15 til 21 árs frá Kenýa til 
flóttamannabúða í Malaví 
með 17 þúsund dollara 
sem söfnuðust fyrir íbúa 
flóttamannabúðanna.

Um jólin 1991 fer hann 
til Sómalíu og heimsækir 
þar flóttamannabúðir. 
Næsta árið er hann einn 
yngsti ljósmyndarinn að 
fylgjast með þróun mála 
í Sómalíu og fer að vinna 
fyrir fréttaveituna Reuters. 
Í apríl 1993 birtast myndir 
hans í Time og Newsweek 
og fer hann að skapa sér 
orðspor sem blaðaljós-
myndari. Í júlí 1993 er Dan 
ásamt þremur öðrum ljós-
myndurum grýttur til bana 
af sómölskum mönnum í 
Mogadishu.

Kathy Eldon ásamt dóttur sinni Amy og syni sínum Dan.  MYND/LISA LEVART

Dan Eldon á vettvangi sem ljósmyndari í Sómalíu. MYND/KATHY ELDON

Blaðaljósmyndarar  
mikilvægari en nokkurn sinni fyrr

Dan Eldon, einn yngsti blaðaljósmyndari Reuters-fréttaveitunnar, var drepinn 
í Sómalíu árið 1993. Móðir hans er rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður og 
hefur haldið minningu Dans á lofti með því að styðja við listamenn til að segja 

sögur í gegnum samtök sín Creative Visions í tuttugu ár. 

Sæunn 
Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is
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Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Mýrargata – Seljavegur
Einstakt tækifæri til að eignast sérbýli í miðborginni.

SÖLUSÝNING Í DAG, LAUGARDAG, FRÁ KL. 13:00 – 15:00 

GLÆSILEG NÝBYGGING

Um er að ræða fjögur keðjuhús á þremur hæðum með möguleika á sér íbúðum á jarðhæð og tvær 
þakíbúðir á tveimur hæðum. 

• Eignirnar afhendast fullfrágengnar að utan sem 
 innan. 
• Afhending verður í júní/júlí 2017.
• Möguleiki er að útbúa aukaíbúð á jarðhæð  

keðjuhúsanna.
• Svalir eru til suðurs.
• Húsin eru byggð úr timbri, hágæða forsmíðaðir  

timburveggir ofan á steyptan grunn.

• Aukin einangrun og aukin hljóðeinangrun á milli 
rýma.

• Gler í gluggum er þrefalt, sérstaklega hljóð- 
einangrandi gler.

• Allir gluggar og glerið þar með talið eru vottaðir af 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

• Lóðir skilast með hellulögn með hitalögnum undir 
og grasflötum.

Byggingaraðili: Arwen Holdings ehf.                               

Arkitekt: Þorleifur Eggertsson

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. 
fasteignasali, netfang: gtj@fastmark.is

Mýrargata 27  
Keðjuhús  - 188,4 fermetrar. 
Verð 120.000.000.-

Mýrargata 29  
Keðjuhús  - 188,4 fermetrar. 
Verð 120.000.000.-

Seljavegur 1A 
Keðjuhús -   191,3 fermetrar. 
Verð 125.000.000.-

Seljavegur 1B
Keðjuhús –   193,8 fermetrar. 
Verð 125.000.000.-

Mýrargata 31  
118,1 fermetra íbúð á tveimur hæðum. 
Verð 75.000.000.-

Mýrargata 31  
257,5 fermetra íbúð á tveimur hæðum.  
Verð 175.000.000

SÖLU-

SÝNING



Sæbjörg, eða Sæja eins og hún er 
gjarnan kölluð, sá mikla mögu-
leika í gamla rýminu. „Húsið er 
afskaplega fallegt í „midcentury“-
stíl og því læddist smá Mad Men 
fílingur í rýmið með leynihurð og 
barskáp. Skáparnir voru komnir 
til ára sinna og því þurftu þeir að 
fara. Svo vildum við opna betur 
inn í borðstofu og þess vegna var 
veggurinn rifinn.“

Spurð út í hvort hún hafi fengið 
frjálsar hendur í þessu verkefni 
segir Sæja: „Eigendurnir voru með 
nokkuð skýrar hugmyndir um 
hvað þau vildu gera en voru alveg 
opin fyrir mínum hugmyndum 
líka. Þetta var því góð samvinna.“

Eigendum eldhússins þykir 
gaman að halda veislur og bjóða 
heim og því vildu þau hafa vínkæli 
í eyjunni. „Þá fannst mér „möst“ 
að hafa barskáp til að geyma fal-
legu glösin og fleira og hann setur 
alveg punktinn yfir i-ið í þessu 
rými. Barskápurinn er með felli-
hurð sem tekur minna pláss og 
getur því verið opinn að vild. Út 
í enda, á háu skápunum þar sem 
bakaraofnarnir eru, er svo leyni-
hurð niður á neðri hæðina sem 
kemur mjög vel út. Í stað þess að 
hafa venjulega hurð var ákveðið 
að hurðin myndi falla inn í inn-
réttinguna og trufla því ekki 
heildarmyndina,“ segir Sæja sem 
lagði mikla áherslu á að innrétt-lagði mikla áherslu á að innrétt-lagði mikla áherslu á að innrétt
ingarnar væru bæði praktískar og 
smart á sama tíma.

Að sögn Sæju er fólk farið að 
sækja í lokaðar innréttingar í 
auknum mæli. „Eftir að opin rými 
fóru að einkenna heimili meira 
hafa lokaðar innréttingar orðið 
vinsælli. Að geta lokað á mesta 
dótið er mjög gott. Þetta snýst jafn 
mikið um praktík og útlit.“

Töff og elegant útkoma
Sæja er ánægð með útkomuna sem 
er bæði töff og elegant. „Skipu-
lagið virkar vel og smáatriðin, 
eins og barskápurinn með spegil 
innst, kemur skemmtilega út. 
Veggeiningarnar eru svartbæsuð 
eik og eyjan var sprautuð koksgrá 
og smíðað af HBH innréttingum. 
Ég valdi svo borðplötu út graffite-
marmara til að brjóta þetta aðeins 
upp, hún kemur frá Fígaró,“ segir 
Sæja svo, spurð út í innréttingar 
eldhússins og þessa tilkomumiklu 
borðplötu sem prýðir eldhúsið.

Gólefnið tengir eldhúsið og 
borðstofuna saman og setur 
skemmtilegan svip á rýmið. „Gólfið 
í íbúðinni var mjög fallegt í svoköll-
uðu „basket weave“-munstri. Við 
ákváðum að halda því en pússa 
það upp og bæsa með gráum tón. 
Útkoman gæti ekki verið betri. 
Til að tengja rýmin tvö enn frekar 
saman var ákveðið að setja braut 
alveg yfir gluggana upp í loft og 
hvítar gardínur í hörstíl voru settar 
upp sem gefur rýminu mýkt.“

Sæja er svo sannarlega með eftir-
tektaverðan stíl og áhugasamir 
geta kynnt sér verk Sæju nánar á 
vef hennar, www. sid.is.

Gjörbreytt eldhús  
     með áherslu á praktík
Gjörbreytt eldhús  

með áherslu á praktík
Gjörbreytt eldhús  

Upprunalegt gólfefni var tekið í gegn. FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐFINNA MAGNÚSDÓTTIR

Borðplatan sem varð fyrir valinu er út graffite-marmara. 
MYND/GUÐFINNA MAGNÚSDÓTTIR

Spegillinn innst í skápnum setur skemmtilegan svip á 
innréttinguna. MYND/GUÐFINNA MAGNÚSDÓTTIR

Lokaðar innréttingar eru vinsælar 
um þessar mundir að sögn Sæju. 

Svartbæsaða eikin gefur eldhúsinu 
svalt yfirbragð. 
MYND/GUÐFINNA MAGNÚSDÓTTIR

Svona leit upprunalegt eldhús út.

Hönnun

Innanhússhönnuðurinn Sæbjörg Guðjónsdóttir tók nýverið í gegn eld-
hús og útkoman er vægast sagt glæsileg. Nýja eldhúsið er gjörólíkt því 
upprunalega enda var innréttingunum skipt út og veggir rifnir niður. 

Sæbjörg 
Guðjónsdóttir
innanhússhönnuður

Guðný  
Hrönn 
gudnyhronn@365.isgudnyhronn@365.is
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS
Þó ra  B i r g i s d ó t t i r  l ö g g i l t u r  fa s t e i g n a s a l i

Vilborg fasteignasali

Klettagljúfur 6

6.500.000

Lóð með púða – Ölfus
Einbýlishúsalóð, má byggja hesthús/gróðurhús

Byggingarmagn allt að 600 m2

853 7030  

9.237  fm

Lóð milli Hveragerðis og Selfoss

Brandur fasteignasali

Dalvegur 16b

Tilboð

201 Kópavogur

 Innkeyrsluhurðum- mikil lofthæð í hluta

897 1401

427,1 fmMöguleiki að kaupa rekstur á hjólbarðaverkstæði með

Verslunar og þjónusturými 

2 herbergi 69 fm

Skipholt 7 - Laus 15. Júní

37.500.000

105 Reykjavík
Íbúð Töluvert endurnýjuð

Stæði í lokuðum bakgarði fylgir íbúðinni

Opið hús þri 2. maí kl. 17.30-18.00

Þóra fasteignasali 777 2882

4 herbergi 188,5 fm

Unnarbraut 17

79.900.000

170 Seltjarnarnes
Sérhæð Bílskúr

Opið hús sun 30. apríl kl. 14.00-14.30

Heildarhúsakostur 1.460 fm.

Votmúli

160.000.000

801 Selfoss
Jörð: 190 hektarar

Jörð - reiðhöll - íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

Siggi fannar aðst. fasteignasala 897 5930

3 herbergi 138,3 fm

Mántún 9

68.900.000

Reykjavík
Íbúð 503 Fjölbýlishús

Vandaðar innréttingar. Laus strax

Opið hús lau 29. apríl kl.  14.00-14.30

Brandur fasteignasali 897 1401

Höfum  í sölu 525 (540) fm steinhús hús á Hellu. Í húsinu er núna 250 fm íbúð á efri hæð og 
atvinnuhúsnæði á neðri hæð 275 fm. Húsið er heppilegt til að skipta upp i margar íbúðir, 
gistiheimili og margt fleira. Verð: 65 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Einar G. Harðarson 
lfs einar@kaustadurfasteigna.is s. 662 5599. 

Kaupstadur.net • kaupstadur.com • s. 773 2100 • Austurvegur 56, 800 Selfoss

Þingskálar 4, Hellu 

Einar Harðarsson  
Lögg. fasteignasali

s: 662 5599
einar@kaupstadur.net

Krókháls 6 110 Reykjavík

Atvinnuhúsnæði

Tilboð

4.879 fm

Gunnlaugur fasteignasali
844 6447

Úlfar Þór fasteignasali
897 9030

Atvinnuhúsnæði sem býður upp á mikla möguleika, 
mörg rými, margir inngangar, góð lofthæð og 
möguleiki á opnun á milli hæða.

ATVINNUHÚSNÆÐI – TÆKIFÆRI



Í síðasta pistli var fjallað um 
danska arkitektinn Alfred 
Råvad, þátt hans í þróun skipu-
lagsmála í Chicago-borg og dvöl 
hans hjá Thor Jensen bróður 
sínum í Reykjavík árið 1915. 

Þann tíma nýtti Råvad til að kynna sér 
sitthvað í íslensku samfélagi og þá ekki 
aðeins atriði sem tengdust byggingar-
list og bæjarskipulagi, heldur einnig 
stjórnmálum og efnahagslífi.

Alfred Råvad hafði brennandi 
áhuga á stjórnmálum og þar líkt og á 
öðrum sviðum var hann maður stórra 
hugmynda. Hann var gallharður þjóð-
ernissinni og taldi Danmörku á veru-
legum villigötum. Sár ósigur Dana 
gegn Prússum og Austurríkismönnum 
í stríðinu um Slésvík og Holtsetaland 
árið 1864 hvíldi enn sem mara á þjóð-
inni. Sífellt erfiðara var að horfa fram 
hjá þeirri staðreynd, að þrátt fyrir 
forna frægð gat Danmörk ekki lengur 
talist í hópi stórvelda Evrópu heldur 
var hún að breytast í áhrifalítið smá-
ríki sem litlu skipti í valdatafli veiga-
meiri ríkja. Ráðamenn jafnt sem 
almenningur voru, að mati Råvads, 
hættir að sjá út fyrir Eystrasalt og 
Norðursjó, en létu sér nægja agnar-
smátt danskt þjóðríki. Dönsk þjóð-
ernisvitund tók breytingum og fór 
í vaxandi mæli að snúast um að lof-
syngja heiðvirt sveitalíf og smábúskap.

Draumurinn um að ná að endur-
heimta eitthvað af hinum töpuðu 
landsvæðum syðst á Jótlandsskaga 
var drifkrafturinn í danskri utanríkis-
stefnu á seinni hluta nítjándu aldar 
og fram yfir fyrri heimsstyrjöldina. 
Færa má fyrir því rök að þessi stefna 
Dana hafi gert Íslendingum mögu-
legt að öðlast sjálfstæði, þar sem 
dönsk stjórnvöld gátu illa krafist þess 
að sjálfsákvörðunarréttur íbúa Slés-
víkur og Holtsetalands yrði virtur en 
á sama tíma hundsað sjálfstæðiskröfur 
Íslendinga.

Þetta taldi þjóðernissinninn Råvad 
til marks um algjört metnaðarleysi og 
hvatti landa sína í ræðu og riti til þess 
að hugsa stærra og byggja upp nýja og 
stóra Danmörku. Vaxtarmöguleikarn-
ir lágu að hans mati í hjálendunum: 
Dönsku Vestur-Indíum, Færeyjum, 
Íslandi en þó fyrst og fremst Græn-
landi. Verkefni næstu kynslóða væri 

að byggja þar upp ný og kröftug sam-
félög á dönskum forsendum.

Råvad taldi sóknarfæri liggja í 
nýlendunni í Vestur-Indíum, þar sem 
reisa mætti stórskipahöfn til að þjóna 
siglingum um Panamaskurðinn, sem 
opnaður var árið 1914. Landbúnaðar-
framleiðslu á eyjunum, sem Råvad 
vildi kalla Pálmaeyjar, hafði hrakað 
á liðnum áratugum og komst arki-

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um stórveldisdrauma 
Alfreds Råvad.

Alfred Råvad hafði brennandi áhuga á stjórnmálum og þar líkt og á öðrum sviðum var hann maður stórra hugmynda.

tektinn að þeirri niðurstöðu að plant-
ekruræktun með þeldökku vinnuafli 
væri úrelt fyrirbæri. Þess í stað ætti að 
stefna að ávaxtaræktun fyrir danska 
markaðinn, með dönskum bændum 
sem flytja myndu til eyjanna gegn lof-
orði um jarðnæði og styrki.

Hér var ansi seint í rassinn gripið, 
því dönsk stjórnvöld höfðu allt frá 
aldamótum unnið ötullega að því að 
selja Bandaríkjamönnum eyjarnar. 
Um svipað leyti og Råvad gaf hug-
myndir sínar út á bók, var haldin 
þjóðaratkvæðagreiðsla í Danmörku 
um söluna, sem samþykkt var með 
2/3 hlutum atkvæða. Í kosningunni í 
Vestur-Indíum reyndust aðeins sjö 
kjósendur hlynntir því að halda sam-
bandinu við Danmörku!

Áhyggjur af Íslandi
Á Íslandi sá Råvad fyrir sér mikil tæki-
færi í landbúnaði, sjávarútvegi og 
orkuvinnslu. Hann hafði hins vegar 
þungar áhyggjur af því að Danir 
svæfu á verðinum og leyfðu erlendum 
ríkjum að seilast til sífellt meiri áhrifa 
á Íslandi. Norðmenn væru umfangs-
miklir í sjávarútvegi og sömu sögu 
mætti segja um Frakka, sem reyndu 
mjög að styrkja stöðu sína í landinu, 
til dæmis með því að reka flesta spítala 
í landinu.

Að mati Råvads voru menningarleg 
áhrif Breta mest í landinu. Íslendingar 
vildu allir læra ensku og enskar bók-
menntir væru þar í mestum metum. 
Þýsku áhrifanna gætti á hinn bóginn 
helst í verslun og viðskiptum, þar sem 
þýskur varningur hefði lengi verið 
áberandi í hillum verslana og væri afar 

eftirsóttur. Niðurstaða hans var því 
sú að þótt Ísland ætti að heita hluti af 
danska ríkinu, sæjust þess varla merki 
á götum Reykjavíkur.

Þessu tómlæti Dana gagnvart 
Íslandi yrði að linna. Dönsk fyrirtæki 
yrðu að láta betur til sín taka á Íslandi 
og dönsk stjórnvöld að styrkja stöðu 
þeirra gagnvart útlendingum. Nauð-
synlegt væri að efla stöðu Íslands 
innan danska ríkisins í stað þess að 
veita landinu stöðugt meira sjálfstæði 
sem að lokum hlyti að leiða til fulls 
aðskilnaðar.

Råvad taldi forgangsmál að Íslend-
ingar fengju sæti á danska þinginu. 
Væri þar rétt að miða við fjögur sæti, 
eitt fyrir hvern landsfjórðung og síðar 
mætti bæta því fimmta við þegar 
Reykvíkingar yrðu 50 þúsund talsins. 
Til að tryggja að Íslendingum þættu 
þeir velkomnir í stór-danska ríkinu 
væri tilvalið að taka upp sömu skipan 
og hjá bresku konungsfjölskyldunni, 
þar sem ríkisarfinn ber titilinn prins-
inn af Wales. Þannig yrði danski krón-
prinsinn titlaður prins af Íslandi en sá 
sem næstur gengi í erfðaröð nefndist 
þá prins af Grænlandi. Í tengslum við 
þetta mætti koma upp embættisbú-
stað á Íslandi sem meðlimir konungs-
fjölskyldunnar nýttu í heimsóknum 
sínum til landsins.

Milljónasamfélag á Grænlandi
Rauði þráðurinn í hugmyndum 
Råvads um Ísland var viðurkenning 
hans á að Íslendingar væru sérstök 
þjóð sem talaði sína eigin tungu og 
yrði að umgangast með virðingu til að 
særa ekki stolt hennar. Þannig yrði efl-

ing Íslands sem hluti af dönsku stórríki 
að gerast með þeim hætti að Íslending-
um sjálfum fjölgaði. Tómt mál væri að 
tala um að flytja Dani í stórum stíl til 
Íslands, slíkt skilaði engum ágóða og 
gæti bara leitt til árekstra.

Allt öðru máli gegndi um Grænland 
í huga skipulagsfræðingsins metn aðar-
fulla. Grænland væri ógnarstórt og 
þvert á það sem margir héldu, benti 
Råvad á, væri þar að finna ágæt land-
búnaðarlönd. Lykillinn að nýtingu 
landgæða á Grænlandi væri að hanna 
nægilega hlý hús, sem arkitektinn 
treysti sér vel til að gera með því að 
horfa til fyrirmynda frá norðanverðri 
Skandinavíu.

Til að skjóta styrkari stoðum undir 
búreksturinn sá Råvad fyrir sér að 
rækta mætti nýtt og harðgert nauta-
kyn með kynblöndun á sauðnautum 
og evrópskum stórgripum. Þá væri til-
valið að flytja mörgæsir frá Suðurhveli 
til Grænlands, sem hlytu að dafna þar 
vel og gætu gefið af sér góðar afurðir.

Í huga Råvads hlyti uppbygging 
landbúnaðar á Grænlandi að vera í 
höndum danskra bænda, þótt sjálf-
sagt væri að bjóða nokkrum hópi 
ungra íslenskra bænda að setjast að á 
Grænlandi á hverju ári, til að minnast 
sögulegra tengsla. Ekkert rými var hins 
vegar fyrir inúíta í þessari framtíðar-
sýn. Innfæddir íbúar Grænlands, voru 
að mati höfundarins engan veginn á 
því menningarstigi að vænta mætti 
þess að þeir sköpuðu nútímasamfélag. 
Réttast væri að leyfa þeim að halda 
sínum gömlu siðum í norðurhéruðum 
Grænlands og ef til vill gætu einhverjir 
þeirra með tímanum lært af háttum 
Dananna og orðið siðmenntaðir.

Það voru þó ekki bara dönsk sauð-
nautabýli sem Råvad sá fyrir sér sem 
lykilatriði í nývæðingu Grænlands. 
Hann horfði til námavinnslu, sjávar-
útvegs og skipaþjónustu. Varðandi 
síðastnefnda atriðið horfði Råvad sér-
staklega til tilrauna Kanadamanna 
til siglinga norður til Hudson-flóa. 
Þegar sú siglingaleið yrði almenn, 
sköpuðust gríðarleg tækifæri til 
reksturs stórskipahafnar á suðurodda 
Grænlands. Höfn þessa mætti kenna 
við Eirík rauða og yrði hún þunga-
miðjan í nýjum höfuðstað Grænlands 
sem Råvad skemmti sér við að teikna 
frá grunni. Með tímanum mætti svo 
hugsa sér að byggja upp fleiri þétt-
býlisstaði á Grænlandi og kæmu þar 
meðal annars til greina bæði Garðar 
og Brattahlíð, sem hvort tveggja fæli 
í sér sögulegar skírskotanir til eldra 
landnáms norrænna manna á Græn-
landi.

Óþarft er að taka fram að fæstar 
þessara draumsýna danska skipulags-
fræðingsins náðu fram að ganga. Má 
raunar draga í efa margt af ályktunum 
hans, svo sem þá skoðun að Græn-
land gæti hæglega staðið undir í það 
minnsta milljón manna byggð.

En þótt gaman sé að velta fyrir sér 
loftköstulum á borð við þá sem Råvad 
reisir í skrifum sínum, er óþægilegra að 
lesa grímulausa kynþáttafordómana 
sem víða koma fram í skrifunum. Höf-
undurinn er ekki í minnsta vafa um 
að svertingjar og inúítar séu frá nátt-
úrunnar hendi óæðri hvítum Dönum. 
Má raunar segja að kynþáttahyggja 
Råvads hafi ráðið miklu um þann sess 
– eða öllu heldur skort á viðurkenn-
ingu – sem hann hefur hlotið í danskri 
sögu.

Alfred Råvad á sér ýmsa aðdá-
endur sem harma mjög að hann hafi 
ekki öðlast heimsfrægð fyrir störf sín 
í Chicago en þó sérstaklega í Dan-
mörku, þar sem hið fræga borgar-
skipulag Kaupmannahafnar sem 
var samþykkt fljótlega upp úr seinni 
heimsstyrjöldinni hafi í raun hvílt 
á hugmyndum hans. Þögnin um 
Råvad í sögunni hefur að hluta verið 
skýrð með óheppni og einbeitingar-
skorti, þar sem ekki liggi nógu mörg 
áþreifanleg verk eftir hann. Önnur 
veigamikil skýring er rasísk skrif 
Råvads og þá einkum gyðingaandúð, 
en hann var um árabil einn af forystu-
mönnum félagsskapar gyðingahatara 
í Danmörku. Það kann að skýra að 
sagnfræðingar hafi veigrað sér við að 
hampa afrekum hans. Enginn öðlast 
frægð í sögunni án þess að sleppa í 
gegnum nálarauga sagnfræðinganna.

     Nýtt danskt 

heimsveldi

Snyrtistofan Ha�lik

ER HÚÐIN FARIN AÐ SLAPPAST? 
NÝ LAUSN

“SÉRMEÐFERÐ” Í DEMANTSHÚÐSLÍPUN

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

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

893-0098

Húðin verður þéttari - mýkri – hreinni & unglegri á náttúrulegan hátt                                                         
Fyrir Eftir

Fyrir Eftir
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Frábær staðsetning
Skólavörðustígur - til sölu eða leigu

Sala fasteigna frá

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

Til leigu er 51 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Skólavörðustíg 6b, 101 Reykjavík. 
Miklir möguleikar. Húsnæðið er laust nú þegar til afhendingar.

Hilmar Þór Hafsteinsson

Löggiltur leigumiðlari

hilmar@eignamidlun.is

824 9098

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464

Stórholt 17
105 REYKJAVÍK

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð 
ásamt aukaíbúð í kjallara. Um er að 
ræða alls 121 fm fasteign á 1.hæð 
og í kjallara í fjórbýlishúsi. Húsið er 
nýlega endursteinað að utan, gler 
og gluggar nýlegt. Lagnir og dren 
endurnýjað.

STÆRÐ: 121 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

  64.700.000 

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    30. apríl 17:00 – 17:30

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Hlíðasmári10  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Sautjándajúnítorg 3, Garðabæ bjalla 207 
Lúxus íbúð á frábærum stað í Sjálandshverfi Fyrir 50 ára og eldri. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26.október  KL. 15:00-15:30 
Afar vönduð 128,5 fm 3 herbergja íbúð í einu eftirsóttasta íbúðasvæði 
höfuðborgarsvæðisins. Sérbílastæði bílageymslu Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar úr eik. Á gólfum er eikarplankaparket og �ísar.Góðar 
�ísalagðar sólarsvalir. 
Nánari upplýsingar veita Helgi  og Sveinn sölufulltrúar  í 
síma 895-1999 eða  899 8546 helgi@nyttheimili.is  
 /sveinn@nyttheimili.is.

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Opið
hús

Hlíðasmári10  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Sautjándajúnítorg 3, Garðabæ bjalla 207 
Lúxus íbúð á frábærum stað í Sjálandshverfi Fyrir 50 ára og eldri. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26.október  KL. 15:00-15:30 
Afar vönduð 128,5 fm 3 herbergja íbúð í einu eftirsóttasta íbúðasvæði 
höfuðborgarsvæðisins. Sérbílastæði bílageymslu Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar úr eik. Á gólfum er eikarplankaparket og �ísar.Góðar 
�ísalagðar sólarsvalir. 
Nánari upplýsingar veita Helgi  og Sveinn sölufulltrúar  í 
síma 895-1999 eða  899 8546 helgi@nyttheimili.is  
 /sveinn@nyttheimili.is.

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Opið
hús

Ásbúð Garðabær
Vorum að fá til sölu glæsilegt 360 fm einbýlishús á  
skjólstæðum stað í Garðabæ. Eignin er mikið endurnýjuð á 
vandaðan hátt, sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki.  
Sólskáli og fallegur garður til suðurs.
Ekki missa af þessari, hafðu samband!

Reynir Erlingsson
Löggiltur fasteignasali 

S: 820 - 2145

Guðjón Guðmundsson
Aðstoðarmaður fasteignasala

          Viðskiptafræðingur

S: 899 - 2694

Laufásvegur 17, 101 Reykjavik
Opið hús þriðjudag 2. maí frá kl. 17:00 til 17:30

Snotur 2ja herbergja, 73,5 fm. íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi á 
frábærum stað í 101 Rvk. Íbúðin var endurbyggð frá grunni 
fyrir nokkrum árum. Sér bílastæði við enda hússins. Íbúðin er 
laus við kaupsamning. Verð 47.9 millj.

Skúli Sigurðarson
Löggiltur fasteigna-  
fyrirtækja- og skipasali 
S: 414 6600 / 898 7209

OPIÐ HÚS

Sala fasteigna frá

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

Traustur kaupandi óskar eftir u.þ.b. 100 
fm góðum sumarbústað á eignarlandi. 
Bústaðurinn má vera í allt að 2ja klst  

akstursfjarlægð frá Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali 

s: 588 9090, sverrir@eignamidlun.is

Sumarbústaður 
óskast – staðgreiðsla

Sala fasteigna frá

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

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR



Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, systir og mágkona,

Laufey Júlíana 
Vilhjálmsdóttir

Gullsmára 7, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans 

mánudaginn 24. apríl. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju 4. maí nk. kl. 13. Blóm og kransar afþakkaðir 

en bent er á minningarsjóð líknardeildar Landspítalans. 

Vilhjálmur Hernandez Sólveig Gunnarsdóttir
Ingibjörg G. Steinarsdóttir Arnar Jónsson

barnabörn
Þorsteinn Ragnarsson Sigríður Hannesdóttir
Sveinn Vilhjálmsson Jónína B. Sveinsdóttir
Kristín I. Andersen
Guðrún Vilhjálmsdóttir 
Magnús H. Vilhjálmsson Svava R. Hallgrímsdóttir
Hólmfríður Á. Vilhjálmsdóttir Ásgeir J. Kristjánsson

Elsku bróðir okkar, 
Ólafur Bergmann Sigurðsson 

til heimilis að Sævarstíg 6, 
Sauðárkróki,

lést á heilbrigðisstofnun Skaga�arðar 
föstudaginn 21. apríl.  

Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju 
þriðjudaginn 2. maí kl. 14.00.

Ragnar L. Sigurðsson og Gunnar M. Sigurðsson 
og �ölskylda. 

Ættmóðir okkar,
Sigurlaug A. Stefánsdóttir

lést síðasta dag vetrar, þann 19. apríl 
2017, á hjúkrunarheimilinu í Sunnuhlíð.

Útförin fer fram frá Þorlákskirkju 
þriðjudaginn 20. júní kl. 10.30.

Hildur Gunnarsdóttir Jóhannes Jónsson
                  Áslaug Þorsteinsdóttir
Stefán Gunnarsson Helga Sigurbjörnsdóttir
Ágústa Gunnarsdóttir Leigh Woods

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför elsku drengsins 

okkar, bróður og barnabarns,
Mikaels Rúnars Jónssonar

Kambahrauni 58, Hveragerði.
Þökkum af öllu hjarta fyrir aðstoð  

og stuðning sem við höfum fengið  
á er�ðum tíma.

Elva Óskarsdóttir Jón Gísli Guðlaugsson
Aníta Ísey Jónsdóttir
Karen Elva Jónsdóttir
Hrefna Ósk Jónsdóttir
 Elín Hrönn Jónsdóttir

Guðlaugur Bragi Gíslason Elín Hrönn Jónsdóttir
Óskar Hjaltason

Frænka okkar,
Hulda Pálmarsdóttir 

Baugatanga 3, 
áður Fálkagötu 28,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli þann 
8. apríl. Útförin fer fram í Neskirkju 

�mmtudaginn 4. maí kl. 13.

Fyrir hönd ættingja,
Sigurlína, Pálmar, Dagný og Axel

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og a�,

Matthías Eggertsson
fyrrverandi ritstjóri  

Búnaðarblaðsins Freys,  
Hagamel 37,

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 24. apríl.  
Útförin fer fram frá Neskirkju v/Hagatorg miðvikudaginn 

3. maí kl. 15.

Margrét Guðmundsdóttir
Sigríður Matthíasdóttir Jón Pálsson
Jóhann Eggert Matthíasson Þórhildur Halla Jónsdóttir
Pétur Ólafur Matthíasson Anna Eleonora Hansson

og barnabörn.

Ástkær faðir minn, 
a� okkar og vinur, 

Jóhann Sigurðsson 
lést 21. apríl. Útförin fer fram frá 

Áskirkju föstudaginn 5. maí kl. 13.
Fyrir hönd aðstandenda,

Katrín Rut Jóhannsdóttir 
Kári Steinn Matthíasson 

Kristófer Snær Matthíasson
Karítas Sól Matthíasdóttir

Marteinn Böðvar Þórhallsson 

Elskulegur bróðir okkar,  
mágur og frændi,

Ingibergur Aðalsteinsson
frá Tálkna�rði, 

Gnoðarvogi 14, Reykjavík,
lést mánudaginn 24. apríl. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 2. maí klukkan 13. Þeim sem vildu 

minnast hans er bent á Ljósið.

Birgir Aðalsteinsson
Þorsteinn Aðalsteinsson
Guðrún Aðalsteinsdóttir Ástráður Örn Gunnarsson
Stella Aðalsteinsdóttir Örn Þórisson

og frændfólk.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
fósturfaðir, tengdafaðir, a�, langa�  

og langalanga�,

 Jón H. Gíslason
vélvirki,

Eskivöllum 1, Hafnar�rði, 
lést á Hjúkrunarheimilinu Sólvangi í 

Hafnar�rði 23. apríl. Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í 
Hafnar�rði �mmtudaginn 4. maí kl. 13.

Gestheiður Þorgeirsdóttir
Gísli Vagn Jónsson Bryndís Garðarsdóttir
Katrín Kr. Ankjær Hans Ankjær
Gestur Kristinsson Oddný Guðmundsdóttir
Esther Kristinsdóttir Sigurður Bergsteinsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, amma,  
vinkona og systir, 

Ragnhildur V. Ellertsdóttir 
Ástúni 12, 

lést á Landspítalanum  
mánudaginn 17. apríl. Útför hennar 

hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu. Kærar þakkir til starfsfólks bráðamóttöku  
og B6 á Landspítalanum í Fossvogi fyrir góða umönnun.

Elena Breið�örð Sævarsdóttir, Ragnar Helgi Breið�örð, 
Sævar Valur Breið�örð, Elvar Þór Breið�örð, Örn Helgi, 

Hrafnhildur B. Ellertsdóttir, Fanney B. Ellertsdóttir.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, a, langa og bróðir,

Martin Kristinn Olesen
Arahólum 2, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 11. apríl á 
hjúkrunarheimilinu Ísafold í Garðabæ.

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hins látna. Sérstakar þakkir til starfsfólks Ísfoldar fyrir 
góða umönnun. Þeim sem vilja minnast hans er bent á að 

láta MS-félagið njóta þess, reikningsnúmer  
0115-26-102713, kt. 520279-0169.

Erna Jónsdóttir
Helga Kristín Martinsdóttir Hrafn Sverrisson
Svava María Martinsdóttir Kristján Þór Bernótusson

barnabörn, barnabarnabörn,
Halldór Friðrik Olesen og �ölskylda.

Faðir okkar, tengdafaðir, a� og langa�,
Hilmar Bernburg

prentari,
lést á Landspítalanum í Fossvogi  

22. apríl. Útförin fer fram frá  
Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn  
2. maí kl. 15.00. Blóm og kransar eru 

vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans  
er bent á Krabbameinsfélagið.

Rúnar Bernburg Þóra Svanbergsdóttir
Hanna Hilmarsdóttir Örn Héðinsson

barnabörn og barnabarnabarn.

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

ALÚÐ  REYNSLA

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðannaÚtfararstofa kirkjugarðanna

Jón G. Bjarnason,Jón G. Bjarnason,
umsjón útfaraumsjón útfara

Við erum til staðar Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  
okkur að haldaokkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undir- 
búnings og framkvæmd útfarar  
ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og  
umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     
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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.



Elsku ættingjar, vinir og vandamenn. 
Einlægar þakkir fyrir sýnda samúð 
og hlýhug, gja�r, minningarkort og 

kveðjur, einnig allir sem gáfu sér tíma 
til að vera viðstaddir útförina vegna 

andláts elsku yndislega sonar og föður, 
Bjarna Guðmundssonar 

Langagerði 28, 
sem lést 1. apríl sl. Sérstakar þakkir fær sr. Davíð Þór 

Jónsson fyrir fallegar athafnir og minningarorð sem lýstu 
svo vel persónu og lífsferli Bjarna okkar og dapurlegum 
örlögum þessa unga manns. Orðin snertu án efa marga 

kirkjugesti. Einlægar þakkir til sr. Gunnars Matthíassonar 
sjúkrahúsprests, starfsfólks B2 deildar og bráðamóttöku 

Landspítalans í Fossvogi og A32, geðdeildar Landspítalans, 
Hringbraut, fyrir fórnfúst starf og aðstoð í veikindum Elínar.

Elín Pálsdóttir Ásbjörn Þorleifsson
Mikael Hrafn Bjarnason

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og 

útför elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður og afa,

Óskars G. Baldurssonar
Ársölum 3.

Okkur �ölskylduna langar að þakka 
starfsfólki gjörgæslu Landspítalans, krabbameinsdeildar 

11E og síðast en ekki síst líknardeildarinnar í Kópavogi. 
Þvílíkt starfsfólk sem við eigum á þessum stöðum, það er 
ómetanlegt fyrir bæði sjúklinga og aðstandendur að �nna 

þessa miklu hlýju og umhyggju.

Sigþrúður B. Stefánsdóttir
Guðmundur Óskarsson
Hildur Óskarsdóttir Viðar Blöndal
Regína Ósk Óskarsdóttir Sigursveinn Þór Árnason
Trausti Óskarsson

og afabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,
Málfríður Haraldsdóttir

Lóulandi 8, áður Gunnarsbraut 36,
andaðist 20. apríl á Sjúkrahúsinu í Ke�avík. Útförin fer fram 

frá Hafnar arðarkirkju miðvikudaginn 3. maí kl. 13.00.

Haraldur Þórðarson
Rúnar Helgi Haraldsson Bjarney Ingibjörg Gunnlaugsd.
Haraldur Haraldsson Sonja Dögg Ólafsdóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og a�, 

Rafn Haraldsson 
frá Bræðrabóli, Ölfusi, 

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 
þann 25. apríl. Útför hans fer fram frá 
Fossvogskirkju þann 2. maí kl. 15.00. 

Sigurbjörg Jónsdóttir
Daði Rafnsson Thelma Hrönn Sigurdórsd.
Hlín Rafnsdóttir Derek Murphy
Rafn Haraldur Rafnsson Ásgerður Kristrún
  Sigurðardóttir 
Sigríður Rafnsdóttir Manello Marakabei 

og barnabörn.

Hjartans þakkir færum við öllum sem 
studdu okkur með vináttu og kærleika 

við andlát og útför okkar elskulega
Hreiðars Arnar Gestssonar

húsasmíðameistara og 
viðskiptafræðings, 

Áslandi 16, Mosfellsbæ.
Starfsfólk 11E, 11G og líknardeildar Landspítalans, fær 

innilegar þakkir fyrir alúð og umhyggju. 

Elísabet S. Ólafsdóttir 
Jónína Sigurðardóttir 
Heiðrún Hreiðarsdóttir Heimir Óskarsson 
Helena Melberg Guðmundsd.
Davíð Örn Hreiðarsson Lena Mjöll Markusdóttir 
Ingvar Örn Hreiðarsson 
Stefán Óli Jónsson Sigrún Eir Axelsdóttir 
Eva Hrönn Jónsdóttir Gretar Örn Bragason 
Emilía Íris Gretarsdóttir 
Viktor Óli Gretarsson 
Elísabet Eva Gretarsdóttir

Yndislega ástin mín, móðir okkar 
og amma,

Bára Baldursdóttir

kvaddi okkur á páskadagsmorgun 
á krabbameinsdeild Landspítalans. 

Útförin verður miðvikudaginn 3. maí, 
klukkan 13.00 í Grafarvogskirkju.

Stefán E. Sigurðsson
Hanna Katrín Stefánsdóttir

Aldís Fönn Stefánsdóttir
Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir

Erna Kristín Jónsdóttir
Stefán Geir Geirsson

Alúðarþakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför 

Sigurðar A. Magnússonar 
rithöfundar.

                          
Ragnhildur Th. Bragadóttir 

Þeódóra A. Sig. Thoroddsen Hildur Sigurðardóttir 
Magnús A. Sigurðsson Ragnheiður Valdimarsd.
Sigurður Páll Sigurðsson Hulda I. Magnúsdóttir 
Kristín Sigurðardóttir Gunnar Valur Jónsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför eiginkonu minnar, móður, 

tengdamóður og ömmu,
Svanhildar Þorvaldsdóttur

Dælengi 4, Selfossi.
 Halldór Magnússon

Aðalbjörg Elín Halldórsdóttir Skúli Valberg Ólafsson
og barnabörn.Elskulegur bróðir okkar,

Jónmundur Friðrik Ólafsson
áður bóndi í Kambakoti, 

Mánabraut 13, Skagaströnd,
lést 19. apríl síðastliðinn.

Útför hans fer fram frá Hólaneskirkju 
á Skagaströnd miðvikudaginn 3. maí 

kl. 14. Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á líknarfélög.

Systkini og �ölskyldur þeirra.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, a og langa,
Jón Ólafur Karlsson

Frostafold 59,
varð bráðkvaddur á heimili sínu 

laugardaginn 1. apríl. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Guðrún Kristín Dam
Elsa So�ía Jónsdóttir Jóhann Þórisson
Ingunn Jónsdóttir Guðmundur Árnason
Pétur Jónsson Dam Elín Andrésdóttir

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sigrún Guðbrandsdóttir
frá Lækjarskógi, Dalasýslu, 

lést á hjúkrunarheimilinu Grund 
24. apríl síðastliðinn. Útförin fer fram

frá Grensáskirkju 2. maí kl. 15. 

Óli Knöttur Ásgeirsson Jónína Guðrún Einarsdóttir
  Sæmundur Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg systir mín og frænka okkar,
Anna Ingibjörg Helgadóttir

hjúkrunarfræðingur,
lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu 

23. apríl sl. Jarðsungið verður frá 
Háteigskirkju föstudaginn 5. maí kl. 13. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Barnaheill og Blindrafélagið. Bestu þakkir fær 

starfsfólk Sólteigs á Hrafnistu.

Helgi Helgason og aðstandendur. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ólöf Elísabet Árnadóttir 
frá Oddgeirshólum, 

Grænumörk 5,  
Selfossi,

lést laugardaginn 22. apríl. Útförin fer fram 
frá Selfosskirkju föstudaginn 12. maí klukkan 13.30. 

Steingerður Jónsdóttir Örlygur Karlsson
Ólafur Jónsson
Ska�i Jónsson Bente Nielsen

barnabörn og �ölskyldur þeirra.

Við þökkum innilega þeim sem 
sýndu okkur samúð og vináttu 

við andlát og útför 
Bjargar F. Hansen 

Skúlagötu 20, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

Droplaugarstaða fyrir alúð og umhyggju.

Ólafur Haukur Árnason
Jósefína Ólafsdóttir Hilmar Finnsson
Árni Ólafsson Þorgerður Sigurðardóttir

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Finnbogadóttir
Dvalarheimilinu Höfða  

(áður Vesturgötu 90), Akranesi,
lést á Höfða sunnudaginn 23. apríl.
Jarðsett verður frá Akraneskirkju 

þriðjudaginn 2. maí kl. 13. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Dvalarheimilið Höfða.

Sigríður Eiríksdóttir
Sigþór Eiríksson Þórheiður Aðalsteinsdóttir
Eiríkur Vignisson Ólöf Linda Ólafsdóttir
Katrín Björk, Vignir Gísli og Eiríkur Hilmar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Elín Kristbergsdóttir
Lækjargötu 32, Hafnar�rði,

sem lést mánudaginn 10. apríl 
2017 verður jarðsungin frá Fríkirkju 

Hafnar�arðar þriðjudaginn 2. maí klukkan 13. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Kristján S. Sigurgeirsson
Friðrik Friðriksson Guðrún Helga Sigurðardóttir
Herborg Friðriksdóttir Guðjón Ágúst Sigurðarson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Anna Salóme Ingólfsdóttir
Hlíðarhjalla 62, Kópavogi, 
áður Hofgerði 2, Vogum,

verður jarðsungin frá Digraneskirkju
miðvikudaginn 3. maí kl. 13.

Guðbjörg M. Sveinsdóttir Oddgeir E. Karlsson
Þorsteinn B. Sveinsson Kristín Pétursdóttir
Ingólfur F. Sveinsson

barnabörn og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 

útför móður okkar, tengdamóður, 
ömmu og langömmu, 

Erlu Rebekku 
Guðmundsdóttur 

frá Þorsteinsstöðum í Svarfaðardal.
Guðmundur Gunnlaugsson, Margrét Berglind 
Gunnarsdóttir, Steinunn Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, 
Jón Páll Sigurjónsson, Iðunn Brynja Gunnlaugsdóttir, 
Helgi Már Eggertsson, Halldór Tryggvi Gunnlaugsson, 
Luzia Elizangela, Helga Björk Gunnlaugsdóttir, Vilborg 
Elva Gunnlaugsdóttir, Ingvar Kristinsson, Guðmunda 
Gunnlaugsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn.
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist borðbúnaður sem kemur 
sér vel að búa að frá blautu barnsbeini. Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 28. apríl næstkomandi á krossgata@
frettabladid.is merkt „22. apríl“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn í 
þetta skipti eintak af bókinni Petsamo 
eftir Arnald Indriðason frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var Halldór 
Ármannsson, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
G R Æ N M E T I S R Æ K T

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,  
tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
Á762
ÁD2
8
D9875

Vestur
K5
9654
76542
64

Austur
G1043
873
Á10
ÁKG2

Suður
D98
KG10
KDG93
103

SANNFÆRANDI SIGUR
Úrslit Íslandsmótsins í sveitakeppni fóru fram um síðustu helgi.  Slagurinn um Íslands-
meistaratitilinn var aldrei spennandi. Sterk sveit Jóns Baldurssonar vann með yfirburðum 
og fékk 206,11 stig í 14 leikjum sem gerir rúmlega 14 stig að meðaltali í leik. Sveitin í öðru 
sæti, Unaós (Austfirðir), stóð sig vel en var langt á eftir með 153,12 stig. Spilarar í sveit Jóns 
Baldurssonar auk hans voru Sigurbjörn Haraldsson, Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jónsson, 
Sverrir Ármannsson og Steinar Jónsson. Aðalsteinn og Birkir enduðu langefstir í butler-
útreikningi para í 12 sveita úrslitum með 1,55 impa í plús að meðaltali í spili. Aðalsteinn og 
Birkir eru þekktir fyrir sagnhörku sína og styðja hana með góðri úrspilamennsku. Sveit Jóns 
mætti sveit Lögfræðistofu Íslands í 8. umferð og vann þar sannfærandi sigur, 16,26-3,74. Í 
fjórða spili leiksins fóru Aðalsteinn og Birkir í hörð 3 grönd á NS-hendurnar. Vestur var gjafari 
og allir á hættu:

Eftir pass frá vestri hóf Aðalsteinn sagnir 
á 2  (precision sem lofar 5+  og 11-15 
punktum). Eftir nokkrar sagnir endaði Birkir í 
3 gröndum á suðurhöndina og austur doblaði 
til að fá laufútspil. Vestur spilaði út laufsexu 
og austur átti fyrsta slaginn á gosann. Nú var 
hann öruggur með 4 slagi í vörn og tímdi ekki 
spaðagosanum þegar hann spilaði þristinum 
til baka. Birkir nýtti sér þetta tækifæri til fulln-
ustu. Hann setti spaðaáttuna sem kostaði 
kónginn og spilaði lágum tígli. Austur setti 
tíuna og gosinn átti slaginn. Birkir þurfti 4 
slagi á tígul til að standa spilið og spilaði næst 
lágum tígli heima sem kostaði ás hjá austri. 
Þrjú grönd voru spiluð á öllum borðum og 
fóru 2 niður á hinu borðinu í þessum leik. 
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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
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Pirisi átti leik gegn Szalanczy í 
Búdapest árið 1981.

Hvítur á leik
1. Hxh6!! Bxh6 2. Dg6+ Bg7 
3. Re6! Bxe6 4. Bd4! 1-0. 
Bikarsyrpa TR hófst í gær.  24 
skákmenn taka þátt.
www.skak.is:  Allt um 
Reykjavíkurskákmótið.

LÁRÉTT 
1 Nine Inch Nails er þunn húð yfir þykkri 

(9)
11 Voma yfir afkvæmunum og ómældri 

snilldinni (12)
12 Það reyndi á þjóðina er gráða var 

afnumin (9)
13 Hópar hornleikara fara hratt um 

hreppa (12)
14 Sigurlið spyr um gangverð verðlauna 

(9) 
15 Frumbyggjaráð forðast ráðríka menn 

(10)
16 Tel digran sjóð horfinn um greiðfæran 

svikaslóða (9)
21 Banvænn safi blómanna af laukunum 

ljúfu (13)
23 Lékum okkur með kóngafólk og hunda 

(8)
24 Nú skal matreiða kokk (8)
27 Lýsti sig alveg búinn eftir gullið (8) 
29 Til borðs með Surti í einhverju rugli (5)
30 Jafnhissa á töfinni og ótraustu heitinu 

(10) 
32 Aum dæmdu aumu (8)
33 Finnskt gufubað og skeiðin í rugli? (5)
34 Lætur son sinn síga á lélegar (10)
36 Rónamær leitar rugludollu sem lætur 

ekkert á sig fá (7)
39 Urtan mun snúa öllu á hvolf (5)
42 Þoldi bæði kvikindið og drykkjumann-

inn (10)
43 Móða rámar í að þú skammir stundum 

fólk (7)
44 Helst ekki langur (5)
45 Treini mér þetta eina eintak (6)
46 Óreiða einkennir oftast gulan gest (9)
47 Rugla heilan skara (5)
48 Minnist á heiti heita (8)

LÓÐRÉTT 
1 Komast ekki jafn hátt í hugum sinna 

nánustu (7)
2 Hún geymdi skáldamjöðinn (7)
3 Segja það af og frá (7)
4 Jafnvel galnari en sá snarvitlausi (7)
5 49 fyndin kvikindi í evrópskri höf-

uðborg (8)
6 Hér má sjá verðmæta viðbót (10) 
7 Tel það leynast í fullt af fólki miðað 

við höfðatölu (10)
8 Viðskipti kosta ekkert ef engir eru 

tollarnir (10) 
9 Falið heimabrugg í álfheimum (11)
10 Blaður og bláskel einkennir mark-

lausa menn (8)
17 Sundurtættur en samt hress (9)
18 Kyrjuðum sögur af þykkskinnungi 

og afkvæmum hans (9)
19 Nærði ruglið með málæði (5)    
20 Tek jafnt fugla sem fróðleiksfúsa (8)
22 Gripu gaur í miðri auðlind (8)
25 Mun þessi drusla eggja lækni vorra 

fornu guða? (5)
26 Taldi hjartardýrið að græðgisspíran 

væri lausnin? (11)
28 Fyrirgefur sókn gegn ölmusu (10)
29 Vel klædd latínustjarna meðal 

þeirra sem fínastar eru (10) 
31 Víst hvæsir hún vegna einhverrar 

(9)
35 Burt, á, því þetta er leið skipa (7) 
36 Reykdjöflar ásækja heilar (6) 
37 Brjáluð út í drollu vegna skorts á 

reynslu (6) 
38 Æða út í franska á með ógæfu-

mennina (6)
40 Vil að rétta stráið finnist í ruglinu 

(6)
41 Drulluskán setur Laugar í uppnám 

(6)

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

2 1 5 8 4 6 9 3 7

6 8 9 3 5 7 2 1 4

3 7 4 1 2 9 5 6 8

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

8 9 7 2 3 1 6 4 5

1 5 6 4 9 8 3 7 2

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6
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Listaverkið

Gátur

Bragi Halldórsson

247

„Hvað skyldi þetta nú vera,“ sagði Konráð og tók upp pappírsblað með 
tölustöfum og undarlegum táknum sem hann sá liggja á jörðinni. 
„Mér sýnist þetta vera stærðfræðiþraut,“ sagði Lísaloppa. „En þessi þarna 
þrjú tákn eru ekki tölustafir svo það getur nú varla verið,“ sagði Konráð. 
„Það er nú einmitt þrautin,“ sagði Lísaloppa. „Að finna út fyrir hvaða tölustafi 
þessi þrjú tákn standa, svo þessi fjögur dæmi gangi upp,“ bætti hún við.

Getur þú reiknað út fyrir hvaða tölustafi táknin þrjú standa,
svo dæmin gangi upp?

Ragnhildur Sigurlaug er 10 
ára og á heima á Grænumýri í 
Skagafirði. Hún byrjaði þriggja 
ára að æfa á fiðlu og finnst það 
skemmtilegt. Á svæðistónleikum 
á Egilsstöðum nýlega var hún 
valin til að flytja einleiksatriði 
á Nótunni, uppskeruhátíð tón-
listarskólanna í Hörpu og hlaut 
viðurkenningu fyrir framúr-
skarandi flutning. 

Hvernig leið henni? Ég var 
bæði spennt og ánægð. Það var 
geggjað gaman að spila í Eldborg. 
Ég spilaði Húmoresku eftir Dvo-
rak og var bara pínu stressuð.

Hefur þú spilað áður í Hörpu? Já, 
einu sinni á Landsmóti strengja-
nemenda, þá var ég reyndar 
svo lítil að ég sá ekki þann sem 
stjórnaði hljómsveitinni!

Hvar lærir þú? Tónlistarskólinn 
minn er í Varmahlíð sem er ekkert 
svo langt frá Grænumýri, stundum 
fer ég á Sauðárkrók í samspil og 
það er lengra. Ég er líka að læra 
söng hjá Helgu Rós Indriðadóttur 
óperusöngkonu í Varmahlíð.

Hvaða fag er í uppáhaldi í grunn-
skólanum? Mér finnst heimilis-

fræðin skemmtilegust. Annars 
finnst mér gaman að læra allt í 
skólanum.

Fleiri áhugamál? Hestamennska, 
dans, dýr, lestur og að teikna 
og mála, baka, smíða og sauma. 
Bara alveg heill hellingur.

Ertu mikið fyrir búskapinn? 
Já, við búum á sauðfjárbúi og 
eigum um 600 kindur og 27 
geitur, nokkur hross, hunda 
og kanínu. Núna er að byrja 

sauðburður og það eru komin 
nokkur lömb og fullt af kið-
lingum. Svo eru líka sjö hvolpar. 
Ég hef verið í reiðtímum á 
Varmalæk á hestinum mínum 
henni Eldingu og okkur gengur 
bara vel saman.

Það skrítnasta sem hefur komið 
fyrir þig? Hmmm, þetta er erfið 
spurning, en eitt af því fyndnasta 
var þegar ég var lítil og datt með 
andlitið beint ofan í hrossaskíts-
hrúgu!

Fiðlusnillingur  
         sem elskar dýr

Ragnhildur Sigurlaug hefur gaman af mörgu, meðal annars dýrunum á 
bænum. Hér er hún með lítinn kiðling.  MYND/KRISTÍN H. BERGSDÓTTIR

Ragnhildur Sigur-
laug Guttorms-
dóttir spilaði 
framúrskarandi 
vel á fiðlu á tón-
listarhátíðinni 
Nótunni í Hörpu 
og fékk viður-
kenningu fyrir.

Mynd eftir Victoríu Uyen To Bui í 4. bekk Háaleitisskóla.

Hvað hefur höfuð en engin augu 
eða eyru?

Hvað er það sem maður er 
alltaf með á hægri hendinni þegar 
maður fer út að labba?

Hvaða karl hefur hvorki eyru né 
heila?

Hvers vegna eiga kokkar og bak-
arar hvítar húfur?

Hver er það sem er alltaf með 
kamb en greiðir sér þó aldrei?
Hvers vegna lítur þjófurinn aftur 
fyrir sig, þegar lögreglan eltir 
hann?

Svör:
 Naglinn 
Fingurnir. 
Snjókarlinn. 
Til að hafa þær á höfðinu. 
Haninn. 
Vegna þess að hann hefur ekki 
augu í hnakkanum.

KOMDU

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17
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VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðaustanstrekkingur og skúrir eða slydduél, en dálítil rigning eða súld 
suðaustanlands. Yfirleitt bjartviðri á Norðurlandi. Fer að rigna fyrir austan 
um kvöldið.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur ReReR ykjavíkeykjavíke

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus Eftir Frode Øverli

Góðar fréttir 
Maggi! Þú 

getur sagt 
bless við 

getur sagt 
bless við 

getur sagt 

bæði skóla og 
heimanám! Ha?

Héðan í frá ert þú að fara 
að vinna í rækjutogaranum 
hans Vladimirs í Barents-

hafinu!

Þú byrjar á morgun, Þú byrjar á morgun, Þú b
sjáumst eftir fimm 

mánuði!

Hann er duglegri núna 
er það ekki? Ef það 

Hann er duglegri núna 
er það ekki? Ef það 

Hann er duglegri núna 

gengur vel hjá honum 
þá er ég reyndar með 
gengur vel hjá honum 
þá er ég reyndar með 
gengur vel hjá honum 

vinnu handa honum 
sem g jaldkeri

Rólegur! 
Ég hata 
Rólegur! 
Ég hata 
Rólegur! 

drenginn 
ekki alveg

Ég er mjög ánægð 
með að fólk finnst 
Ég er mjög ánægð 
með að fólk finnst 
Ég er mjög ánægð 

Palli alveg frábær.

En af hverju er hann 
kurteis við þau en ekki 

okkur?
Því að við 
erum for-

eldrar hans.

Þannig að þó að við 
elskum, fæðum og 

Þannig að þó að 
elskum, fæðum og 

Þannig að þó að 

klæðum hann kemur 
elskum, fæðum og 

klæðum hann kemur 
elskum, fæðum og 

hann verr fram við 
okkur en ókunnuga? Hræddur 

um það.

Þegar það er ekki það 
besta í öllu lífinu þá 

er foreldrahlutverkið 
frekar hræðilegt.

Mm.

Ég er mjög 
þakklátur 

fyrir hjálpina 
krakkar...

... en ættum við ekki 
að kaupa einhvern 

alvöru mat?

Við gætum jú skipt 
flögunum út fyrir 

BBQ flögur.

Aðalsafnaðarfundur Fríkirkjunnar í 
Reykjavík verður haldinn í Fríkirkjunni 
mánudaginn 8. maí kl.20:00
Dagskrá:
Skýrsla safnaðarráðs.
Skýrsla Forstöðumanns/Fríkirkjuprests.
Reikningar safnaðarins lagðir fram.
Kosning í safnaðarráð og trúnaðarstörf
Önnur mál.

Safnaðarráð Fríkirkjunnar í Reykjavík

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
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BASKIN ROBBINS
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LISTASALUR MOSFELLSBÆJAR
Opið fyrir umsóknir vegna sýningarhalds í Listasal Mosfellsbæjar á árinu 2018

Óskað er e�ir umsóknum um einka- og samsýningar.

Listasalur Mosfellsbæjar er �ölnota salur í  
Bókasafni Mosfellsbæjar og er lánaður  
endurgjaldslaust til sýnenda.

Fylgja skulu með myndir af verkum,  
ferilskrá og lýsing á fyrirhugaðri sýningu.

Nánari upplýsingar og eyðublöð má �nna á 
vefsíðu Bókasafns Mosfellsbæjar:

www.bokmos.is/listasalur
eða í síma 566 68 22

Umsóknir skulu vera vandaðar og berast fyrir 6. 
júní 2017.

Umsóknir sendist til:

Listasalur Mosfellsbæjar
Kjarna, Þverholti 2 
270 Mosfellsbæ

eða á póstfangið: listasalur@mos.is 
einnig er hægt að sækja um rafrænt.

Sæunn Þorsteinsdóttir var 
aðeins fimm ára gömul 
þegar hún byrjaði að 
læra á selló hjá Hauki 
Hannessyni við Tónlistar-
skóla Íslenska Suzukisam-

bandsins. Síðan þá hefur talsvert 
vatn runnið til sjávar og Sæunn er 
í dag í fremstu röð íslenskra tón-
listarmanna og þó víðar væri leitað. 
Á undanförnum árum hefur Sæunn 
spilað víða um heim með fjölda 
heimsþekktra tónlistarmanna og 
hlotið mikið lof gagnrýnenda. Hún 
var á meðal þeirra Íslendinga sem 
tóku þátt í Reykjavik festival, tón-
listarhátíðinni í Los Angeles, fyrir 
skömmu en er nú komin heim til 
þess að halda tónleika í Hörpu á 
sunnudag ásamt Angelu Draghicescu 
píanóleikara.

Sjö ára gömul fluttist Sæunn með 
fjölskyldu sinni til Bandaríkjanna 
og hún segir að allt síðan þá hafi 
hún í raun verið á ferðinni fram og 
til baka á milli þessara tveggja landa. 
„Við fluttumst fyrst til Iowa City, en 
þar hafa margir Íslendingar verið 
í gegnum árin, en síðan þá hef ég 
búið í Cleveland, New York og núna 
Seattle.“

Ekkert annað
Sæunn segir að hún hafi nú reyndar 
ekki alltaf verið þess fullviss að sellóið 
ætti eftir að verða hennar ævistarf. 
„Nei, ég ætlaði að verða augnlæknir 
og var með hinar og þessar pælingar. 
En svo þegar ég kom aðeins fram á 
táningsárin þá var þetta nú komið 
nokkurn veginn á hreint. Ég man 
reyndar að mamma, en hún er fiðlu-
leikari og fiðlukennari, var margoft 
búin að spyrja mig: Geturðu ekki 
gert eitthvað annað?“ segir Sæunn og 
hlær við tilhugsunina. „En ég sagði 
náttúrulega bara nei. Ég get ekki gert 
neitt annað. Þannig var það bara.“

Sæunn segir að það hafi líka verið 

henni mikil gæfa hversu frábæra 
kennara og gott samverkafólk hún 
hefur haft á sínum ferli. „Ég hef verið 
alveg rosalega heppin. Mér finnst ég 
líka vera alveg sérstaklega heppin að 
geta verið að gera það sem ég er að 
gera. Það eru ekki margir sem geta 
það og fyrir mér eru þetta mikil for-
réttindi sem ég er þakklát fyrir.“

Að gleyma sér
En hvað skyldi það vera við sellóið 

sem gerði það að verkum að Sæunn 
gat á sínum tíma ekki hugsað sér að 
fást við neitt annað? „Það er kannski 
bara fyrst og fremst það sem er að 
finna í allri lifandi tónlist. Að vera 
með öðrum tónlistarmönnum í 
þessu andartaki. Að vera lifandi. Að 
vera að tjá sig um lífið og fólkið og 
allt það sem gefur lífinu gildi. Fyrir 
mér er þetta að vera inni í tónlist-
inni og það er engu líkt.“

Sæunn segir að þessi tilfinning sé 

Það eru alltaf meiri fiðrildi í mér þegar ég er að spila 
hérna heima en það er alltaf miklu skemmtilegra
Sæunn Þorsteinsdóttir sellóleikari hefur á undanförnum árum komið fram sem einleikari með mörgum af 
þekktustu hljómsveitum heims, stofnað kammerhópinn Decoda og er rísandi stjarna í heimi klassískrar 
tónlistar. Sæunn er nýkomin heim frá LA en á sunnudaginn kemur hún fram á kammertónleikum í Hörpu.
Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Sæunn Þorsteinsdóttir sellóleikari er nýkomin frá Bandaríkjunum en á sunnudaginn heldur hún tónleika í Hörpu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

eitthvað sem hún hverfi í raun algjör-
lega inn í. „Já, þegar þetta virkar þá 
geri ég það. Maður finnur tilfinning-
una þegar þetta er eins og það á að 
vera og maður þjálfar þetta. Þjálfar 
bæði hvernig er að vera inni í tónlist-
inni og hvernig er að vera það ekki. 
Þetta þarf maður að þjálfa markvisst 
til þess að komast inn í tónlistina og 
geta gleymt sér í henni.“

Komin á kortið
Sæunn er nýkomin frá Los Angeles 
þar sem Reykjavik Festival, tónlist-
arhátíð á vegum fílharmóníusveitar 
borgarinnar, þar sem íslenskri sam-
tímatónlist af öllum gerðum voru 
gerð ákaflega góð skil. Hátíðin 
hlaut frábærar viðtökur, bæði hjá 
almenningi sem gagnrýnendum 
í mörgum af virtustu dagblöðum 
Bandaríkjanna. Sæunn segir að 
hátíðin hafi verið alveg einstök 
upplifun. „Þetta var alveg rosalega 
frábært. Alveg æðislegt að sjá alla 
þessa Íslendinga og alls konar tón-
listarmenn. Það hefur líka verið að 
gaman að lesa alla þessa jákvæðu 
umfjöllun í miðlunum úti og ég er 
á því að þetta geri gríðarlega mikið 
fyrir íslenska tónlist. Í fyrsta lagi er 
magnað að þessari hátíð skuli hafi 
verið komið á og Daníel Bjarnason 
og aðrir sem að því hafa komið eiga 
mikinn heiður skilinn. Afrakstur-
inn er líka sá að það er farið að taka 
eftir því sem er að gerast í tónlist á 
Íslandi. Þetta á stóran þátt í að koma 
okkur á kortið.“

Sæunn segir að hún hafi ekki 
aðeins haft ánægju af því að spila á 
hátíðinni heldur ekki síður að fara 
á aðra viðburði. „Ég reyndi svona að 

ná helstu tónleikunum enda kem 
ég ekki heim það oft. Það er gaman 
fyrir mig að heyra svona aðeins 
hvað er að gerast. Ég reyni að hlusta 
á Sinfóníuhljómsveit Íslands á RÚV 
á fimmtudagskvöldum eins og ég get 
og það er ljómandi. En þess vegna 
var sérstaklega gaman fyrir mig að 
fá að heyra alla þessa íslensku tón-
list í íslenskum flutningi.“

Alltaf sérstakt
Á sunnudaginn verður Sæunn með 
tónleika í röðinni Sígildir sunnu-
dagar í Norðurljósum Hörpu ásamt 
Angelu Draghicescu píanóleikara. 
Sæunn segir að óneitanlega verði 
þessir tónleikar gjörólíkir því sem 
hún hafi verið að gera í Los Angeles 
fyrir skömmu. „Þetta er aðeins öðru-
vísi en í LA þar sem ég var að spila 
nýjan sellókonsert eftir Pál Ragnar 
Pálsson. Að þessu sinni eru þetta 
hefðbundnari tónleikar, selló og 
píanó, með Beethoven og förum 
svo meira inn í bæði ameríska tón-
list með verki eftir William Bol-
com sem við höfum báðar verið að 
vinna með í Bandaríkjunum en við 
spiluðum þetta einmitt í Carnegy 
Hall. Svo erum við með verk bæði 
frá Rúmeníu og Íslandi, Jón Nordal 
og svona hitt og þetta skemmtilegt.“

Sæunn er spennt fyrir tónleikun-
um og segir að það sé alltaf gaman 
að koma heim og spila. „Já, þetta 
er alltaf heim og þetta er alltaf sér-
stakt. Það er aldrei eins og að spila 
einhvers staðar annars staðar. Það 
eru alltaf aðeins fleiri fiðrildi í mér 
þegar ég er að fara að spila hérna 
heima en á sama tíma er það alltaf 
miklu skemmtilegra.“

MAÐUR FINNUR 
TILFINNINGUNA 

ÞEGAR ÞETTA ER EINS OG 
ÞAÐ Á AÐ VERA OG MAÐUR 
ÞJÁLFAR ÞETTA. ÞJÁLFAR 
BÆÐI HVERNIG ER AÐ VERA 
INNI Í TÓNLISTINNI OG 
HVERNIG ER AÐ VERA ÞAÐ 
EKKI. ÞETTA ÞARF MAÐUR 
AÐ ÞJÁLFA MARKVISST TIL 
ÞESS AÐ KOMAST INN Í 
TÓNLISTINA OG GETA 
GLEYMT SÉR Í HENNI.
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Laus störf við Borgarholtsskóla haust 2017
Borgarholtsskóli auglýsir eftir framhaldsskólakennurum til kennslu í eftirtöldum námsgreinum:

•	 Stærðfræði,	efri	áfangar	(heil	staða)
•	 Viðskiptagreinar	(allt	að	75%	staða,	afleysing	til	vors	2018)
•	 Sérkennari	á	starfsbraut	(heil	staða,	afleysing	til	áramóta)

Ráðning	og	kjör:	Umsækjendur	hafi	háskólapróf	í	viðkomandi	greinum	ásamt	kennsluréttindum	í	fram-
haldsskóla.	Laun	eru	í	samræmi	við	kjarasamning	KÍ	og	stofnanasamning	Borgarholtsskóla.	
Að	auki	eru	þessar	stöður	lausar:

•	 Náms-	og	starfsráðgjafi	(heil	staða,	afleysing	til	1.	feb.	2018)
•	 Stuðningsfulltrúi	(heil	staða,	afleysing	til	vors	2018)

Laun	eru	í	samræmi	við	kjarasamning	viðkomandi	stéttarfélaga	og	stofnanasamning	Borgarholtsskóla.

Umsækjendur	um	ofannefnd	störf	greini	í	umsókn	frá	menntun,	fyrri	störfum	og	öðru	því	sem	telja	má	að	
skipti	máli.

Jafnt	konur	og	karlar	eru	hvött	til	að	sækja	um	störfin.

Sakavottorð	fylgi	umsókn.

Á	heimasíðu	skólans,	www.bhs.is,	eru	upplýsingar	um	skólann	og	starfsemi	hans.	

Upplýsingar	um	kennarastarf	í	stærðfræði	og	viðskiptagreinum	veitir	Anton	Már	Gylfason,	kennslustjóri,	
s.	820	8892,	anton@bhs.is.

Upplýsingar	um	kennarastarf	á	starfsbraut	og	starf	stuðningsfulltrúa	veitir	Hrönn	Harðardóttir,	kennslust-
jóri,	s.	864	1138,	hronn@bhs.is.

Upplýsingar	um	starf	náms-	og	starfsráðgjafa	veitir	Kristín	Birna	Jónasdóttir,	s.	867	3410,	kristin@bhs.is.
Umsóknir	ásamt	fylgigögnum	sendist	í	tölvupósti	til	Ársæls	Guðmundssonar,	skólameistara,	arsaell@bhs.
is,	fyrir	15.	maí	2017.

Skólameistari

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli sem leggur áherslu á Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli sem leggur áherslu á 
að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, 
iðnnámi og starfsnámi. Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.iðnnámi og starfsnámi. Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.

Síðustu Tíbrártónleikar vetrarins 
verða á morgun, sunnudag, klukk-verða á morgun, sunnudag, klukk-verða á morgun, sunnudag, klukk
an 14 í Salnum. Þá leggur klarínett-an 14 í Salnum. Þá leggur klarínett-an 14 í Salnum. Þá leggur klarínett
leikarinn Rúnar Óskarsson í það 
þrekvirki að flytja öll fjögur verk 
Johannesar Brahms sem hann 
samdi fyrir klarínett. Tvær sónötur 
fyrir klarínett og píanó, eitt tríó 
fyrir klarínett, píanó og selló og 
kvintett fyrir klarínett og strengja-
kvartett. 

„Þetta eru allt stór verk en þau 
eru góð,“ segir Rúnar og nefnir því 
til sönnunar að hann hafi spilað þau 
öðru hvoru í allan vetur til undir-

búnings tónleikunum og alltaf þótt 
þau skemmtileg. 

Áður en Brahms samdi verkin í 
lok nítjándu aldar fyrir klarínett-
leikarann Richard Mühlfeld, hafði 
hann tilkynnt að hann væri hættur 
að semja tónlist, að sögn Rúnars. 
„Fyrirmyndir Brahms voru fáar 
og stórar klarínettsónötur eigin-

lega ekki til, þannig að hann varð 
frumkvöðull og það er dásamlegt 
að honum skyldi takast svona vel 
upp,“ segir hann og tekur fram að 
Sigurður I. Snorrason klarínett-
leikari muni fræða tónleikagesti um 
tónskáldið og tilurð verkanna.

Rúnar segir klarínettleikara þakk-Rúnar segir klarínettleikara þakk-Rúnar segir klarínettleikara þakk
láta fyrir að Brahms náði að kynn-
ast Mühlfeld. „Auðvitað væri rosa 
gaman ef hann hefði gert konsert 
fyrir heila hljómsveit og klarínett, 
svona ef maður vill væla mikið!“ 
segir hann glaðlega. 
gun@frettabladid.is

Allt stór verk en þau eru góð

Sigurður Bjarki Gunnarsson, Geirþrúður Ása Guðjónsdóttir, Helga Bryndís 
Magnúsdóttir, Þórunn Ósk Marinósdóttir og Una Sveinbjarnardóttir auk 
Rúnars Óskarssonar sem verður í aðalhlutverki.

Tryggvi Ólafsson myndlistarmaður 
opnar sýningu á grafíkverkum á 
Mokka við Skólavörðustíg mánu-
daginn 1. maí næstkomandi. Tryggvi 
vann lengst af að list sinni í Dan-
mörku þar sem hann bjó í rúm 40 
ár. Hann hefur sýnt víða um heim 
og sneri sér snemma að popplist 
þar sem hann nýtir sér efni og form 
bæði frá fortíð og nútíð. Það er mik-bæði frá fortíð og nútíð. Það er mik-bæði frá fortíð og nútíð. Það er mik
ill skáldskapur í verkum Tryggva, 
þau eru póetísk, djörf og mjög per-
sónuleg.

Tryggvi segir að hann hafi verið að 
vinna við að búa til litógrafíur eftir að 
hann lenti í slysi árið 2007. „Ég lærði 
á sínum tíma að búa til litógrafíur og 
það kemur mér til góða núna af því að 
ég get ekki málað lengur. Ég hef verið 
að vinna að þessu síðan 2013 þegar ég 
fékk hjálp góðra manna, svona dags-
daglega þar sem ég er með aðstöðu 
að Droplaugarstöðum. Þetta er svona 
eins og lítil vinnustofa. Á sýningunni 
á Mokka er ég að sýna svona blandað 
úrval af þessu en þetta er bara lítil 
sýning.“

Tryggvi er þekktastur fyrir mál-
verkin og hann segir að líkast til hafi 
þau verið orðin á þriðja þúsundið á 
sínum tíma. „Ég kannaði þetta árið 
2000 þegar ég varð sextugur en þurfti 
svo að stoppa árið 2007 en þá gerði 
ég djöfulinn ekki neitt nema eitthvert 
fúsk þangað til ég komst aftur í gang 
og fór að gera litógrafíuna.

Þetta er reyndar allt orðið stafrænt 
og breytt. Það er svo margt sem á að 
vera svo einfalt en er orðið af völdum 
tækninnar helmingi flóknara. Í dag 
getur maður ekki haft tvær rollur 
nema að maður eigi tölvu. Í gamla 
daga gat maður blandað liti í dós en 
núna þarf að blanda þetta allt öðru-
vísi. Prentarinn talar um númer en 
ekki liti en ef maður lítur til himins þá 
sér maður lit en ekki númer. Litirnir 
eru fyrir augun og þetta er sjónrænn 
miðill.

En ég hef óskaplega gaman af því 
að geta fengið að vinna í friði. Það er 
mitt líf því ég hef verið að því síðan að 
ég var barn.“ – mg

Litir – ekki númer

Ein af myndum Tryggva á sýningunni 
á Mokka.

Tryggvi Ólafsson myndlistarmaður.

RÚNAR SEGIR KLARÍNETT-
LEIKARA ÞAKKLÁTA  FYRIR AÐ
BRAHMS NÁÐI AÐ KYNNAST 
MÜHLFELD. 

M E N N I N G ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð 51L A U G A R D A G U R   2 9 .  A P R Í L  2 0 1 7



Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

29. APRÍL 
Tónlist
Hvað?  Tónleikar nemenda Lista-
háskóla Íslands
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hallgrímskirkju
Þriðju tónleikar nemenda Listahá-
skóla Íslands á þessu skólaári verða 
í Hallgrímskirkju laugardaginn 
29. apríl kl. 12 og er efnisskráin mjög 
fjölbreytt og glæsileg. Alls koma 
16 nemendur fram sem einleikarar 
og einsöngvarar og verður leikið 
á Klais-orgel Hallgrímskirkju og 
Bösendorfer-flygilinn auk þess sem 
2 hornleikarar leika með í kantötu 

eftir J.S. Bach og Kór nemenda Lista-
háskólans syngur verk eftir Rach-
maninoff, Knut Nystedt, Hafliða 
Hallgrímsson og Hjálmar H. 
Ragnarsson.

Hvað?  Pallaball á 
Nesinu
Hvenær?  23.30
Hvar?  Hertz-höll-
inni
Ball með hinum 
eina sanna Palla.

Hvað?  Karlakór 
Grafarvogs – 
tónleikar
Hvenær?  13.00
Hvar?  Bókasafn-
inu í Spönginni, 
Grafarvogi

Hvað?  Tvennir 
tónleikar á vegum 
Allegro Suzuki tón-
listarskóla á Barnamenn-
ingarhátíð
Hvenær?  12.30
Hvar?  Hörpu
Ásta Dóra Finnsdóttir heldur píanó-
tónleika og klukkan 14.00 verða 
uppskerutónleikar Allegro á sama 
stað. Þar koma fram nemendur 
skólans á píanó og fiðlu og leika 

Palli verður á Nesinu í kvöld. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

fjölbreytta 
efnisskrá, bæði í einleik og sam-
leik. Meðal annars koma þar fram 
strengjasamspilshópar og sýna upp-
skeru vetrarins. Nemendurnir eru 
á aldrinum 5-14 ára. Hvorir tveggja 
tónleikarnir eru öllum opnir og 
aðgangur ókeypis.

Viðburðir
Hvað?  Barnamenningarhátíð í Kópa-
vogi
Hvenær?  13.00
Hvar?  Menningarhúsunum, Kópavogi
Menningarhúsin í Kópavogi bjóða 
fjölskyldum til nokkurs konar upp-
skeru á lokadegi Barnamenningar-
hátíðar í Kópavogi. Ljóðasmiðja, 
þjóðlagatónleikar með Möggu Stínu 
og Smáraskólakrökkum, trommu-
kennsla, listsmiðja og selfie með 
útsel eru á dagskrá frá 13-17.

Hvað?  Dragkeppni Hin – Hinsegin 
Norðurland
Hvenær?  18.00
Hvar?  Rósenborg, Skólastíg 2, 
Akureyri
Laugardaginn 29. apríl verður 
hin árlega keppni Hin – Hinsegin 
Norðurland í Dragi. Undanfarin ár 
hefur Hin – Hinsegin Norðurland 

staðið fyrir dragkeppni 
og í ár eru skráðir 

12 keppendur og 
enn er opið fyrir 
skráningu.

Hvað?  Fjöl-
skyldudagur í 
Gróttu
Hvenær?  13.30
Hvar?  Gróttu-
vita
Gróttuviti lifnar 
við á laugardag-

inn þegar fjörleg 
Balkantónlist 

mun hljóma 
innan veggja hans 

og klifurmeistarar 
leika listir sínar utan á 

honum. Tilefnið er hinn 
árlegi Fjölskyldudagur í 

Gróttu, en þá er Gróttuviti, 
sem er eitt helsta kennileiti og 

stolt bæjarbúa á Seltjarnarnesi, 
opinn og gestum og gangandi boðið 
að þræða sig upp stigann í vitanum 
og njóta hins óviðjafnanlega útsýnis 
þegar efsta þrepi er náð. Dagskráin 
er afar fjölbreytt og sniðin að öllum 
aldurshópum. Meðal annars má 
nefna útijóga, opnun á hönnunar-
sýningunni Flæði, einstaka tónleika 
Valgeirs Guðjónssonar, rannsóknar-
setur sjávarlífvera fyrir börn, nikku-
spil undir berum himni, flugdreka-
smiðju, andlitsmálun, og vöfflukaffi.

Hvað?  Opnun sýningarinnar Opnun
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kling & Bang, Marshallhúsinu, 
Grandagarði
Eins og heiti sýningarinnar gefur til 
kynna veitir hún okkur áhorfendum 
innsýn í heim samtímalistar. Mynd-
listarmennirnir tólf sem hér sýna 
saman eru fæddir á árunum 1956-80 
og eiga það sameiginlegt að hafa 
náð að móta feril sinn árum saman. 
Verk þeirra hafa ýmist orðið til í 
frjálsum tilraunum eða hnitmiðaðri 
rannsóknarvinnu, þau endurspegla 
ólík hugðarefni og aðferðir og þeim 
er komið á framfæri í fjölbreyttum 
miðlum. Um leið og verkin draga 
okkur til sín og inn í hugarheim höf-
unda sinna, beina þau sjónum til 
baka því myndlistin speglar okkur 
sjálf sem áhorfendur og opnar ver-
öldina alla.

Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

30. APRÍL 
Tónlist
Hvað?  Stórsveitamaraþon í Hörpu
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hörpu
Stórsveit Reykjavíkur stendur 
fyrir árlegu Stórsveitamaraþoni á 
Alþjóðlega jazzdeginum, sunnu-
daginn 30. apríl kl. 12-17.30 í Flóa, 
Hörpu (fyrir aftan veitingastaðinn 
Smurstöðina á jarðhæð). Að vanda 
býður Stórsveitin til sín yngri og 
eldri stórsveitum landsins og leikur 
hver hljómsveit í u.þ.b. 30 mínútur.

Hvað?  Karlakór Grafarvogs – tón-
leikar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Grafarvogskirkju
Kórinn er þekktur fyrir létta og 
skemmtilega dagskrá og má finna 
þar Johnny Cash og Skriðjökla í 
bland við perlur íslenskra sönglaga 
í léttari kantinum. Stjórnandi er Íris 
Erlingsdóttir.

Hvað?  Síðasta Tómasarmessan
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðholtskirkju
Þema messunnar nk. sunnudag 
verður: „Hjálparinn kemur til þín“. 
Sr. Ragnar Gunnarsson, kristniboði, 
prédikar og Þorvaldur Halldórsson 
leiðir tónlistina ásamt sönghópi.

Hvað?  Landsmót barnakóra
Hvenær?  13.30
Hvar?  Grafarvogskirkju
Helgina 28.-30. apríl verður Lands-
mót barnakóra í Grafarvogskirkju. 
380 söngvarar úr 5.-10. bekk alls 
staðar að af landinu munu taka þátt 
í smiðjum og æfingabúðum en her-
legheitin enda svo á sunnudaginn 
kl. 13.30 með tónleikum þar sem 
afrakstur helgarinnar verður fluttur 
og m.a. verður frumflutt verk eftir 

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Eisheimat 18:00
Souvenir 18:00
I, Daniel Blake     18:00
Mama Mia Sing along sýning 20:00
Spólað yfir hafið 20:00
No Man’s Land- National Theatre Live 20:00
Welcome to Norway 22:30
The Sea Of Trees 22:00

ÁLFABAKKA
GUARDIANS OF GALAXY 2 2D KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
GUARDIANS OF GALAXY 2 3D KL. 3 - 6 - 9
GUARDIANS OF GALAXY 2 VIP KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
UNFORGETTABLE KL. 8 - 10:10
FAST AND FURIOUS 8 KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
GOING IN STYLE KL. 5:50 - 8 
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 2:30 - 5:30
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 1:50
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 3:40

EGILSHÖLL
GUARDIANS OF GALAXY 2 2D KL. 1:10 - 4 - 7 - 10
GUARDIANS OF GALAXY 2 3D KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
THE SHACK KL. 5:20
GOING IN STYLE KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 2 - 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

����
SAN FRANCISCO CHRONICLE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

����
TIME

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
LIFE OF PI OG THE BLIND SIDE

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

KEFLAVÍK

AKUREYRI

GUARDIANS OF GALAXY 2 2D   KL. 1 - 2 - 4:50 - 7:40 - 10:30
GUARDIANS OF GALAXY 2 3D KL. 3:10 - 6 - 9
UNFORGETTABLE KL. 10:10
FAST AND FURIOUS 8 KL. 7:40 - 10:30
GOING IN STYLE KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 2 - 5
STUBBUR STJÓRI ÍSL TAL KL. 1 - 3:40
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 5:50

GUARDIANS OF GALAXY 2 2D KL. 2 - 4 - 10
GUARDIANS OF GALAXY 2 3D KL. 5 - 8 - 10:50
FAST AND FURIOUS 8 KL. 7:20
DÝRIN Í HÁLSASKÓGI ÍSL TAL KL. 2

GUARDIANS OF GALAXY 2 2D KL. 2 - 4:40 - 10:10
GUARDIANS OF GALAXY 2 3D KL. 5 - 8 - 10:50
BEAUTY AND BEAST KL. 2
GOING IN STYLE KL. 8KEYPTU BÍÓMIÐANN

 Í SAMBÍÓ APPINU

KEYPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Chris
Pratt

Zoe
Saldana

Dave
Bautista

Vin
Diesel

Bradley
Cooper

Kurt
Russell

����
TOTAL FILM

����
THE PLAYLIST

����
USA TODAY

����
EMPIRE

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950

SÝND KL. 1:50

SÝND KL. 2 SÝND KL. 2

SÝND Í 2D SÝND Í 2D

SÝND
Í 2D

Ódýrt í bíó
Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝNINGARTÍMA ER AÐ FINNA INNÁ LAUGARÁSBÍÓ.IS
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Sýningin 
Opnun opnar 
í Marshallhús-
inu á laugar-
daginn. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Báru Grímsdóttur við texta Ragnars 
Inga Aðalsteinssonar, „Jörðin, hún 
er móðir okkar“. Þráinn Árni Bald-
vinsson, gítarleikari Skálmaldar, 
verður með Skálmaldarsmiðju 
og að auki vinna krakkarnir með 
afríska tónlist og íslensk popp- og 
þjóðlög. Tónleikarnir á sunnu-
daginn í Grafarvogskirkju kl.13.30 
eru öllum opnir.

Viðburðir
Hvað?  Skapað, skrifað og smakkað!
Hvenær?  13.00
Hvar?  Kex hosteli, Skúlagötu
Bókaútgáfan Salka blæs til alls-
herjar húllumhæs á Kex hosteli 
sunnudaginn 30. apríl frá 13-15. 
Eva Rún Þorgeirsdóttir, höfundur 
Lukku og hugmyndavélarinnar, 
stýrir ritsmiðju þar sem börnum 
gefst kostur á að skrifa sína eigin 
sögu. Myndhöfundar barnabóka 
Sölku verða til taks og aðstoða við 
myndskreytingu sagnanna. Syst-
urnar síkátu Snuðra og Tuðra verða 
á staðnum og flytja stutta leikþætti 
sem börnin taka þátt í. Bolla-
kökur sem börnin fá að skreyta (og 
borða) sjálf verða á boðstólum og 
haldin verður sýning á myndum úr 

bókinni um Rúnar góða. Blöðrur 
og plaköt fyrir káta krakka og að 
sjálfsögðu heitt á könnunni fyrir 
fullorðna fólkið! Allir velkomnir og 
krakkar á öllum aldri ættu að finna 
sér eitthvað við hæfi.

Hvað?  Hin árlega kirkjureið í Selja-
kirkju
Hvenær?  14.00
Hvar?  Seljakirkju
Hin árlega kirkjureið hestafólks á 
höfuðborgarsvæðinu verður sunnu-
daginn 7. maí. Riðið verður til Selja-
kirkju, þar sem tekið verður á móti 
hestum í trygga rétt og gæslu. Guðs-
þjónustan hefst kl. 14. Sr. Valgeir 
Ástráðsson predikar. Brokkkórinn 
syngur og leiðir söng undir stjórn 
Magnúsar Kjartanssonar.

Hvað?  Tangó praktika Tangóævin-
týrafélagsins
Hvenær?  17.15
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svanhildur Vals er dj kvöldsins 
auk þess að sjá um leiðsögn í arg-
entínskum tangó. Aðgangseyrir er 
700 krónur.

Hvað?  Víetnam, þjóðfrelsisbarátt-
an og samstaðan: Díalektísk messa
Hvenær?  11.00

Hvar?  Friðarhúsinu, Njálsgötu
Sunnudaginn 30. apríl, heldur Día-
Mat – félag um díalektíska efnis-
hyggju díalektíska messu í tilefni 
af því að 42 ár verða liðin frá því 
að Víetnamar hröktu Bandaríkja-
her af höndum sér, frelsuðu Saigon 
og hrósuðu sigri í þjóðfrelsisstríði 
sínu. Af því tilefni ætlar Sveinn 
Rúnar Hauksson læknir að segja frá 
Víetnamnefndinni og samstöðu-
baráttunni með Víetnam, sem 
hann var í forystu fyrir á sínum 
tíma.

Hvað?  Háfleyga – hraðskreiða og 
frúin í Hamborg
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hannesarholti, Grundarstíg
Spunaferðalag um heima og geima 
á Barnamenningarhátíð. Háfleyga 
– Hraðskreiða er ævintýralegt fara-
tæki sem ferðast um allan heim, 
kafar í höfin og svífur um geiminn 
og lendir nú í Hannesarholti til að 
taka börnin með í ferðalag. Börnin 
stíga um borð í Hannesarholti og 
spinna saman ævintýralegt ferða-
lag um heima og geima. Þórdís Lilja 
Samsonardóttir situr við stýrið á 
spunafarartækinu. Allir velkomnir 
og aðgangur ókeypis.

Kynning í Lyfjum & heilsu, Kringlunni.
20% afsláttur af Skyn Iceland út sunnudag.

Kaupauki fylgir með ef verslað 
er fyrir meira en 6.900 krónur.

Allir sjóðfélagar, fulltrúar launagreiðenda og fulltrúar
viðkomandi sté�arfélaga eiga ré� til fundarsetu og 
hafa málfrelsi og tillöguré�.

Kópavogi, 6. apríl 2017
Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar

Ársfundur 2017

Yfirlit yfir a�omu ársins 2016

Í stjórn sjóðsins sitja
Gunnlaugur Júlíusson, formaður stjórnar, Ása Richardsdó�ir,
Helga Elínborg Jónsdó�ir, Kristinn Sverrisson, Jón Júlíusson

Framkvæmdastjóri er Gerður Guðjónsdó�ir.

Efnahagsreikningur (í milljónum kr.)  2016 2015
Eignarhlutir í félögum og sjóðum  987 917
Skuldabréf   3.237 3.309
Bundnar bankainnistæður  1 40
Kröfur  56 84
Handbært fé  112 26
Skuldir   -15 -10  __________ __________
Hrein eign til greiðslu lífeyris  4.378 4.366

Breyting á hreinni eign (í milljónum kr.)    
Iðgjöld  322 255
Lífeyrir   -437 -336
Hreinar �árfestingatekjur  124 389
Rekstrarkostnaður  -28 -26
Aðrar tekjur    30 28  __________ __________
Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris   11 310
Hrein eign frá fyrra ári   4.366 4.056  __________ __________
Hrein eign til greiðslu lífeyris  4.378 4.366

Kennitölur    
Nafnávöxtun  2,2% 9,2%
Hrein raunávöxtun   0,1% 7,1%
Raunávöxtun (5 ára meðaltal)  4,9% 4,9%
Raunávöxtun (10 ára meðaltal)  1,9% 2,8%
Hrein eign umfram heildarskuldbindingar  -3,6% 0,5%
Virkir sjóðfélagar  92 102
Fjöldi lífeyrisþega  308 285

Starfsemi sjóðsins á árinu     
Starfsemi sjóðsins var með hefðbundnum hæ�i. Hrein eign til greiðslu 
lífeyris nam 4.378 m.kr. í árslok 2016 en raunávöxtun sjóðsins nam 
0,1%. Á árinu 2016 greiddu 92 sjóðfélagar iðgjöld til sjóðsins en 886 
sjóðfélagar eiga ré�indi í sjóðnum. Að meðaltali fengu 308 einstaklingar 
greiddan lífeyri frá sjóðnum á árinu 2016 og nam hann um 437 m.kr. 
Rekstrarkostnaður sjóðsins var um 28 m.kr., sem jafngildir 0,6% af 
meðalstöðu eigna. Enginn starfsmaður var á launaskrá hjá sjóðnum, en 
Brú lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga hefur frá 1. apríl 2010 
annast rekstur sjóðsins. 
Tryggingafræðileg ú�ekt sem miðar við árslok 2016 sýnir að heildar-
staða sjóðsins var neikvæð um 7.821 m.kr. sé ekki hor¬ til hlutdeildar 
launagreiðenda í greiddum lífeyri.

Sjóðfélagar     
Á árinu 1998 var sjóðnum lokað fyrir nýjum sjóðfélögum. Aðeins þeim 
sem greiddu til sjóðsins á þeim tíma er heimilt að greiða áfram til hans, 
enda hafi iðgjald verið grei� til sjóðsins óslitið frá þeim tíma. Þe�a eru 
þeir sem greiddu iðgjöld vegna starfa hjá  Kópavogsbæ, stofnunum 
bæjarins, sjálfseigna- stofnunum eða félögum skráse�um í Kópavogi 
sem bæjarfélagið á aðild að og voru iðgjaldaskyldir til sjóðsins.   
 Samþykktir sjóðsins gera ekki ráð fyrir að iðgjöld til hans og ávöxtun 
þeirra dugi fyrir lífeyrisgreiðslum.     
Bæjarsjóður og aðrir launagreiðendur greiða tiltekinn hundraðshluta 
lífeyris samkvæmt ákvörðun  bæjarstjórnar að fenginni umsögn 
sjóðstjórnar og tryggingastærðfræðings.
Ársreikning LSK 2016 er hægt að finna í heild sinni á li°ru.is/lsk.

Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Kópavogsbæjar 
verður haldinn þriðjudaginn 16. maí kl. 12.00 í húsakynnum 
Brúar lífeyrissjóðs, Sigtúni 42, 2. hæð, Reykjavík.

Dagskrá
1.  Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2.  Breytingar á samþykktum
3.  Önnur mál löglega upp borin

Lífeyrissjóður
starfsmanna Kópavogsbæjar
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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

KRAKKASTÖÐIN

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Doddi litli og Eyrnastór
07.55 Doddi litli og Eyrnastór
08.10 Með afa
08.20 Nilli Hólmgeirsson
08.35 K3
08.45 Tindur
08.55 Stóri og litli
09.05 Mæja bý�uga
09.20 Elías
09.30 Víkingurinn Viggó
09.45 Kalli kanína og félagar
10.10 Tommi og Jenni
10.35 Pingu
10.40 Ninja-skjaldbökurnar
11.05 Beware the Batman
12.20 Víglínan
13.05 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Bold and the Beautiful
14.05 Bold and the Beautiful
14.25 Bold and the Beautiful
14.55 Friends
15.20 Friends
15.40 Anger Management
16.05 Britain’s Got Talent
17.20 Falleg íslensk heimili 
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 So You Think You Can Dance
20.35 Love and Friendship
22.20 Slow West Spennumynd 
frá 2015 um Jay, ungan Skota sem 
ferðast þvert y�r Bandaríkin í 
leit að Rose, konunni sem hann 
elskar. Á ferð sinni kynnist hann 
útlaganum Silas sem slæst í för 
með honum sem leiðsögumaður. 
Jay veit ekki að Rose er e�irlýst 
og fé sett til höfuðs henni, lífs 
eða liðinni.
23.45 Everest
01.45 Camp X-Ray
03.40 Heroin: Cape Cod, USA
05.00 Crimes That Shook Britain
05.50 Kevin Can Wait
06.15 Sjáðu

15.35 Who Do You Think You Are?
16.20 Project Runway
17.05 Baby Daddy
17.30 2 Broke Girls
17.55 Mike & Molly
18.15 Anger Management
18.40 Modern Family
19.05 Curb Your Enthusiasm
19.40 Hell’s Kitchen
20.25 One Big Happy
20.50 Fresh o§ the Boat
21.15 Banshee
22.10 Enlisted
22.35 Bob’s Burgers
23.00 American Dad
23.25 Curb Your Enthusiasm
23.55 Hell’s Kitchen
00.35 One Big Happy
01.00 Fresh o§ the Boat
01.20 Banshee
02.15 Tónlist

07.30 Yogi Bear
08.55 Funny People
11.20 Song One
12.50 The Age of Adeline
14.45 Yogi Bear
16.10 Funny People
18.35 Song One
Ljúf ástarsaga frá árinu 2014 með 
Anne Hathaway í aðalhlutverki. 
Myndin �allar um unga konu, 
Franny, sem getur vart á heilli sér 
tekið þegar bróðir hennar, Henry, 
fellur í dá. Fljótlega hittir hún 
tónlistarmanninn James Forester, 
en hann var í miklu uppáhaldi hjá 
Henry og í raun átrúnaðargoð 
hans í tónlist. 
20.05 The Age of Adeline
22.00 You, Me and Dupree
23.50 Child 44
02.05 The Kids are Alright
03.55 You, Me and Dupree

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
10.13 Flink
10.15 Skólahreysti
11.45 Útsvar
12.55 Ungdómurinn vestanhafs
13.50 Emilíana Torrini og Sinfó
15.40 Sumé: Grænlensk rokk- Sumé: Grænlensk rokk- Sumé: Grænlensk rokk
bylting
16.55 Framapot
17.20 Unglingsskepnan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkafréttir vikunnar
18.15 Reikningur
18.30 Saga af strák
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Alla leið
21.05 What We Did on Our 
Holiday
22.40 Stóri vinningurinn
00.05 Ást

08.00 America’s Funniest Home 
Videos
08.20 King of Queens
08.45 King of Queens
09.05 How I Met Your Mother
09.30 How I Met Your Mother
09.50 Odd Mom Out
10.15 30 Rock
10.35 Black-ish
11.00 Dr. Phil
11.40 Dr. Phil
12.25 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
13.05 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
13.50 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
14.30 The Voice USA
16.00 The Bachelorette
17.30 King of Queens
17.55 Arrested Development
18.20 How I Met Your Mother
18.45 The Biggest Loser
20.15 The Voice USA
21.00 Hobbit: The Desolation of 
Smaug 
23.45 The American

08.55 Volunteers of America 
Texas Shoot
11.55 Golµng World 2017
12.45 Zurich Classic of New 
Orleans
15.45 Golµng World 2017
16.35 Inside the PGA Tour 2017
17.00 Zurich Classic of New 
Orleans
22.00 Champions Tour Highlights 
2017
22.55 PGA Highlights 2017
23.50 Volunteers of America 
Texas Shoot

07.00 Pepsi-mörk kvenna 2017
07.50 Pepsi-deildin 2017 - Upp-
hitun
09.35 Man. City - Man. United
11.20 Cardi§ - Newcastle
13.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2016/2017
13.25 Borussia Dortmund - Köln
15.35 Domino’s-körfuboltakvöld 
2016/2017
16.25 Wolfsburg - Bayern 
München
18.40 Espanyol - Barcelona
20.50 Real Madrid - Valencia
22.30 Stoke City - West Ham 
United
00.10 Southampton - Hull City

08.00 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2016/2017
08.25 Premier League Preview 
2016/2017
08.55 Formúla 1 2017 - Æµng
10.00 Ke�avík - Snæfell
11.50 Formúla 1 2017 - Tímataka
13.40 Pepsi-mörk kvenna 2017
14.30 Pepsi-deildin 2017 - Upp-
hitun
16.20 Crystal Palace - Burnley
18.30 NBA 2016/2017 - Playo§ 
Games
20.20 WBA - Leicester City
22.00 Sunderland - Bournemouth
23.40 UFC Unleashed 2017
00.25 Wolfsburg - Bayern 
München

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveins
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Víkingurinn Viggó
09.11 Zigby
09.25 Stóri og Litli
09.38 Brunabílarnir
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar 

frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveins
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Víkingurinn Viggó
13.11 Zigby
13.25 Stóri og Litli
13.38 Brunabílarnir
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar 

frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveins
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur 

og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Víkingurinn Viggó
17.11 Zigby
17.25 Stóri og Litli
17.38 Brunabílarnir
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar 

frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Coraline

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 29. apríl

Burnley

16:20

Crystal Palace

Swansea

10:50

Man. Utd

Chelsea

12:55

Everton

Sunnudagur 30. apríl

Liverpool

18:50

Watford

Man. City

12:55

Middlesbrough

Arsenal

15:20

Tottenham

#enski365#PL

Laugardagur 29. apríl

#CRYBUR

#MUNSWA

#EVECHE

#WATLIV

#MIDMCI

#TOTARS

Mánudagur 1. maí

365.ISSÍMI 1817
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Á BYLGJUNNI
SPRENGISANDUR
KRISTJÁN KRISTJÁNSSON TEKUR Á MÓTI GÓÐUM GESTUM Á SPRENGISANDI.
KRAFTMIKIL UMRÆÐA UM PÓLITÍKINA OG LANDSMÁLIN.

MILLI KL. 10:00   12:00SUNNUDAG



Sunnudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

BÍÓSTÖÐIN

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

KRAKKASTÖÐIN

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar kl.
8.24, 12.24 og 
16.24

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

STÖÐ 2 SPORT 

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Ævintýraferðin 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.05 Doddi litli og Eyrnastór 
08.20 Mæja bý�uga 
08.35 Zigby 
08.45 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Heiða 
09.25 Kormákur 
09.35 Ninja-skjaldbökurnar 
10.00 Tommi og Jenni 
10.25 Kalli kanína og félagar 
10.50 Lína langsokkur 
11.15 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.25 Nágrannar 
13.50 Asíski draumurinn 
14.30 Friends 
14.55 Friends 
15.20 Brother vs. Brother 
16.05 Ísskápastríð 
16.40 Heimsókn 
17.05 Hið blómlega bú 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Britain’s Got Talent 
20.15 Falleg íslensk heimili. 
20.50 Broadchurch Þriðja og 
síðasta sería þessara magn-
þrungnu spennuþátta. Í þessari 
þáttaröð rannsaka lögreglufull-
trúarnir Alec Hardy og Ellie Miller 
alvarlegt kynferðisbrot. Fljótlega 
komast þau að því að stað-
setning árásarinnar og aðstæður 
þar í kring munu te�a rannsókn 
málsins. Ólafur Arnalds sér um 
tónlistina í þáttunum eins og í 
fyrri þáttaröðum. 
21.40 The Son 
22.25 60 Minutes 
23.10 NCIS 
23.50 The Path 
00.40 Wallander 
02.10 Rizzoli & Isles 
02.55 Vice 
03.30 Aquarius 
04.15 The Third Eye 
05.05 Falleg íslensk heimili 
05.35 Friends

15.55 Mayday: Disasters 
16.40 Comedians 
17.05 Last Man Standing 
17.30 Ground Floor 
17.55 The Goldbergs 
18.20 Mike & Molly 
18.40 Anger Management 
19.05 Curb Your Enthusiasm 
19.40 2 Broke Girls 
20.05 Modern Family 
20.30 Bob’s Burgers 
20.55 American Dad 
21.20 South Park 
21.45 The Mentalist 
22.30 Grimm 
23.15 Curb Your Enthusiasm 
23.45 2 Broke Girls 
00.10 Modern Family 
00.30 Bob’s Burgers 
00.55 American Dad 
01.15 South Park 
01.40 The Mentalist 
02.20 Tónlist

07.50 500 Days of Summer 
09.25 Seven Years in Tibet 
11.40 The Flinstones in Viva Rock 
13.15 Away & Back 
14.55 500 Days of Summer 
16.30 Seven Years in Tibet 
18.45 The Flinstones in Viva Rock 
20.20 Away & Back 
22.00 The Interview 
23.55 The Other Guys 
01.45 Kept Woman 
03.15 The Interview

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kioka 
07.07 Ævintýri Berta og Árna 
07.12 Lundaklettur 
07.19 Froskur og vinir hans 
07.26 Veistu hvað ég elska þig 
mikið 
07.38 Nellý og Nóra 
07.45 Sara og önd 
07.52 Hæ Sámur 
07.59 Mói 
08.12 Begga og Fress 
08.24 Kúlugúbbarnir 
08.47 Lautarferð með köku 
08.53 Klaufabárðarnir 
09.00 Disneystund 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.24 Sígildar teiknimyndir 
09.31 Gló magnaða 
09.53 Undraveröld Gúnda 
10.05 Letibjörn og læmingjarnir 
10.10 Krakkafréttir vikunnar 
10.25 Stúdíó A 
11.00 Silfrið 
12.10 Jörðin 
13.10 Saga þriggja borga – Vínar-
borg árið 1908 
14.00 Opnun 
14.35 Menningin 
15.00 Lónbúinn 
15.45 Stjarnan-Grótta 
17.50 Táknmálsfréttir 
17.55 Kóðinn – Saga tölvunnar 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Matur með Kiru 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.20 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni 
20.50 Viktoría 
22.05 Þetta reddast 
23.40 Indversku sumrin

08.00 America’s Funniest Home 
Videos 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Diµcult People 
10.15 The Mick 
10.35 The Oµce 
11.00 Dr. Phil 
11.40 Dr. Phil 
12.20 Dr. Phil 
13.00 The Tonight Show 
13.40 The Tonight Show 
14.20 The Voice USA 
15.05 The Biggest Loser 
16.30 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
16.55 Superstore 
17.20 Top Chef 
18.05 King of Queens 
18.30 Arrested Development 
18.55 How I Met Your Mother 
19.20 Top Gear. A-Z 
20.15 Chasing Life 
21.00 Law & Order: Special Vict-
ims Unit 
21.45 Billions 
22.30 House of Lies 
23.00 The Walking Dead 
23.45 The People v. O.J. Simpson: 
American Crime Story

08.00 Volunteers of America 
Texas Shoot 
11.05 Zurich Classic of New 
Orleans 
16.10 Gol¶ng World 2017 
17.00 Zurich Classic of New 
Orleans 
22.00 Arnold Palmer Invitational 
00.40 Volunteers of America 
Texas Shoot

07.45 Southampton - Hull City 
09.25 Sunderland - Bournemouth 
11.05 NBA 2016/2017 - Playo¸ 
Games 
12.55 Middlesbrough - Man-
chester City 
15.05 Pepsi-deildin 2017 - Upp-
hitun 
16.45 Pepsi-deild karla 2017 
19.05 Pepsi-deild karla 2017 
21.15 Manchester United - 
Swansea City 
22.55 Everton - Chelsea 
00.35 Domino’s-deild karla 
2016/2017 
02.15 Domino’s-körfuboltakvöld 
2016/2017

07.30 Stoke City - West Ham 
United 
09.10 WBA - Leicester City 
10.50 Manchester United - 
Swansea City 
12.55 Everton - Chelsea 
15.20 Tottenham Hotspur - Ars-
enal 
17.30 Pepsi-mörk kvenna 2017 
18.30 Domino’s-deild karla 
2016/2017 
21.05 Domino’s-körfuboltakvöld 
2016/2017 
21.45 Formúla 1 2017 - Keppni 
00.05 Pepsi-deild karla 2017 
01.45 Pepsi-deild karla 2017

07.00 Víkingurinn Viggó 
07.11 Zigby 
07.25 Stóri og Litli 
07.38 Brunabílarnir 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveins 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Víkingurinn Viggó 
11.11 Zigby 
11.25 Stóri og Litli 
11.38 Brunabílarnir 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Víkingurinn Viggó 
15.11 Zigby 
15.25 Stóri og Litli 
15.38 Brunabílarnir 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveins 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Skósveinarnir

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

Glæný sería af þessum magnþrungnu spennuþáttum þar sem 
Ellie Miller og Alec Hardy rannsaka nú alvarlegt og óhugnanlegt 
sakamál sem er ekki auðvelt viðureignar.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
SUNNUDAGUR

BROADCHURCH

FALLEG ÍSLENSK HEIMILI 
Skemmtilegur íslenskur þáttur þar sem sérfræðingarnir 
Guðlaug Jónsdóttir arkitekt, Helgi Ómarsson ljósmyndari og 
Þóra Margrét Baldvinsdóttir hönnunarráðgjafi fá það skemmti-
lega verkefni að skoða falleg íslensk heimili.

THE SON
Vandaðir og stórkostlegir þættir sem fjalla um blóðugt upphaf 
ofurveldisins sem Ameríka varð. Aðalhlutverk leikur Pierce 
Brosnan.

BRITAIN´S GOT TALENT
Glæný sería af einum vinsælasta skemmtiþætti heims í dag. 
Eins og fyrri daginn fer Simon Cowell fremstur í flokki ásamt 
úrvals dómurum og kynnum sem fara algerlega á kostum.

Pierce
Brosnan

James Franco og Seth Rogen 
fara hér á kostum í umdeildri 
og stórskemmtilegri 
spennumynd um fréttamenn á 
vinsælli slúðurfréttastöð. 

THE INTERVIEW 
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Bananasúkkulaði með lakkrís og bananafyllingu,
er það ekki svolítið bananað?



GLEÐILEGT SUMAR!

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Tilboðsverð

BÚTSÖG PCM 8, 1200W, Sagar mest 
60mm þykkt og 120mm breitt efni. 
Sögun 90° = 60x120 mm. Sögun 45° 
= 60x85 mm. Sérstök klemma heldur 
efninu föstu meðan sagað er.  
Með innbyggu ljósi og laser. Geirskurður 
48° til hægri og vinstri. Poki fyrir sag. 
Sagarblað 216 mm. Þyngd 7,9 kg.

19.995kr.
74862008 
Almennt verð: 27.995 kr.

40 x 11 cm, grill fast á hjólavagni, niðurfellanleg 
hliðarborð, kryddskú�a í hliðarborði, rafstýrður 
uppkveikjurofi, ljós í handfangi, álbakki fyrir fitu, 
gaskútagrind (hámark 5kg)                                     

69.995kr.
50650021    

GASGRILL  
Q3200 grátt, létt og meðfærilegt gasgrill, 6,35 
kW/h, 21.700 BTU, stór grillflötur, postulín-
glerungshúðaðar grillgrindur úr pottjárni, 
hitamælir í loki, 63x45 cm grillflötur, efri grind: 
40 x 11 cm, grill fast á hjólavagni, niðurfellanleg 

Tilboðsverð

GASGRILL
SPRING 300 gasgrill, 11,4 kW. Grillflötur er 
3x(21x43) cm, emileraðar grillgrindur, krómuð efri 
grind, 3 brennarar, hitamælir í loki.  
Svart eða kremað.

34.995kr.
50686930-1
Almennt verð: 49.995 kr.

30% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

GERÐU GÓÐ KAUP NÚNA!

Tilboðsverð

1.995kr.

20% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

161kr./lm.

169kr./lm. 25% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

Tilboðsverð

24.995kr.

+
Tilboðsverð

REIKNAÐU ÚT 
EFNISMAGN
í girðinguna og pallinn

VAXTALAUST 
LÁN
Klárum málið! 

38% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR  Á WWW.BYKO.IS

29% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

Við aðstoðum þig!

50650021    

30% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

FRÁBÆRT 
VERÐ!

Tilboðsverð

Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

3,05m

3,96m

4,26m

TRAMPOLIN 3,05 m.

20.995kr.
88040025 
Almennt verð frá: 29.995 kr.

TRAMPOLIN 3,96 m. 

29.395kr.
88040026 
Almennt verð frá: 41.995 kr.

TRAMPOLIN 4,26 m.

30.795kr.
88040032 
Almennt verð frá: 43.995 kr.

GERÐU GÓÐ KAUP NÚNA! 
SÉRFRÆÐINGAR SEGJA AÐ GÓÐA VEÐRIÐ SÉ AAALVEG AÐ KOMA*
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GLEÐILEGT SUMAR!

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Tilboðsverð

BÚTSÖG PCM 8, 1200W, Sagar mest 
60mm þykkt og 120mm breitt efni. 
Sögun 90° = 60x120 mm. Sögun 45° 
= 60x85 mm. Sérstök klemma heldur 
efninu föstu meðan sagað er.  
Með innbyggu ljósi og laser. Geirskurður 
48° til hægri og vinstri. Poki fyrir sag. 
Sagarblað 216 mm. Þyngd 7,9 kg.

19.995kr.
74862008 
Almennt verð: 27.995 kr.

Tilboðsverð

34.995kr.

30% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

OPIÐ 1.MAÍ
BREIDD OG GRANDI
11-17

Tilboðsverð

HERREGÅRD PALLAOLÍA XO 
Viðarvörnin er ætluð á gagnvarið efni, 
palla, girðingar og garðhúsgögn. Kemur  
í veg fyrir gráma og inniheldur sveppa- 
og mygluvarnarefni. Fæst í ljósbrúnu  
og glæru.

1.995kr.
80602501-2  
Almennt verð: 2.495kr. 20% 

AFSLÁTTUR
til 1. maí

FURA - AB GAGNVARIN 
27x95mm 4,5m og styttra.

161kr./lm.
0058324  
Almennt verð: 215 kr.

27x95mm 4,8m og lengra.

169kr./lm.
0058324  
Almennt verð: 225 kr.

25% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

Tilboðsverð

Almennt verð: 225 kr.Almennt verð: 225 kr.
AFSLÁTTUR

til 1. maíAlmennt verð: 225 kr.

HLEÐSLUBORVÉL GSR 10,8-2-LI. Létt 
skrúfvél með 2 gíra kerfi. Snúningshraði er 
0-350/1300 sn/mín. Hersla er allt að 30Nm
HERSLUVÉL GDR 10,8-LI. Öflug og nett 
hersluvél. Hersla er allt að 105 Nm. Skrúfar 
skrúfur frá 4-12mm. 2x2.0 Ah ra�löður fylg ja 
og hleðslutæki. Hluti af Clic&Go kerfinu frá 
BOSCH. Kemur í L-BOXX tösku.

24.995kr.
74874066  
Almennt verð: 39.995kr.

+
Tilboðsverð

REIKNAÐU ÚT 
EFNISMAGN
í girðinguna og pallinn

VAXTALAUST 
LÁN
Klárum málið! 

38% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR  Á WWW.BYKO.IS

29% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

Við aðstoðum þig!

30% 
AFSLÁTTUR

til 1. maí

FRÁBÆRT 
VERÐ!

Tilboðsverð3,05m

3,96m

4,26m

 

20.995kr.

 

29.395kr.

 

30.795kr.

GERÐU GÓÐ KAUP NÚNA! 
SÉRFRÆÐINGAR SEGJA AÐ GÓÐA VEÐRIÐ SÉ AAALVEG AÐ KOMA*
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Ferðir til Asíu  
í tísku hjá landsmönnum
Sólríkar strendur og framandi menning í Asíu virðist heilla marga 
Íslendinga þessa stundina ef marka má upplýsingar frá Dohop á 

Íslandi. Það hefur nefnilega orðið aukning upp á heil 200 prósent á 
bókuðum ferðum til áfangastaða í Asíu í gegnum Dohop.

V insældir áfanga-
staða í Asíu hafa 
aukist mikið, við 
erum að sjá um 
200% aukningu á 
bókuðum ferðum 

til Asíu miðað við seinasta ár,“ segir 
Armina Ilea hjá Dohop á Íslandi og 
tekur Bangkok, Balí og Tókíó sem 
dæmi um eftirsótta áfangastaði hjá 
landsmönnum.

Íslendingar eru greinilega 
sólgnir í að ferðast til 

Asíu og Arm-

ina varð greinilega vör við áhuga 
Íslendinga á Asíuferðum á dög-
unum þegar Dohop efndi til gjafa-
leiks. „Um 50.000 einstaklingar 
tóku þátt og flestir reyndu að vinna 
ferð til Asíu.“

Íslendingar sjúkir í sól
En Spánn er alltaf klassískur 
áfangastaður fyrir þá Íslendinga 
sem þrá almennilega sól í sumar-
fríinu sínu. „Það hefur verið afar 
mikill áhugi á ferðum til Spánar á 
þessu ári. Spænska eyjan Tenerife 

er einn vinsælasti áfanga-
staðurinn hjá lands-

m ö n n u m ,  v i n -
sældirnar stafa 

líklegast af því 
að þangað er 
flogið beint 
frá Keflavík-
urflugvelli 
og flugið er 
á viðráðan-
legu verði,“ 

ú t s k ý r i r 
Armina. Hún 

bætir við að 
Benidorm sé 

líka alltaf vin-

sæll áfangastaður hjá sólarsjúkum 
Íslendingum.

„Íslendingar kunna svo sannar-
lega að meta sólina og sjóinn sinn 
þegar kemur að sumarfríi. Og það 
eru margir áfangastaðir sem hafa 
upp á sól og sjó að bjóða sem eiga 
það til að gleymast,“ segir Armina. 
Spurð nánar út í áfangastaði sem 
hún mælir með að landsmenn 
kynni sér nefnir hún Casablanca 
í Marokkó sem dæmi en einnig 
Marseille í Frakklandi og Lissa-
bon í Portúgal. „Þetta eru staðir 
sem eiga það til að gleymast hjá 
Íslendingum og þetta er fínt fyrir 
þá sem vilja smá tilbreytingu frá 
vinsælustu áfangastöðunum.“ 
gudnyhronn@365.is

ÍSLENDINGAR KUNNA 
SVO SANNARLEGA AÐ 

META SÓLINA OG SJÓINN SINN 
ÞEGAR KEMUR AÐ SUMARFRÍI.
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Ertu í framkvæmdahug? 
Skoðaðu landsins mesta 
úrval af hellum og 
garðeiningum.

GLEÐILEGT SUMAR 
á góðri innkeyrslu og fallegri verönd

bmvalla.is

Tvinnar saman stílhreinar 

útlínur og �ölbreytta 

litamöguleika þar sem hver 

hella er tilbrigði við sama stef.

Veranda
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Vöktu athygli þegar þær snoðuðu sig

Leikkonan Natalie Portman 
snoðaði sig fyrir hlutverk sitt í  
V for Vendetta og þótti bara ansi 
flott eftir raksturinn.

Leikkonan Cate 
Blanchett snoðaði 
sig árið 2002 
fyrir hlutverk sem 
hún fór með í 
myndinni Heaven. 
Blan chett greindi 
síðar frá því í við-
tali að hún hefði 
fílað klippinguna 
vel.

Það varð uppi fótur og fit þegar 
poppstjarnan Britney Spears ákvað 
að snoða sig árið 2007. Hún var 
ekki lengi að fá sér hárlengingar eftir 
gjörninginn. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan Demi Moore 
var verulega flott 

snoðuð árið 1997 
en hún þurfti að 
láta hárið fjúka 
fyrir hlutverk sitt í 
myndinni G.I. JANE.

Leikkonan Amanda Bynes rakaði allt 
hár af höfði sínu árið 2013 en gekk 
svo með hárkollu á eftir og virðist því 
ekki hafa verið sérlega ánægð með 
ákvörðunina um að láta hárið fjúka.

Það virðist alltaf 
vekja jafn mikla 
athygli þegar frægar 
konur raka af sér 
allt hárið, sama 
hvert tilefnið er. 
Nýjasta dæmið er 
það að fyrirsætan 
og leikkonan Cara 
Delevingne hefur 
látið raka allt hár af 
höfði sínu en talið er 
að nýja klippingin sé 
í tengslum við hlut-
verk sem hún fer 
með í kvikmynd-
inni Life in a Year.

Landssöfnun Blátt áfram 21. apríl til 4. maí 
Vertu verndari barna með Blátt áfram eins og Glowie og keyptu ljósið. Með ljósinu 
fylgir nýr upplýsingabæklingur Blátt áfram á minnislykli til verndar börnum.

Blátt áfram 4x300 fbl-1.pdf   2   17/04/2017   20:35
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90 ára afmæli Sundfélagsins Ægis

Þann 1. maí nk. fagnar Sundfélagið Ægir 90 ára afmæli sínu 
en félagið var stofnað þann dag árið 1927.   

Dagskrá afmælishátíðar hefst kl. 9:30 í innilaug Laugardalslaugar og afmæliskaffi 
verður frá 10:00 – 14:00 í sal Laugardalslaugar.

Við hvetjum alla Ægiringa og aðra velunnara félagsins til þess að mæta og taka 
þátt í viðburðunum á afmælisdaginn. Allir velkomnir.

Stjórn Sundfélagsins Ægis

www.bjarmaland.is  sími 770 50 60
bjarmaland@bjarmaland.is

Bjarmaland ferðaskrifstofa óskar vinnandi 
fólki til hamingju með 1. maí 2017!

Við þökkum flugfólki, rútubílstjórum, hótel- og veitingamönnum, 
starfsfólki þvottahúsa og öllum öðrum (víða um heim) óteljandi 

handtök ykkar og frábært samstarf

„Bjarmalandsför“
     Bjarmaland er við Hvítahaf í NV-Rússlandi en þangað sóttu hugaðir Norðmenn dýrmæta 
skinnavöru í ábata- og áhættusömum verslunarleiðangrum. Heimamenn, þá af finn-úgrískum 
uppruna („Bjarmar“ - Rússar ekki komnir) gátu verið mismunandi viðureignar og fjölkunnugir.
     Menn lögðu sig í mikla hættu með Bjarmalands     Menn lögðu sig í mikla hættu með Bjarmalandsferðum en urðu ríkir og frægir ef þeir komust 
heim aftur heilir á húfi, ekki síst með dýrmætar loðhúfur og ýmis skinn. Það er í þessari merkingu 
sem talað er um Bjarmalandsför einhvers, hættuför eða verkefni þar sem menn leggja mikið undir 
en geta átt von á að auðgast eða eflast verulega ef vel tekst til. Nú eru heimamenn eystra hinir 
vinsamlegustu í okkar garð, þannig að einungis er um ábata; efnislegan og andlegan, að ræða! 

SIGLING
KEISARALEIÐIN

30. júlí - 09. ágúst   I   10 nætur  

298 000
kr.

Moskva-Pétursborg

379 000
kr.

Kákasusfjöll

GEORGÍA og 
AZERBÆDSJAN

09. - 19. september   I   10 nætur   

Þetta var mikið ferli. 
Við byrjuðum á þessu í 
byrjun janúar og þessu 
var í raun ekki lokið fyrr 
en núna um daginn. Við 
sendum lista á fullt af 

listamönnum sem við höfðum áhuga 
á að myndu koma – það kom í ljós að 
hann hafði í raun jafn mikinn áhuga 
á að koma hingað og við að fá hann. 
Hann ætlar að vera hérna í þrjá daga 
á eigin kostnað – verður í fimm daga 
á landinu í heildina,“ segir Samúel 
Ásberg O’Neill úr nemendafélagi 
MK, sem ásamt Guðlaugi Þór Ing-
ólfssyni, Andra Sveini Ingólfssyni, 

Hrafni Lárusi Björnssyni, Sævari 
Karli Svanssyni og Vigni Erni Ágústs-
syni stóð í því að koma rapparanum 
iLoveMakonnen til landsins.

Samúel segir það mjög óvanalegt 
að stórt nafn eins og Makonnen 
mæti hingað til Íslands en hans síð-
asta gigg var að spila fyrir 150 þús-
und manns á tónlistarhátíð í Banda-
ríkjunum. Á ballinu hjá þeim 
gætu allt frá 700-1.800 
manns mætt á svæðið. 
Samúel segir það 
vera skemmtilegt 
að skóli sem er 
minna þekktur 
en til að mynda 
Verzló nái að 
flytja inn lista-
mann af þessu 
kalíberi.

„Við erum að 
stefna á stærsta 
ballið í sögu a.m.k. 
okkar nemendafélags. 
Þetta er líka í fyrsta sinn í 
sögu okkar nemendafélags sem við 
flytjum einhvern inn, hvort sem 
er frá Evrópu eða hvaðan sem er, 
og líka bara svona stóran gaur sem 
hefur gert lag með Drake sem er með 
300 milljón spilanir á YouTube.“

Ballið fer síðan fram fimmtudag-
inn 4. maí í reiðhöllinni í Víðidal.

Hinn litríki iLoveMakonnen
ILoveMakonnen er 28 ára gamall 
rappari og söngvari frá Atlanta. 
Hann vakti fyrst athygli árið 2014 
fyrir smellinn sinn Club Goin’ Up 
on a Tuesday og þá sérstaklega eftir 
að poppkonungurinn Drake skellti 
versi í remix af laginu. Makonnen 
hefur átt nokkra smelli síðan og 

hefur verið eitt litríkasta andlit Atl-
anta-rappsenunnar með því að setja 
sinn sérstaka brag á helstu klisjurnar 
sem vilja stundum koma þaðan.

Eins og margir rapparar frá Atl-
anta hefur hann unnið töluvert 
með pródúserum eins og Mike Will, 
808 Mafia hópnum og Sonny Digi-
tal – sem sá um að snúa tökkunum 

á smellinum Club Goin’ Up on 
a Tuesday. Það var ein-

mitt Sonny sem Drake 
hafði samband við 

eftir að hafa heyrt 
Tuesday einhvers 
staðar og bað um 
að fá taktinn. 
Tveimur dögum 
síðar gaf Drake 

óvænt út remixið sitt sem hann 
kallaði bara Tuesday. Fljótlega eftir 
það fór lagið eins og eldur í sinu 
um allan heim, meðal annars hér á 
landi. Drake samdi við Makonnen 
og hann mætti yfir til OVO Sound, 
útgáfufyrirtækis Drake.

Síðar meir slettist þó upp á vin-
skap Makonnens og Drake eftir 
að Makonnen kvartaði sáran yfir 
meðferðinni sem hann fengi á OVO 
Sound. Nokkru síðar tilkynnti hann 
að hann væri hættur að gera tón-
list, en hætti nánast strax við það. Í 
janúar á þessu ári kom Makonnen 
út úr skápnum með tilkynningu á 
Twitter-reikningi sínum. 
stefanthor@frettabladid.is

iLoveMakonnen vildi ólmur til ÍslandsiLoveMakonnen vildi ólmur til Íslands

Samúel Ásberg O’Neill, Guðlaugur Þór Ingólfsson, Andri Sveinn Ingólfsson, Hrafn Lárus Björnsson, Sævar Karl Svansson og Vignir Örn Ágústsson unnu í því að 
fá iLoveMakonnen til landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

iLoveMakonnen 
hefur unnið með 

mörgum stærstu 
nöfnunum í rapp-

bransanum. 

Söngvarinn og 
rapparinn iLove-
Makonnen spilar á 
skólaballi hjá MK á 
fimmtudaginn. Hann 
mun verja sam-
tals fimm dögum á 
landinu, þar af ætlar 
hann að ferðast um 
í þrjá daga á eigin 
kostnað vegna ein-
skærs áhuga á landi 
og þjóð.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Lífið í  
vikunni
23.04.17- 
29.04.17

Ég hef ekki farið á Þjóðhátíð 
síðan ég söng með Stuð-
mönnum. Hvenær var 
það aftur, það var fyrir ein-
hverjum árum. Fyrir ellefu 
árum! Tíminn líður, en ég 

samt bara enn 25,“ segir söngkonan, 
söngkennarinn og rithöfundurinn 
Birgitta Haukdal en hún mun taka 
lagið á sunnudagskvöldinu á Þjóð-
hátíð.

Þar verður einnig Halldór Gunn-
ar Fjallabróðir – sem stýrir kvöldinu 
ásamt Bjartmari Guðlaugssyni og 
Sverri Bergmann og hljómsveitinni 
Albatross. „Mér líst alveg rosalega 
vel á þetta og er orðin alveg rosalega 
spennt. Það verður gaman að dusta 
rykið af þessum lögum og rifja upp 
gamla takta. Að sjálfsögðu fær fólk 
að heyra gömlu góðu lögin sem svo 
margir kunna,“ segir Birgitta en Írafár 
átti fjölmarga smelli í upphafi aldar-
innar. Eftir að hljómsveitin tók sér 
hlé fór Birgitta meira að kenna söng 
og skrifað Láru-bækurnar.

„Ég er búin að vera að gera ýmislegt 
undanfarin ár. Ég tek að mér eitthvað 
sem ég tel vera skemmtileg gigg og hef 
sönginn mér til skemmtunar. Svo er ég 
að kenna söng og skrifa bækur. Það er 
því ýmislegt í pípunum. Í haust koma 
bækur númer fimm og sex frá mér.“

Halldór Gunnar Pálsson Fjalla-
bróðir segir að þetta séu spennandi 
listamenn til að ljúka 
kvöldinu. „Það verður 
sól og blíða ásamt 
mikilli gleði á 
sviðinu, það er 
ljóst. Þetta eru þeir 
sem eru staðfestir 
en aldrei að vita – 
kannski bætist við.“

Það er alltaf fjör á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Birgitta Haukdal 
mun taka lagið 
á Þjóðhátíð.

Bjartmar Guðlaugs-
son og hljómsveitin 
Hrafnar.

Emmsjé Gauti
mun mæta á 
Þjóðhátíð.

STAÐFEST NÖFN  
Á ÞJÓÐHÁTÍÐ
EMMSJÉ GAUTI

FRIKKI DÓR

HILDUR

SKÍTAMÓRALL

RIGG ÁSAMT SELMU, 
REGÍNU, FRIÐRIKI 
ÓMARI OG EYÞÓRI 
INGA

HERRA  
HNETUSMJÖR

ALEXANDER JARL

STUÐLABANDIÐ 

BRIMNES

Birgitta og Bjartmar 
loka Þjóðhátíð
Súrmjólk í hádeginu, 
Stórir hringir, Týnda 
kynslóðin, Ég sjálf og 
fleiri lög úr smiðju 
Írafárs og Bjartmars 
Guðlaugssonar munu 
binda lokahnútinn á 
Þjóðhátíð í ár ásamt 
Halldóri og félögum í 
Fjallabræðrum.

EXTRA 
AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM VÖRUM

ÞRIGGJA DAGA 

VEISLA
Laugardagur

29. APRÍL
opið 1100-1700

Sunnudagur

30. APRÍL
opið 1300-1700

Mánudagur

1. MAÍ
opið 1200-1800

25% 
AFSLÁTTUR
af öllum vörum* 
* Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum og meðan birgðir endast.

LAU. TIL
MÁNUD.

LOWELL
Eikar borðstofuborð. 
Stærð: 90 x 167 x 75 cm.

 34.990 kr.  
 49.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
EXTRA TILBOÐ

 24.690 kr.   54.990 kr.

ELLY
Hægindastóll. 
Dökkgrátt sléttauel.

AFSLÁTTUR
55%
EXTRA TILBOÐ

GULLTENNUR Í FERMING-
ARPAKKANN
Hlynur Snær Andrason smíðar 

„grillz“ upp í landann. Hug-
myndina fékk hann eftir 

að hafa tekið eftir 
mikilli eftirspurn 

eftir slíku skarti 
í tengslum við 
rappheiminn 
hér á landi. Hann 
segir í gamni 

sínu að brátt 
muni „grillz“ vera 

í öðrum hverjum 
fermingarpakka.

ÓLAFI ARNALDS FINNST 
ÆÐI AÐ SEMJA FYRIR 
BROADCHURCH
Þriðja sería Broadchurch var að 
detta í gang og sem fyrr er það 
okkar eigin Ólafur Arnalds sem 
semur tónlistina fyrir þessa vinsælu 
sakamálaþætti. Óli 
gerði sér lítið 
fyrir og skellti 
sér í heims-
reisu eftir 
vinnutörnina 
enda enginn 
barnaleikur 
að semja tón-
list við heila seríu.

ALLT AÐ GERAST HJÁ 
ÚLFUR ÚLFUR
Þeir Arnar Freyr og Helgi Sæmundur 
í rappgrúppunni Úlfur Úlfur gáfu 
óvænt út þrjú myndbönd í einu 
og tilkynntu um leið um útgáfu 
nýrrar plötu sem ber titilinn Hefnið 
okkar og kom út á föstudaginn. 
Þeir félagar hafa verið tíðir gestir í 
Austur-Evrópu upp á síðkastið sem 
Arnar sagði í viðtali við Lífið að væri 
bæði skrítið og skemmtilegt.

ÞAÐ ER HOLLT AÐ GRÁTA

Allir gráta eru félagasamtök sem 
vinna að því að opna umræðuna 
um þunglyndi og kvíða á meðal 
barna og unglinga á Íslandi. Aron 
„mola“ Már Ólafsson, Orri Guð-
laugsson og Hildur Skúladóttir eru 
fólkið á bak við samtökin Allir gráta. 
Nýlega var opnað fyrir umsóknir í 
styrktarsjóð samtakanna sem þau 
hafa komið á laggirnar.
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Smáratorgi



Mega
tungusófi
Grátt og dökkgrátt slitsterkt áklæði.

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 179.900 kr.

Mega
opinn hornsófi
Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 219.900 kr.

Torso
hornsvefnsófi

Aðeins  149.925 kr.

Aðeins 74.925 kr.

MEGA
U-sófi lítill
Grátt slitsterkt áklæði.

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 249.900 kr.

Aðeins 187.425 kr.

TAMPA
tungusófi
Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 119.900

14
3 

cm

240 cm25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Aðeins 74.925 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Aðeins 89.925 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Slitsterkt dökkgrátt áklæði. 

Stærð: 225 x 235 cm H: 88 cm.  

Svefnsvæði: 219 x 142 cm.

Fullt verð: 199.900 kr.

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

       

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Hver er þinn draumasófi?

SÓFADAGAR 
DORMA

Aðeins 134.925 kr.Aðeins 164.925 kr.

16
8

 c
m

278 cm

Aukahlutur á mynd: Skemill

294 cm

24
0

 c
m

24
1 

cm

342 cm

16
3 

cm

Slitsterkt áklæði, ljós- eða  

dökkgrátt. Svefnsvæði: 120 x 200 cm

Fullt verð: 99.900 kr.

MEMPHIS
svefnsófi

Rúmfatageymsla. Svefnsvæði: 140x200 cm. 

Stærð sófa: 158x90 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

MONTARIO
svefnsófi

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

SAGA
Tveggja sæta sófi

SAGA
Þriggja sæta sófi

25%
AFSLÁTTUR



Mega
tungusófi

Mega
opinn hornsófi

Torso
hornsvefnsófi

MEGA
U-sófi lítill

TAMPA
tungusófi

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Hver er þinn draumasófi?

SÓFADAGAR 
DORMA

25%
AFSLÁTTUR
af öllum sófum

Aðeins 89.925 kr.Aðeins 74.925 kr.

MEMPHIS
svefnsófi

MONTARIO
svefnsófi

SAGA
Tveggja sæta sófi

Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði. 

Stærð: 147 x 86 x 90 cm. 

Fullt verð: 99.900 kr.

SAGA
Þriggja sæta sófi

Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði. 

Stærð: 204 x 86 x 90 cm.  

Fullt verð: 119.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR



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.

Fátt skiptir fólk meira máli en 
atvinnan. Þetta vissu forsvars-
menn Þriðja ríkisins vel, enda 

beittu þeir svokölluðu Berufsverbot 
til að refsa mönnum sem voru þeim 
ekki þóknanlegir. Viðkomandi var 
rekinn úr vinnu og gert ókleift að 
leita sér sambærilegra starfa. Þannig 
tókst að lama mikinn fjölda fólks 
sem ekki hlýddi tónsprota stjórn-
andans.

Mannkynssagan endurtekur 
sig í sífellu vegna þess að mann-
legt eðli og innræti breytast ekki. 
Greinilegt er að margir heillast af 
þessari aðferðafræði enda reynist 
hún sérlega vel. Nýlegar fréttir frá 
Tyrklandi herma að Erdogan soldán 
hafi rekið mörg þúsund manns úr 
vinnu í refsingarskyni fyrir glæpi og 
uppsteyt.

Hérlendis hrífast margir af Berufs-
verbot. Mér hefur stöku sinnum tek-
ist að reita kommentakerfi fjölmiðla 
til reiði. Fjölmargir hafa þá krafist 
þess að ég yrði rekinn úr vinnu og 
sviptur lækningaleyfi. Presturinn í 
Laugarneskirkju efndi til nýstárlegr-
ar uppákomu á föstudaginn langa. 
Stór og hávær hópur krafðist þess 
að klerkur yrði samstundis settur af 
fyrir uppátæki sín. Fyrir einhverjum 
árum viðraði Snorri í Betel skoðanir 
Biblíunnar á ákveðnum samfélags-
hópi. Vinnuveitandi hans rak hann 
fljótlega úr starfi. Akureyrarbær 
varð þó að sæta því að aðgerðin var 
dæmd ólögleg. Bæjarstjórnin hefur 
eflaust litið með öfundaraugum til 
hinna sterku foringja. Þeir þurfa 
ekki að beygja sig fyrir smámuna-
sömum lagasnápum sem skilja ekki 
nauðsynlegar pólitískar hreinsunar-
aðgerðir.

Auðvitað er sjálfsagt að reka alla 
úr vinnu sem ekki vilja ganga í takt 
enda hefur það gefið ágæta raun. 
Takmarkið hlýtur að vera samfélag 
þar sem allir eru sammála í veiga-
miklum málum. Tjáningarfrelsi er 
bara til trafala og veldur sundrungu í 
samfélaginu.

Berufsverbot

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Við seljum umhverfisvænan 
pappír af öllum gerðum, þar á 
meðal ljósritunarpappír. Bjóðum 
sérskurð í þær stærðir sem 
henta. Þér er  velkomið að líta 
við og finna þinn rétta pappír.

PAPPÍR
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Hátíðarskinka - Bjórgrís 
og meðlæti

Kjúklingaleggir 
og meðlæti

VEITINGASTAÐURINN 
Aðeins í apríl

1.195,-1.195,- 995,-995,-995,-995,-995,-995,-

Sumarævintýri
með léttum leik

Sumarið færir okkur léttleika og birtu. Nú eykst dagsbirtan með hverjum 
deginum og heima við er eins og það þunga og dökka víki sjálfkrafa fyrir léttari 
efnum og ljósari litum. Þess má sjá glöggt merki í vöruúrvalinu okkar, sem iðar 
af lífi. Með nýrri vefnaðarvöru eins og sessum, púðum, mottum og öðru er hægt 

að lífga upp á umhverfið með lítilli fyrirhöfn. Komdu og skoðaðu úrvalið!

1.690,-
 Nýtt SOMMAR 2017 sængurverasett

Nýtt PLUMSA
þvottakarfa
1.990,-

Nýtt YTTERÖN YTTERÖN sessa  995,-  995,-

Nýtt MITTBIT
löberlöber  795,-  795,-löber  795,-löberlöber  795,-löber

Nýtt SOMMAR 2017
teppi  1.490,-

Nýtt SOMMAR 2017
diskaþurrkurdiskaþurrkur
695,-/2 í pk.695,-/2 í pk.

Nýtt SOMMAR 2017
handklæði. B100×L180cm
2.690,-/stk.

Nýtt SOMMAR 2017
púðaver  795,-púðaver  795,-púðaver

Nýtt GODDAG
löber  995,-löber  995,-löber

1.990,-/stk.1.990,-/stk.1.990,-
  Nýtt SOMMAR 2017 púðaver

Nýtt GRENÖ púðipúði  995,-  995,-

995,-995,-
  Nýtt KRYDDNEJLIKA svunta

Nýtt YTTERÖN  YTTERÖN 
sessa  995,-

Nýtt SOMMAR 2017
diskaþurrkur
695,-/2 í setti

STEGÖN STEGÖN sessasessa
Ø35cm  695,-




