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FrÍtt

Natthawat mætir 
fordómum  

með brosi ➛28

Stjórnvöld 
þurfa að girða 
sig í brók 
Áki segir líf 
fatlaðra snúast 
um að bíða og 
vona ➛32

plús 4 sérblöð l Fólk  l atvinna  l heiMsent  l Mótorhjól *Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Fréttablaðið/SteFán KarlSSon

S P O R T D A G A R
UM HELGINA

Sjáðu frábær tilboð og dagskrá 
á opnu inni i blaðinu.

Frjáls 
Chelsea 

Manning, 
vanrækt í 
æsku, nú 

hampað sem 
hetju ➛34

Alltaf til staðar
*Þegar keyptir eru 25 lítrar eða meira af eldsneyti.

Hvar er best að 
kaupa í matinn?

Við lítum í innkaupa-
körfur Norðurlandabúa 
og fáum innsýn í matar-
verð, úrval og matar-
menningu landanna. 
Er grasið grænna hinum 
megin við lækinn? ➛ 24



Veður

Hæg breytileg átt eða hafgola 
og víða léttskýjað, en hætt við 
þokulofti við sjávarsíðuna, einkum 
með Austfjörðum og á Faxaflóa og 
Breiðafirði.  sjá síðu 52

Í sól og sumaryl

Grasið verður grænna með góðri og jafnri áburðargjöf
Áburðardreifarar

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Verslun Eigendur veitingastaðarins 
Happs undirbúa lögbannskröfu 
fyrir Sýslumanninum í Reykjavík á 
notkun Emmessíss á vörumerkinu 
Happís. Framkvæmdastjóri ísfram
leiðandans segir fyrirtækið ætla að 
láta reyna á einkaleyfi þess á vöru
merkinu. 

„Við áttum í upphafi vinsamlegan 
fund með þeim en málið er komið í 
hnút. Aðalástæðan er sú að við erum 
búin að byggja upp í tíu ár fyrirtæki 
sem heitir Happ sem stendur fyrir 
hollustu og það er afar skaðlegt 
fyrir okkur að nafnið sé bendlað 
við vöru sem inniheldur viðbættan 
sykur og sælgæti,“ segir Unnur Páls
dóttir, framkvæmdastjóri og eigandi 
Happs.

Emmessís kynnti Happís í byrjun 
apríl en varan hét áður Toppís og 
kom fyrst á markað í nóvember. 
Nafninu var breytt eftir að Sýslu
maðurinn í Reykjavík lagði lög
bann á notkun Emmessíss á vöru
merkinu Toppís að beiðni Kjöríss 
í Hveragerði. Líkt og kom fram í 
Markaðnum, fylgiriti Fréttablaðsins 
um viðskipti og efnahagsmál, á mið
vikudag hafa eigendur Kjöríss stefnt 
Emmessís fyrir Héraðsdóm Reykja
víkur vegna málsins.

„Niðurstaðan hjá okkur eftir 
langa leit að öðru nafni var Happís 
og hugsunin að baki er að fólk 
sé að gera sér glaðan dag. Strax 
kemur upp sú ábending að það sé 
til veitingastaður sem heitir Happ 
sem einnig er með vörur í versl
unum. Við fórum þá til okkar lög
fræðinga og þá kom í ljós að eng
inn var með nafnið Happís skráð 
hjá Einkaleyfastofu en þetta var í 
desember,“ segir Ragnar Birgisson, 

framkvæmdastjóri Emmessíss.
„Í kjölfarið sóttum við um einka

leyfi á Happís og fengum það. Við 
höfum nú tvo valkosti eða að hætta 
með nafnið í annað skiptið og byrja 
upp á nýtt með öllu sem því til
heyrir. Eða við getum treyst því að 

einkaleyfið sem við höfum sé í gildi 
og á það ætlum við að láta reyna,“ 
segir Ragnar.

Að sögn Ragnars ákvað Emmessís 
að hefja sölu á Happís áður en and
mælaréttur hjá Einkaleyfastofu 
var liðinn. Ástæðan var sú að fyrir
tækið vildi koma vörunni í sölu fyrir 
páska.

„Við erum búin að skila inn mót
mælum til Einkaleyfastofu. Við 
erum ekki með einkaleyfi á orðinu 
Happís en framleiðum vörur sem 
heita meðal annars Happsósa, 
Happsalat og Happbrauð. Við erum 
núna að leita til okkar samstarfsað
ila um að þeir standi með okkur og 
selji ekki okkar vöru við hliðina á 
Happís svo viðskiptavinir okkar 
ruglist ekki í ríminu,“ segir Unnur. 
haraldur@frettabladid.is

Happ vill lögbann á 
vörumerki Emmessíss
Forsvarsmenn veitingastaðarins Happs vilja lögbann sýslumanns á vörumerki 
Emmessíss. Varan hét áður Toppís en var breytt eftir að Kjörís fékk lögbann í 
gegn. Emmessís á einkaleyfi á nafninu Happís að sögn framkvæmdastjórans.

Happís hét áður Toppís en Emmessís breytti nafninu að kröfu Kjöríss.  
FréTTablaðið/GVa 

Við erum búin að 
skila inn mót-

mælum til Einkaleyfastofu.
Unnur Pálsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
og eigandi Happs

 Veðrið lék við fólk um allt land í gær og búist er við því að sólin haldi áfram að skína í dag og á morgun. Vindurinn verður víðast hvar lítið að 
flýta sér og sólin mun verða sýnileg. Þegar best lætur gæti það gerst að hiti fari yfir 20 stig þar sem hlýjast verður.   FréTTablaðið/EYÞÓr

BAnDAríKIn Degi eftir að Donald 
Trump, forseti Bandaríkjanna, 
rak James Comey, þá forstjóra FBI, 
fundaði hann með fulltrúum Rússa 
í Hvíta húsinu um málið. Þar tjáði 
hann Rússum að sú aðgerð létti 
pressunni af Rússum.

„Ég rak yfirmann FBI rétt í 
þessu,“ á Trump að hafa sagt sam
kvæmt heimildum The New York 
Times. „Hann var geðveikur, snar
klikkaður í raun. Ég var undir mik
illi pressu vegna Rússlands. Þetta 
léttir henni.“

Skömmu eftir að frétt The New 
York Times fór í loftið sagði Wash
ington Post frá því að hátt settur 
embættismaður í Hvíta húsinu væri 
undir smásjánni í rannsókn FBI á 
tengingu kosningateymis Trumps 
við Rússland. – jóe

Trump hreykti 
sér af brottrekstri 
James Comey

neYTenDAMál Stjórnarmenn í Neyt
endasamtökunum sem Fréttablaðið 
ræddi við sjá ekki að Ólafur Arnarson 
geti setið áfram sem formaður þeirra. 
Meirihluti samtakanna lýsti yfir van
trausti á Ólaf á stjórnarfundi í upphafi 
mánaðar en formaðurinn hyggst sitja 
áfram í embætti.

Að sögn stjórnarmanna er ástæðan 
fyrir vantraustinu sú að Ólafur hefur 
tekur ákvarðanir sem skuldbinda 
samtökin án þess að bera það undir 
stjórnina. Má þar nefna ákvörðun um 
laun sem var tekin út frá áliti starfs
kjaranefndar. Álitið átti eftir að vinna 
frekar, meðal annars ákveða starfs
skyldur og starfshlutfall. Þá er einnig 
ósætti í tengslum við samning um 
smáforritið Neytandann og hvernig 
formaðurinn ákvað að hann skyldi 
hafa bifreið til afnota.

Ólafi hefur verið sagt upp sem 
framkvæmdastjóra samtakanna en 
hann telur ekkert því til fyrirstöðu að 
hann geti setið áfram sem formaður 
út kjörtímabil sitt. Því eru stjórnar
mennirnir ósammála. Segja þeir að 
trúnaðarbresturinn sé svo mikill að 
það sé ekkert traust til formanns
ins. Hann geti ekki setið áfram fyrst 
staðan er slík.

Stjórnin mun koma saman á mánu
dag til að fara yfir stöðuna. Beðið er 
greiningar fjármálastjóra til að sjá 
hvaða áhrif ákvarðanir Ólafs munu 
hafa á fjárhag samtakanna. – jóe

Deilt um 
smáforrit, bíl  
og starfskjör

Stjórnarmenn samtakanna segja að 
Ólafur hafi farið á bak við þá.

2 0 .  M A í  2 0 1 7   l A u G A r D A G u r2 f r é T T I r   ∙   f r é T T A B l A ð I ð



husa.is

B
ir

t 
m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vi
llu

r 
og

 m
yn

da
ví

xl
. Ú

rv
al

 g
et

ur
 v

er
ið

 m
is

ja
fn

t 
m

ill
i v

er
sl

an
a.

GRILLHÁTÍÐ
Í SKÚTUVOGI

Byggjum á betra verði í vefverslun husa.isFrí heimsending

EF VERSLAÐ ER FYRIR 5.990 KR. EÐA MEIRA

79.990kr
87.990 kr
Gasgril Weber 
Spirit E310 Classic, 3 ryðfríir brennarar: 
9,4 kW/h - 32.000 BTU. Þrýsti-uppkveikjurofi 
(Crossover® ignition system).
3000310

Þú sparar: 8.000 kr.

SÚPER TILBOÐ

Gasgrill Royal 320
3 ryðfríir brennarar: Dual tube 8,8kW/h, rafstýrður 
kveikjari, grillgrind úr pottjárni, postulínshúðuð 
vermigrind. Grillflötur: 38x67 cm, hitamælir í loki.
3000604

45.900kr
55.900 kr

Gasgrill Monarch 320
8.8Kw- 3 ryðfrír, „Dual Tube“ brennarar,  
grillstærð: 37,5 cm x 57,25 cm. Grillgrind
 úr pottjárn, hitamælir í loki.
3000603

Gasgrill Q2200
Meðfærilegt gasgrill á fótum, postulínsglerungshúðaðar 
grillgrindur úr pottjárni. Grillflötur: 39x54 cm, ryðfrír brennari 
3,51 kW/h—12.000 BTU, rafstýrður kveikjurofi.
3000378

Úlfar Finnbjörnsson gefur 

öllum að smakka grillað 

lambalæri frá  Kjarnafæði

í Skútuvogi laugardaginn 
kl. 13-15

Allir fá 
að smakka

í Skútuvogi í  
dag kl. 13-16

Allir fá ís

Allir sem kaupa grill í Skútuvogi 
um helgina fá kryddlegið 
lambalæri frá Kjarnafæði

í kaupbæti meðan 
birgðir endast

Lambalæri 
fylgir öllum 

grillum

Vilmundur Hansen, garðyrkjufræðingur verður í Skútuvogi kl. 11:30-16:00

Blómin 
í garðinum

SÚPER TILBOÐ

Ótrúlegt úrval af grillum á tilboði alla helgina um land allt

Garðplöntusalan er hafin í Blómavali

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

SÚPER TILBOÐ

Hengi-lobelia
11211012

Snædrífa
11211012

Sólboði

Margarita

990kr
1.790kr 990kr

1.790kr

990kr
1.590kr 990kr

1.790kr

Lambalæri 

fylgir öllum 

grillum í 

Skútuvogi
Lambalæri 

fylgir öllum 

grillum í 

Skútuvogi
Lambalæri 

fylgir öllum 

grillum í 

Skútuvogi

SÚPER TILBOÐ

52.890kr
62.900kr

47.990kr
59.900 kr



Tölur vikunnar 14.05.2017 Til 20.05.2017

sinnum fór 
sérsveit lög-
reglunnar 
vopnuð í 
útköll árið 
2016. 700 milljónir

hafa eigendur Hörpu lagt út síðan 
2013, umfram áætlanir til að halda 
uppi rekstri.

300 milljónir
króna hafa þegar farið í viðgerðir 
vegna myglu hjá Orkuveitu Reykja-
víkur.

800.000 
er áætlaður kostnaður við hvern 
flugtíma Landhelgisgæslunnar.

gæti Sunda-
braut kostað 
þegar allt er 
talið.

eru í hættu 
vegna brott-
hvarfs HB 
Granda frá 
Akranesi.

108

þar sem ökumaður var grunaður 
um akstur undir áhrifum ávana- og 
fíkniefna voru skráð í apríl.

144 brot

50 milljarða

Þrjú í fréttum 
Blekkingar, 
veisla og uppþot 
Ólafur Ólafsson 
athafnamaður 
þvertók fyrir á 
fundi með stjórn-
skipunar- og 
eftirlitsnefnd 
Alþingis að hafa 
beitt blekkingum 
um aðkomu þýska 
bankans Hauck & 
Aufhäuser að kaupum S-hópsins á 
hlut ríkisins í Búnaðarbankanum. 
„Hvers vegna ertu að senda okkur 
þetta?“ spurði Jón Steindór Valsson 
þingmaður um gögnin sem Ólafur 
sendi nefndinni. Jón kvaðst hafa átt 
von á nýjum gögnum.

Líf Magneudóttir
forseti borgarstjórnar
greindi frá því 
að hún færi 
fram á rök-
stuðning, væru 
veislur á vegum 
borgarinnar 
dýrar. Kveðjuhóf 
fyrir Svanhildi Kon-
ráðsdóttur á dögunum kostaði 400 
þúsund krónur. Bjarni Brynjólfsson, 
upplýsingastjóri Reykjavíkurborgar, 
sagði það hafa tíðkast í áraraðir að 
kveðja sviðsstjóra með kveðjuhófi. 
„Mér finnst þetta ekki vera frétt, eða 
þannig séð,“ sagði Bjarni.

Ólafur Helgi Kjartansson
lögreglustjóri á Suðurnesjum
mun hafa sagt á 
fundi hjá flug-
virktarráði að 
lítið þyrfti til að 
uppþot yrðu í 
flugstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli 
vegna seinkana og 
þess háttar. Upplýsingafulltrúi Isavia, 
Guðni Sigurðsson, sagði það ekki 
upplifun starfsmanna að slíkt ástand 
væri ríkjandi.

Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-17

STÓRSÝNING LAUGARDAGINN 20. MAÍ

Frumsýnum bíla frá RAM, JEEP og DODGE
 Opið frá 12 - 17

Kíktu á öftustu opnuna í Fréttablaðinu í dag 

®

®

Heilbrigðismál „Við fengum til-
kynningu um atvikið frá Barna-
spítala Hringsins og höfum strax 
brugðist við,“ segir Anna Björg Ara-
dóttir, sviðsstjóri hjá Embætti land-
læknis, og vísar þar í mál tveggja ára 
stúlku sem var í síðustu viku ávísað 
ofnæmislyfinu Atarax í margfaldri 
skammtastærð og Fréttablaðið 
greindi fyrst frá. Lyfjaskammturinn 
hefði getað verið banvænn.

„Við sendum erindi á Lyfjastofnun 
og báðum um að þeir veki athygli 
lyfsala á því að gæta að því hvort 
skammtar eru eðlilegir eða ekki. Þá 
sendum við teymisstjóra rafrænnar 
sjúkraskrár ábendingu um að það 
vanti viðvörun í kerfið. Þegar ávís-
aður skammtur er að einhverju leyti 
frábrugðinn því sem vant er þá ætti 
að koma upp viðvörun og með sér-
stakri áherslu á börn. Ég ímynda 
mér að viðvörunin gæti verið með 
þeim hætti að læknirinn sé spurður 
hvort hann sé viss um að hann 
ætli að ávísa þessu lyfi í þessum 
skammti. Það er það sem er hægt 
að gera að okkar mati, bæta þetta 
rafræna kerfi,“ segir Anna Björg sem 
bendir á að mistökin geti verið fleiri 
og af öðrum meiði.

„Það er líka hægt að fara línuvillt í 
ávísun lyfja. Við höfum nýlegt dæmi 
um það. Það hafði engar afleiðing-
ar,“ ítrekar Anna Björg en segir þó 
að málið hafi verið tilkynnt til Emb-
ættis landlæknis.

Þá kom upp áþekkt atvik og í 
tilviki barnsins á heilsugæslustöð 
á síðasta ári. „Læknir ávísaði lyfi á 
barn í röngum skammti. Þá voru 

einnig valdar töflur í stað mixtúru,“ 
segir Anna Björg og segir atvikið 
ekki hafa haft afleiðingar á heilsu 
þess barns. Fjögur til fimm tilvik 
hafi verið tilkynnt til landlæknis-
embættisins á síðustu árum. „Þar 
var rangt lyf valið eða vitlaust form á 
lyfseðli. Í þessum tilvikum fóru mis-
tökin líka fram hjá lyfsölum,“ segir 

Anna Björg. En hver ber ábyrgðina 
skyldi þetta henda aftur og hafa 
afleiðingar á heilsu fólks? „Ábyrgðin 
er tvíþætt. Læknir ber ábyrgð á sinni 
ávísun en lyfjafræðingur bera líka 
ábyrgð á því að tryggja að það sé 
ekkert rangt í lyfjagjöfinni,“ segir 
Anna Björg. 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Fleiri hafa fengið 
vitlausa lyfjaskammta 
Landlæknisembættið vill meira öryggi í lyfjaávísunum til barna og koma upp 
viðvörunum í rafrænni sjúkraskrá. Að minnsta kosti fjögur atvik hafa verið til-
kynnt til embættisins síðustu ár þar sem röngum skammti var ávísað. 

Tveggja ára stúlku sem var ávísað röngum lyfjaskammti er að batna, en hún er undir 
eftirliti á Barnaspítala Hringsins, að sögn móðurinnar. Mynd/Sigríður ÁkadóTTir 

150 
störf

öryggismál Undanfarna daga hefur 
verið unnið að uppsetningu á festing-
um fyrir svokallað Björgvinsbelti með-
fram bökkum Þingvallavatns í landi 
þjóðgarðsins. Um er að ræða björg-
unarlykkjur til að koma til aðstoðar 
þeim sem lenda í ógöngum í vatninu.

„Er það von þjóðgarðsins að búnað-
urinn auki öryggi gesta við Þingvalla-
vatn,“ segir í frétt þjóðgarðsins. Þar 
kemur einnig fram að Landsbjörg og 
Sjóvá hafi lagt björgunarlykkjurnar til 
en þjóðgarðurinn kostað uppsetning-
una. – gar

Björgunarbelti 
sett upp á 
Þingvöllum

Svamlað á Þingvöllum. 
FréTTaBlaðið/VilHelM

FrakklanD Fimmtán stór frönsk fjöl-
miðlafyrirtæki, þar á meðal Le Monde 
og Le Figaro, hafa í sameiningu sent 
Macron Frakklandsforseta bréf þar 
sem þau mótmæla því að hann láti 
takmarka þann fjölda fréttamanna 
sem fái aðgang að fundum í forseta-
höllinni.

Slík stjórnun grafi undan lýð-
ræðinu, ekki síst á tímum þegar fjöl-
miðlum er almennt vantreyst. 

Í mótmælabréfinu er einnig bent 
á að enginn fyrri forseta Frakklands 
hafi valið á milli fjölmiðla á þennan 
hátt. - ibs

Fjölmiðlar 
mótmæla 
forsetanum
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Yaris – verð frá: 2.230.000 kr.
Yaris Hybrid – verð frá: 2.670.000 kr.

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

Nýr og nettur Yaris er hlaðinn orku með nýrri vél, endurbættu Hybrid-kerfi og enn meira aðdráttarafli. Yaris hefur árum saman 
verið rómaður fyrir frábæra aksturseiginleika sem nú fá að njóta sín til fulls í splunkunýrri og kraftmikilli hönnun. 

Komdu og reynsluaktu nýjum Yaris orkubolta hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, laugardag 20. maí kl. 12–16.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með Yaris
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

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

FRUMSÝNING Í DAG

NÝR YARIS



Gerir sláttinn auðveldari

Cub Cadet sláttutraktorarnir eru afar vandaðir og 
vel útbúnir sláttutraktorar sem mæta þörfum og 

kröfum vandlátra  
garðeiganda og annarra sláttumanna.

Cub Cadet sláttutraktorarnir eru öflugir og 
afkastamiklir  

og auðveldir í notkun.

Vandaðir garðtraktorar

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

fjallabyggð Bæjarráð Fjallabyggðar 
hafnaði beiðni Heilbrigðisstofnunar 
Norðurlands(HSN) um að setja á fót 
vettvangshóp í Ólafsfirði til að auka 
viðbragðsflýti í kjölfar þess að HSN 
ætlar að slá af vakt sjúkraflutninga-
manna í Ólafsfirði. Bæjaryfirvöld telja 
þetta vera mál ríkis en ekki sveitar-
félaga. Forstjóri HSN segir miður að 
ekki hafi verið orðið við þeirri beiðni.

HSN ætlar að skerða þjónustu á 
svæðinu og hafa aðeins sjúkraflutn-
ingamenn á Dalvík og á Siglufirði. Við 
það eru íbúar á svæðinu ósáttir. Til 
að koma til móts við áhyggjur óskaði 
HSN eftir aðkomu sveitarfélagsins að 
því setja upp átta til tólf manna við-
bragðssveit.

„Vettvangslið er þannig sett upp að 
í samstarfi við slökkvilið eða björg-
unarsveit yrði um tíu manna teymi 
sem snýr að því að þegar eitthvað brátt 
kemur upp á séu viðbrögð skjót og 
lágmarksbúnaður til staðar,“ segir Jón 
Helgi Björnsson, forstjóri HSN. „Slík 
teymi eru til dæmis á Kjalarnesi, Kópa-
skeri og í Mývatnssveit þar sem svolítill 
tími fer í að koma bíl á staðinn.“

„Þetta verkefni er alfarið á ábyrgð 
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands 
og því er það HSN að leysa þau 
verkefni sem tengjast heilbrigðis-
þjónustu á vegum ríkisvaldsins í 
Fjallabyggð,“ segir í bókun bæjarráðs 
Fjallabyggðar sem hvetur forstjóra til 
að leita annarra leiða svo ekki þurfi 
að koma til þjónustuskerðingar.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 

þingmaður VG og Ólafsfirðinga, 
segir málið grafalvarlegt. „Þetta er á 
engan hátt málefni sveitarfélagsins. 
Þessi þjónusta er á herðum ríkisins og 
það er skylda HSN að koma þessum 
málum í réttan farveg. Hér er um 
mjög mikilvægt öryggisatriði að ræða. 
Bæði eru auknar samgöngur á Trölla-
skaga vegna ferðamennsku að vetri og 
sumri og því mikilvægt að öryggi veg-
farenda sé tryggt,“ segir Bjarkey.

Jón Helgi segir að ákvörðun HSN 
standi óbreytt. „Það er miður að ekki 
hafi verið fallist á stofnun vettvangs-
hópsins en ekkert við því að gera. 
Þetta breytir ekki ákvörðun HSN um 
að sjúkrabílnum verði lagt.“ 
sveinn@frettabladid.is 

Engir sjúkraflutningamenn  
eru staðsettir á Ólafsfirði
Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands óskaði eftir því á bæjarráðsfundi Fjallabyggðar að bærinn 
setti á laggirnar tíu manna viðbragðssveit til að bregðast við því að engir sjúkraflutningamenn eru í 
bænum. Bæjarráð hafnaði því snarlega og segir verkefnið vera á vegum ríkisins en ekki sveitarfélaganna. 

Hönd í hönd

Jón Helgi  
Björnsson,  
forstjóri HSN

Bjarkey Olsen 
Gunnarsdóttir, 
þingmaður VG

SVÍÞjÓð Lögreglustjórinn í Malmö 
í Svíþjóð segir lögregluembættið 
þurfa 150 til 200 rannsóknarlög-
reglumenn til viðbótar. Nú er útlit 
fyrir að einungis takist að upplýsa 
þrjú af þeim 11 morðum sem framin 
voru í borginni í fyrra. 

Lögreglustjórinn, Carina Pers-
son, segir lögregluna leggja sig alla 
fram. Mörg morðanna í fyrra hafi 
hins vegar verið framin af glæpa-
gengjum.

Nýs skipulags er að vænta á svæð-
inu. Í því er gert ráð fyrir fleiri rann-
sóknarlögreglumönnum í Malmö 
og svæðinu þar í kring. – ibs

Upplýsa fæst 
morðanna

Skortur er á rannsóknarlögreglu-
mönnum í Malmö í Svíþjóð.
NORDICPHOTOS/AFP

laNgaNESbyggð Áframhald upp-
byggingar stórskipahafnar þýska 
fyrirtækisins Bremenports er nú sagt 
háð peningaframlagi úr ríkissjóði.

Sveitarstjórn Langanesbyggðar 
segist hafa gert ráðuneytum ljóst 
„að ef ekki komi til fjárhagsstuðn-
ings þá muni sveitarfélögin þurfa 
að hægja á þeirri vinnu sem nú er 
í gangi“, eins og segir í fundargerð. 
„Samskipti hafa verið á milli lög-
fræðinga sveitarfélaganna og aðila 
verkefnis varðandi stofnun þeirra 
félaga sem stofna þarf og samninga 
þeirra í milli. Fljótlega verður hald-
inn vinnufundur með sveitarstjórn 
og lögfræðingum hvar staða verður 
kynnt og rætt um næstu skref,“ segir 
enn fremur um vinnslu málsins. – gar

Stilla ríkinu  
upp við vegg

Finnafjörður. FRéTTABlAðIð/PJeTuR

 Tveir rauðir belgískir karlar leiðast og bíða eftir því að tvær grænar konur, sem einnig leiðast, gefi til kynna að fótgangandi sé óhætt að ganga yfir 
gangbrautina. Hinsegin dagar hafa staðið yfir í Brussel en hátíðin er ástæða þess að gönguljósin hafa verið klædd í þennan búning.  FRéTTABlAðIð/ePA
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4. Regnjakki st. 130-170 4.999
5. Regnbuxur st. 130-170 2.999

3. Regnbuxur st. 36-48 3.499
4. Regnbuxur st. S-XXXL 4.999

1

3

2

4

5

6

Margir litir
1. Regnkápa st. 36-48 6.999
2. Regnfrakki st. S-XXXL 6.999



sjávarútvegur Það fór ekki fram-
hjá neinum sem sat ársfund Sam-
taka fyrirtækja í sjávarútvegi 
(SFS) í gær að mikil spenna hefur 
hlaðist upp að undanförnu milli 
hagsmunaaðila í sjávarútvegi og 
stjórnvalda. Ráðherranefnd um 
gjaldtöku á greinina, sem kölluð er 
sáttanefnd, er eitt – en gengisþróun 
íslensku krónunnar er síðan sér-
stakt áhyggjuefni.

Kannski er bratt að lesa sérstak-
lega í það að Jens Garðar Helgason, 
formaður SFS, steig fyrstur í pontu, 
í stað sjávarútvegsráðherra, þvert 
á auglýsta dagskrá. Jens Garðar var 
hins vegar ekkert að skafa utan 
af því; sagði það alveg á hreinu 
að með áframhaldandi styrkingu 
krónunnar og „viðvarandi ástandi 
verður rekstrarumhverfi okkar 
sífellt erfiðara og tel ég að margar 
útgerðir og vinnslur muni leita 
leiða til hagræðingar með samein-
ingum eða sölu, eða hætta rekstri.“ 
Öllum landsmönnum hlyti að vera 
ljóst að núverandi peningastefna 
Seðlabanka Íslands væri ekki sjálf-
bær fyrir íslenskt atvinnulíf og 
henni yrði að breyta áður en það 
er of seint.

Jens Garðar fjallaði sérstaklega 
um nefnd sjávarútvegsráðherra 
sem liggur yfir endurskoðun veiði-
gjalda undir handleiðslu Þorsteins 
Pálssonar, fyrrverandi forsætis- og 
sjávarútvegsráðherra. Jens Garðar 
lagði út af orðinu sátt og sagði að 
í sínum huga hlyti hún þegar að 
vera til staðar enda nýti greinin 
auðlindir þjóðarinnar á sjálf-
bæran og ábyrgan hátt; fjárfestir 
fyrir milljarða tugi um allt land 
og tryggir að öflug fyrirtæki verði 
burðarásar síns atvinnusvæðis og 

tryggi atvinnuöryggi og hálauna-
störf. Þess utan greiði hún auka-
lega til samfélagsins í formi auð-
lindagjalda – og ekki erfitt að ráða 
í hvert orðunum var beint.

Sagði hann umræðuna um fisk-
veiðistjórnunarkerfið að undan-
förnu, vegna ákvarðana HB Granda 
um að hætta vinnslu á Akranesi, 
hafa verið taktlausa og galið að sú 
ákvörðun hafi verið samfélagslega 
óábyrg. Uppbygging fyrirtækisins 
á Vopnafirði sé besta dæmið, og 
aðeins eitt af fjölmörgum öðrum 
víða um land.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
sjávarútvegsráðherra var kynnt í 
pontu með þeim orðum fundar-
stjóra að hún þyrfti kannski nýja 
ræðu eftir breiðsíðu Jens Garðars. 
Hún hins vegar hóf mál sitt með 
því að segja að sjómannaverk-
fallið hefði ekki verið óskabyrjun 
nýs ráðherra, en niðurstaðan hefði 
verið ásættanleg. Hins vegar varaði 
hún við frekari átökum enda högg-
ið mikið fyrir marga og endanlegar 
afleiðingar ættu enn eftir að koma í 
ljós – greinin geti ekki staðið af sér 
annað verkfall.

Þorgerður sagði íslenskan sjávar-

útveg glæsilega atvinnugrein en 
sníða þyrfti samt af vissa vankanta 
og bæta ásýnd hennar. Sjálfbærar 
og ábyrgar veiðar séu staðreynd og 
greinin sé fjárhagslega arðbær og 
þjóni þannig þjóðarbúinu í heild. 
En, þriðja stoðin – samfélagslega 
sáttin um greinina – er veikburða, 
sagði ráðherra. Því hefði hún ein-
sett sér að komast að skynsamlegu 
og sanngjörnu samkomulagi um 
„blessuð“ gjaldtökumálin – eins og 
komi fram í stjórnarsáttmála ríkis-
stjórnarinnar.

„Ég hef einsett mér að komast að 
niðurstöðu í þeim efnum sem ríkir 
breið sátt um,“ og vísaði til gagn-
rýni á að enn og aftur hafi verið 
skipuð nefnd sem engu muni skila. 
Þorgerður blés á þá gagnrýni og 
sagði nefndina vel geta náð árangri 
– fái hún frið til þess.

„Við skulum ekki falla í þann pytt 
að gera lítið úr slíku starfi og þar af 
leiðandi þeim einstaklingum sem 
því sinna fyrr en að niðurstaðan 
liggur fyrir. Ég bið ekki um meira,“ 
sagði Þorgerður og bætti við að 
annar liður í að stuðla að sam-
félagslegri sátt um sjávarútveginn 
væru byggðasjónarmiðin. Hvað 
sem hver segi verði að hlusta á 
sanngirnis- og tilfinningarök í því 
samhengi – og beindi máli sínu til 
Jens Garðars.

„Trúið mér, eftir 20 ár í pólitík þá 
verður manni ljóst að tilfinninga- 
og sanngirnisrök vega í mörgum 
tilvikum jafn þungt og önnur rök. 
Því að baki stjórnmálunum er vilji 
fólksins og þegar því er nóg boðið, 
þá verða breytingar. Þannig er það 
bara. Og það er kraftur sem enginn 
skyldi vanmeta,“ sagði Þorgerður.
svavar@frettabladid.is

Undiralda á ársfundi
Gjaldtaka í sjávarútvegi, styrking krónunnar, umræða um byggðafestu og hag-
ræðing hjá HB Granda voru meðal álitaefna á ársfundi Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi. Ráðherra og formaður SFS sendu illa dulbúnar pílur sín á milli. 

Jens Garðar Helgason, formaður SFS, sagði gengi krónunnar ógna rekstri fyrirtækja, sem aldrei fyrr. Fréttablaðið/anton

Að baki stjórnmál-
unum er vilji 

fólksins og þegar því er nóg 
boðið, þá verða 
breytingar.
 
Þorgerður 
Katrín Gunnars
dóttir, sjávarútvegs
ráðherra
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#HÆFASTUR

K U G A

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, mikilli veghæð og 
einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, 
aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn 
íslensku leiðsögukerfi, 8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu, bakkmyndavél og fimm 
stjörnu öryggi svo fátt eitt sé nefnt. Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér 
og þínum hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.
 

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

5.690.000KR.

FORD KUGA AWD SJÁLFSKIPTUR FRÁ:

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga

Ford_Kuga_hæfastur_Ongoing_5x38_DBL_20170209_END.indd   1 09/02/2017   09:28



Málverk eftir Kristínu Jónsdóttur 
og Jón Stefánsson

Studio Stafn, Hátúni 6B, Sími 552 4700.

Leitum eftir góðum málverkum, helst blómauppstillingum eftir  
Kristínu Jónsdóttur og Jón Stefánsson til kaups fyrir viðskiptavin.

Ný verk í sölu á:  
studiostafn.is/listaverkasala

Langar þig í háskólanám 
en vantar undirbúning?

Velkomin á kynningarfund um 
frumgreinanám Háskólans í Reykjavík 
miðvikudaginn 24. maí kl. 17:30

Opið fyrir umsóknir til 15. júní

hr.is/frumgreinar

Frumgreinanám er eins árs undirbúningsnám fyrir 
háskólanám þar sem nemendur velja háskólagrunn 
miðað við það nám sem stefnt er að í framhaldinu. 
Einnig geta þeir sem hafa lokið stúdentsprófi bætt 
við sig einingum í stærðfræði og raungreinum.

Í dag 20. maí 2017 eru 20 ár síðan 
Samtök lungnasjúklinga voru stofnuð. 

Í tilefni dagsins ætla samtökin að bjóða upp á 
veitingar  í SÍBS húsinu í Siðumúla 6 

frá kl 15 - 17.

Allir velkomnir!

20 ára afmæli 
Samtaka lungnasjúklinga

DANMÖRK Þegar starfsmenn Þrenn-
ingarkirkjunnar í Kaupmannahöfn 
koma til vinnu á morgnana byrja 
þeir á að vekja rómafólkið sem 
búið hefur sér náttstað fyrir framan 
kirkjuna.

Því næst hefst umfangsmikið 
hreinsunarstarf við að tína saman 
flöskur og dýnur, taka upp saur og 
skola burt þvag. Safnaðarstjórnin 
hefur látið sprauta starfsmenn gegn 
lifrarbólgu vegna smithættu af því 
sem er að finna í ruslinu.

Rómafólk safnast saman við fleiri 
kirkjur og segja kirkjunnar menn að 
erfitt sé að finna jafnvægið á milli 
náungakærleikans og þess hversu 
langt þetta megi ganga. – ibs

Sprautaðir 
vegna rusls  
við kirkjur

Sívaliturn er við Þrenningarkirkjuna 
þar sem rómafólk hefst við.

BRETLAND Sænsk saksóknaryfirvöld 
ákváðu í gær að fella niður rannsókn 
á meintri nauðgun Julians Assange, 
stofnanda WikiLeaks. Assange hefur 
eytt tæplega fimm árum í sendiráði 
Ekvador í London til að forðast hand-
töku og mögulegt framsal. Yfirvöld 
í Bretlandi segjast hins vegar munu 
handtaka Assange fyrir smávægileg 
brot um leið og hann stígur fæti á 
breska grund.

Þrátt fyrir að Svíar hafi fallið frá 
saksókn sinni er talið ólíklegt að Ass-
ange yfirgefi sendiráðið. Í Bretlandi 
bíður hans refsing fyrir að hafa rofið 
skilyrði lausnar gegn tryggingu og þá 
vilja bandarísk yfirvöld endilega hafa 
hendur í hári hans vegna uppljóstrana 
WikiLeaks.

„Þetta er mikilvægur sigur fyrir 

mig,“ sagði Assange þegar hann 
ávarpaði fjölmiðla og aðra sem safn-
ast höfðu saman fyrir utan sendiráð 
Ekvadors, af svölum sendiráðsins í 
gær. Það var samróma álit viðstaddra 
að Svíinn væri fölleitari en áður enda 
ekki yfirgefið húsið í tæp fimm ár.

„Málinu er þó langt frá því að vera 
lokið. Stríðið, hið raunverulega stríð, 
er bara rétt að byrja,“ bætti hann 
við. Hann sagði einnig að WikiLeaks 
myndi halda áfram að berjast fyrir 
gagnsæi hjá stjórnvöldum og rétti 
manna í stafrænum heimi. Í yfirlýs-
ingu frá breskum lögregluyfirvöldum 
sagði að þar í landi biði Assange 
refsing vegna vægari brota. Lögreglu-
mönnum í London hefði verið falið 
að handtaka Svíann ef hann kæmi úr 
fylgsni sínu.  johannoli@frettabladid.is

Assange áfram 
í sendiráðinu 
Stofnandi WikiLeaks er laus allra mála í Svíþjóð 
eftir margra ára lagaþrætu. Hann getur ekki yfirgefið 
sendiráð Ekvador í London vegna breskra brota.

Assange flutti ávarp af svölum sendiráðs Ekvador í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Helstu vendingar málsins hingað til

18. nóv. 2010 Gefin er út handtökuskipun á hendur Assange í Svíþjóð 
vegna ásakana á hendur honum um nauðgun og önnur kynferðisbrot.
7. des. 2010 Assange er handtekinn í Bretlandi á grundvelli handtöku-
skipunar Svía. Honum er sleppt níu dögum síðar gegn greiðslu tryggingar.
19. júní 2012 Assange leitar skjóls í sendiráði Ekvador í London eftir að 
hæstiréttur Bretlands ákvað að hann skyldi framseldur til Svíþjóðar. 
 16. ágúst 2012 Ekvador veitir Assange pólitískt hæli. Hann kemst hins 
vegar ekki til landsins því handtaka bíður hans yfirgefi hann sendiráðið.
13. mars 2015 Saksóknarar í Svíþjóð gefast upp á því að reyna fá Assange 
til landsins. Þess í stað óska þeir eftir skýrslutöku í sendiráðinu.
13. ágúst 2015 Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Assange er felld 
niður þar sem brotin þóttu fyrnd. Rannsókn á nauðguninni heldur áfram.
14.–15. nóv. 2016 Sænskir saksóknarar yfirheyra Assange með aðstoð 
starfsmanna sendiráðsins.
2. apríl 2017 Lenin Moreno stóð uppi sem sigurvegari í forsetakosningum 
Ekvador. Andstæðingur hans hafði lofað að henda Assange úr sendiráðinu.
19. maí 2017 Svíar fella niður nauðgunarmálið.
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Losun CO2 vegna starfsemi Norðuráls heyrir undir viðskiptakerfi ESB og þarf  
að ná markmiðum um minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda.

Ísland

Miðausturlönd

Kína

Losun flúors miðað við starfsleyfi
(kg/t Al)

Losun CO2 við álframleiðslu
(CO2eq/Al)

GRÆNT
BÓKHALD

75%

Ísland - Orka unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum

Miðausturlönd  - Orka unnin úr jarðgasi og olíu

Kína - Orka unnin úr kolum 

Grænt bókhald Norðuráls fyrir árið 2016 er komið á netið. Það 

veitir ítarlegt yfirlit yfir öll efni sem koma við sögu í starfsemi 

fyrirtækisins og allt sem frá því fer.

Helstu niðurstöður eru að losun flúors, SO2 og ryks er langt innan 

þeirra marka sem fyrirtækinu eru sett í starfsleyfi. Að auki hefur 

tekist að auka endurvinnslu, draga úr notkun ýmissa hráefna og 

auka umhverfisvitund starfsfólks enn frekar. Þannig drögum við 

úr áhrifum okkar á umhverfið eins og frekast er unnt. 

Með vönduðum vinnubrögðum, bestu fáanlegu tækni, umhverfis-

vænni orku og ekki síst framúrskarandi starfsfólki teljum við 

okkur hafa tekist að framleiða umhverfisvænasta ál í heimi.



Samfélag „Kynferðislegt ofbeldi 
gegn körlum er ekki jafn viðurkennt 
og samþykkt í samfélaginu og kyn
ferðislegt ofbeldi gegn konum. Sem 
þolandi tel ég ekki endilega að þetta 
sé erfiðara fyrir karlmenn en ég held 
að það séu færri rými fyrir menn til 
að segja frá sinni upplifun.“ Þetta segir 
Gary Foster, stofnandi Living Well 
Australia, samtaka í Ástralíu fyrir karl
kyns þolendur kynferðislegs ofbeldis.

Foster ásamt Duncan Craig, fram
kvæmdastjóra Survivors Man chester 
sem sinna einnig karlkyns þolend
um kynferðislegs ofbeldis, heldur 
fyrirlestur á ráðstefnunni Einn blár 
strengur á Akureyri í dag. Verkefnið 
Einn blár strengur á uppruna sinn í 
Bandaríkjunum og miðar að því að 
vekja athygli á að einn af hverjum sex 
drengjum verður fyrir kynferðislegu 
ofbeldi í æsku. Merki verkefnisins er 
gítar, þar sem einn blár strengur af 
sex í gítarnum vísar í þá sem fyrir 
ofbeldinu verða.

Foster og Craig munu fjalla um  
karlkyns þolendur kynferðisofbeldis 
í æsku. Einnig munu þeir standa fyrir 
sérstakri þjálfun fyrir fólk sem starfar 
með þolendum á mánudag.

Foster og Craig eru sammála um 
að karlmenn sem lenda í kynferðis
legu ofbeldi í æsku geti átt erfitt með 
að segja frá því, og að ofbeldið geti 
haft mjög neikvæð sálræn áhrif. 
„Við vitum að 46 prósent manna 
sem upplifa kynferðislegt ofbeldi 
hafa reynt að fremja sjálfsvíg,“ segir 
Foster.

Hugmyndir um karlmennsku
Karlar eru einnig mun tregari til en 
konur að segja frá ofbeldinu. „Þetta 
hefur að gera með hugmyndir um 
karlmennsku. Það er mikilvægt að 
karlmenn hafi rými til að segja frá og 
þess vegna er verkefni eins og  One 
Blue String svona mikilvægt. Það 
tekur karlmenn að jafnaði tíu árum 
lengur en konur að segja frá kyn
ferðislegu ofbeldi í æsku. Þeir segja 
því fyrst frá að meðaltali 22 til 24 
árum eftir að ofbeldið átti sér stað. 
Þeir munu eiga fyrstu djúpstæðu 
samræður sínar um ofbeldið 28 
árum eftir að það átti sér stað og eiga 
uppbyggilegar samræður um það 30 
árum eftir að ofbeldið átti sér stað að 
jafnaði,“ segir Foster.

Hann segir að viðmótið, sem karl
menn sem segi frá núna, mæti sé mun 
betra en fyrir nokkrum áratugum. 
„Við vitum að menn sem sögðu frá 
eða reyndu að segja frá á áttunda, 
níunda og tíunda áratug síðustu aldar 
urðu fyrir verri reynslu en þeir sem 
sögðu ekki frá því. Viðbrögðin við 
frásögn þeirra var svo neikvæð.“

Báðir mennirnir eru þolendur kyn
ferðisofbeldis og unnu meðal annars 
að stofnun samtaka sinna vegna þess 
að þeim fannst vanta samtök sem 
aðstoðuðu í slíkum málum. 

„Þegar ég stofnaði Survivors Man
chester var það vegna þess að það 
var engin stuðningsþjónusta þar sem 
ég bjó,“ segir Craig.

„Við erum núna komin miklu 
lengra í umræðu um kynferðisof
beldi gegn karlmönnum,“ segir Fost
er. Margt standi þó enn í vegi fyrir að 
menn segi frá ofbeldinu.

Mýtur um þolendur
„Margir hafa heyrt tölfræði um það 
að menn sem upplifi kynferðislegt 
ofbeldi í æsku séu líklegri til að beita 
aðra kynferðislegu ofbeldi. Þeir eru 
því hræddir við að segja frá því þeir 
eru hræddir um að fólk haldi að 
þeir muni beita aðra ofbeldi,“ segir 
Foster. 

„Þetta er hins vegar ekki rétt töl

fræði sem þeir hafa heyrt, rann
sóknir sýna að um 95 prósent 
fórnarlamba muni ekki beita aðra 
kynferðisofbeldi.“

Foster segir fordóma koma í veg 
fyrir að menn segi frá. „Við vitum 
að þeir sem verða fyrir kynferðis
legu ofbeldi af hendi karlmanna 
sem unglingar eiga erfiðara með 
að segja frá. Þeir hafa áhyggjur af 
því að menn muni velta fyrir sér 
kynhneigð þeirra. Fordómar gegn 
hommum er stór hindrun fyrir þá 
til að segja frá. Ég veit að á Íslandi er 
mikill stuðningur við samkynhneigt 
fólk og í því ljósi eigið þið auðveld
ara með að aðstoða fólk.“

Craig segir Ísland eiga skilið hrós 
fyrir að hafa tekið vel í Einn bláan 

streng. „Við höfum séð myndbönd 
af fólki að spila á gítar með einum 
bláum streng og teljum að með því 
að íslenskir drengir og menn fái 
að sjá þetta á samfélagsmiðlum fái 
þeir þau skilaboð að hlutirnir geta 
batnað og sálarsárin geti gróið.“

Mennirnir telja að lítil samfélög 
eins og Ísland geti oft brugðist betur 
við kynferðislegu ofbeldi og afleið
ingum þess. „Við höfum unnið með 
litlum samfélögum áður og séð að 
þar er oft meiri samúð og að mögu
leikinn til að skapa breytingar er 
meiri. Að vera lítið þjóðfélag þýðir að 
þið getið hraðað breytingum og að 
fáir geti breytt miklu,“ segir Foster. 

Craig og Foster segja mikilvægt að 
segja ekki einungis frá neikvæðum 
viðbrögðum við því að einhver hafi 
upplifað kynferðislegt ofbeldi. „Það 
sem er skýrt frá því sem við höfum 
upplifað bæði í Bretlandi og víðs
vegar um heiminn er að þegar ein
hver segir á jákvæðan hátt frá sinni 
sögu gerir það öðrum kleift að segja 
frá. 

Það er lykilatriði að við segjum 
ekki bara neikvæðar sögur um að 
einstaklingar séu skemmdir vegna 
ofbeldis. Við þurfum að segja sögur 
sem vekja von og hvatningu og sýna 
að þolendur geti lifað góðu og ham
ingjuríku lífi.“

Karlmenn eru oft tregari til að segja frá 
Einn af hverjum sex körlum lendir í kynferðisofbeldi í æsku. Það tekur þá lengri tíma að segja frá en konur og þeir eru oft hræddir 
við fordóma. Þetta segja Gary Foster og Duncan Craig, sem stofnuðu hjálparsamtök fyrir þolendur, en sjálfir urðu þeir báðir fyrir 
kynferðisofbeldi í æsku. Þeir halda fyrirlestur á ráðstefnunni Einn blár strengur, sem haldin er í Háskólanum á Akureyri í dag. 

Gary Foster og Duncan Craig halda fyrirlestur í dag um karlkyns þolendur kynferðisofbeldis. Fréttablaðið/Ernir

Sæunn 
Gísladóttir
saeunn@frettabladid.is

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Kailber KG-1503  
Gasgrill 3x3KW  
brennarar, grillflötur  
2520 cm2, 9KW

39.900

Kailber KG-KG-2 
Gasgrill 4x3,5KW brennarar,  
grillflötur 3036 cm2,14KW

52.880

Grillandi gott

Kailber Ferðagasgrill  
2x2,5KW brennarar, grillflötur  
1960cm2, 5KW

29.980

SVARTFUGLSEGGIN
eru komin í Nóatún

 Við gerum meira fyrir þig – Nóatún Austurveri – www.noatun.isAlla
daga

10
árum lengur að meðaltali 
tekur það menn að segja frá 
kynferðisofbeldi í æsku en 
konur.
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Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Athugið að 5 ára ábyrgðarskilmálar Hyundai ná 
eingöngu yfir Hyundai bifreiðar sem eru seldar af viðurkenndum Hyundai söluaðila til endanlegs viðskiptavinar.
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Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Nýr Hyundai i30.
Hinn nýi fólksbíll.

Hyundai i30 er hinn nýi fólksbíll.
Glæsileg tímalaus hönnun, fullkomið upplýsinga- og afþreyingarkerfi og snjall öryggisbúnaður. 
Hægt er að velja úr úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla sem eyða frá 3,6l/100 km. 
Komdu og reynsluaktu hinum nýja fólksbíl sem kostar aðeins frá 2.990.000 kr.

Verð frá:

2.990.000 kr.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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ŠKODA DAGURINN
         Í HEKLU ER Í DAG

Verið velkomin á ŠKODA daginn í HEKLU Laugavegi í dag milli kl. 12 og 16. 
Við frumsýnum sportjeppann KODIAQ, sem hefur alls staðar slegið í gegn, og vinsæla 
fjölskyldubílinn OCTAVIU sem er einn mest seldi bíll á Íslandi og margverðlaunaður um allan heim. 
Að sjálfsögðu verður grillið í fullum gangi, andlitsmálun fyrir krakkana og svalandi drykkir fyrir alla. 
Komdu og fagnaðu deginum með okkur. 

Hlökkum til að sjá þig!

NÝR KODIAQ OG NÝ OCTAVIA FRUMSÝND Í DAG

  Grillmeistararnir verða í fínu formi 

 og allir finna eitthvað fyrir sig á 

ŠKODA deginum í HEKLU.
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Á fögrum 
sumardegi 
minnir 
miðbærinn á 
Longyear-
byen á 
Svalbarða. 
Þar fæst fátt í 
búðum litlu 
verslunar-
götunnar, 
annað en 
hlýjustu 
skjólflíkur, 
kuldaskór 
– og að vísu 
rifflar og 
haglabyssur 
til að verjast 
ísbjörnum.

Fyrir nokkrum vikum var þrjátíu og fjögurra ára 
krikketleikari, Mustafa Bashir, fundinn sekur um 
líkamsárás fyrir dómi í Manchester. Bashir játaði 

að hafa ítrekað beitt eiginkonu sína ofbeldi. Hann lamdi 
hana með krikketkylfu uns hún missti meðvitund, neyddi 
hana til að drekka baneitrað bleikiefni, lét hana innbyrða 
töflur og sagði henni að fyrirfara sér.

Þegar dómur var kveðinn upp ætlaði allt um koll að 
keyra. Um eiginkonu Bashirs hafði dómarinn nefni-
lega þetta að segja: „Ég er ekki sannfærður um að hún sé 
varnarlaus einstaklingur … Hún er vel gefin kona, á marga 
vini og útskrifaðist úr háskóla.“

Dómarinn ákvað að hlífa krikketleikaranum við 
fangelsisvist og dæmdi hann til átján mánaða skilorðs-
bundinnar refsingar.

Límmiðar og skírlífisbelti
Í upphafi þessarar viku prýddi forsíðu Fréttablaðsins frétt 
um átak söngkonunnar Þórunnar Antoníu Magnúsdóttur 
sem felst í að sporna gegn því að fólki sé byrluð ólyfjan á 
skemmtistöðum. Þórunn lét útbúa sérstaka límmiða sem 
setja má ofan á glös til að loka þeim og koma þannig í veg 
fyrir að hægt sé að lauma í þau svo nefndum nauðgunar-
lyfjum. Í viðtali við blaðið sagði Þórunn hugmyndina hafa 
vaknað þegar stúlku sem er henni nákomin var byrlað 
slíkt lyf á skemmtistað og henni nauðgað. Vafalaust hafa 
Þórunn – og forseti Íslands sem er verndari verkefnisins – 
talið sig hafa verið að láta gott af sér leiða. Ekki virtust þó 
allir þeirrar skoðunar.

Í greinum á vefritum og í athugasemdum í kommenta-
kerfum var Þórunn höfð að háði og spotti: „Hvað með 
bara skírlífisbelti?“ – „Límmiðar fyrir konur til að líma 
á píkuna á sér og loka henni.“ – „Ég skil ekki hvað konur 
eru að gera utandyra.“ Límmiðarnir voru jafnframt sagðir 
„segja konum að þær beri ábyrgð á að vera ekki nauðgað“ 
og Þórunn var sökuð um þolendaskömmun (e. victim-
blaming), að færa ábyrgð á nauðgun frá geranda yfir á 
fórnarlamb.

Á ári hverju er gengin svokölluð drusluganga víða um 
heim. Þar er þolendaskömmun mótmælt og þeirri hug-

mynd hafnað að kenna megi útliti eða klæðaburði konu 
um sé henni nauðgað.

Mál Mustafa Bashir ber þess skýrt vitni að baráttunni 
gegn þolendaskömmun og konum er hvergi nærri lokið. 
Vegna þess að eiginkona Bashirs var með háskólagráðu 
fannst dómara hún vera minna fórnarlamb; það var eins 
og hún hefði átt að geta varist barsmíðum hans vegna þess 
að hún var „vel gefin“.

Þolendaskömmun er útbreitt mein sem bráðnauðsyn-
legt er að berjast gegn. Sú barátta má hins vegar ekki fara 
út í svo miklar öfgar að hún snúist upp í andhverfu sína.

Beint á byrjunarreit
Einstaklingar, konur og karlar, gera ýmislegt í lífinu til að 
reyna að verja sig gegn ófyrirséðum áföllum, þar á meðal 
glæpum. Við læsum húsum okkar þegar við förum að 
heiman, við pössum upp á töskuna okkar á almannafæri, 
konur fara á sjálfsvarnarnámskeið og svo mætti lengi 
telja. Það skammast þó enginn út í Securitas fyrir að selja 
þjófavarnarkerfi eða líkamsræktarstöðvar fyrir að kenna 
sjálfsvarnaríþróttir. Af hverju eru límmiðar Þórunnar eitt-
hvað öðruvísi?

Við erum komin í hring ef við sendum út þau skilaboð 
að kynferðisofbeldi gegn konum sé einhvern veginn 
„öðruvísi“ glæpur og reyni konur að verja sig gegn honum 
með „hefðbundnum“ hætti séu þær að taka á sig einhverja 
sök. Við erum að stunda þolendaskömmun. Við erum að 
segja að konur eigi hlutdeild í sektinni vegna þess að þær 
viðurkenndu að hætta gæti verið á ferðum. Við erum að 
segja að vilji kona reyna að verja sig þurfi hún að skamm-
ast sín. Skömmin er komin á fórnarlambið, umræðan er 
aftur orðin tabú og við erum komin á byrjunarreit.

Í stað þess að úthrópa þá sem vekja máls á glæp sem 
þrífst á þögn og hírist í skuggum, væri ekki nær að taka 
saman höndum og opna umræðuna enn frekar? Þeir sem 
settu sig upp á móti átaki Þórunnar sögðu að réttara væri 
að segja nauðgurum að hætta að nauðga en að segja fólki 
að verja sig gegn nauðgurum. Annað útilokar ekki hitt. 
Eftirfarandi skilaboð mætti til dæmis setja fram á límmiða: 
Ekki vera nauðgari.

Að lemja vel gefna konu

Vegna flutnings á aðalskrifstofu Vinnueftirlits 
ríkisins frá Bíldshöfða 16 að Dvergshöfða 2 

verður skrifstofan lokuð 22.-24. maí.

Tekið er á móti áríðandi erindum í síma 550-4600. 
Aðrar skrifstofur stofnunarinnar verða opnar eins 

og venja er sjá heimasíðu Vinnueftirlitsins:  
vinnueftirlit.is

Vinnueftirlitið opnar að Dvergshöfða 2, 
föstudaginn 26 maí.

Ofvöxtur ferðamannaiðnaðar er ekki 
séríslenskt fyrirbæri. Ferðamenn fara 
eins og holskefla yfir marga rómuðustu 
staði veraldarinnar. Sums staðar er 
innfæddum nóg boðið. En úr vöndu 
er að ráða því ferðamennirnir eru lifi-

brauðið.
Feneyjar eru mesti ferðamannastaður í heimi. Þar 

búa örfáir tugir þúsunda, en gestirnir eru á þriðja tug 
milljóna. Ekki er að undra þótt einstaka Feneyjabúi 
stynji yfir ósköpunum.

Feneyjar eru eins og lítið frímerki miðað við Ísland. 
Í samanburðinum er andrýmið á Íslandi óendanlegt. 
Fyrst Feneyingar geta tekið á móti tugum milljóna 
ferðamanna á hverju ári án þess að innviðirnir bresti 
hlýtur að vera langt í þolmörkin hjá okkur. Þess verður 
til dæmis ekki vart í Feneyjum að fólk komist ekki á 
klósett.

Við getum margt lært af Feneyjabúum. Okkur hættir 
til að sýna útlendum gestum óþarfa undirlægjuhátt. 
Yfirvöld í Feneyjum hika ekki við að setja ferðamönn-
unum og ferðamannaiðnaðinum stólinn fyrir dyrnar. 
Þau banna skyndibitakeðjur. Neonskilti og áberandi 
auglýsingar sjást hvergi utandyra. Karlmenn mega ekki 
ganga um berir að ofan og konur fá ekki að spranga 
um á sundbol einum fata líkt og algengt er á sólríkum 
ferðamannastöðum. Þannig er því skipulega forðað að 
mannlífið verði ferðamanninum að bráð með húð og 
hári. Nóg er það samt. Feneyjar halda sinni sögulegu 
sérstöðu.

Þegar gengið er um miðborg Reykjavíkur er stundum 
engu líkara en maður sé kominn á fjöll. Hópar útlend-
inga eru klæddir eins og pólfarar. Á fögrum sumardegi 
minnir miðbærinn á Longyearbyen á Svalbarða. Þar 
fæst fátt í búðum litlu verslunargötunnar, annað en 
hlýjustu skjólflíkur, kuldaskór – og að vísu rifflar og 
haglabyssur til að verjast ísbjörnum. Þetta er kannski í 
lagi á Svalbarða. Þar hefur enginn fasta búsetu og lítið 
gróið mannlíf að taka tillit til.

Fínustu mathúsin í miðbæ Reykjavíkur eru gjarnan 
eins og mötuneyti rannsóknarleiðangurs á norðlægum 
slóðum – eða fjörlegur skíðaskáli. Sumir eru til fara eins 
og hríðarbylur sé í aðsigi. Gott að búðirnar í miðbæn-
um selji varninginn sinn, en hvimleitt fyrir okkur sem 
eigum hérna heima og viljum gera okkur dagamun.

Við höfum fullt leyfi til að sakna hinna örfáu sólar-
daga þegar allir gengu brosandi um á stuttbuxum og 
bol. Það voru gleðidagar.

Ótækt er að rútur skutli hverjum einasta ferðamanni 
upp að dyrum gististaða, tefji umferð og haldi vöku 
fyrir fólki um nætur þegar verst lætur. Það gerist hvergi 
á byggðu bóli. Af hverju láta leigubílstjórar bæjarins 
það yfir sig ganga að svo freklega sé gengið inn á þeirra 
verksvið?

Ferðamennirnir hætta ekki að koma til Feneyja þótt 
þeim sé gert að sýna gestgjöfunum og siðum þeirra 
eða sérvisku tilhlýðilega virðingu. Hættan felst miklu 
frekar í hinu, að bugta sig og beygja fyrir ímynduðum 
kröfum, og verða flatneskjunni að bráð. Þannig fer 
mestur glansinn af mannlífinu.

Pólfarar í bænum
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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 TALISMAN
BÍLL ÁRSINS 2017 AÐ MATI BANDALAGS 
ÍSLENSKRA BÍLABLAÐAMANNA (BÍBB)

 

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

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

VERÐ FRÁ: 3.690.000 KR.
Staðalbúnaður í Zen útgáfu: 5 stjörnur í EuroNCAP árekstarprófunum - 17" álfelgur - 7" snertiskjár og íslenskt leiðsögukerfi 
- Brekkuaðstoð (Hill Start assist) - LED dagljós - Þokuljós á framstuðara - Afturljós 3D LED - Dekkjaþrýstingskerfi - Hraðastillir 
(Cruise control) - Rafdrifnar rúður - Leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum - Handfrjáls símabúnaður (Bluetooth) með 
raddstýringu - 2ja svæða tölvustýrð loftkæling - Hiti í framsætum - Hæðarstillanlegt sæti fyrir ökumann - Armpúði milli 
framsæta - Rafdrifnir upphitaðir útispeglar - Fjarlægðarvari að framan og aftan - Regnskynjari fyrir rúðuþurrkur - Sjálfvirk 
birtuskynjun á aðalljósum (High beam assist) - Akreinavari (Lane departure warning) - Vegaskiltanemi (Roadsign recognition) 
- Rafdrifin handbremsa. 

Aukalega í Intens útfærslu: 8,7" spjaldtölvuskjár - 18" álfelgur - Lykillaust aðgengi 
LED aðalljós - Skyggðar afturrúður - MULTI SENSE akstursstillingakerfi. 
130 hestöfl, dísil, sjáfskiptur, verð: 4.890.000 kr. OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 12–16

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“



Handbolti Spennustigið, varnar-
leikurinn og markvarslan. Allt mjög 
mikilvægir þættir á úrslitastundu í 
handboltanum og munu því skipta 
miklu máli í Kaplakrika klukkan 
16.00 á morgun þegar FH tekur á 
móti Val í hreinum úrslitaleik um 
Íslandsmeistaratitilinn í Olís-deild 
karla.

Heimaliðið á enn eftir að vinna 
leik í úrslitaeinvíginu en leikurinn á 
morgun verður allt öðruvísi leikur en 
þeir fjórir sem búnir eru. Á morgun 
er enginn morgundagur, úrslitastund 
fyrir tvö jöfn lið sem hafa boðið upp 
á mikla skemmtun í lokaúrslitunum 
til þessa. Markatalan er 107-106 fyrir 
Val eftir fjögurra klukkutíma leik sem 
segir margt um hversu litlu munar á 
þessum tveimur bestu handbolta-
liðum landsins.

Það verða mörg mikilvæg stríð háð 
úti um allan völl og þótt liðsheildin 
skipti vissulega mestu máli í þessum 
leik þá mun frammistaða einstakra 
lykilmanna vega mjög þungt.

Oddaleikurinn um titilinn er eng-
inn venjulegur leikur og enginn leik-
maður á vellinum á morgun þekkir 
það að vinna slíkan leik. Tveir í Vals-

liðinu voru hins vegar með þegar 
liðið tapaði oddaleik um titilinn í 
Hafnarfirði 2010 en það eru fyrirlið-
inn Orri Freyr Gíslason og markvörð-

urinn Hlynur Morthens. Óskar Bjarni 
Óskarsson, annar þjálfari Valsliðsins 
í dag, stýrði Valsliðinu á Ásvöllum 
þennan laugardag í maí 2010.

Á móti kemur að Valsmenn hafa 
alltaf verið bestir á úrslitastundu í 
vetur og þeir hafa þegar unnið einn 
oddaleik á útivelli í þessari úrslita-
keppni sem var á móti ÍBV í Vest-
mannaeyjum í 8 liða úrslitunum.

FH-ingar voru búnir að vinna sex 
heimaleiki í röð og höfðu ekki tapað 
og unnið 8 af 9 heimaleikjum sínum 
á árinu 2017 þegar þeir komu inn í 
lokaúrslitin á móti Val en hafa ekki 
verið líkir sjálfum sér í leikjunum 
í Kaplakrika. Nú er síðasti mögu-
leikinn til að sýna sitt rétta andlit á 
sínum heimavelli.

Fréttablaðið fór yfir hverja leik-
stöðu fyrir sig og mat frammistöðu 
manna í úrslitaeinvíginu til þessa. 
Það er í höndunum á einhverjum af 
þessum leikmönnum að gera útslagið 
á úrslitastundu í Krikanum á morg-
un. ooj@frettabladid.is

Enginn dagur eftir þennan dag
FH og Valur leika hreinan úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta karla í Kaplakrika á morgun. 
Fréttablaðið ber í dag saman leikstöðurnar og bestu leikmennina hjá þessum tveimur jöfnu liðum.

Samanburður á liðum FH og Vals sem spila til úrslita um Íslandsmeistaratitil-
inn í Kaplakrika á morgun Tölfræði úr úrslitaeinvíginu er fengin frá HB Statz.

Pepsi-deild karla:
S 14.00 Vík. Ó - ÍBV   Ólafsvíkurv.
S 19.15 Vík. R - Breiðabl.   Víkingsv.
S 20.00 Stjarnan - KA   Samsung-v.

Olís-deild karla:
S 16.00 FH - Valur   Kaplakriki

Pepsi-deild kvenna:
L 14.00 Stjarnan - Grind.   Garðab.
L 14.00 Fylkir - Valur   Floridana-v.
L 14.00 ÍBV - FH   Hásteinsv.
L 16.00 KR - Þór/KA   Alvogen-v.

Laugardagur
13.25 Dortmund - Bremen   Sport
13.25 Hoffenh. - Augsburg   Sport 3
13.30 Formúla E: París   Sport 2
15.50 KR - Þór/KA   Sport 2
17.00 AT&T Byron N.   Golfstöðin
21.00 LPGA   Sport 4
01.00 NBA: Spurs - Warriors   Sport

Sunnudagur
13.50 Liverpool - Boro   Sport
13.50 Arsenal - Everton   Sport 2
13.50 Chelsea - Sunderl.   Sport 3
13.50 Watford - Man. City   Sport 4
13.50 Man. Utd. - C. Palace   Sport 5
13.50 Swansea City - WBA   Sport 6
13.50 Hull - Tottenham   Stöð 3
15.55 Fylkir - Keflavík   Sport
17.00 AT&T Byron N.   Golfstöðin
17.55 Barcelona - Eibar   Sport 4
17.55 Malaga - R. Madrid   Sport 2
19.05 Vík. R - Breiðablik   Sport 3
19.45 Stjarnan - KA   Sport
21.00 LPGA   Sport 4
00.30 NBA: Cavs - Celtics   Sport 2

Bikarmeistarar Vals fengu erfiðan 
leik í 16-liða úrslit Borgunbikarsins 
en dregið var í gær. Valur mætir 
Stjörnunni þann 31. maí og verður 
leikurinn sýndur í beinni útsend-
ingu á Stöð 2 Sport.

Einn annar Pepsi-deildarslagur 
verður í umferðinni er ÍBV tekur 
á móti Fjölni á Hásteinsvelli. Þá 
mætast fornu Reykjavíkurveldin ÍR 
og KR í Breiðholtinu.

Tvö lið úr 2. og 3. deildinni kom-
ust áfram og fengu bæði heimaleik. 
Víðir tekur á móti Fylki og Ægir 
mætir Víkingi R. í Þorlákshöfn.

ERFiTT PRÓF BiKARMEiSTARA

Lokaumferðin í ensku úrvalsdeild-
inni fer öll fram á morgun klukkan 
14.00. Chelsea er þegar orðið 
meistari og þá er fallbaráttan búin 
en Hull, Middlesbrough og Sunder-
land leika öll í B-deildinni á næstu 
leiktíð. Þá er Tottenham öruggt með 
annað sætið.

Mesta spennan verður í bar-
áttunni um Meistaradeildarsætin 
en fjögur efstu liðin fá þátttöku-
rétt í keppni þeirra bestu í Evrópu 
á næstu leiktíð. Manchester City 
stendur best að vígi í þriðja sæti en 
Liverpool er í því fjórða, tveimur 
stigum á eftir. Stigi á eftir er Arsenal 
sem þarf því að treysta á að annað 
hinna liðanna, helst Liverpool, mis-
stígi sig á morgun.

Stöð 2 Sport verður með sjö leiki í 
beinni útsendingu á morgun eins og 
sjá má í dagskránni hér fyrir neðan.

MEiSTARAdEiLdARSÆTi Í HúFi

Dagskrá

LágmúLa 8 · sími 530 2800

FYRiR HEimiLiN í LaNDiNU

lokað á laugardögum í sumar
SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900
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Vinstri hornamenn
Vignir Stefánsson , Val 
13 mörk (52%)  

Arnar Freyr Ársælsson , FH 
10 mörk (63%) 

Hægri hornamenn
Sveinn Aron Sveinsson, Val
14 mörk (64%) 

Óðinn Þór Ríkharðsson, FH
10 mörk (43%) 

Varnarleikurinn
Varnarleikur Valsmanna 
hefur verið þeirra aðall í 
allan vetur og hann er aldrei 
betri en á erfiðum úti-
völlum. Hvort síðasti leikur 
var slys eða táknmynd þess 
að þreyta sé komin í liðið 
eftir mikið álag verður að 
koma í ljós.

bekkurinn
Valsmenn hafa verið að fá 
meiri framlög frá bekknum 
í leikjunum til þessa í úr-
slitaeinvíginu en þjálfarar 
Valsliðsins hafa byggt upp 
frábæra breidd í vetur.

línumenn
Orri Freyr Gíslason, Val
11 mörk (69%) 

Ágúst Birgisson, FH 
7 mörk (64%) 

markverðir 
Birkir Fannar Bragason, FH  
36 varin (35%) 
Ágúst Elí Björgvinsson, FH  
13 varin (25%)  

Sigurður I. Ólafsson, Val  
32 varin (34%) 
Hlynur Morthens, Val   
15 varin (25%)  

Vinstri skyttur
Ásbjörn Friðriksson, FH
20 mörk (63%) 
og 9 stoðsendingar

Josip Juric Grgic, Val 
13 mörk (52%) 
og 10 stoðsendingar

Hægri skyttur
Einar Rafn Eiðsson, FH  
19 mörk (58%) 
og 12 stoðsendingar

Ólafur Ægir Ólafsson, Val 
11 mörk (52%) 
og 13 stoðsendingar

leikstjórnendur
Gísli Kristjánsson, FH
27 mörk (73%) 
og 15 stoðsendingar
Anton Rúnarsson, Val
14 mörk (52%) 
og  9 stoðsendingar

Staður og stund 
FH-ingar eru á heimavelli, 
þeir unnu sannfærandi 
sigur á Val í síðasta leik og 
þjálfari liðsins hefur unnið 
oddaleik um titilinn bæði 
sem leikmaður og þjálfari. 
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Hinn sautján ára gamli FH-ingur Gísli Kristjánsson er bæði með flest mörk 
(27) og flestar stoðsendingar (15) í einvíginu. FRéTTABLAðIð/EyÞÓR



Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn 
með sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum 
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð. Hyundai Tucson - 4wd, dísil, ssk. Verð frá 4.890.000 kr.

Hyundai Tucson 2wd / Dísilvél 1,7 lítrar, 141 hestöfl, eldsneytisnotkun 4,9 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, 
eldsneytisnotkun 7,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.
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Glæsilegur

Hyundai Tucson
Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur eða beinskiptur, bensín eða dísil 
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 12.990 kr.   16.990 kr.

ANDREW
Borðstofus-
tóll. Fæst í 
bundnu leðri, 
svörtu, hvítu 
eða brúnu.

EIFFEL
Eldhússtóll 
með króm-
löppum. Litir: 
Rautt, turkis, 
grátt, svart 
eða hvítt.

 9.990 kr.   11.990 kr.

 8.990 kr.   12.990 kr.

DIMA 
Borðstofustóll. 
Svartur eða hví-
tur með viðarli-
tum löppum eða 
allur svartur eða 
allur hvítur.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is

Nýtt og spennandi
fyrir lifandi heimili

UMBRIA
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. 

Grátt eða dökkgrátt áklæði. Stærð: 326 × 261 × 78 cm

 269.990 kr.  
 369.990 kr.

 6.490 kr.   8.990 kr.

ALBERTA 
Borðstofustóll, 
grátt eða svart  
PVC áklæði.

 6.990 kr.   11.990 kr.

Nýtt og spennandi
fyrir lifandi heimili

Vertu velkomin/n til okkar  
á bása D9 og E12 sýningunni

Sófi

 69.990 kr.   99.990 kr.
Stóll

 43.990 kr.   54.990 kr.

 159.990 kr.   239.990 kr.

EASY
Hornsófi 2H3. Dökk- eða ljósgrátt  
áklæði. Stærð: 295 × 215 × 95 cm.
Aukahlutir á mynd: Hnakka- og millipúðar

SMÁVARAN OKKAR
15% AFSLÁTTUR AF ALLRI SMÁVÖRU UM HELGINA

Levanto hægindastóll í leðri.  
Fáanlegur svartur, hvítur, 
rauður, dökkbrúnn, koníaks-
brúnn, ljós- og dökk grár.

Levanto stóll

 79.990 kr.   99.990 kr.
Levanto skammel

 19.990 kr.   24.990 kr.

LEVANTO
Danskir hægindastólar  
sem hafa slegið í gegn. 
Hallanlegir með snúningi. 
Stærð: 77 × 75 × 109 cm

BOYD 
Þriggja sæta sófi.  
Dökkgrátt sléttflauel áklæði.
Stærð: 215 × 87 × 78 cm

 79.990 kr.   119.990 kr.

PALOMA 
Hægindastóll frá Furninova. Laxa-
bleikt eða grátt slit sterkt áklæði. 

 59.990 kr.   79.990 kr.

UMBRIA
Hornsófi með tungu. 
Hægri eða vinstri tunga. 
Grátt eða dökkgrátt áklæði. 
Stærð: 326 × 261 × 78 cm  269.990 kr.   369.990 kr.

NEPTUN 
Eldhússtóll. 
Svartur eða 
hvítur og 
krómaðar 
lappir.

SMÁVARA Á TILBOÐI UM HELGINA Í HÖLLINNI OG Á AMAZING HOME SHOW

ELLY sófi og stóll
Þriggja sæta sófi og hægindastóll. Town dökkgrátt áklæði og dökk-

rautt, dökkgrátt og dökkblátt sléttflauel. Stærð sófa: 183 x 82 x 85 cm

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Þú finnur nýja bælinginn okkar á
www.husgagnahollin.is 



      

 12.990 kr.   16.990 kr.

ANDREW
Borðstofus-
tóll. Fæst í 
bundnu leðri, 
svörtu, hvítu 
eða brúnu.

EIFFEL
Eldhússtóll 
með króm-
löppum. Litir: 
Rautt, turkis, 
grátt, svart 
eða hvítt.

 9.990 kr.   11.990 kr.

 8.990 kr.   12.990 kr.

DIMA 
Borðstofustóll. 
Svartur eða hví-
tur með viðarli-
tum löppum eða 
allur svartur eða 
allur hvítur.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is

Nýtt og spennandi
fyrir lifandi heimili

UMBRIA
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. 

Grátt eða dökkgrátt áklæði. Stærð: 326 × 261 × 78 cm

 269.990 kr.  
 369.990 kr.

 6.490 kr.   8.990 kr.

ALBERTA 
Borðstofustóll, 
grátt eða svart  
PVC áklæði.

 6.990 kr.   11.990 kr.

Nýtt og spennandi
fyrir lifandi heimili

Vertu velkomin/n til okkar  
á bása D9 og E12 sýningunni

Sófi

 69.990 kr.   99.990 kr.
Stóll

 43.990 kr.   54.990 kr.

 159.990 kr.   239.990 kr.

EASY
Hornsófi 2H3. Dökk- eða ljósgrátt  
áklæði. Stærð: 295 × 215 × 95 cm.
Aukahlutir á mynd: Hnakka- og millipúðar

SMÁVARAN OKKAR
15% AFSLÁTTUR AF ALLRI SMÁVÖRU UM HELGINA

Levanto hægindastóll í leðri.  
Fáanlegur svartur, hvítur, 
rauður, dökkbrúnn, koníaks-
brúnn, ljós- og dökk grár.

Levanto stóll

 79.990 kr.   99.990 kr.
Levanto skammel

 19.990 kr.   24.990 kr.

LEVANTO
Danskir hægindastólar  
sem hafa slegið í gegn. 
Hallanlegir með snúningi. 
Stærð: 77 × 75 × 109 cm

BOYD 
Þriggja sæta sófi.  
Dökkgrátt sléttflauel áklæði.
Stærð: 215 × 87 × 78 cm

 79.990 kr.   119.990 kr.

PALOMA 
Hægindastóll frá Furninova. Laxa-
bleikt eða grátt slit sterkt áklæði. 

 59.990 kr.   79.990 kr.

UMBRIA
Hornsófi með tungu. 
Hægri eða vinstri tunga. 
Grátt eða dökkgrátt áklæði. 
Stærð: 326 × 261 × 78 cm  269.990 kr.   369.990 kr.

NEPTUN 
Eldhússtóll. 
Svartur eða 
hvítur og 
krómaðar 
lappir.

SMÁVARA Á TILBOÐI UM HELGINA Í HÖLLINNI OG Á AMAZING HOME SHOW
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ERTU LÖNGU HÆTT/UR AÐ REYKJA EN 
SITUR UPPI MEÐ SKEMMDIRNAR!

ÞAÐ ER RAUNVERULEGA HÆGT AÐ 
FJARLÆGJA REYKINGAHRUKKURNAR

Fyrir Eftir

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

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

Snyrtistofan Hafblik

Stundum eru hjólin í skelfilegu ásigkomulagi,“ 
segir Sólver Sólversson, einn doktora Dr. Bæk 
teymisins, sem aðstoðar reiðhjólaeigendur við 
að yfirfara hjól sín fyrir sumarið. Doktorarnir 
eru allir af vilja gerðir og gera ástandsskoðun 
fyrir utan Borgarbókasafnið í Sólheimum í 

dag. Þeir geta þó ekki gert við ónýt hjól. „Fólk kemur 
kannski með barnahjól sem það álítur leiktæki en þetta 
eru farartæki sem þurfa að vera örugg,“ bendir Sólver á 
og gefur líka vinsamlegar ábendingar um hvað mætti 
betur fara.

Doktorarnir hafa þó tekið hjól úr umferð til að tryggja 
öryggi eigendanna. „Við höfum tekið hjól sem eru alls 
ekki örugg farartæki úr umferð. Væntingarnar eru oft 
miklar en við getum ekki lagað mjög skemmd hjól. Við 
gerum fyrst og fremst ástandsskoðun en græjum líka 
aðeins,“ segir Sólver.

Dr. Bæk kemur með farandskoðunarstöð með sér, 
pumpu, olíu og skiptilykla. Liðsmenn dr. Bæk verða 
með skoðunarstöð sína við bókasafnið kl. 11.00-14.00.

Hver skyldu vera algengustu mistök sem reiðhjólaeig-
endur gera í viðhaldi hjóla sinna? „Það er mjög algengt 
að fólk maki olíu á keðjuna. Á olíuna safnast agnir af 
götunni og þannig verður löðrandi keðja að nokkurs 
konar þjöl sem eyðir tannhjólunum. Þá er líka algengt 
að fólk hafi annaðhvort of lítinn eða of mikinn þrýsting 
í dekkjum hjólanna. Hámark og lágmark er tiltekið á 
dekkjunum. Það er gott að huga að því,“ segir Sólver. 
„Þá mæli ég með því að geyma hjólin inni til að varna 
ryði og fleiru.“ 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Græja hjólin  
fyrir sumarið
Margir taka hjólin sín aftur í notkun eftir veturinn um þessar mundir. 
Liðsmenn Dr. Bæk aðstoða reiðhjólaeigendur fyrir utan Borgarbóka-
safnið í Sólheimum í dag, skoða hjólin þeirra og votta heilsu þeirra. Liðsmenn Dr. Bæk eru allir af vilja gerðir og gera ástandsskoðun á reiðhjólum. 

FréttaBLaðið/anton Brink

Hér bíða börn við Breiðholtsskóla eftir að Darri Mikaelsson, einn doktoranna hjá Dr. Bæk, geri ástandsskoðun á hjólum þeirra. Sólver  
Sólversson segir foreldra þurfa að vanda sig við hjólreiðakaup því að barnahjól þurfi að vera örugg farartæki. FréttaBLaðið/anton Brink 

Embættismannahljómsveitin 
HAM mun hita upp fyrir tón-
leika þýsku sveitarinnar Ramm-
stein. Tónleikarnir fara fram í 
Kórnum í kvöld og verður talið 
í klukkan átta í kvöld.

Þetta er í annað sinn sem akk-
úrat þessar sveitir stíga saman 
á svið á íslenskri grund. Það 
gerðist síðast árið 2001 í Laugar-
dalshöll en þeir tónleikar eru 
greyptir í miðtaugakerfi þeirra 
sem þá sáu. Má gera ráð fyrir að 
svipað verði uppi á teningnum 
í kvöld.

Nýtt lag með HAM, Vestur-
Berlín, hefur fengið að óma um 
öldur ljósvakans síðustu daga 
en í pípunum er platan Söngvar 
um helvíti manna. Sveitin mun 
bjóða upp á nýtt efni í bland við 
eldri slagara á borð við Dauða 
hóru, Ingimar, Musculus og 
Partý bæ á upphitunartónleik-
unum í kvöld.

HAM hitar upp fyrir Rammstein

HaM flokkurinn er þéttur nú sem fyrr.   MYnD/MarinÓ tHorLaCiUS

Við höfum tekið hjól sem eru alls
ekki örugg farartæki úr umferð.
Væntingarnar eru oft miklar en
Við getum ekki lagað mjög
skemmd hjól.
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VIÐ OPNUM Í

KAUPTÚNI
 23. MAÍ KL. 9.00

FYRIRTÆKJAAÐILD
ÓFRAMSELJANLEG

Trade Membershipcard_Iceland_85x54_v2.indd   1 18/01/2017   14:05

EINSTAKLINGSAÐILD
ÓFRAMSELJANLEG

Individual Membershipcard_Iceland_85x54_v2.indd   1 18/01/2017   14:07

Costco Wholesale  er vöruhús og meðlimaklúbbur, sem leggur metnað sinn í að bjóða meðlimum sínum hágæða 
vörur og þjónustu á lægsta mögulega verðinu.

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

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

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

Skráning aðildarumsókna er hafin
á www.costco.is

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

Fyrirtækjaaðild

Einstaklingsaðild

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

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

*Tilboðið gildir þegar þú sækir um aðild í Kauptúni fyrir opnunardag. Tilboðið er einungis hægt að nýta fyrsta aðildarárið.
Eitt gjafabréf er í boði fyrir hvert heimili. Tilboðið er ekki hægt að yfirfæra á aðra meðlimi og gildir ekki með öðrum tilboðum. 
Gjafabréfin er ekki hægt að innleysa fyrir reiðufé. Costco tekur við greiðslum í formi reiðufjár, kreditkorta eða debetkorta. 
Til þess að nýta tilboðið er nauðsynlegt að vera með aðild.
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Síðasta tækifæri til að skrá sig fyrir opnun  
og fá opnunartilboð og 1.500 kr. gjafabréf



Við borðum mikið af brauði 
og rauðu kjöti. Mér finnst 
leiðinlegt að segja það en við 

hötum að eyða peningum í mat. Ef 
við horfum á björtu hliðarnar þá 
blómstrar matarmenning á veit
ingastöðum í borgum Ósló. Það er 
gott, allir ættu að heimsækja Ósló 
og muna að taka allan sinn sparnað 
með!

Fákeppni og lítið úrval
Matvörumarkaðnum ráða þrjú stór 
fyrirtæki. Ef þú ert bóndi eða sjálf
stæður framleiðandi er erfitt fyrir 
þig að hasla þér völl á markaðnum. 
Það er líka erfitt fyrir okkur, neyt
endur, að finna vörur þeirra. Margir 
kvarta yfir þessu hér. Leiðinlegt 
og lítið úrval í matvöruverslunum 
okkar. Sem er satt, en svona er 
þetta vegna þess að fyrirtækin vilja 
skera niður kostnað og tölfræðin 
sýnir að þótt neytendur kvarti 
hástöfum yfir lélegu vöruúrvali þá 
halda þeir áfram miklum viðskipt
um við verslanirnar vegna þess að 
verðið skiptir þá á endanum mestu 
máli.

Ég held að margir Norðmenn 
séu að verða meira meðvitaðir um 
að borða minna kjöt. Að minnsta 
kosti þá hefur nýverið aukist úrval 
af grænmetisfæði í verslunum. En 
tölfræðin sýnir að enn borðum við 
sturlað magn af kjöti svo ég er ekki 
viss um hvort það er óskhyggja í 
Norðmönnum að borða minna kjöt 
eða hvort við gerum það raunveru
lega.

Matur og kvíði
Anne Gunn gaf nýverið út bókina 
Livet og korleis leve det, sem 
mætti snara yfir á íslensku: Lífið 
og hvernig á að lifa því. Bókin sló 
í gegn í Noregi. „Bókin saman
stendur af fimm köflum, í hverjum 
þeirra reyni ég að kryfja hvað 
skiptir okkur mestu máli og hvernig 
við getum tekist á við það. Ég fjalla 
um ást, tímastjórnun, peninga, 
dauða og mat.“

Anne Gunn skrifaði bókina vegna 
þess að hún var þreytt á því að 
velta því fyrir sér hvernig hún ætti 
að lifa lífinu sem fullorðin mann
eskja. „Ég helgaði eitt ár í lífi mínu 
því að finna út úr þessu öllu saman. 
Ég hitti fjölmarga prófessora, 
vísindamenn, las tölfræði og tók 
viðtöl við venjulegt fólk, allir sögðu 
mér frá því hvernig þeir tækla lífið. 
Ég varð vitrari, minna kvíðin og 
hætti að eyða tíma í vangaveltur.

Ég valdi að hafa einn kafla um 
mat vegna þess að ég les mikið 
um mat í fréttum sem valda mér 
kvíða. Allt var orðið svo hættulegt 
allt í einu. Þú ættir ekki að borða 
kjúkling vegna sýklalyfjaónæmis, 
þú ættir ekki að drekka límonaði 
eða borða jógúrt vegna mikils 
sykurinnihalds. Rautt kjöt veldur 
krabbameini og brauð ætti aldrei 
að kaupa í verslunum. Þau eru allt
of sölt (og einnig krabbameinsvald
andi). Sem móðir tveggja drengja 
sem vilja vera á lífi þá leið mér eins 
og það væri ómögulegt að gera það 
rétta. Jafnvel grænmeti og ávextir 

eru þaktir eiturefnum frá ógnvæn
legum býlum í fjarlægum löndum. 
Svo ég ákvað að kafa í málið með 
aðferðum blaðamennskunnar. Til 
að komast að því hvað ég ætti í 
raun að vera hrædd við og forðast 
og það mikilvægasta, hvers væri 
öruggt að neyta.“

NiðurstaðaN: Varist rautt kjöt!
Ég hitti vísindamenn og kynnti mér 
tölfræði og uppgötvaði nokkuð 
mjög merkilegt. Við borðum heil
næmara fæði en nokkru sinni áður.

Uppáhaldsprófessorinn minn 
í Noregi, Rune Blomhoff (Óslóar
háskóla) sagði einnig að hann 
langaði ekki lengur að taka þátt í 
umræðu um hollustufæði í fjöl
miðlum vegna þess að það þýddi 
slag við fólk með litla menntun og 
þekkingu (svo sem einkaþjálfara, 
bloggara...)

Og jafnvel þótt hann hefði allar 
staðreyndir málsins, þá meðtaki 
fólk þær ekki. Ég komst einnig að 
því að það sem þú ættir að hræðast 
er rautt kjöt og að verða of þungur. 
Það er það sem drepur þig, allt hitt 
skiptir ekki svo miklu máli.

Anne Gunn Halvor
sen, rithöfundur 
og blaðamaður, 
eyddi heilu ári í að 
kynna sér helstu 
þætti lífsins, þeirra 
á meðal mat. Norð-
menn borða mikið af 
brauði og rauðu kjöti. 
Niðurstaðan var að 
kjötát er varasamt.

Matarkörfur Norðurlandabúa
Í Færeyjum hafa íbúar gott aðgengi að ferskum fiski á góðu verði. Í Danmörku er mikið úrval lífrænt ræktaðs 
grænmetis í höfuðborginni. Í Svíþjóð þykir erfitt að kaupa inn lítið magn í einu og hátt verð í verslunarkeðjum.  
Í Finnlandi hefur orðið bylting í vöruúrvali. Á Íslandi þykir úrval af fiskmeti lítið og verð á grænmeti hátt. 

Matarúrvalið hefur batnað 
mjög mikið síðustu fimm ári. 
Það er meira úrval af fram

andi mat og kryddi. Einnig hefur úrval 
af lífrænum mat batnað töluvert þótt 
enn megi gera betur, sér í lagi í minni 
bæjarfélögum í Færeyjum. Flestir hér 
kaupa lífræn egg, þau seljast mun 
betur en önnur egg. Úrval matar og 
grænmetis er betra í Þórshöfn en á 
fjarlægari eyjum. Fólk borðar mikið 
af fiski. Fiskurinn er mjög ferskur en 
hann er ekki hægt að kaupa í öllum 
búðum. Fólk veiðir hann ekki endi
lega sjálft í höfuðborginni eins og í 
minni plássum um eyjarnar. Það er 
meiri sjálfbærni utan borgarinnar og 
fólk þar hefur meiri aðgang að fersk
meti, bæði lambakjöti og fiski.

Kostnaður hár við innkaup
Kostnaður við matarinnkaup er 
mjög hár á innfluttum mat og heldur 
áfram að hækka að því virðist. Við 
sjáum auglýsingar um mat í Dan
mörku og það er rosalegur verð
munur. Kostnaður við nauðsynjar, 
svo sem mjólk, hefur einnig hækkað 
síðustu ár og það verður sífellt 
erfiðara fyrir barnmargar fjölskyldur 
að brauðfæða sig. 

Það þarf að auka við úrval á 
lífrænum mat og vinna í lægra mat
vöruverði. Það þarf að hvetja fólk 
til að kaupa minna magn í einu og 
minnka matarsóun. Það er erfitt 
hér fyrir einstæða foreldra og eldri 
borgara að kaupa í matinn það magn 
sem það þarf.

Urd Johannesen 
keypti inn fyrir eigin-
mann og tvo syni. 
Hún segir Færeyinga 
oftast vera með 
ferskan fisk á borð-
um og að sjálfbærni 
skipti þá miklu máli. 
Lífrænn matur verð-
ur sífellt vinsælli.

Fjölskyldan
Við erum fjögur í fjölskyldunni. 
Ég, maðurinn minn og tveir synir. 
Bernharður Wilkinson (66 ára), 
Urd Johannesen (50 ára) og synir, 
Hjalte F. Bachmann (22 ára) og 
William Wilkinson (13 ára).
alltaf til í ísskápnum
Mjólk, jógúrt, smjör, egg, beikon, 
ostur, sulta, lýsi og lífrænt pylsu
álegg á brauð.
Morgunverður
Ég og maðurinn minn fáum 
okkur brauð með smjöri, osti og 
hunangi, drekkum sítrónuvatn og 
tökum inn lýsi. Hjalti fær sér egg 
og múslí með mjólk. William fær 
sér morgunkorn með mjólk eða 
jógúrt.

Oftast í kvöldmatinn
Kjúklingur, fiskur eða nautahakk 
með annaðhvort hrísgrjónum, 
kartöflum eða pasta með grænmeti 
eða salati.

Ferskur fiskur oftast á borðum
Færeyjar

Noregur DaNMÖrK

Fjölskyldan
Við erum fjögur í fjölskyldunni. Ég, 
eiginmaður minn, Henny (4 ára) og 
Hav (2 ára).
alltaf til í ísskápnum
Mjólk, súkkulaði, smjörlíki, gúrka og 
pylsur úr lambakjöti.
Morgunverður
Brauð, brauð og brauð!
Oftast í kvöldmatinn
Við reynum að hafa kjötlausa 
mánudaga og borðum fisk að 
minnsta kosti þrisvar í viku svo við 
deyjum ekki ótímabærum dauð
daga!

Okkar glataði matvörumarkaður 
býður ekki upp á mjög góðan fisk 
svo við borðum oftast fiskibollur 
og fiskistauta og aðrar draslútgáfur 
af iðnðarfiski. Ég vona að við fáum 
ekki krabbamein.

Brauð og rautt kjöt Lífrænt ræktað grænmeti
Fjölskylda
Ann (36 ára), Svend (1 árs), Karen (3 
ára) og Peter (34 ára).
alltaf til í ísskápnum
Grænmeti, mjólk, jógúrt og ávextir.
Morgunverður
Haframjöl með mjólk eða rúgbrauð 
með osti.
Kvöldverður
Við borðum helst grænmeti og fisk 
og sjaldan kjöt. En aðallega borðum 
við alls konar grænmetisrétti.

Það er mjög mikill munur á 
því hversu miklu fjölskyldur 
eyða í mat eftir því hvort fólk 

býr í borg eða minni bæjum á borð 
við til dæmis Jótland. Og úrvalið 
er annað líka. Við borðum mikið af 
lífrænum mat og oftar grænmeti 
en kjöt. En þegar við heimsækjum 

foreldra mína á Jótlandi þá eru líf
rænar vörur ekki til, nema þá helst 
mjólk.

Ég vona að allar stórverslanir og 
bændur í Danmörku verði vistvæn, 
við verðum að hugsa betur um 
jörðina og það myndi bæta lífsgæði 
mín og allra annarra.

Hollara og ódýrara
ísleNDiNgur í DaNMÖrKu

Aníta Eldjárn býr 
í Kaupmannahöfn 
og segir Dani borða 
mun hollara fæði 
og hafa betra að-
gengi að lífrænum 
mat á viðráðanlegu 
verði.

Fjölskylda
Aníta Eldjárn (31 árs).
alltaf til í ísskápnum?
Ég á alltaf nóg af ávöxtum og 
grænmeti , mjólk, rúgbrauð, pestó, 
hummus, lifrarkæfu, egg, morgun
korn og sódavatn.
Morgunverður 
Bananar, morgunkorn og kaffi.
Kvöldverður
Ég elda ekki mikið nema ég eldi með 
meðleigjendum mínum. Þegar við 
eldum gerum við oftast mexíkóskan 
mat eða pasta. Ef ég borða ein er mál
tíðin mjög einföld: rúgbrauð, egg og 
grænmeti.

Ég myndi segja að 
maturinn hér sé mun 
hollari. Danir borða 

mikið rúgbrauð og hér 
er mun minna um hvítt 
brauð. Hér er líka hægt 
að fá nánast allt lífrænt 
og á viðráðanlegu verði. Hið 
gamla góða smørrebrød er líka 
mjög vinsælt og mun betri og holl
ari kostur en skyndibiti á Íslandi.

Það er mjög mikill munur 
á verði. Hér hef ég efni á 

að kaupa mun meiri og 
hollari mat. Ég á til dæmis 
alltaf ávexti og grænmeti 
sem er eitthvað sem ég 

leyfði mér minna að kaupa 
á Íslandi sökum verðs. Úr

valið er svipað en hér geturðu 
alltaf valið lífræna vöru sem er 
mikill kostur.

Ann Odgaard Søren
sen og fjölskylda 
borða mikið af líf-
rænt ræktuðu græn-
meti og annarri mat-
vöru. Hún segir úrval 
slíkrar fæðu gott í 
höfuðborginni en 
lítið í dreifbýli. 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 21. maí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

ÞÁ HEFJAST ÚTSKRIFTIR!

Íslensk öndvegisljóð
VILDARVERÐ: 5.599.-
Verð: 6.999.-

Undur Mývatns
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 3.999.-

LAMY 2-in-1 
kúlupenni & skrúfblýantur
VILDARVERÐ: 5.729.-
Verð: 7.639.-

HERE hnattlíkan 
með pinnum
VILDARVERÐ FRÁ: 3.749.-
Verð frá: 4.999.-

PINWORLD heimskort 
með pinnum
VILDARVERÐ FRÁ: 4.649.-
Verð frá: 6.199.-

Spámaðurinn
VILDARVERÐ: 2.699.-
Verð: 2.999.-

501 Must-Visit Cities
VILDARVERÐ: 2.399.-
Verð: 2.999.-

Ferðataska IT (55, 70, & 80 cm)
VILDARVERÐ FRÁ: 10.799.-
Verð frá: 17.999.-

CROSS Click 
kúlutússpenni
VILDARVERÐ: 4.499.-
Verð: 5.999.-

Út á spássíuna - Kjarval
VILDARVERÐ: 7.999.-
Verð: 9.999.-

Medicine
VILDARVERÐ: 3.999.-
Verð: 4.999.-

vildar- afsláttur

25%
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afsláttur

25%

vildar- afsláttur

25%

vildar- afsláttur

20% vildar- 
afsláttur

20%

vildar- 
afsláttur

25%

vildar- afsláttur

40%



Fjölskylda
Á heimili mínu erum við tvö. Ég, 
Martine Westin (28 ára), og unnusti 
minn, Ragnar Palacios (31 árs).  
Alltaf til í ísskápnum
Mjólk, Coca-Cola, einhver tegund af 
osti, krydd eins og sambal oleg, karrý-
blöndur og bananar.
Morgunverður
Dæmigerður morgunverður hjá mér 
er jógúrt og hristingur með banana, 
prótíndufti og einhverju fleiru. Dæmi-
gerður sænskur morgunverður er 
öðruvísi. Það myndi vera brauðsneið 
með osti, skinku og gúrku. Mjög 
sænskt! 
Kvöldverður
Upp á síðkastið höfum við borðað 
mikið af pasta, af því það er ódýrt og 
einfalt. Unnusti minn er yfirkokkur á 

veitingastað svo kvöldverðurinn er 
af mjög fjölbreyttu tagi og ekki alltaf 
einfaldur. Hann kemur heim með alls 
kyns góðgæti af veitingastaðnum, 
þannig að stundum erum við með 
fínustu nautasteik eða risarækjur á 
miðvikudegi!

Matarverð í Svíþjóð er hátt, 
en ekki mjög hátt. Stærsti 
vandinn er að það er erfitt 

að kaupa inn í litlu magni. Því minna 
magn sem þú kaupir inn því dýrara 
er það. Ætli það sé ekki þannig alls 
staðar. Þannig verða innkaupin dýr, 
þegar lítið er keypt í einu til langs 
tíma. Verðið er mjög mismunandi 
á milli verslana. Það er gott, það 
má velja ódýrari kost, til dæmis 
verslunina Lidl. Ef fólk býr langt 

frá borginni og býr aðeins nálægt 
ICA búð (dýrasta verslunarkeðjan í 
Svíþjóð) þá getur það leitt til mikils 
aukakostnaðar í innkaupum. Margar 
verslanir, ICA og COOP, eru reknar á 
einkaleyfum, sem þýðir að þær geta 
ráððið verðinu á vörum sínum.

Úrval matar er gott í Svíþjóð og ég 

er til dæmis himinlifandi með Salu-
hall, þar sem verslun með mat verður 
félagsleg upplifun.

Saluhall
Saluhall-matarmarkaðurinn er í stórri 
byggingu í Östermalm-hverfinu í 
Stokkhólmi. Þar hefur verið seldur 
matur frá árinu 1888, það fínasta og 
besta sem Svíþjóð hefur upp á að 
bjóða. Þar er einnig fjöldi veitinga-
staða og kaffihúsa þar sem má fá sér 
dæmigerðan venjulegan sænskan 
heimilismat með sérstakri áherslu 
á sjávarfang. Nú standa yfir endur-
bætur á húsnæðinu og markaðurinn 
hefur tímabundið verið færður á 
Östermalmtorgið. Saluhall verður 
opnaður aftur í sama húsnæði árið 
2018 og Svíar hlakka mjög til þess.

svíþjóð

Oft einfaldur og ódýr matur á borðum
Martine Westin og 
Ragnar Palacios búa 
í miðborg Stokk-
hólms. Þau segja dýrt 
að kaupa inn í litlu 
magni í Svíþjóð. Oft 
er einfaldur og ódýr 
matur á borðum en 
stundum lúxusfæði 
í sérflokki enda er 
Ragnar kokkur.

Ég held að Finnar trúi því að 
matur sé dýr hér. En gæði 
grænmetis og ávaxta eru 

ótrúlega mikil, þegar haft er í huga 
hversu langa vegalengd þarf að 
flytja það hingað. Og það er líka 
orðið mjög gott og breitt úrval af 
framandi matvöru líka. Ég held 
að á síðustu tíu árum hafi úrvalið 
batnað til muna í matvöruversl-

unum okkar hér. Ég veit ekki hvað 
ætti að bæta þar sem það er svo 
gott.
Erfiðar aðstæður til ræktunar
Finnar borða mikið af rótargræn-
meti (kartöflur, næpur, gulrætur, 
rauðrófur og fleira), mjólkurvörur, 
egg og svínakjöt. Margir af okkar 
hefðbundnu réttum eru pottréttir 
og fiskréttir. Það tengist sögu 
okkar og erfiðum aðstæðum til 
ræktunar. Það hefur verið erfitt að 
rækta ferskt grænmeti hér annað 
en það sem vex neðanjarðar. Að 
elda stórar máltíðir í einum potti 
er mjög hefðbundið. 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Sini Koskeneppä 
er ein í heimili 
og borðar oftast 
heimagerðan mat, 
ferskt grænmeti og 
fisk. Í Finnlandi er 
rótargrænmeti vin-
sælt og hefðbundið 
hráefni. Úrval mat-
vöru í Finnlandi 
hefur breyst mikið 
síðustu tíu ár.

Finnland

Finnar elda allt í einum potti

Fjölskyldan
Við erum með svolítið sérstakt fjöl-
skyldumynstur, eiginmaður minn 
Jón vinnur í tvær vikur erlendis og 
er svo heima í tvær vikur.

Þegar hann er heima erum við 6 
til 7 í heimili. Á heimilinu fyrir utan 
mig og Jón eru María Ísól (8 ára) 
Haukur Birgir (10 ára) Gabríele Ýr 
(12 ára) Elena Dís (15 ára) og Bryn-
hildur Ýr (20 ára). Sú elsta borðar 
ekki mjög oft hjá okkur og þær tvær 
vikur sem maðurinn minn vinnur 
erlendis erum við bara þrjár á 
heimilinu, ég, Elena og María.
Hvað er alltaf til í ísskápnum
Við eigum alltaf til mjólk, samloku-
brauð í frystinum, gróft brauð sem 
ég geymi í ísskápnum, AB mjólk 
eða skyr, banana, avókadó, tómata, 
lauk, egg.
Morgunverður
Múslí eða Special K.
Kvöldverður:
Við borðum frekar fjölbreytt. Það 
er ekkert sérstakt mynstur. Ég reyni 
að hafa lax eða einhvern fisk í hverri 
viku, annars borðum við mikinn 
kjúkling og höfum oft lasanja, það 
er svo gott að eiga það til.

Eftir að hafa búið með fjöl-
skyldunni bæði í Danmörku og 
á Ítalíu þá er ég bara nokkuð 

ánægð með úrvalið á Íslandi, 
við fáum mat úr öllum áttum og 
maður getur nokkurn veginn fengið 
hvað sem mann langar í. Í öðrum 
löndum er ekki endilega allt þetta 
val. Það er til dæmis mjög erfitt að 
vera með glútenóþol á Ítalíu!
Dýrt grænmeti
Verðið á grænmeti og ávöxtum er 
brýnt að lækka. Mér þykir það líka 
synd að neytendur á Íslandi hafi 
ekki meira val um ferskan fisk. Það 
eru aðeins tvær til þrjár tegundir í 
boði hverju sinni. Hann er líka hálf-
gerð lúxusvara, fiskur er ótrúlega 
dýr miðað við kjöt.
Hagkvæm innkaup
Kostnaðurinn við innkaup er mis-
jafn. Hann er um 20.000 krónur á 
viku þegar við erum öll heima. En 
sjö til átta þúsund þegar við erum 
bara þrjár. 

Eftir að hafa verið bæði einstæð 
móðir og hafa búið í Danmörku í 
námi þá hef ég lært hvernig á að 
halda matarkostnaði í lágmarki en 
geta samt sem áður leyft mér það 
sem ég vil.

Við kaupum til dæmis ekki mikið 
gos, kex eða sælgæti. Ef við gerum 
það þá er farin sér ferð til að kaupa 
það. Við erum með krakkana í 
íþróttum svo að við eigum alltaf til 
skyr, gróft rúgbrauð og ávexti, sem 

er margfalt ódýrara og að mínu 
mati hollara en orkudrykkir og pró-
teinstykki.

Ég hendi yfirleitt ekki mat og við 
erum dugleg að elda fyrir marga 
daga í einu og borða afganga. Ann-
ars eru oft afmæli hjá okkur og þá 
rýkur þetta auðvitað upp.

Inni í matarkörfunni tel ég ekki 
hreinsiefni eða pappír því það 
kaupi ég í Rekstrarvörum í stærri 
pakkningum.
Dýrir en góðir veitingastaðir
Á Íslandi er allt til, við erum mjög 
opin fyrir nýjungum og veitinga-
staðirnir okkar eru mjög góðir, það 
er næstum erfitt að hitta á lélegan 
veitingastað hér en þeir eru auð-
vitað allt of dýrir miðað við önnur 
lönd. Ég er ánægð með það að við 
höfum sagt bless við McDonalds 
og félaga.

Mörg heimili mættu alveg taka 
til í hollustunni að mínu mati en 
Íslendingar eru yfir heildina frekar 
upplýstir um hvað er hollt og hvað 
ekki. Ég kem reyndar úr kokkafjöl-
skyldu og það er mikið um góðan 
mat í kring um mig en yfir heildina 
litið held ég að Íslendingar séu líka 
duglegir að prófa nýja rétti og að-
ferðir, mér þykir til dæmis ótrúlega 
gaman að fara í saumaklúbb og sjá 
hvað vinkonur mínar eru að prófa.

Tinna Bessadóttir og 
fjölskylda segja að úr-
valið á Íslandi stand-
ist samanburð við 
stærri lönd. Fiskur sé 
hins vegar hálfgerð 
lúxusvara og verð 
ávaxta og grænmetis 
er allt of hátt.

Fjölskylda
Sini Koskenseppä (34 ára).
Alltaf til í ísskápnum
Mjólk, egg, jógúrt, sellerí, grænkál, 
ostur og hummus.
Morgunverður
Egg, vefja með hummus og/eða 
jógúrt með berjum.
Kvöldverður
Ég borða mikið af heimagerðum 
mat, salat með mikið af krydd-
jurtum og mismunandi grænmeti, 
osti og humri. Ég borða mjög 
mikið af fiski og lítið af rauðu 
kjöti.

ísland

Fiskur er lúxusvara á Íslandi

Innkaupakörfur  Ann, Martine, Aníta, Anne, Tinna og Urd versluðu í matinn 
Danmörk
Ann Odgaard keypti 15 vörur 
fyrir 208 danskar krónur eða rétt 
rúmlega 3.000 íslenskar krónur.
Í matarkörfunni var til dæmis:
l Hálft kíló af osti, 675 kr.
l Kíló af sykri, 254 kr.
l  Fjórir smoothie-drykkir, 600 kr.

Aníta keypti 13 vörur fyrir 131,55 
danskar krónur eða tæpar 2.000 
íslenskar krónur.
Í matarkörfunni var til dæmis:
l Sex lífrænir bananar, 210 kr.
l Tómatar, 300 kr.
l Lítri af léttmjólk, 142 kr.

Svíþjóð
Martine keypti 18 vörur fyrir 
391,68 sænskar krónur eða 4.474 
íslenskar krónur.
Í matarkörfunni var til dæmis:
l Lítri af mjólk, 194 kr.
l  Parmesanostur, Grana Padano, 

559 kr.
l Ferskt pasta fyrir tvo, 251 kr.
l Jarðarber, 500 g, 285 kr.
l Bananar, 227 kr. kg.

Noregur
Anne Gunn keypti 80 vörur 
fyrir 259,846 norskar krónur eða 
30.827 íslenskar krónur.

Í matarkörfunni var til dæmis:
l Sex egg á 246 kr.
l Perur, kílóið á 273 kr.
l 2 lítrar af Fanta, 362 kr.
l 1 kíló gulrætur, 308 kr.

Ísland
Tinna keypti um 40 vörur fyrir 
19.374 kr.
Í matarkörfunni voru til dæmis:
l 2 kg rauðar kartöflur, 699 kr.
l Agúrkur, 200 g, 350 kr.
l Íslenskir tómatar, 799 kr. kg.

Finnland
Sini keypti 11 vörur fyrir 35 evrur 
eða 3.913 íslenskar krónur.
Í matarkörfunni var til dæmis:
l Sex egg, 133 kr.
l 384 g af nautahakki, 597 kr.
l Íslenskt skyr frá MS, 133 kr.

Færeyjar
Urd keypti 20 vörur fyrir 587 fær-
eyskar krónur eða 8.827 íslenskar 
krónur.
Í matarkörfunni var til dæmis:
l BKI kaffi, 500 g, 750 kr.
l Lífrænt hunang, 901 kr.
l Gulrætur í bakka, 285 kr.
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Maríneraðar milljónir
í grillveisluna þína

LEIKURINN OKKAR

Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, Öryrkjabandalagsins og Ungmennafélags Íslands.

ÍSLENSK GETSPÁ
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Þeir Natthawat Voramool 
og Svavar G. Jónsson eru 
mættir snemma til vinnu 
á Völlunum í Hafnarfirði 
þar sem þeir  reka  taí
lenska staðinn Ban Kúnn, 

það hafa þeir gert saman í um fjögur 
ár. Þeir undirbúa hádegisönnina en 
staðurinn er afar vinsæll þótt hann sé í 
jaðri höfuðborgarsvæðisins. Taílenski 
fáninn stendur úti á stétt og blaktir í 
köldu vorroki, sterkur kryddilmur 
berst frá staðnum og út á götu.

Natthawat vill fá að gefa bæði ljós
myndara og blaðamanni að borða. 
Finnst annað ómögulegt og þótt það 
sé enn miður morgunn þá er ekki hægt 
að neita. Hann býður upp á pad thai 
eftir uppskrift langömmu sinnar. Pad 
thai sósan er fjölskylduleyndarmál, 
segir hann. Fjölskylda Natthawats 
hefur rekið veitingastað í Taílandi í 
nokkrar kynslóðir. „Ég lærði af systur 
minni, systir mín af móður okkar, 
móðir mín af ömmu og svo framvegis,“ 
segir Natthawat.

Hökutoppurinn mátti fjúka!
Natthawat og Svavar fundu ástina fyrir 
þrettán árum á bar í Reykjavík. Það er 
óhætt að segja að það hafi verið ást við 
fyrstu sýn. „Við hittumst bara niðri 
í miðbæ Reykjavíkur, á  Kaffi Kósý,“ 
segir Natthawat frá. „Mér fannst hann 
glæsilegur, hann var sko ekki jafn
feitur og hann er í dag,“ segir hann og 
hlær. „Hann gekk til mín og bauð mér 

 Ást  
við fyrstu    
    sýn
Fyrir þrettán árum hittust Natthawat 
 Voramool og Svavar G. Jónsson á bar í 
 miðborg Reykjavíkur. Þeir hafa verið saman 
síðan og reka nú vinsælan taílenskan stað á 
Völlunum í Hafnarfirði, Ban Kúnn. Natth awat 
mætir fordómum vegna upprunans með 
brosi og finnst lífið gott á Íslandi.  

Natthawat og Svavar eyða mestum sínum tíma saman á Ban Kúnn og eru alls ekki ósáttir við það hlutskipti. FréttaBlaðið/GVa

upp á bjór. Mér fannst hann sætur. 
Við náðum strax saman, hann gaf mér 
hring þarna í fyrsta sinn sem við hitt
umst. Svavar er líka góður maður, hjálp
samur. En hann var með hökutopp sem 
ég lét hann raka af sér! Það var algjört 
skilyrði,“ segir Natthawat stríðinn.

„Já, já,“ segir Svavar. „Ég sat þarna 
inni í horni í rólegheitum og var að fá 
mér einn bjór. Svo kom hann inn og 
það geislaði af honum. Og það geislar 
af honum enn í dag. Við höfum verið 
saman síðan þá og giftum okkur fljót
lega.“

Natthawat kom til Íslands í heim
sókn til bróður síns ári áður en hann 
hitti Svavar. „Ég var fyrst efins um að 
lífið væri gott hér en skipti um skoðun 
strax. Hér er svo gott fólk, ég kann vel 
við veðrið og hreina loftið og ég ákvað 
fljótlega að setjast að hér,“ segir Natth
awat.

„Hann er með svolítið ofnæmi og 
astma, loftið hér er gott fyrir hann,“ 
segir Svavar alúðlega. „Hann er nýkom
inn frá Taílandi og það var eiginlega of 
heitt fyrir hann. Hann var oft að hringja, 
svefnlaus vegna hitans á næturnar.“

lífið betra á Íslandi
Draumur Natthawats var að stofna 
eigið fyrirtæki. Hann er menntaður 
viðskiptafræðingur og kennari.  „Ég 
starfaði í banka í fimmtán ár sem 
útlánafulltrúi. Ég hætti því starfi og 
fór að kenna, ég gerði það í sjö ár áður 
en ég fluttist til Íslands. Lífið var gott í 
Taílandi, en bara allt öðruvísi. Það eru 
aðrar kröfur gerðar. Mér finnst hins 
vegar lífið betra á Íslandi,“ segir Natth
awat og horfir ástúðlega til Svavars.

Svavar er stoltur af manni sínum. 
„Hann vann mikið til að fjármagna 
nám sitt, hann hefur unnið mikið alla 
sína ævi. Ef þú átt ekki ríka fjölskyldu 
að baki þá getur fólk þurft að heyja 
harða baráttu fyrir sínu. En honum 
tókst þetta vel, menntaði sig vel og var 
í góðri stöðu,“ segir Svavar sem segir 
einnig frá því að Natthawat hafi hætt 
í bankanum til að annast veikan föður 
sinn. „Hann fór út á land til að kenna 
og annast föður sinn. Hann hefur verið 
duglegur alla ævi. Nú erum við saman 
í þessu.“

Svavar  var lengi í lögreglunni  og 
hefur fengist við ýmis störf þar til hann 
endaði í veitingarekstri á Völlunum. 
„Ég hef nú gert eitt og annað. Ég var í 
lögreglunni í mörg ár, svo var ég þjón
ustustjóri hjá öryggisgæslufyrirtæki 
og gæslumaður hjá stjórnarráðinu. Ég 
hef aðallega verið í öryggisbransanum. 
Síðan var ég prófdómari í ökuprófum.“

Hvers vegna hætti hann í löggunni? 

Ég starfaði í banka 
í fimmtán ár sem út-
lánafulltrúi. Ég hætti
því starfi og fór að 
kenna, Ég gerði það í 
sjö ár áður en Ég flutt-
ist til íslands.
Natthawat Voramool

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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Svavar förum út að borða. Ég borða 
í raun allan íslenskan mat. Það er 
kannski helst skata sem ég er ekki 
sérstaklega hrifinn af.“

„Hann borðar þorramat og allt,“ 
segir Svavar og rifjar upp sögu af 
þorrablóti. „Það stóð kona fyrir aftan 
hann í biðröðinni að hlaðborðinu. 
Hún hallaði sér að honum og hvíslaði: 
Veistu hvað þetta er, vinur?“

Mætir fordómum með brosi
Natthawat segir íslenskt samfélag 
hafa breyst. Taílendingum sé tekið 
opnum örmum. Hann verður æ 
sjaldnar fyrir fordómum vegna upp
runa síns en þegar það hendir segist 
hann taka því með brosi á vör.

„Fyrst þá nísti það að hjartarótum. 
Núna mæti ég fordómum með brosi 
og tek þá ekki nærri mér. Ég vann 
einu sinni  á Hrafnistu við að gefa 
öldruðum að borða. Þá neituðu 
sumir þeirra að taka við matnum frá 
mér og sögðu: Nei, við borðum ekki 
mat frá svörtum manni. Ég hef líka 
orðið fyrir aðkasti niðri í bæ. Mér 
sagt að fara af því ég er með dökkan 
hörundslit. Ég er ekki einu sinni með 
sérlega dökkan húðlit,“ segir Natth
awat og skoðar á sér hendurnar. „En 
það er svolítið síðan, Taílendingum 
er tekið vel á Íslandi í dag  og þeir 
hafa aðlagast vel hér. Við finnum 
bara fyrir vináttu og virðingu fólks í 
dag.“

Veglegur kaupauki með 
nýjum kæli- og frystiskápum.

Öllum nýjum Bosch og Siemens kæli- og frystiskápum fylgir 
gjafabréf í Kjötkompaní að verðmæti 30.000 kr.

Komdu og gríptu tækifærið.

Við tökum vel á móti þér.

Gildistími er frá 17. maí til 22. maí.

Opið virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 14.

Í öllum Siemens og Bosch kæliskápum er 
skúffa sem tryggir lengur ferskleika grænmetis 
og ávaxta.

Í sumum skápunum er svokölluð kjötskúffa 
þar sem finna má kaldasta svæðið í skápnum. 
Hentar fyrir ferskt kjöt, ferskan fisk, drykki og 
eldaða rétti.

 

Nam tok, réttur 
með svínakjöti 
sem er ekki að 
finna á matseðl-
inum. Fólk má 
hins vegar vel 
biðja um hann. 
Fréttablaðið/GVa

„Það var nú bara að ég og konan þáver
andi ætluðum að hætta vaktavinnu. 
Vaktavinnan var erfið. Lögreglustarfið 
hefur alltaf verið erfitt, en ég vildi ekki 
vera lögreglumaður í dag.“

Ban Kúnn þýðir „heima hjá þér“ á 
taílensku. „Við viljum að fólkinu líði 
eins og heima hjá sér. Viljum hafa 
fallegt og snyrtilegt í kringum okkur 
og viljum að fólk finni að það sé vel
komið. Og það vilji koma aftur,“ segir 
Svavar. „Svo erum við alltaf hér. Það 
eru fá skipti þar sem hefur verið eldað 
heima síðan við opnuðum staðinn, 
þannig að þetta er viðeigandi heiti á 
staðnum,“ segir hann.

Það eru nú ekki allir sem þola að 
vinna svona saman? „Það hvessir nú 
stundum. Við erum báðir með mikið 
skap,“ segir Svavar og  Natthawat 
kinkar kolli.  „En við erum nokkuð 
sammála um það sem við erum að 
gera hér. Það hefur gengið vel.“

Upphafið á sautjánda júní
Veitingastaðurinn varð í raun til í 
kringum hátíðarhöld á sautjánda júní 
í Hafnarfirði. „Fyrir átta árum ákvað 
Natthawat að taka þátt í Austurgötu
hátíðinni á sautjánda júní og elda 
taílenskan mat heima og selja,“ segir 
Svavar. „Hann sagði mér að ef matur
inn myndi ekki seljast þá þyrfti ég að 
borða hann.“

Svavar fékk enga afganga. Natth
awat seldi allt sem hann hafði eldað 
á klukkutíma og Svavar var sendur í 
margar ferðir til að kaupa meira kjöt 
og núðlur. „Svona byrjaði þetta, þetta 
hratt okkur af stað,“ segir Svavar sem 
á þessum tíma var atvinnulaus og 
leitaði sér að einhverju áhugaverðu 
að gera. „Við færum  veitingastaðinn 
heim til okkar í Austurgötuna á sautj
ánda júní og í ár tökum við þátt í átt
unda sinn.“

„Fyrsta árið var ég með tíu kíló af 
mat sem seldist upp á klukkustund. 
Á næsta ári byrjaði ég með tuttugu 
kíló en samt seldist allt upp aftur. 
Það var grenjandi rigning en fólk stóð 
í röðum og beið eftir matnum. Svavar 
þurfti að fara í alveg jafn margar ferðir 
í búðina,“ segir Natthawat og hlær.

„Fólk sagðist hafa beðið í heilt ár 
eftir því að fá aftur góðar núðlur. Við 
kláruðum allt kjötið og sérkryddið í 
búðinni,“segir Svavar.

„Á síðasta ári var ég með 70 kíló 
af svínakjöti og 100 kíló af kjúklingi, 
það seldist allt upp,“ segir Natthawan. 

„Þetta er dásamlegur dagur, við 
hlökkum alltaf jafnmikið til, það er 
ekkert stoppað!“ segir Svavar.

blómasúpa fyrir veikan mann
Munirnir inni á staðnum eru nærri 
allir frá Taílandi og afar ræktarlegar 
plöntur sem Natthawat á heiðurinn 
af að dekstra við. Stór bananaplanta 
er til prýði í einu horninu. „Natth
awat er með græna fingur. Hann 
ræktar kryddjurtir heima sem við 
notum hér, basiliku, steinselju, kórí
ander og myntu og fleira. Allt sem 
hann leggur sig við, það blómstrar,“ 
segir Svavar.

„Ég trúi því að matur sé mikil
vægur, hann getur læknað okkur,“ 
segir Natthawat. „Ég nota bara ferskt 
grænmeti og kryddjurtir, ég myndi 
aldrei nota frosið hráefni. Ég þoli ekki 
slíkt. Í Taílandi vitum við að hver jurt 
hefur sinn mátt og tilgang. Kóríander 
er gott fyrir hjartað til dæmis,“ segir 
hann og segist stundum benda fólki 
sem er að glíma við heilsufarsvanda
mál á hvað það geti borðað til að 
bæta líðan sína.

„Einu sinni þegar ég var mjög mikið 
veikur þá eldaði hann handa mér 
sérstaka blómasúpu,“ segir Svavar og 
brosir til Natthawats.

„Ég elda fyrir aðra það sem ég 
myndi elda fyrir sjálfan mig. Það er 
svona ákveðinn kærleikur í þessu,“ 
segir Natthawat sem hefur reitt fram 
fyrir blaðamann og ljósmyndara tvo 
rétti. Annars vegar pad thai sem er 
vinsælasti rétturinn á matseðlinum 
og nam tok sem er ekki á matseðlin
um. „Fólk kemur hingað og vill fá ekta 
taílenskan mat, rétti sem það smakk
aði ef til vill á ferðalagi um Taíland, 
við verðum við því,“ segir Svavar.

Hvað finnst þér um íslenskan mat, 
Natthawat? „Mér finnst voðalega gott 
að fá mér saltkjöt. Ég borða líka mikið 
af lambakjöti, sérstaklega þegar við 
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Birt með fyrirvara um prentvillur.

GERÐU ALLT KLÁRT FYRIR
SUMARIÐ HJÁ OKKUR 20.-21. MAÍ

 GLÆSILEG TILBOÐ

Fjölbreyttar og sportlegar kynningar 
í göngugötu, spennandi keppnir og 
glæsileg verðlaun fyrir bestu tilþrifin. 
Frábær tilboð í fjölmörgum verslunum
alla helgina.

Meðal vinninga eru snjallúr frá Eirberg, peysa og 
vesti frá 66°N, peysa og regnjakki frá ZO-ON, 
gjafabréf í verslunina Augað, gjafabréf í golfhermi 
GKG og gjafakort í Kringluna.

S P O R T D A G A R

DAGSKRÁ Í DAG
kl. 11–17 PÚTTKEPPNI
kl. 11–14 DRIVE-KEPPNI
kl. 13  BMX BRÓS SÝNING 
kl. 14–17 NÁNDARKEPPNI 
kl. 14       KEPPNI Í HVER HANGIR LENGST!

50%
af Freista golfpeysum
og Sigra regnjökkum 

20%
af jógafatnaði

30%
af öllum skóm

20%
 afsláttur af
hlaupaskóm

15%
 af öllum

vatnsbrúsum

20%
af öllum
flöskum

15%
af völdum vörum

25%
af FALKE 4 Grip
íþróttasokkum

20%
af öllum salötum

25%
 af völdum
bætiefnum

20%
af ferðamálum

og brúsum

10.000 kr. afsláttur
 af Polar V650 

hjólatölvu
með púlsmæli

20%
af sportlínum
J. Lindeberg

30%
af sjávarréttasúpu

20%
af Lola Cruz
strigaskóm

10-15%
15% af öllum

skóm, 10% af hjóla-
brettum og plötum

20%
af völdum

vörum

20-30%
afsláttur af 

íþróttaleikjum

20%
af gol�atnaði

TILBOÐ
valdar vörur frá 
Nike og Adidas

CORP SKX BLUE LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLU-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

PANTONE 296C
C = 100
M = 46
Y = 0
K = 70

20%
af Contigo sport-
brúsum og öðrum

drykkjarmálum

TILBOÐ
á Bullboxer
strigaskóm

25%
af öllum fatnaði, skóm
og annarri sportvöru.

20%
af sólgleraugum

20%
af gol�atnaði

20%
af gol�atnaði

     20%
af TomTom snjallúrum,
Brooks hlaupaskóm og 
öðrum
íþrótta-
vörum

20%
af völdum

vörum

20%
af Garmin snjallúrum

og heyrnartólum

20%
af jógavörum

5 5 2  8 6 0 0 15%
af öllum
golfskóm

Pantone edition 186 C 158 C 428 C Black C CMYK edition
C 0
M 100
Y 100
K 5

C 0
M 60
Y 100
K 0

C 0
M 0
Y 0
K 30

C 0
M 15
Y 50
K 100

20%
af Carhartt

Sidpant
í herradeild

20%
af 2nd One

Miley buxum
í dömudeild

25%
af sportlegum
herra-, dömu-
og barnaskóm

20%
af völdum

hlaupafatnaði

30%
afsláttur af

öllum úlpum

20%
af öllum

íþróttatoppum

20%
af öllum skóm frá 

New Balance10–50%13–18

GLÆSILEG TILBOÐ ALLA HELGINA

ALLA SUNNUDAGA

10–18
ALLA LAUGARDAGA

Af öllu hjarta

facebook.com/kringlan.iskringlan.is



Birt með fyrirvara um prentvillur.

GERÐU ALLT KLÁRT FYRIR
SUMARIÐ HJÁ OKKUR 20.-21. MAÍ

 GLÆSILEG TILBOÐ

Fjölbreyttar og sportlegar kynningar 
í göngugötu, spennandi keppnir og 
glæsileg verðlaun fyrir bestu tilþrifin. 
Frábær tilboð í fjölmörgum verslunum
alla helgina.

Meðal vinninga eru snjallúr frá Eirberg, peysa og 
vesti frá 66°N, peysa og regnjakki frá ZO-ON, 
gjafabréf í verslunina Augað, gjafabréf í golfhermi 
GKG og gjafakort í Kringluna.

S P O R T D A G A R

DAGSKRÁ Í DAG
kl. 11–17 PÚTTKEPPNI
kl. 11–14 DRIVE-KEPPNI
kl. 13  BMX BRÓS SÝNING 
kl. 14–17 NÁNDARKEPPNI 
kl. 14       KEPPNI Í HVER HANGIR LENGST!

50%
af Freista golfpeysum
og Sigra regnjökkum 

20%
af jógafatnaði

30%
af öllum skóm

20%
 afsláttur af
hlaupaskóm

15%
 af öllum

vatnsbrúsum

20%
af öllum
flöskum

15%
af völdum vörum

25%
af FALKE 4 Grip
íþróttasokkum

20%
af öllum salötum

25%
 af völdum
bætiefnum

20%
af ferðamálum

og brúsum

10.000 kr. afsláttur
 af Polar V650 

hjólatölvu
með púlsmæli

20%
af sportlínum
J. Lindeberg

30%
af sjávarréttasúpu

20%
af Lola Cruz
strigaskóm

10-15%
15% af öllum

skóm, 10% af hjóla-
brettum og plötum

20%
af völdum

vörum

20-30%
afsláttur af 

íþróttaleikjum

20%
af gol�atnaði

TILBOÐ
valdar vörur frá 
Nike og Adidas

CORP SKX BLUE LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLU-logo.eps

SKECHERS corporate identityCATEGORY /
DESCRIPTION

PANTONE 296C
C = 100
M = 46
Y = 0
K = 70

20%
af Contigo sport-
brúsum og öðrum

drykkjarmálum

TILBOÐ
á Bullboxer
strigaskóm

25%
af öllum fatnaði, skóm
og annarri sportvöru.

20%
af sólgleraugum

20%
af gol�atnaði

20%
af gol�atnaði

     20%
af TomTom snjallúrum,
Brooks hlaupaskóm og 
öðrum
íþrótta-
vörum

20%
af völdum

vörum

20%
af Garmin snjallúrum

og heyrnartólum

20%
af jógavörum

5 5 2  8 6 0 0 15%
af öllum
golfskóm

Pantone edition 186 C 158 C 428 C Black C CMYK edition
C 0
M 100
Y 100
K 5

C 0
M 60
Y 100
K 0

C 0
M 0
Y 0
K 30

C 0
M 15
Y 50
K 100

20%
af Carhartt

Sidpant
í herradeild

20%
af 2nd One

Miley buxum
í dömudeild

25%
af sportlegum
herra-, dömu-
og barnaskóm

20%
af völdum

hlaupafatnaði

30%
afsláttur af

öllum úlpum

20%
af öllum

íþróttatoppum

20%
af öllum skóm frá 

New Balance10–50%13–18

GLÆSILEG TILBOÐ ALLA HELGINA

ALLA SUNNUDAGA

10–18
ALLA LAUGARDAGA

Af öllu hjarta

facebook.com/kringlan.iskringlan.is



Raddir fatlaðra þurfa að 
heyrast meira í samfélag-
inu,“ segir Snæbjörn Áki 
Friðriksson sem var kjör-
inn nýr formaður Átaks, 
félags fólks með þroska-

hömlun, í aprílmánuði.
Hann er oftast kallaður Áki. Hann 

er 27 ára gamall og fyrsti karlmaður-
inn til að gegna stöðunni frá stofnun 
félagsins.

„Við eigum 25 ára afmæli á næsta ári 
sem við ætlum að fagna.

Þetta er í fyrsta skipti í sögunni 
sem karlmaður er formaður, akkúrat 
öfugt kannski við það sem er að gerast 
annars staðar í samfélaginu. Þetta eru 
spennandi tímar.

Ég vil að okkur sé tekið eins og öðru 
fólki í samfélaginu. Ég mun berjast 
fyrir þessu með Átaki og við ætlum 
að gera ofboðslega marga góða hluti 
saman,“ segir Áki.

„Við ætlum í frekara erlent samstarf, 
efla stoltgönguna og stækka félagið. Í 
dag eru um 200 manns í félaginu en 
ég veit að það er ungt fólk og fólk á 
landsbyggðinni sem þarf að virkja til 
liðs við okkur.

Það er eitthvað sem ég mun vinna 
að. Það er stefna mín sem formaður að 
fá fleiri til liðs við okkur og að grunn-
mannréttindi okkar verði virt eins og 
þau eru kynnt í samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðra. Mér 
finnst einnig mikilvægt að halda í 
sjálfstæði samtakanna Átaks. Við 
viljum starfa á okkar forsendum, en 
ekki annarra samtaka, til að mynda 
Þroskahjálpar. Raddir okkar þurfa að 
heyrast á okkar forsendum en ekki 
foreldra eða ófatlaðra.“

„Er líf okkar tilraun?“ 

Áki hefur þurft að yfirstíga margar hindranir í lífinu og nýtir sér reynsluna í baráttu fyrir fatlaða. Fréttablaðið/Eyþór

SnÃ¦bjÃ¶rn Ãki FriÃ°riksson

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Ég var óheppinn, Ég
 var með kennara sem 
refsaði mÉr. hún sló 
í borðið með priki ef 
Ég gerði ekki það sem 
hún sagði. reiddist mÉr
þegar Ég gerði mistök.

Á stærð við smjörlíkisstykki
Áki er er fæddur fjórum mánuðum 
fyrir tímann. „Ég átti að fæðast í febrú-
ar árið 1991 en fæddist fjórum mán-
uðum fyrr eða þann 8. október 1990.

Ég var á stærð við smjörlíkisstykki, 
ég var um 340 grömm. Ég þurfti að 
ganga í gegnum margar aðgerðir, til 
dæmis á öndunarvegi. Og hef alla tíð 
þurft að fara í sjúkraþjálfun til þess 
að bæta lífsgæðin. Svo hef ég fengið 
aðstoð í námi,“ segir Áki um sjálfan sig.

Foreldrar Áka eru Margrét Áka-
dóttir og Friðrik Gunnar Berndsen. 
„Mamma er leikkona og pabbi selur 
fisk í Evrópu. Ég hef búið á mörgum 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Fyrst 
í Reykjavík, svo í Hafnarfirði. Ég man 
fyrst eftir mér á Bræðraborgarstígnum. 
Ég hef alltaf notið þess að vera til og 
átt góða vini og kunningja. Flest allir á 
Íslandi eiga mestmegnis kunningja og 
svo fáeina góða vini. Ég á trausta vini. 
Mér finnst það alveg frábært og það 
er eitthvað sem maður á að nýta vel,“ 
segir Áki um vináttuböndin sem hann 
hefur búið að alla ævi.

leiður í Ísaksskóla
Áki hóf skólagönguna í Ísaksskóla í 
almennum bekk. „Það uppgötvaðist 

Snæbjörn Áki Frið-
riksson nýr formaður 
Átaks segir stjórn-
völd þurfa að girða 
sig í brók. Fatlaðir 
séu þreyttir á lof-
orðum um sjálfsögð 
mannréttindi. „Við 
viljum efndir og úr-
ræði. Okkar líf snýst 
um að bíða og vona.“

seint að ég þyrfti að nota heyrnartæki. 
Ég held að ég hafi verið orðinn tíu ára 
gamall. Ég var óheppinn, ég var með 
kennara sem refsaði mér. Hún sló í 
borðið með priki ef ég gerði ekki það 
sem hún sagði. Reiddist mér þegar ég 
gerði mistök. Ég varð oft hræddur og 
leiður. En svo fékk ég heyrnartæki og 
gleraugu sem hjálpaði mér mikið.

Ég hef farið í mjög marga skóla. 
Ég byrjaði í Ísaksskóla í almennum 
bekk hjá þessari konu. Hún var að 
detta á eftirlaun og var í stofunni við 
hliðina á einum besta kennara fyrr 
og síðar, Herdísi Egilsdóttur. Ég hefði 
viljað lenda hjá þeirri góðu konu,“ 
segir hann og segir erfitt til þess að 
hugsa hvað fólk þurfi stundum á því 
að halda að vera heppið til að njóta 
góðrar skólagöngu.

Eftir að Áki fékk heyrnartæki og 
gleraugu gekk honum betur í námi.

„Það var ákveðið að láta mig hætta 
þar og ég fór í Waldorfskólann. Það 
gekk vel en þar var námið listatengt 
sem var ágætt. En þetta var voðalegt 
sveitasamfélag og skólinn fyrir ofan 
Heiðmörk. Svo var ég orðinn of gamall 
til að vera þar og þá fór ég í Engidals-
skóla. Þar lærði ég að lesa. Ég fór í sér-
deild með aðstoð með námi og annað. 
Það var vel haldið utan um námið, 
Guðni hét hann sem stýrði deildinni 
á þessum tíma og þar var ég heppinn,“ 
segir Áki.

„Eftir Engidalsskóla tók Öldutúns-
skóli við. Þar var ég aftur í sérdeild sem 
mér þótti fínt. Ég lenti samt í einelti í 
þessum skóla og í ömurlegu atviki sem 
ég var lengi að glíma við. Ég var í fót-
bolta og tæklaði heldur skapmikinn 
strák sem var með mér í bekk. Hann 
brást illa við, réðst á mig og hélt hníf 
upp að hálsinum á mér. Þetta var 
skelfilegt og erfið lífsreynsla sem ég 
þurfti að byggja mig upp frá. Ég þurfti 
að hætta að vera hræddur. Það er bara 
svoleiðis,“ segir Áki sem er sannarlega 
kominn yfir unglingsárin í Öldutúns-
skóla í dag.

Hætti í skóla og fór til asíu
Áki reyndi að halda áfram námi. 
Það gekk ekki þrautalaust fyrir sig. 
„Ég ákvað að fara í Menntaskólann í 
Kópavogi. Þar var tilraunabraut fyrir 
þá sem vildu halda áfram námi frá sér-
brautum. Ég lenti í stríðni þar. Þá var 
verið að setja óæskilegt efni í tölvuna 
og svona. Mér leið ekki sérlega vel þar. 
Það fór svo að skólinn fékk ekki fjár-
magn og ég þurfti að hætta,“ segir Áki 
sem segir fatlaða búa við það að það 
sé sífellt verið að breyta um stefnu í 
námi. Því sé skólaganga fatlaðra oft 
brotin.

„Þá lagðist ég í ferðalög með pabba 
um Asíu. Það var nú meiri skóli en 
margt annað.

Við fórum um Taíland og á fleiri 
staði og dvöldum lengi þar.“

Skemmtilegt að grilla fyrir vinina
Þegar Áki var kominn á unglingsár 
fluttist hann til ömmu sinnar og afa. 
Nokkrum árum síðar hóf hann búsetu 
í íbúð sem hann fékk úthlutað í Skip-
holti.

„Ég var um sextán ára gamall þegar 
ég flutti til ömmu og afa. Ég hef alltaf 
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átt svolítið athvarf þar og ég flutti 
þangað af því að mamma fór út í nám.

Það var fínt að búa hjá þeim, en eins 
og gengur um ungt fólk á þessum aldri 
þá vildi ég auðvitað meira frelsi.

Svo tók ég bílpróf. Ég hafði trú á mér 
í það að ég gæti gert það. Það gekk 
mjög vel. Ég tók bara allan þann tíma 
sem ég þurfti. Ég fékk fyrst úthlutað 
íbúð í Skipholti og þar bjó ég í fjögur 
ár. Síðan fékk ég íbúðina sem ég bý í 
dag í Árbænum. Mér finnst voða fínt 
að búa einn og bjóða vinum í mat 
þegar hentar. Mér finnst gaman að 
elda. Skemmtilegast finnst mér að 
grilla fyrir félagana. Ég geri það allt 
árið þótt mér finnist skemmtilegt að 
sólin sé farin að skína,“ segir Áki sem 
segist heppinn. Staða margra félaga 
hans í Átaki sé hörmuleg þegar kemur 
að húsnæðismálum.

Stjórnvöld girði sig í brók
„Húsnæðismálin eru í skelfilegu 
ástandi. Það er talið að það séu á milli 
400-500 manns á biðlista hjá Reykja-
víkurborg. Þar erum við bæði að tala 
um fatlaða og ófatlaða. Stjórnvöld 
verða að fara að girða sig í brók. Það 
er ekki í lagi að fötluðu fólki sé boðið 
að búa með fólki sem það þekkir ekki. 
Eða það sé flutt á milli staða eftir því 
hvernig efnahagurinn er í samfélaginu.

Ófötluð manneskja myndi ekki láta 
sér lynda þetta. Fatlað fólk á rétt á því 
að búa þar sem það vill með þeim sem 
það vill búa með,“ segir Áki og nefnir 
nokkur dæmi.

„Ég þekki sjálfur nokkra sem búa 
heima hjá foreldrum sínum. Og 
nokkra sem hafa gert það alla sína 
ævi. Þá fær ein félagskona í Átaki 
ekki að ráða því hvernig og hvar hún 
býr og stendur í baráttu. Fólk er oft 
skikkað til að gera hitt og þetta til að 
þjóna samfélaginu. Það á auðvitað 
ekki að bjóða fötluðu fólki að búa á 
einhverjum hópheimilum af því það 
hentar öðrum eða er hagkvæmt. Fólk 
á bara að fá að ráða því sjálft.“

Brestir á vinnumarkaði
Atvinnumálum fatlaðra segir Áki 
ekki síður brýnt að greiða úr.„Það 
er skelfilegt hvað verndaðir vinnu-
staðir eru að borga lág laun. Það er 
eitthvað sem þarf að skoða. Það er 
líka alvarlegt að fatlaðir á sumum 
vinnustöðum virðast ekki vera að fá 
greidd laun heldur er skammtaður 
einhver vasapeningur eftir hentisemi 
eða geðþótta. Þetta viðgengst þrátt 
fyrir að fjallað hafi verið ítarlega um 
málin í fjölmiðlum,“ bendir Áki á og 
segir hluta vandans mega rekja til lítils 
eftirlits með þjónustu til fatlaðra. „Það 
myndi hjálpa að hafa þjónustuna í 
bæjarfélögunum en ekki langt í burtu. 
Í fjarlægð frá mannlífi.“

Brotin skólaganga fatlaðra
Nú um þessar mundir hvíla mennta-
málin þungt á meðlimum í Átaki. 
Nýverið var skorið niður í myndlist-
arnámi til fatlaðra. „Það er ömurlegt 
hvað við þurfum stöðugt að berjast 
fyrir jafnrétti til náms. Við höfum 
ekki gott aðgengi að námi. Skólaganga 
okkar er í flestum tilfellum brotin. 
Þetta á bara að vera í lagi. Við eigum 
rétt á að mennta okkur, finna okkar 
styrkleika og fylgja áhugamálum 
okkar. Ég myndi vilja læra eitthvað í 
háskólanum. Ég hef hins vegar ekki 
haft tækifæri til að klára stúdents-
prófið. Ég myndi vilja fá aðstoð við 
það, klára prófið með utanumhaldi. 
Fá að vera í námi á mínum tíma með 
réttri aðstoð. Það vantar algjörlega 
úrræði og þannig hefur það verið í 
tugi ára,“ segir Áki.

„Það er líka ekki nóg að lofa enda-
laust upp í ermina á sér. Við viljum 
efndir og úrræði. Okkar líf snýst alltaf 
um að bíða og vona. Vona að árferðið 
verði gott svo að það sé hægt að virkja 
eitthvað úrræði handa okkur.

Mér finnst ófatlaðir stundum finn-
ast það allt í lagi að líf okkar fatlaðra 
sé einhver tilraun. Við erum alltaf í 
endalausu tilraunaverkefni, maður 
bara spyr sig er líf okkar tilraun?“

Vill skoða Tryggingastofnun
Hann skorar einnig á mikilvægar 
stofnanir, svo sem Tryggingastofnun, 
að leita til Átaks. Bæði til fræðslu og 
til þess félagsmenn Átaks geti bent 
þeim á hvernig þjónustan geti verið 

betri. „Mig langar til að skoða Trygg-
ingastofnun og hvernig má bæta 
það kerfi. Ég myndi vilja að það væri 
leitað til okkar um ýmis málefni er 
okkur varða. Við þurfum að standa 
saman,“ leggur Áki áherslu á. Hann 
segir marga félagsmenn í Átaki lenda í 
vandræðum við að þiggja þjónustu frá 
Tryggingastofnun og vilji bæta úr því.

Lífssögur mikilvægar
Áki er sannfærður um að það styrki 
baráttu fatlaðra að ófatlaðir hlusti á 
lífssögur þeirra. Þemað í stoltgöng-
unni í ár eru lífssögur fatlaðs fólks. „Ég 
mun segja fyrstur frá og hlakka bara 
til. Vil bara hvetja aðra til að vera með 
og þá sem vilja styrkja okkur að hafa 
samband. Þetta er mitt hjartans mál. 

Öll eigum við okkar lífssögu, fatlaðir 
og ófatlaðir. Þetta er mín.“

Áki segist standa í þakkarskuld 
við fjölskyldu sína. Hann reiðir sig 
oft á systur sína, Helgu Arnardóttur, 
dagskrárgerðarkonu sem starfar í 
Kastljósi. „Hún á stóran þátt í því að 
hvetja mig Áfram í lífinu. Mamma 
líka, þær báðar hafa gefið mér góð 
ráð í gegnum árin. Ég hlusta á ráð frá 
þeim og líka vinum, félögum og félags-
mönnum í Átaki því ég ætla að leggja 
allt í sölurnar til þess að efla starfið í 
Átaki,“ segir Áki sem segir félagið vera 
með vandaða og góða dagskrá sem 
fleiri ættu að sækja. „Við ætlum líka 
að halda í sjálfstæði félagsins og vera 
stolt og sýnileg. Látum ekkert brjóta 
okkur niður!“Áka finnst gaman að grilla og bjóða vinum í heimsókn. FréTTaBLaðið/Eyþór

Yfirlit yfir starfsemi  
Orkurannsóknasjóðs 2007 – 2017
Sveinbjörn Björnsson, formaður  
stjórnar Orkurannsóknasjóðs.

→

→

→ Pallborðsumræður um hlutverk sjóðsins.

Kynning nokkurra rannsóknaverkefna sem sjóðurinn hefur styrkt:

—
Orkurannsóknasjóður Landsvirkjunar
var stofnaður árið 2007 og hefur 
því starfað í 10 ár. Árlega veitir 
sjóðurinn styrki til framhaldsnáms  
og rannsókna á sviði umhverfis-  
og orkumála.

STUÐNINGUR Í 10 ÁR
Opinn fundur í Veröld, Húsi Vigdísar  
24. maí kl. 14 – 16.

Vistkerfisbreytingar á  
hálendi norðan Langjökuls 
síðustu árþúsund.

Vetrarís á Þingvallavatni.

Gönguhegðun urriða í 
Efra-Sogi og Úlfljótsvatni.

Umhverfisrannsóknir  
í Lagarfljóti.

Guðrún Marteinsdóttir.

Yan Lavallée
Sigurður Markússon
flytur. 

Jóhann Örlygsson.

Tómas Jóhannesson.

Guðrún Gísladóttir.

Einar Sveinbjörnsson.

Jóhannes Sturlaugsson.

Hrund Ó. Andradóttir.

Vistfræðileg tengsl ferskvatns- 
rennslis til sjávar og hrygningar  
og klaks þorsks.
  
Mechanical and permeability con- 
straints for improved geothermal 
reservoir exploitation at Krafla, 
Iceland.

Next Generation Biofuels  
from Protein-rich Biomass.

Mælingar á yfirborði og yfirborðs-
breytingum íslenskra jökla með 
leysimælingum. 

1

2

3

4

5

6

7

8

Dagskrá

Skráning á landsvirkjun.is→
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Hver er  
Chelsea  
Manning?
Chelsea Elizabeth Manning 
er 29 ára bandarískur ríkis-
borgari sem var dæmd fyrir 
að leka hundruðum þúsunda 
hernaðargagna, meðal annars 
um stríðsglæpi Bandaríkjahers 
í Írak og Afganistan. Hún er 157 
cm á hæð og um 48 kíló. Chelsea 
er transkona, fædd Bradley 
Edward Manning í Oklahoma. Móðir 
hennar er velsk en faðir hennar fyrr-
verandi bandarískur hermaður.

Systir Manning, Casey Manning, bar 
vitni fyrir dómi um að báðir foreldrar 
þeirra væru alkóhólistar og móðir þeirra 
hefði drukkið ítrekað og mikið á meðan hún 
bar Chelsea undir belti. Sérfræðingur á vegum 
Bandaríkjahers segir að andlitsdrættir 
Chelsea beri þess merki að hún þjáist af 
heilkenni sem einkennir börn sem hafa 
þurft að þola mikla drykkju móður í 
móðurkviði. Fólk með slík einkenni 
getur verið lágvaxið og létt með lítið 
höfuð, lélega samhæfingu hreyfinga, 
lága greind, hegðunarvandamál og 
sjón- og heyrnartruflanir. Þeir sem 
haldnir eru heilkenninu eru líklegri 
til að lenda upp á kant við lögin, taka 
áhættu eða eiga við neysluvanda.

Samkvæmt vitnisburði fyrir 
dómi var Chelsea vanrækt og fékk 
einungis barnamat og mjólk fram 
til tveggja ára aldurs. Eldri systir 
Chelsea virðist hafa verið hennar 
helsti umsjónaraðili frá fæðingu.

Manning flutti fjórtán ára 
gömul til Wales, heimalands 
móður sinnar. Þar hefur henni 
verið lýst sem einstakri, skoðana-
glaðri, pólitískri og mjög gáfaðri. 
Á hugi hennar á tölvum og upplýs-
ingatækni var fljótt orðinn ljós.

Sautján ára gömul flutti hún á ný til 
Bandaríkjanna og fékk starf hjá hugbún-
aðarfyrirtæki. Yfirmaður hennar hjá fyrir-
tækinu hefur lýst því hvernig hún lokaði 
sig af á köflum og samskiptin reyndust 
of erfið til að hún héldi starfinu. Þá eru 
til gögn um að Manning hafi hótað 
stjúpmóður sinni með hníf eftir rifrildi 
um aðgerðarleysi hennar í kjölfar at-
vinnumissisins.

Á meðan á herþjónustunni stóð 
lýsti hún einangrun, vonleysi og ein-
manaleika og tók bræðiskast sem 
varð til þess að hún var snúin niður 
af samstarfsmönnum sínum og 
átti á hættu að missa heimild sína 
í leynigögn hersins. Mánuði síðar 
lak hún hundruðum þúsundum 
hergagna til Wikileaks.

Manning var handtekin í maí 2010 og dæmd árið 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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– dásamleg deild samfélagsins
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Fyrstu skref frelsisins!!“ 
Þessi skilaboð birti 
Chelsea Manning á 
Twitter-aðgangi sínum á 
miðvikudag undir mynd 
af glænýjum svarthvítum 

Converse-skóm. Síðar sama dag 
mátti sjá Chelsea fagna frelsinu með 
langþráðri pitsusneið og um nóttina 
köldu kampavínsglasi.

Chelsea Manning var dæmd í 
35 ára fangelsi árið 2013 í tuttugu 
ákæruliðum. Hún var sakfelld fyrir 
að leka hundruðum þúsunda leyni-
legra gagna, meðal annars um hern-
aðaraðgerðir Bandaríkjahers í Írak 
og Afganistan. Gögnin innihéldu 
meðal annars myndband sem varð 
sem áfall fyrir heimsbyggðina en það 
sýndi bandaríska hermenn ranglega 
tilkynna um árás á sig og réttlæta þar 
með árás úr lofti á saklausa borgara.

Myndbandið var tekið úr þyrlu 
bandarískra hermanna þann 12. júlí 
2007 þar sem þyrlur sveimuðu yfir 
Bagdad og sýndi þrjár árásir. Í fyrstu 
árásinni létu sjö manns lífið, þar á 
meðal blaðamaður á vegum Reuters. 
Annar blaðamaður á vegum Reuters, 
Saeed Chmagh, slasaðist. Seinni 
árásin beindist að bílstjóra sem 
reyndi að koma Chmagh til bjargar. 
Í þeirri árás létust blaðamaðurinn og 
bílstjórinn. Tvö börn bílstjórans, sex 
og níu ára, slösuðust.

Í þriðju árásinni hófu hermenn-
irnir skothríð á byggingu með svo-
kölluðum AGM-114 Hellfire eld-
flaugum.

Uppljóstrarinn  
        sem Obama frelsaði fyrr

Chelsea Manning 
var leyst úr haldi 
28 árum á undan 
áætlun fyrr í þessari 
viku. 22 ára gömul 
nýtti hún sér stöðu 
sína innan Banda-
ríkjahers til að 
ljóstra upp um árásir 
Bandaríkjanna á 
saklausa borgara. 

Manning segir Lamo að hún 
hafi látið Wikileaks í té hundruð 
þúsunda skjala. Lamo spyr hvaða 
hneyksli skjölin gætu afhjúpað og 
Manning bendir á eitt. 

Bradass87: Það var eitt sem var 
í raun prufa. Leynilegt skjal frá 
bandaríska sendiráðinu í Reykja-
vík um Icesave frá  
13. janúar 2010. 

Niðurstaðan var sú að íslenski 
sendiherrann í Bandaríkjunum 
var kallaður heim og rekinn. 

Lamo: Eitthvað sem á eftir  
að birtast?

Bradass87: Ég þyrfti að spyrja  
Assange.

Lamo: Af hverju þarftu að  
bera það undir hann?

Bradass87: Ég þarf þess ekki... 
Ég vil bara að efnið fari út... Ég vil 
ekki vera hluti af því.

Ég er heimildamaður, ekki 
sjálfboðaliði. 
    Ég meina, hátt settur heim-
ildamaður... og ég hef skapað 
samband við Assange... En ég 
veit ekki mikið meira en hann 
segir mér, sem er mjög lítið.

Það tók mig fjóra mánuði að 
staðfesta að manneskja sem ég 
var í samskiptum við væri í raun 
Assange.

Lamo setti sig í samband við banda-
rísk heryfirvöld og sagði að Mann-
ing hefði sagst hafa lekið mynd-
bandinu af loftárásinni. Hann sagði 
ástæðuna fyrir því að hann sagði til 
Manning vera þá að mannslíf væru 
í húfi. Manning væri á stríðssvæði 
að reyna að soga upp eins mikið af 
leynilegum upplýsingum og hún 
gæti.

Manning var handtekin 27. maí 
2010 og dæmd fyrir brotin þremur 
árum síðar. Hún var vistuð í ein-
angrun vegna sjálfsvígshugsana eða 
tilrauna til sjálfsvígs á meðan á fang-
elsisvist hennar stóð, varð regluleg-
ur greinahöfundur hjá The Guardi-
an árið 2015 og hefur þar skrifað um 
frelsi til upplýsinga, stríð og tíma 
sinn innan veggja fangelsisins.

Manning er laus úr haldi sem 
heimsfrægur uppljóstrari og fagnað 
af samfélagi hinsegin fólks. Hún er 
álitin svikari á meðal margra banda-
rískra hermanna og íhaldsmanna í 
Bandaríkjunum. Hún hefur gefið til 
kynna að hún vilji búa í Maryland 
í Bandaríkjunum en aðeins tíminn 
mun leiða í ljós hvað hún tekur sér 
fyrir hendur.

Chelsea Manning gegndi her-
þjónustu í Írak tveimur árum síðar í 
upplýsingadeild hersins sem grein-
andi. Hún hafði aðgang að háleyni-
legum skjölum og skýrslum hersins. 
Manning leið illa í hernum, lýsti 
vonleysi og einmanaleika á sam-
félagsmiðlum og mætti seint og illa 
til vinnu. Mánuði eftir að hún kom 
til Íraks setti hún sig í samband við 
Wikileaks.

Eftir aðeins þrjá mánuði í starfi 
hafði Manning lekið hundruðum 
þúsunda leynilegra skjala Banda-
ríkjahers til samtakanna og varpað 
ljósi á stríðsglæpi og pyndingar 
hersins í Írak, Afganistan og Guant-
anamó fangelsinu.

Chelsea var handtekin fimm 
mánuðum síðar eftir að hakkar-
inn Adrian Lamo sagði til hennar. 
Nokkrum dögum áður, þann 22. 
maí, hafði hún játað lekann við 
Lamo í netspjalli. Tímaritið Wired 
birti samtalið eftir að Adrian hafði 
sagt til Manning.

Brot úr samtali Lamo og Manning, 
Manning var skráð sem Bradass87:

21 maí 2010
Bradass87: Hæ

Hvað segirðu gott?
Ég er greinandi upplýsinga hjá 

hernum, staðsett í Austur-Bagdad 
og bíð þess að vera send heim 
vegna „aðlögunaravanda“.

Þú ert örugglega upptekinn...
Ef þú hefðir fordæmalausan 

aðgang að leynilegum skjölum 
í fjórtán tíma á dag, sjö daga 
vikunnar í rúmlega átta mánuði, 
hvað myndir þú gera?

Nokkrum tímum síðar sendi Bra-
dass87 link á Wikipedia-grein um 
Wikileaks þar sem fjallað var um 
loftárásina í Bagdad og sagði „Þetta 
er það sem ég geri fyrir vini mína.“

22 maí 2010
Bradass87: Ég trúi ekki að ég sé 
að fara að játa þetta fyrir þér.

Ég hef verið einangruð svo 
lengi... Mig langaði bara að vera 
almennileg, lifa eðlilegu lífi... en 
atburðir neyddu mig til að finna 
út leið til að lifa af... nógu klár 
til að vita hvað gengur á en of 
hjálparlaus til að gera nokkuð í 
því... það tók enginn eftir mér :'(

Snærós Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

2 0 .  M A Í  2 0 1 7   L A U G A R D A G U R34 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Chelsea Manning - Frá hlýðni herþjónustunnar til öryggisfangelsis
Október 2007 
Manning gengur til liðs við 
Bandaríkjaher, þá 19 ára að aldri.

Október 2009 
Manning fer til Íraks og gegnir 
þar sama starfi og faðir hennar 
í hernum, að greina uppýsingar 
hersins um andstæðing sinn. 
Það er á þeim vettvangi sem 
Manning fær aðgang að háleyni-
legum upplýsingagagnagrunni 
hersins.

Nóvember 2009 
Manning setur sig í samband 
við WikiLeaks. Tilefnið er að 
samtökin höfðu skömmu áður 
lekið 570 þúsund skjölum sem 
tengdust hryðjuverkaárásinni á 
Tvíburaturnana, sem átti sér stað 
ellefta september 2001.

Janúar 2010 
Manning sendir Wikileaks 
hundruð þúsunda gagna frá Írak 
og Afganistan nettengd í verslun 
Barnes & Noble í Maryland á 
meðan hún er í leyfi frá störfum.

5. apríl 2010 
Wikileaks birtir myndbandið 
fræga af íröskum borgurum og 
blaðamönnum Reuters strá-
felldum af bandarískri þyrlu. 
Tvö ung börn lifðu af árásina 
með alvarlega áverka. Atvikið 
átti sér stað í júlí 2007. Reuters 
hafði reynt, en án árangurs, að fá 
aðgang að myndbandinu síðan 
árásin átti sér stað. Á mynd-
bandinu sést hvernig bandarískir 
hermenn tilkynntu ranglega að 
hafa orðið fyrir skotárás og rétt-

lættu þannig árásina. Allir sem urðu 
fyrir árásinni voru óvopnaðir.

27. maí 2010 
Manning er handtekin á herstöð í 
Bagdad og færð í fangelsi í Kúveit.

5. júní 2010 
Manning er ákærð fyrir að leka 
gögnunum.  

25. júlí 2010 
The Guardian, The New York Times 
og aðrir stórir fjölmiðlar birta 

ítarlegar greinar um stríðið í Af-
ganistan, byggðar á gögnunum frá 
Manning.

22. október 2010 
Öll gögnin frá Írak, sem Manning 
lak, eru gerð opinber. Þar koma 
fram upplýsingar um dauða 
óbreyttra borgara, pyndingar, og 
aðra stríðsglæpi.

24. apríl 2011 
Gögnin um Guantanamó fangelsið 
eru gerð opinber af The Guardian 

og The New York Times. Gögnin eru 
hluti af þeim skjölum sem Manning 
lak til Wikileaks.

28. febrúar 2013 
Manning játar fyrir dómi að hafa 
lekið hernaðarlegum gögnum en 
neitar tólf ákæruliðum, meðal ann-
ars að hafa aðstoðað óvininn. Hún 
var síðar sýknuð af síðastnefndu 
ákærunni.

21. ágúst 2013 
Manning hlýtur 35 ára fangelsis-

dóm. Degi síðar tilkynnir hún að 
hún hyggist gangast undir kyn-
leiðréttingarferli og beri eftirleiðis 
nafnið Chelsea Manning.

17. janúar 2017 
Barack Obama Bandaríkjaforseti 
styttir dóminn yfir Manning og 
tilkynnir um að henni skuli sleppt 
fjórum mánuðum síðar.

17. maí 2017 
Chelsea Manning er sleppt úr haldi. 
*byggt á umfjöllun the Guardian
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ÉG TRÚI EKKI AÐ ÉG 
SÉ AÐ FARA AÐ JÁTA 
ÞETTA FYRIR ÞÉR

Ný mynd af 
chelsea manning
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Hefð er orðin fyrir því 
að leikárið byrji með 
Act Alone á Suður
eyri þar sem ein
leikirnir eiga sviðið 
og Lókal í samvinnu 

við Reykjavík Dance Festival á höfuð
borgarsvæðinu. Að þessu sinni var titill 
hátíðarinnar EVERYBODY’S SPECT
ACULAR þar sem sviðsverk af ýmsum 
toga voru sýnd víðsvegar í borginni. 
Eftirminnilegasta sýningin var Þær 
spila blak, hallelúja, sem sviðslista
teymið Díó, þær Aðalbjörg Árnadóttir 
og Ylfa Áskelsdóttir, skapaði um þátt
töku sína í blaki áhugafólks.

Leikárið hjá Borgarleikhúsinu byrj
aði ansi brösuglega með misgóðum 
sýningum sem voru hvorki fugl né 
fiskur. Það var ekki fyrr en í nóvember 
þegar loksins kviknaði eftirminnilegt 
líf í húsinu með Broti úr hjónabandi í 
leikstjórn Ólafs Egils Egilssonar og ekki 
fyrr en í janúar að leikárið virtist fara 
almennilega af stað með Hún pabbi 
eftir leikhópinn Trigger Warning og 
Ræmunni með þeim frábæru Hirti 
Jóhanni Jónssyni, Kristínu Þóru Har
aldsdóttur og Davíð Þór Katrínarsyni 
innanborðs.

Þjóðleikhúsinu farnaðist aðeins 
betur framan af hausti; Maður sem 
heitir Ove með hinum stórkostlega 
Sigurði Sigurjónssyni var í fararbroddi, 
Lofthræddi örninn Örvar og Íslenski 
fíllinn í samvinnu við Brúðuheima 
stóðu allar fyrir sínu en þessar sýn
ingar áttu það sameiginlegt að stóla á 
einfaldleikann og einlægnina.

Stærri sýningar stóru húsanna hafa 
átt erfitt uppdráttar á leikárinu. Nán
ast allar sýningar Borgarleikhússins 
á stóra sviðinu s.s. Blái hnötturinn og 
farsinn Úti að aka náðu aldrei flugi. Að 
sama skapi voru Djöflaeyjan, Horft af 
brúnni og Álfahöllin ekki nægilega vel 
heppnaðar. Þessar sýningar voru ekki 
endilega alslæmar heldur frekar óeftir
minnilegar.

Jólasýningarnar fóru  
í jólaköttinn
Það voru nefnilega jólasýningarnar 
sem voru verstar. Þjóðleikhúsið 
breytti út af hefðinni og frumsýndi 
jólasýninguna fyrir jól en hélt sér
staka hátíðarsýningu á annan í jólum. 
Ekki fór betur en svo að Óþelló, 

í samvinnu við Vesturport sem Gísli 
Örn Garðarsson leikstýrði, brotlenti 
á stóra sviði Þjóðleikhússins með 
miklum látum. Mikið var skrifað um 
þá sýningu sem ekki verður rætt frekar 
en gagnrýni á aldrei að vera persónu
leg, heldur fagleg og yfirveguð. Einn
ig var hlutverkaskipan Nínu Daggar 
Filippusardóttur sem Jagó umrædd 
en hvernig væri að hætta skrafinu og 
láta verkin tala? Hvernig væri að gera 
eitthvað almennilega róttækt og gefa 
kvenkyns leikstjóra stjórnartaumana 
að stórri Shakespeare sýningu? Slíkt 
hefur ekki gerst í meira en þrjátíu ár 
á stóru sviðunum Reykjavíkur sem er 
gjörsamlega ótækt.

Ekki fór betur fyrir jólasýningu 
Borgarleikhússins en Salka Valka eftir 
Halldór Laxness í leikstjórn Yönu Ross 
og leikgerð Sölku Guðmundsdóttir 
í samvinnu við leikstjóra var nánast 
líflaus með öllu þrátt fyrir feikifínan 
leikhóp. Virðingarvert er að sjá stóru 
leikhúsin taka listræna áhættu með 
stærstu sýningar ársins en spyrja má: 
Er kominn tími til að stofnanaleikhús

in breyti áherslum 
sínum þannig að 
engin ein sýning 
gnæfi yfir leikárið 
með þessum hætti?

Barnasýningar 
blómstra
Ljósið í skamm
deginu er að loks
ins eru barnasýn
ingar á landinu að 
blómstra, nánast á 
öllum vígstöðum 
og margt í boði 

fyrir börn á öllum aldri. Íslenski fíllinn, 
Lofthræddi örninn Örvar og Fjarska
land eftir Guðjón Davíð Karlsson 
hristu vel upp í Þjóðleikhúsinu þar 
sem sköpunargleðin ríkti og frumleg 
nálgun var í fyrirrúmi. Barnasýningar í 
Borgarleikhúsinu voru aðeins lakari en 
Blái hnötturinn gekk samt gríðarlega 
vel og var yndislegt að sjá innra barna
starf hússins skila sér á þennan hátt. 
Fallega brúðusýningin Á eigin fótum í 
leikstjórn Agnesar Wild sem var sýnd í 
Tjarnarbíói lokaði síðan líflegu leikári 
fyrir yngstu áhorfendurna.

Viðvarandi handritahallæri
Í viðtali fyrir tíu árum gagnrýndi leik
skáldið Edward Albee þá skoðun að 
leikritaskrif væru byggð á samvinnu. 
Að hans mati virka leikritaskrif alls 
ekki þannig heldur er úrvinnsla þess 
sem leikskáldið skrifar byggt á sam
vinnu. Útfærslur þessa ferðalags frá 
blaðsíðu til leiksviðs eru auðvitað mis
jafnar en staðreyndin er sú að hópa
vinna í handritagerð skilar sér ekki í 
góðu handriti, með örfáum undan
tekningum. Í besta falli komast skila
boðin áleiðis en ná sjaldnast einhverri 
dýpt. Leikgerðir skáldsagna, sem enn 
þá er alltof mikið um á íslenskum 
leiksviðum, takast á við þennan sama 
vanda og höfundar leikgerða treysta 
alltof oft á áhorfendur til að fylla 
upp í eyðurnar með því að hafa lesið 
bókina. Slíkt býður sjaldnast upp á 
gott eða ögrandi leikhús heldur frekar 
upp á endurfrásögn með leikrænum 
tilburðum.

Meira fé verður að veita til leik
skálda og lengri tíma til verksins. 
Alltof lítið er um styrki sem beinast 

sérstaklega til leikskálda 
heldur virðast þeir styrkir sem 
í boði eru fara frekar til sviðs
listahópa. Sporna verður við 
þessari þróun á markvissan og 
varanlegan hátt með samstilltu 
átaki leikhúsanna, Reykja
víkurborgar, ríkisins og fagaðila 
innan sviðslistageirans. En að 
sama skapi verða áhorfendur 
að styðja slíka vinnu og metnað 
með því að mæta á sýningarnar. 
Alltof oft höfum við séð áleitin 
ný leikverk líkt og Hún pabbi, 
eftir sviðslistahópinn Trigger 
Warning, hverfa af sviðinu of 
fljótt.

Aðspurð hvernig danskt sjón
varpsefni sigraði heiminn svaraði 
Pia Bernth, yfirmaður leikins efni 
hjá DR, afdráttarlaust: „Niður

staðan var sú að setja handritshöf
undinn í öndvegi en ekki leikstjórann 
eins og tíðkast við kvikmyndagerð …“ 
En ekki má gleyma því sem gott er og 
á Borgarleikhúsið skilið hrós fyrir að 
gefa út ný verk á fallegu prenti. Nú 
í maí komu út verkin Sending eftir 
Bjarna Jónsson, Flóð eftir Björn Thors 
og Hrafnhildi Hagalín og Auglýsing 
ársins eftir Tyrfing Tyrfingsson. Fram
takið er bæði lofsvert og gífurlega mik
ilvægt fyrir íslenska menningarsögu en 
alltof mörg handrit enda ofan í skúffu 
eða á tölvuskjali og verða þannig óað
gengileg fyrir komandi kynslóðir.

Heimili sjálfstæðu senunnar á höf
uðborgarsvæðisins er í Tjarnarbíói en 
húsið, undir stjórn Friðriks Friðriks
sonar, hefur markað sér mikilvæga 
stöðu sem vettvangur sviðslistatil
rauna á höfuðborgarsvæðinu. Heim
ildarverkið Sóley Rós ræstitæknir í 
leikstjórn Maríu Reyndal sló í gegn, 
ekki síst vegna frammistöðu Sólveigar 
Guðmundsdóttur í titilhlutverkinu. 
Sviðslistahópurinn Kriðpleir náði 
nýjum hæðum með Ævisögu ein
hvers ritaðri af Bjarna Jónssyni sem 
var þeirra besta sýning til þessa. Eðli
legt er að tilraunakenndar sýningar 
heppnist misjafnlega vel en sorglegt 
er að sjá atvinnuhópa spara til við 
handritasmíðina og byggja þannig á 
veikum grunni. Ein lausn væri að skapa 
stöðu dramatúrgs innan Tjarnarbíós 
sem veitir hópum listræna aðstoð 
en til þess þarf fjármagn sem sjálf
stæða senan fær alltof lítið af. Ekki 
má gleyma að listarýmið Mengi hefur 
verið að sækja í sig veðrið en Þúsund 
ára þögn í boði Sóma þjóðar var áhrifa
mikið innlegg í sviðslistaflóruna. Þar fá 
nemendur Listaháskóla Íslands einnig 
tækifæri til að prufa sig áfram sem og 
annað sviðslistafólk.

Leikfélag Akureyrar  
og landsbyggðin
Erfitt er að henda reiður á hver staða 
Leikfélags Akureyrar er um þessar 
mundir. Tvær atvinnusýningar voru 
í boði á leikárinu og heppnuðust 
báðar þokkalega. Helgi magri og 
Núnó og Júnía gáfu ungu leiklistar
fólki tækifæri til að spreyta sig, en í 
bæði skiptin skorti slagkraft og skýr
ari heildarsýn í sviðsetninguna. Sig
rún Huld Skúladóttir og Sara Martí 
Guðmundsdóttir eru mjög spennandi 
teymi og hika þær ekki við að búa til 
metnaðarfullt leikhús. Er MAK að 
kæfa starfsemi leikfélagsins? Einnig 
má spyrja hvort fjárskortur aftri því 

að hægt sé að mynda fastráðinn leik
hóp þar í bæ.

Frystiklefinn á Rifi undir stjórn Kára 
Viðarssonar heldur áfram sinni siglingu 
og fer Ferðin að miðju jarðar í leikstjórn 
Árna Kristjánssonar aftur í sýningar nú 
í sumar. Einnig verður að hrósa Þjóð
leikhúsinu fyrir fjölmargar leikferðir og 
líka Kómedíuleikhúsinu fyrir að sinna 
landsbyggðinni dyggilega.

Úr óvæntri og erlendri átt
Þá er sérstök ástæða til að hvetja leik
húsáhugafólk til að fylgjast með Bíói 
Paradís en þar eru sýndar upptökur 
af enskum leiksýningum í gegnum 
NT Live. Á þessu leikári höfum við 
séð Heddu Gabler í leikstjórn Ivo van 
Hove, sem er búinn að hasla sér völl 
á heimsvísu, og No Man’s Land eftir 
Harold Pinter þar sem Patrick Stewart 
og Ian Mckellen fóru með aðalhlut
verk. Með haustinu fá bíóáhorfendur 
að sjá Who’s afraid of Virginia Woolf?, 
svo dæmi séu tekið, með Imeldu Staun
ton í framlínunni en sýningin hefur 
fengið frábæra dóma í London.

Einnig er mikil gróska í jaðarsýn
ingum og uppistandi á höfuðborgar
svæðinu. MiðÍsland sýndi meira en 
sjötíu sýningar í Þjóðleikhúskjallar
anum en uppistand af öllu tagi bæði á 
ensku og íslensku má finna út um allan 
bæ. Þá ber líka að nefna mánaðarlegu 
dragsýningar Dragsúgs á Gauknum 
og alþjóðlegu dragdrottningarnar 
sem dúkka reglulega upp á sviði Lofts 
Hostels.

Brot af hinu besta
Besta sýning ársins er klárlega Húsið 
eftir Guðmund Steinsson í leikstjórn 
Benedikts Erlingsonar og Brot úr 
hjónabandi eftir Ingmar Bergman 
í leikstjórn Ólafs Egilssonar var líka 
mjög sterk. Aftur á móti ber líka að 
nefna Pulitzerverðlaunaleikritið 
Ræmuna eftir Annie Baker í leikstjórn 
Dóru Jóhannsdóttur sem hvarf af Nýja 
sviði Borgarleikhússins alltof fljótt.

Katrín Halldóra Sigurðardóttir 
stimplaði sig inn sem stórstjörnu í 
hlutverki Ellyjar Vilhjálmsdóttur og 
Sólveig Guðmundsdóttir heldur áfram 
að sanna ágæti sitt í sjálfstæðum sýn
ingum. Vigdís Hrefna Pálsdóttir sneri 
aftur á svið eftir veikindaleyfi og hefur 
engu gleymt enda var hún gríðargóð 
í Húsinu. Þrátt fyrir meingallaða sýn
ingu og furðulegt fitubúningaval þá 
stal Björn Hlynur Haraldsson senunni 
í Óþelló og tókst að gera hinn óáhuga
verða Anton segulmagnaðan í hinni 
fínu sýningu Tímaþjófurinn. Björn 
Thors var einnig eftirminnilegur sem 
ónefndi eiginmaðurinn í verki Berg
man.

Hvað yngri leikarakynslóðina varð
ar þá komu Davíð Þór Katrínarson og 
Aldís Amah Hamilton bæði sterk inn 
sem nýútskrifaðir nýliðar þó að Aldís 
hafi ekki verið heppin með hlutverk. 
Þess væri þó óskandi að ungt fólk 
innan sviðslistageirans fengi fleiri tæki
færi til að þroskast og dafna en skortur 
er á bæði ungum leikstjórum og leik
skáldum.

Að lokum, inn í sumarið
Í heildina hefur leikárið verið ansi mis
jafnt þar sem hroðvirkni í handrita
vinnu og undarlegar listrænar ákvarð
anir hafa gegnt stóru hlutverki. Aftur 
á móti hafa leiksýningar fyrir yngstu 
kynslóðina verið reglulega góðar og 
frammistaða fjölmargra leikara verið 
góð. Forvitnilegt verður að vita hverjar 
áherslur næsta leikárs verða en miðað 
við tilkynningar stóru leikhúsanna 
þá verða þjóðmálin í brennidepli. 
Kannski verður þetta ár hins ramm
pólitíska leikhúss.

Þrátt fyrir misgott leikár þá skal ekki 
örvænta því leikhúsið hefur nefnilega 
þann einstaka kost að endurnýja sig 
reglulega með nýjum áherslum.

Torvelt tímabil í sviðslistum
Sigríður Jónsdóttir, leiklistargagnrýnandi Fréttablaðsins, fjallar um leikárið sem er að ljúka en það hefur óneitan-
lega verið nokkuð rysjótt á köflum. Hún gleðst yfir því sem vel var gert og bendir á sitthvað sem betur mætti fara.
Sigríður Jónsdóttir skrifar

Húsið, eftir Guðmund Steinsson, í 
leikstjórn Benedikts Erlingssonar í 
Þjóðleikhúsinu var ótvírætt ein af 
bestu sýningum leikársins.

Katrín Halldóra 
Sigurðardóttir 
sló í gegn í 
hlutverki Ellyjar 
Vilhjálmsdóttur 
í Borgarleik-
húsinu.

Núnó og Júnía 
í uppfærslu 
Leikfélags Akur-
eyrar.
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Mikið mun mæða á 
Arnari Geir, trommu-
leikara HAM, í kvöld 
þegar sveitin hitar upp 
fyrir þýsku rokksveitina 
Rammstein.
helgin  ➛4 MYND/ERNIR

Vandræðalega 
glaðlyndur
Lárus Blöndal eða Lalli töframaður, eins og hann er þekkt-
astur, fer aldrei í fýlu og lætur bjartsýnina stjórna lífi sínu. 
Hann er í Reykjavík Kabarett og er vinsæll veislustjóri enda 
mikill gleðigjafi jafnt með börnum og fullorðnum.  ➛2

Fyrir þarmaflóruna þína

www.icecare.is 



Lalli töframaður hefur töfrað 
fram ævintýri Borgarleikhússins 
undanfarna daga fyrir börn í 

efstu bekkjum leikskóla borgarinnar. 
Um tvö þúsund börn hafa kynnst 
þessum töfraheimi og Lalli segir að 
einstök gleði hafi ríkt í húsinu. Með 
honum voru Vísinda-Villi og Vala. 
„Þetta voru áhugasamir og þakklátir 
gestir,“ segir hann. „Það var eiginlega 
ótrúlegt hvað krakkarnir voru meiri 
háttar.“

Lalli starfar í leikmunadeild 
Borgarleikhússins en fær útrás fyrir 
skemmtikraftinn í sjálfum sér sem 
töframaður. Hann kemur fram með 
Reykjavík Kabarett sem hefur gert allt 
vitlaust á Græna herberginu í vetur. 
Sýningin er ætluð fullorðnum og þar 
sem alltaf er fullt út úr dyrum verður 
hún flutt yfir á Rosenberg í júní.

Töfrakassinn heillaði
Lalli segist hafa byrjað að æfa töfra-
manninn þegar hann var sex ára. 
„Bróðir minn átti töfrakassa sem 
ég féll gjörsamlega fyrir. Það varð 
eiginlega ekki aftur snúið eftir að 
ég komst í kassann,“ segir hann, en 
Hilmar Guðjónsson leikari er bróðir 
Lalla. „Það var eitthvað rosalegt við 
það að vera lítill en framkvæma síðan 
óskiljanlega hluti. Gera sjónhverf-
ingar sem öðrum fannst skrítnar. 
Ég var örugglega óþolandi krakki 
því ég þurfti alltaf að vera að sýna 
töfrabrögð. Foreldrar mínir þurftu 
að horfa á ansi margar sýningar,“ 
segir hann. „Fyrsta launaða giggið 
mitt var í barnaafmæli þegar ég var 
tólf ára. Þá var ég orðinn fagmaður í 
þessu,“ bætir hann við léttur í bragði. 
„Í rauninni eru það ekki töfrabrögðin 
sjálf sem skipta öllu máli heldur að 
hafa sjálfur gaman af því að vera með 
fólki. Ég áttaði mig á því þegar ég var 
átján ára að það yrðu engir töfrar ef ég 
hefði ekki gaman af því að skemmta,“ 
útskýrir Lalli.

Býr til dót
En verður hann þá aldrei fúll eins og 
aðrir? „Ég er vandræðalega bjartsýn 
og glaðlynd manneskja,“ svarar hann. 
„Ég er alltaf í góðu skapi. Ljósu punkt-
arnir í lífinu eru alltaf fleiri en þeir 
dökku, það er vísindalega sannað. 
Mér finnst mjög skemmtilegt að vera 
í vinnunni minni sem leikmuna-
gerðamaður. Ég er alltaf að búa til 
eitthvað nýtt dót. Það kemur einhver 
með hugmynd til mín og ég útfæri 
hana. Ég nota aldrei orðin nei, ég get 
ekki. Verkefni eru til að leysa þau, það 
er ekki flókið. Ég er lærður smiður 
og er töframaður og sameinaði síðan 
þá þekkingu í þessu starfi,“ segir Lalli 
sem hefur aldrei haft löngun til að 
verða leikari. „Ég vil ákveða sjálfur 

Lalli töframaður er líka leikmyndagerðarmaður í Borgarleikhúsinu. MYND/ERNIR

Lalli töframaður á sviðinu í Borgarleikhúsinu þar sem hann skemmti leik-
skólabörnum í Reykjavík.  

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

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. 
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Draumastarfið í draumalandinu
Kannt þú erlend tungumál?

Ef þér finnst gaman að ferðast um Ísland og umgangast erlenda ferðamenn þá
gæti leiðsögunám verið fyrir þig.

Leiðsögunám er fjölbreytt og skemmtilegt og getur opnað dyr að áhugaverðu
og krefjandi starfi í vaxandi atvinnugrein.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 23. MAÍ. Sjá mk.is

Le iðsöguskó l inn

Leiðsöguskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4025

hvað ég segi á sviðinu og helst að vera 
fyndinn. Ég er frekar skemmtikraftur 
en leikari,“ segir hann.

Kabarett fyrir fullorðna
Lalli og Margrét Erla Maack ákváðu 
síðasta haust að setja á fót kabarett 
fyrir fullorðna. „Það var enginn 
kabarett til á Íslandi. Við ákváðum 
því að búa hann til. Við fengum gott 
fólk með okkur sem var alveg til í að 
taka þátt í kabarett. Við höfum fengið 
frábærar viðtökur og það er alltaf 
rosalega gaman. Það verður einhvern 
veginn ólýsanleg stemming í salnum. 

Núna erum við búin að sprengja utan 
af okkur og ætlum í rýmri sal með 
stærra sviði. Við verðum alla fimmtu-
daga á Rosenberg í júní. Sýningarnar 
eru allar mismunandi enda margir 
gestir sem koma aftur og aftur. Við 
erum stundum með gestaatriði, 
stundum leynigest. Þar sem við erum 
með fullorðins kabarett þá göngum 
við skrefinu lengra og pempíugangur 
er bannaður. Það eru engar drama-
drottningar í Reykjavík Kabarett. 
Þetta er lifandi, sjónræn sýning með 
fjöðrum og magnaðri tónlist.“

Lalli lætur ekkert stoppa sig og í 

raun má búast við hverju sem er frá 
honum. Áhorfendur þekkja hann 
sem grínista sem framkvæmir ótrú-
lega töfra. Hann hikar ekki við að 
gera skrítna og jafnvel ógeðfellda 
hluti sem fær fólk til að veina úr 
hlátri. Þegar hann skemmtir börnum 
nær hann vel til þeirra þegar hann 
bregður sér í hlutverk töframannsins. 
Sagt er að hann breytist í ofvaxið 
barn og fellur því vel inn í hópinn.

Líka jólasveinn
Það er heilmikið að gera í veislu-
stjórn hjá Lalla töframanni. „Með 

sumarkomu er nóg að gera á alls 
kyns uppákomum um allt land. Það 
eru sumarhátíðir, bæjarhátíðir og 
hátíðir í fyrirtækjum. Þetta er tím-
inn,“ segir Lalli. „Það er alltaf þörf 
fyrir fólk sem vill vera skemmtilegt. 
Ég hef rosalega gaman af þessu starfi 
og nýt mín til fulls í þessu hlutverki. 
Í leikhúsinu erum við að undirbúa 
næsta leikár. Við erum til dæmis að 
aðlaga leikmyndina í Elly fyrir stóra 
sviðið. Þetta verður bara flottara 
næsta haust,“ segir Lalli.

Þegar hann er spurður hvað sé á 
dagskrá um helgina, svarar hann. 
„Ég ætla að skemmta á árshátíð 
hjá leikskólakennurum. Það er 
svolítið fyndið eftir að hafa verið 
með leikskólabörnum alla vikuna. 
Einnig mun ég koma fram á fjöl-
skylduskemmtun í stóru fyrirtæki. 
En síðan ætlum við sem komum 
að leikskólasýningunum að halda 
frumsýningar- og lokasýningarpartí. 
Þar fyrir utan missi ég ekki af enska 
boltanum.“

Í símaskránni er Lalli titlaður 
uppistandari, skemmtikraftur, 
töframaður og jólasveinn. Lalli var 
reyndar hissa þegar blaðamaður 
spurði um jólasveinatitilinn. „Er ég 
enn titlaður jólasveinn? Ég var löngu 
búinn að óska eftir að sá titill yrði 
tekinn út. En já, ég breytist stundum 
í jólasvein í desember,“ segir þessi 
bjartsýni og glaðlyndi skemmti-
kraftur, töframaður og jólasveinn.

Þar sem við erum 
með fullorðins 

kabarett þá göngum við 
skrefinu lengra og pem-
píugangur er bannaður. 
Það eru engar drama-
drottningar í 
Reykjavík 
Kabarett. 
Lárus Blöndal
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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 kol-
vetnum, 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 eðli-
legum 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 nátt-
úruefnin 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 húðinni, hún 
ljómar meira og er mýkri. Ég er mjög 
ánægð með árangurinn og mæli 

með Active Liver fyrir 
fólk sem hugsar um 
að halda meltingunni 
góðri,“ segir Jóna. 
Starfsemi lifrarinnar 
hefur mikið að segja 
um líkamlegt heil-
brigði og hefur lifrin 
mikla þýðingu fyrir 
efnaskiptin. 

Hægt er að nálgast 
frekari upplýsingar á 
heimasíðu IceCare, 
www.icecare.is

Heilbrigð melting 
með Active Liver Active 

Liver 
virkar vel 
fyrir Jónu.

Sigurður Ólafsson kynntist 
Amínó Fiskprótín Liðir eftir 
ábendingu frá fjölskyldumeð-

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

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

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

„Haustið 2016 byrjaði ég að æfa 
fyrir IronMan keppni sem verður 
haldin í Kaupmannahöfn seinni-
part sumars 2017. Æfingaálagið er 
töluvert mikið og ef ekki væri fyrir 
Amínó Fiskprótín Liði þá væri ég 
ekki að ná sama magni af æfinga-
tímum í viku.“

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

Fyrir utan að innihalda kolla-
gen og chondroitin sulphate er 
sæbjúgna- extraktið ríkt af sinki, 

joði og járni sem og bólguhemjandi 
efnum sem nefnast saponin. Auk 
sæbjúgna og IceProteins® innihalda 
Amínó Liðir túrmerik, D- og C-víta-

mín og mangan. Rannsóknir hafa 
sýnt að vatnsrofin fiskprótín, eins 
og eru í IceProtein®, auka upptöku 
á kalki úr meltingarvegi og styðja 
þannig við liðaheilsu. Kollagen, 
chondr oitin sulph ate, D- og C-
vítamín og mangan eru allt efni 
sem eru mikilvæg fyrir liðaheilsu. 
Amínó® vörulínan samanstendur 
af fæðubótarefnum sem inni-
halda þorskprótín, ásamt öðrum 
lífvirkum efnum sem styðja við eða 
auka heilsubætandi virkni þorsk-
peptíðanna.

Að sögn dr. Hólmfríðar Sveins-

dóttur, stofnanda og framkvæmda-
stjóra PROTIS ehf., sem framleiðir 
Amínó® vörulínuna, er fiskprótínið 
unnið úr hágæða hráefni sem fellur 
til við flakavinnslu á íslenskum 
þorski. „Markmiðið er að hámarka 
nýtingu á einstakri náttúruauðlind 
og bæta lýðheilsu.“

Fæst í apótekum, heilsuverslunum 
og í heilsuhillum stórmarkaða. 
Nánari upplýsingar má finna á 
www.icecare.is.

Amínó Liðir hefur 
gjörbreytt aðstæð-

um mínum og nú get ég 
stundað hreyfingu án 
verkja.

Vita Ear inniheldur 
Gingko biloba sem 

eykur blóðflæðið.

Sigurður 
Ólafsson getur 

sannarlega mælt 
með Amínó 

Liðir.

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

Vita Ear TM fæðubótarefnið frá 
New Nordic er ætlað til að við-
halda góðri heyrn. Óþægindi vegna 
skertrar heyrnar geta haft áhrif á 
lífsgæðin.

Inniheldur
l	 Jurtablönduextrakt úr berki 

franskra barrtrjáa sem styrkir og 
viðheldur góðri heyrn.

l	 Gingko biloba sem eykur blóð-
flæði í hárfínum æðum til eyrans.

l	 Magnesíum sem viðheldur jafn-
vægi rafvaka í líkamanum.

l	 1 tafla á dag.
l	 Fæst í apótekum og heilsuversl-

unum.

Fæðubótarefni 
sem stuðlar að 
betri heyrn

Vita Ear fæst í apótekum og heilsu-
verslunum.
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

„Við höfum undirbúið okkur nokkuð vel, unnið heimavinnuna og gert við-
eigandi æfingar,“ segir Arnar Geir. MYND/ERNIR

Þýska rokkhljómsveitin 
Rammstein heldur tónleika 
í Kórnum í kvöld en sveitin 

heimsótti Ísland síðast sumarið 
2001 þegar hún hélt tvenna tón-
leika í Laugardalshöll fyrir fullu 
húsi æstra aðdáenda. Tónleikarnir 
boðuðu einnig nokkur tímamót 
fyrir hljómsveitina goðsagna-
kenndu, HAM, sem hafði lagt upp 
laupana sumarið 1994 með eftir-
minnilegum lokatónleikum í Tungl-
inu sáluga. Hún hitaði upp fyrir 
Rammstein á báðum tónleikunum 
við góðar undirtektir tónleikagesta 
sem margir voru að sjá sveitina í 
fyrsta skipti á tónleikum. Liðsmenn 
HAM endurtaka leikinn í kvöld og 
hita upp fyrir Rammstein og um 
16.000 tónleikagesti þar sem bæði 
eldri perlur fá að hljóma í bland við 
nýrri lög sem m.a. munu prýða nýja 
plötu sveitarinnar sem kemur út í 
næsta mánuði.

Tónleikarnir í kvöld leggjast 
mjög vel í meðlimi HAM að 
sögn Arnars Geirs Ómarssonar, 
trommuleikara sveitarinnar. „Við 
höfum undirbúið okkur nokkuð 
vel, unnið heimavinnuna og gert 
viðeigandi æfingar. Planið er 
að spila nýtt efni af Söngvar um 
helvíti mannanna sem kemur út 
í júní, í bland við vel valda eldri 
slagara. Svo lesum við salinn og 
reynum að koma sjálfum okkur 
á óvart. Það verður líka gaman 
að sjá sýninguna hjá Rammstein; 
sprengingar, ljósasjóv og rokk í 
hæsta metnaðarflokki, þetta getur 
ekki klikkað.“

Beðið um heyrnina
Nú þegar hafa tvö lög af nýju 
plötunni farið í spilun. Fyrst lagið 
Vestur-Berlín, sem var gefið út í 
mars og sat m.a. á toppi X-listans í 
fjórar vikur og svo lagið Þú lýgur að 
mér, sem fór í spilun fyrr í vikunni. 
Arnar segir vinnsluferli nýju 

plötunnar svipað og á plötunni 
Svik, harmur og dauði sem kom út 
árið 2011. „Nýja platan var tekin 
upp á einni helgi í september á 
síðasta ári eftir stífa undirbúnings-
vinnu þar sem efnið var hnoðað og 
mótað. Eins og undanfarna áratugi 
kemur Sigurjón yfirleitt með ágæt-
lega mótaðar lagasmíðar sem við 
vinnum áfram með þangað til sátt 
ríkir um endanlega útkomu. Planið 
er að halda útgáfutónleika í júní 
og í framhaldinu munum við vera 
eitthvað á ferðinni í sumar, t.d. spila 
á Græna hattinum á Akureyri og á 
Eistnaflugi í júlí.“

Á morgun gerir Arnar ráð fyrir 
að eyða deginum í rólegri slökun 
með fjölskyldunni. „Eftir tónleika 
fara yfirleitt fyrstu mínútur dagsins 
í að biðja almættið um heyrnina 
á ný. Svo kemur hún yfirleitt og 
maður jafnar sig eftir árekstur 
tónlistar við skynfærin. Sunnu-
deginum verður eytt í góðri slökun, 
óhollum morgunverði og svo gerir 
fjölskyldan eitthvað stuð saman, 
kannski rót, sauna, hjólreiðar og 
trampólín.“

Aldrei leiðinlegir kúnnar
Fyrir utan að vera trommuleikari 
í HAM, Apparat Organ Quartet og 
Rassi rekur Arnar teiknistofuna og 
allra handa fyrirtækið Helsinki. 
„Það tekur mestan minn tíma 
ásamt hefðbundnu fjölskyldulífi 
þar sem við konan mín reynum að 
ala upp tvo dásamlega villinga sem 
reyna á helstu mörk eins og vera 
ber. Hjá Helsinki vinn ég m.a. við 
hönnun á ásýnd fyrirtækja, aug-
lýsingar, hugmyndavinnu og alls 
konar skemmtileg grafísk verkefni. 
Sem dæmi má nefna að útlit á Icel-
and Airwaves undanfarin tvö ár er 
unnið hjá mér. Stefnan er að vinna 
aldrei með leiðinlegum kúnnum 
og það hefur gengið eftir hingað til. 
Fyrir það er ég afar þakklátur. Þar 
fyrir utan er ég að reyna að þróa 
með mér miðaldra Lycra hjólreiða-
mann, garðvinnuæfingar og aukinn 
áhuga á stórvirkum vinnuvélum.“

Mikil tilhlökkun
Mikið mun mæða á Arnari Geir, trommu-
leikara HAM, í kvöld þegar sveitin hitar upp 
fyrir þýsku rokksveitina Rammstein.

HAM hefur sjaldan verið betri. F.v.: Flosi Þorgeirsson, S. Björn Blöndal, Sigurjón 
Kjartansson, Arnar Geir Ómarsson og Óttarr Proppé. MYND/MARINO THORLACIUS

Ný plata HAM, Söngvar um helvíti mannanna, kemur út í næsta mánuði.
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RODEO SÓFI 4RA SÆTA
TILBOÐSVERÐ 198.000,-

HORSÓFI NORDIC 262 X 262CM
TILBOÐSVERÐ 256.000,-
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Jón Páll hélt til Madagaskar með 
eiginkonu sinni Dóru Alberts-
dóttur í byrjun árs. „Við giftum 

okkur fyrir tveimur og hálfu ári og 
áttum alltaf eftir að fara í brúð-
kaupsferð. Við vorum dálítinn tíma 
að ákveða hvert skyldi haldið en 
langaði þó bæði að fara aðeins út 
fyrir þægindarammann, fara annað 
en til Evrópu og Bandaríkjanna,“ 
segir Jón Páll. Þau höfðu velt ýmsum 
stöðum fyrir sig en þegar hug-
myndin um Madagaskar kom upp 
vissu þau bæði að þar væri niður-
staðan komin.

Þau hjónin töldu sig vita eitt og 
annað um Madagaskar enda ein-
lægir aðdáendur BBC þáttanna með 
David Attenborough. Þau komust 
hins vegar að því að þau vissu nánast 
ekki neitt. „Við ákváðum meðvitað 
að láta landið koma okkur á óvart og 
skoðuðum því ekki neitt fyrirfram 
á netinu. Höfðum reyndar ráðið 
okkur leiðsögumann sem var afar 
skynsamlegt enda töluð franska í 
landinu. Líklega hefði maður þó átt 
að undirbúa sig aðeins meir en við 
gerðum enda er þetta þriðja heims 
ríki, tíunda fátækasta land heims, 
og því dálítið menningarsjokk fyrir 
okkur.“

Engin leið að forðast fólk
Hugmynd Jóns Páls og Dóru var að 
skoða sem mest náttúru landsins en 
forðast fólk, borgir og bæi. „Þar kom 
í ljós hversu lítið við vissum enda 
búa 25 milljónir manna á eyjunni 
og ekkert sem heitir að forðast fólk,“ 
segir Jón Páll og hlær. Ferðamenn 
voru þó fremur fáir á þessum tíma 
enda regntímabil. „Stundum vorum 
við eina fólkið á þeim hótelum sem 
við gistum á.“

Á þeim tveimur vikum sem hjónin 
dvöldu á Madagaskar ferðuðust þau 
um fjögur þúsund kílómetra. „Við 
vorum mun meira á ferðinni en við 
höfðum ætlað. Til dæmis fórum 
við 900 km aðra leið til að ég næði 
myndum af baobabtrjám.“

Ekki hægt að dæma
Meðal þess sem hjónin tóku sér fyrir 
hendur var að sigla á eintrjáningum 
á rifi og heimsækja þorp þar sem 
búa innan við hundrað manns. „Íbú-
arnir flytja þorpið eftir því sem veiði 
gefst á rifinu,“ lýsir Jón Páll en þau 
urðu til dæmis vitni að því þegar 
veiðimennirnir sneru úr veiðiferð 
með risastóra sæskjaldböku. „Leið-
sögumaðurinn sagði að hún mynd 
fæða alla íbúa þorpsins það kvöldið. 
Við það vöknuðu blendnar tilfinn-
ingar. Annars vegar vissum við að 
þetta var dýr í útrýmingarhættu 
en hins vegar skildum við vel þetta 
fátæka fólk sem var glatt yfir að geta 
borðað vel.“

Breytti lífssýninni
Jón Páll og Dóra þurftu að leita 
sér læknisaðstoðar eftir að þau 
veiktust við að borða illa soðin egg. 
„Við fórum á heilsugæslustöð sem 
var mjög sérstök upplifun. Eftir þá 
reynslu kunnum við mun betur að 
meta íslenska heilbrigðiskerfið,“ 
segir Jón Páll og bætir við að 
raunar hafi ferðin öll vakið þau til 
vitundar um misjafna stöðu fólks í 
heiminum. „Við Íslendingar erum 
svo uppteknir af ómerkilegum 
lúxusvandamálum miðað við það 
sem íbúar Madagaskar þurfa að 
takast á við. Við horfum því öðrum 
augum á lífið núna.“

Ljósmyndasýningin Stritið á 
Madagaskar
Ferðin til Madagaskar var ekki 
ljósmyndaferð þótt Jón Páll hafi 
verið með myndavélina á lofti. „Ég 
var með lágmarksgræjur og skildi 
tölvuna eftir heima. Ég ætlaði 
mest að taka myndir af náttúrunni 
en þegar til kom var það fólkið 
sem kom mér mest á óvart. Ég fór 
að taka myndir af því og úr urðu 
flottar myndir af lífinu á Mada-
gaskar,“ segir Jón Páll sem opnaði 
sýningu í stúdíói sínu við Snorra-
braut 56a í vikunni. „Þetta eru 
þrjár seríur sem ég kalla stritið á 
rifinu, stritið á akrinum og stritið 
við veginn,“ segir hann og býður 
alla velkomna.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Breytti  
sýninni á  
 lífið

Ljósmyndarinn Jón Páll Vilhelmsson 
opnaði í vikunni ljósmyndasýninguna 
Madagaskar – mora mora þar sem 
hann sýnir myndir sem hann tók á 
ferðalagi sínu um Madagaskar.

Ljósmyndasýningin Madagaskar – mora mora verður opnuð í ljósmyndastúdíói Jóns Páls að 
Snorrabraut 56a á næstu dögum.

Veiðimennirnir 
á rifinu veiddu 
risasæskjald-
böku sem 
allir þorpsbúar 
gæddu sér á um 
kvöldið.

Hjónin Jón Páll 
og Dóra með 
veiðimönn-
unum sem þau 
sigldu með um 
rifið.

Lager- og  
sýnishornasala
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19.-20.
maíflottar vörur á frábæru verði 

Herrafatnaður
( jakkaföt – skyrtur- bolir o. fl.)

Dömufatnaður
(Jakkar, kjólar, buxur o.fl)

Rúmföt  •  Handklæði  •  Lök  
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info Ruby Tuesday

Húsgagnahöllin
Intersport
Krónan

Atlansolia

RÚN
HEILDVERSLUN

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík  |  run@run.is   |  www.run.is  www.eddaehf.is 

Opið aðeins 
þessa daga 

Föstudagur 
frá kl. 13-19 

Laugardagur 
frá kl. 12-17

Lager- og  
sýnishornasala

Herrafatnaður
(jakkaföt – skyrtur- bolir o. fl.)

Dömufatnaður
(Jakkar, kjólar, buxur o.fl)

Rúmföt  •  Handklæði  •  Lök

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík | run@run.is | www.run.is | www.eddaehf.is
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Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

ÞJÓNUSTUDEILD sér um lokafrágang í uppgjörum 
viðskiptavina og dreifist ábyrgð á bókhaldi viðskiptavina 
á milli þjónustustjóra deildarinnar. 

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD sér um rekstur og þróun 
�árhagsupplýsingakerfa Fjárvakurs og notendaþjónustu 
til starfsmanna og viðskiptavina.

Fjárvakur leitar að öflugum 
starfsmönnum í þjónustudeild 
og upplýsingatæknideild.

LÖGGILTUR ENDURSKOÐANDI
FORSTÖÐUMAÐUR
Starfssvið
 • Ábyrgð á daglegum rekstri 
 og starfsmannahaldi þjónustudeildar
 • Yfirumsjón með verkefnum deildar
 • Ábyrgð á bókhaldi ákveðinna viðskiptavina
 • Stefnumótun deildar og virk þátttaka
 í stefnumótun fyrirtækisins
 • Yfirumsjón með skipulagningu og þróun ferla
 • Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samráði 
 við framkvæmdastjóra

VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR
AÐALBÓKARI/ÞJÓNUSTUSTJÓRI
Starfssvið
 • Ábyrgð á bókhaldi ákveðinna viðskiptavina
 • Lokafrágangur í mánaðar- og 
 árshlutauppgjörum
 • Frágangur gagna til skattayfirvalda
 • Skil á bókhaldi til endurskoðunar
 • Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
 • Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
 • Upplýsingagjöf til viðskiptavina
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samráði 
 við forstöðumann

TÖLVUNARFRÆÐINGUR
VERKEFNASTJÓRI
Starfssvið
 • Þarfagreining og forritun á veflausnum 
 fyrir starfsmenn og viðskiptavini
 • Dagleg þjónusta við notendur 
 hugbúnaðarkerfa Fjárvakurs
 • Umsjón og skipulagning á uppfærslu 
 og þróun kerfa og lausna
 • Skipulagning og framkvæmd námskeiða 
 fyrir starfsmenn og viðskiptavini varðandi 
 kerfi og nýjungar
 • Bilanavakt og neyðarþjónusta við notendur
 • Ýmis önnur tilfallandi verkefni í samráði 
 við deildarstjóra H
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FJÁRVAKUR
Icelandair Shared Services  •  Icelandairhúsinu
Reykjavíkurflugvelli  •  101 Reykjavík
Sími: 5050 250  •  �arvakur@�arvakur.is

Spennandi 
störf hjá 
Fjárvakri

Umsóknir
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu 
Fjárvakurs �arvakur.is undir Laus störf. 
Umsóknarfrestur er til 29. maí. 

Nánari upplýsingar gefur mannauðsstjóri 
Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir, 
halldora@�arvakur.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær sem trúnaðarmál.

Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig 
í umsjón �ármálaferla fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 140 manns á Íslandi og í Eistlandi og skiptist 
þjónustan í �ármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og flugmiðaþjónustu.

Áhersla er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju og starfsþróun.

GROUP

Hæfniskröfur
 • Viðskiptafræðimenntun
 • Mikil reynsla af bókhaldi, 
 afstemmingum og uppgjörum
 • Reynsla af vinnu á endurskoðunar-
 skrifstofu er kostur
 • Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 • Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

Hæfniskröfur
 • Viðskiptafræðimenntun af 
 endurskoðunar- eða �ármálasviði
 • Löggilding í endurskoðun
 • Reynsla af störfum 
 á endurskoðunarskrifstofu
 • Reynsla af bókhaldi og 
 uppgjörum stærri fyrirtækja
 • Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 • Færni í samskiptum og stjórnun

Hæfniskröfur
 • Háskólapróf á sviði tölvunarfræði 
 eða sambærilegu námi
 • Ve�ugbúnaðargerð í Microsoft .NET 
 umhverfi (C#, VB og ASP)
 • Þekking á SQL gagnagrunnum
 • Þekking í JQuery, JavaScript, CSS, 
 XML og X/HTML/5
 • Mjög góð Excel þekking
 • Þekking á DNN kostur
 • Þekking og reynsla af �árhagskerfum 
 og/eða bókhaldi er kostur
 • Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 • Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
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Fóðurbílstjóri  

Fóðurblandan óskar eftir fóðurbílstjóra  
í fóðurafgreiðsluteymi fyrirtækisins.

 
Helstu verkefni:
    •  Dreifing lausafóðurs og smávara til viðskiptavina  
       skv. dreifingaráætlun.
    •  Dagleg forskoðun á bifreið fyrir ferðir.
    •  Afferming bíla í samræmi við dreifingaráætlanir.
    •  Samskipti við samstarfsmenn og viðskiptavini.
    •  Tengiliður viðskiptavina við sölusvið.
    •  Þrif og almenn umhirða á bifreið.

Hæfniskröfur:
    •  Talar íslensku
    •  Meirapróf, C, C1E og CE
    •  Yfir 5 ára reynsla í akstri flutningabifreiða
    •  Þekking á office hugbúnaði
    •  Stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð
    •  Býr á stór-Reykjavíkursvæðinu

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson,  
framkvæmdastjóri framleiðslusviðs, dadi@fodur.is

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

Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni

Upplýsingatæknideild

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 móta og nútímavæða eitt stærsta upplýsingatækniumhverfi landsins? 
Óskað er eftir öflugum verkefnastjóra með haldbæra reynslu og menntun sem nýtist við stjórnun verkefna á sviði  
upplýsingatækni.  Framundan eru fjölbreytt, skemmtileg og krefjandi verkefni fyrir ýmsar starfseiningar borgarinnar.  

Upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar rekur eitt stærsta tölvunet landsins með hartnær 10.000 útstöðvum fyrir um 
25.000 notendur. Framundan eru fjölmörg spennandi verkefni sem felast m.a. í innleiðingu skýjalausna og annarra nýjunga 
á sviði upplýsingatækni til þess að nútímavæða tæknilega innviði, auka skilvirkni og hagræðingu í rekstri.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2017.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Jón Ingi Þorvaldsson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar í síma 7700077,  
netfang:  jon.ingi@reykjavik.is. 

Helstu verkefni:
• Fagleg stýring verkefna á sviði upplýsingatækni hjá 
 Reykjavíkurborg.
• Þátttaka í þróun verkefnastjórnunarferlis upplýsinga-
 tæknideildar.
• Greining þarfa og þátttaka í gerð útboðslýsinga.
• Ýmis áætlana- og skýrslugerð. 

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða á sviði verkefnastjórnunar, tölvunarfræði, 

verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun 
sem nýtist í starfi.

• Reynsla af stjórnun verkefna á sviði upplýsingatækni. 
• Þekking á reglum um opinber innkaup er kostur.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, á íslensku og ensku. 
• Skipulag í vinnubrögðum.
• Drifkraftur, frumkvæði og metnaður til að ná árangri og 

þróast í starfi.

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 afhendingu 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.

Við vinnum að því að skapa sátt um hlutverk og 

starfsemi fyrirtækisins í íslensku samfélagi. Við leggjum 

áherslu á að eiga frumkvæði að stöðugu samtali við 

hagsmunaaðila sem einkennist af hreinskilni, ábyrgð, 

víðsýni, gagnkvæmri virðingu og samstarfsvilja. Til að 

vinna með okkur að bættu samtali auglýsum við eftir 

samráðsfulltrúa til að bætast í hóp öflugra starfsmanna 

Landsnets. Um er að ræða nýtt starf sem felur í sér 

ferðalög innanlands.

Við viljum þróa raforkumarkaðinn á Íslandi 

til að mæta þörfum framtíðarinnar og leitum 

að öflugum einstaklingi í starf sérfræðings í 

greiningum á viðskiptaumhverfi. Starfið felur 

í sér þátttöku í greiningarvinnu á rekstri og 

þróun á viðskiptaumhverfi okkar, með áherslu á 

viðskiptaskilmála Landsnets, áhættugreiningu og 

raforkumarkaðsmál.

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

SAMRÁÐSFULLTRÚI

SÉRFRÆÐINGUR Í GREININGUM Á VIÐSKIPTAUMHVERFI

RAFMÖGNUÐ STÖRF

Helstu verkefni

• Upplýsingagjöf og samskipti við hagaðila.

• Undirbúningur, stýring og eftirfylgni funda 

með hagaðilum.

• Mótun nýrra vinnubragða við að auka samtal 

við samfélagið.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfsfærni.

• Haldgóð reynsla við fundastjórnun stærri funda.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum .

• Mikil færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu 

og riti.

Helstu verkefni

• Greining áhrifa á breytingum samninga og 

viðskiptaskilmála á gjaldskrá.

• Greining á tækifærum í þróun raforkumarkaðar.

• Þátttaka í vinnu vegna viðskiptaskilmála 

flutningskerfisins.

• Greining og vöktun á raforkuviðskiptum 

Landsnets.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í verk- eða viðskiptafræði 

eða skyldum greinum.

• Reynsla af sambærilegum verkefnum.

• Hæfni í greiningu og túlkun gagna.

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

• Mikil samskipta- og samstarfsfærni.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2017.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu 

Capacent Ráðninga, www.capacent.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 starfi.

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir 

(audur.bjarnadottir@capacent.is).



Norðurorka

Gæða-, umhverfis- og 
öryggisstjóri 

 Capacent — leiðir til árangurs

Norðurorka hf. þjónustar 
heimili og atvinnulíf með 
vinnslu og dreifingu á heitu 
vatni og neysluvatni og rekstri 
dreifikerfis raforku og fráveitu. 
Fyrirtækið rekur rafveitu og 
fráveitu á Akureyri, hitaveitu 
og vatnsveitu á Akureyri, 
Hrísey, Eyjafjarðarsveit og 
á Svalbarðsströnd.  Þá rekur 
Norðurorka hf. hitaveitu á 
Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík 
og í Fnjóskadal.  Norðurorka 
hf. starfar samkvæmt vottuðu 
gæðakerfi ISO 9001.  

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5090 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Skipulögð vinnubrögð, frumkvæði og heilindi.
Þekking á og/eða menntun í starfsumhverfi orku- og 
veitufyrirtækja er kostur.
Einstök hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku er skilyrði.
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Umsóknarfrestur

30. júní 

Helstu verkefni
Rekstur og þróun gæðakerfis.
Ábyrgð á umbótastarfi.
Greining og vöktun á árangri í gæða-, umhverfis- og 
öryggismálum.
Fræðsla í gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnunarmálum.
Samskipti við vottunaraðila.
Umsjón með ytri og innri úttektum.
Innleiðing staðla í samræmi við starfsemi og áherslur 
fyrirtækisins.

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða Gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra. Leitað er eftir öflugum einstaklingi í krefjandi 
umbótastarf þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

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.

Matorka

Starfsmenn í fiskeldi

 Capacent — leiðir til árangurs

Matorka er fiskeldisfyrirtæki 
með sjálfbærni og 
umhverfisvernd að leiðarljósi.  
Fyrirtækið notast við nýjustu 
eldistækni í framleiðslu sinni, 
og öll starfsemi fyrirtækisins er 
umhverfisvæn.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/5025 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og/eða reynsla sem tengist starfinu mikill kostur.
Kunnátta í meðferð fiskeldis og tækjabúnaðar mikill kostur.
Skipulagshæfileikar og metnaður í starfi.

Umsóknarfrestur

31. maí 

Helstu verkefni
Vinnan felst í fjölbreyttum fiskeldisstörfum, svo sem 
fóðrun, skráningum, eftirliti og almennum viðhalds 
störfum.  Skemmtileg vinna sem hentar bæði körlum sem 
konum. Hreinlæti og góð umgengni mikilvæg.

Matorka óskar eftir að ráða starfsmenn í fiskeldi. Viðkomandi aðilar þurfa að hafa þekkingu og/eða mikinn áhuga á fiskeldi 
og löngun til að starfa á því sviði. Staðsetning Matorku er í Grindavík. Búseta á svæðinu er æskileg.

�
�
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365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

MARKAÐSRÁÐGJAFI ÚTVARPSAUGLÝSINGA
365 auglýsir eftir duglegum, jákvæðum og
hugmyndaríkum einstaklingi með reynslu  
af auglýsingasölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku er skilyrði
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna í hópi
- Rík þjónustulund og færni í mannlegum
 samskiptum
- Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
- Þekking á íslensku viðskiptalífi
- Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:
www.365.is undir „laus störf“.

365 hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017.
Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf sem fyrst.

BIFVÉLAVIRKJAR Á
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
Vegna stækkunar á þjónustuverkstæði 
okkar leitum við að vönum bifvélavirkjum 
til að sinna fjölbreyttum verkefnum. 
Menntun í bifvélavirkjun er skilyrði og 
reynsla æskileg. 

STARFSMAÐUR Á 
BREYTINGAVERKSTÆÐI
Við leitum að starfsmanni með góða 
þekkingu en ekki síst brennandi áhuga á 
jeppum og jeppabreytingum. 
Iðnmenntun, t.d í bílasmíði, er kostur.  

Okkur vantar lipran og þjónustulundaðan 
umsjónarmann bílaflota fyrir Arctic 
Trucks Experience, sem býður „self-
drive” ferðir um hálendi Íslands,  
sjá www.atx.is. 

Helstu verkefni:
• Umsjón með bílaflota
• Aðstoð við skipulagningu og rekstur ferða
• Utanumhald um eignir deildarinnar
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Áhugi og þekking á jeppum
• Mjög góð enskukunnátta
• Bílpróf
• Þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði

UMSJÓNARMAÐUR
BÍLAFLOTA

EXPLORE WITHOUT LIMITS

VILTU SLÁST 
Í HÓPINN?
Við erum að stækka og því viljum við bæta nokkrum eldklárum  
og úrræðagóðum starfsmönnum í hópinn! 
Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki sem vinnur að lausnum fyrir fólk sem hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.  
Fyrirtækið hefur sérhæft sig í jeppabreytingum og er þekkt vörumerki á því sviði víða um heim. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hallveig Andrésdóttir í síma 540 4911. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á umsokn@arctictrucks.is. 

Umsóknarfrestur er til 29. maí. 

Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
starfsmanni með sérhæfingu í 
kostnaðargreiningu og eftirliti. 
 
Helstu verkefni:
• Kostnaðar - og afkomugreining
• Umsjón með áætlanagerð
• Umsjón með uppgjörum
• Skýrslugerð til yfirstjórnar
• Innleiðing bókhaldsferla

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði
• Starfsreynsla af fjármálasviði
• Góð tölvukunnátta, t.d. Dynamics NAV og Excel
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð enskukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Á
FJÁRMÁLASVIÐI

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3 

110 REYKJAVÍK
www.arctictrucks.is

www.intellecta.is

Viðskiptafræðingur – endurskoðun
Traust endurskoðunarfyrirtæki óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling með reynslu af vinnu 
við endurskoðun, reikningsskil og/eða bókhald. Sjálfstæði í starfi, fagleg vinnubrögð og 
samstarfshæfileikar eru nauðsynlegir kostir. 

Í boði er gott starf, í góðum hópi sérfræðinga, hjá traustu fyrirtæki miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími er samkomulag. 

Sjá nánar á www.intellecta.is



SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Sölustjóri

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á daglegri sölu rekstrarvara
• Umsjón með sölumönnum
• Skipulagning söluaðgerða
• Gerð söluáætlana og eftirfylgni með þeim
• Gerð mánaðarlegra uppgjöra
• Önnur verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Árangursrík reynsla af sölustörfum
• Reynsla af sölustjórnun æskileg
• Frumkvæði og metnaður
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir  
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk.

Við óskum eftir að ráða öflugan sölustjóra til að starfa í hröðu og krefjandi starfsumhverfi hjá ört vaxandi fyrirtæki.

Iðnvélar ehf hafa um 40 ára skeið verið einn stærsti aðilinn í innflutningi, sölu og þjónustu á 
nýjum vélum og tækjum til iðnaðar og annarrar starfsemi. Iðnvélar þjónusta bæði fyrirtæki og 
einstaklinga og bjóða fjölbreytt úrval af vélum, vörum og tæknilausnum.

Hæfni og menntun
 » Viðskiptafræði eða sambæri-
legt háskólanám sem nýtist  
í starfi

 » Reynsla af rekstri og/eða  
útlánamálum fyrirtækja

 » Markviss vinnubrögð og góð 
tölvukunnátta

 » Framúrskarandi samskipta-
færni og þjónustulund

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Arnbjörn 
Már Rafnsson, forstöðumaður 
Bíla- og tækjafjármögnunar, 
í síma 410 4821 og Bergþóra 
Sigurðardóttir, starfsþróunarstjóri, 
í síma 410 7907.

Bíla- og tækjafjármögnun Landsbankans auglýsir laust til umsóknar starf 
viðskiptastjóra fyrirtækjaviðskipta. Verkefni deildarinnar lúta að vinnu við 

útlánaferli, ráðgjöf og þjónustu við viðskiptavini.

Viðskiptastjóri

Helstu verkefni
 » Umsjón með samskiptum  
við fyrirtæki í viðskiptum 

 » Greining lánsumsókna fyrir-
tækja og rekstraraðila

 » Mat á greiðslugetu fyrirtækja  
og rekstraraðila

 » Skýrslugerð og önnur undir- 
búningsvinna lánsumsókna 
fyrir lánafundi 

 » Flutningur mála á lánafundum

 » Mat og eftirlit á tryggingum  
og veðandlögum

 » Öflun nýrra viðskiptasambanda

Umsókn merkt B&T-viðskiptastjóri fyrirtækja fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní nk.



Sölufulltrúi fasteigna
Óskum eftir að ráða  fasteignasölunema og löggilta 

fasteignasala í sölustarfsemi.

Mjög góð skipti prósenta.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Pálsson,  

framkvæmdastjóri, löggiltur fasteignasali.
thorbjorn@alltfasteignir.is

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 • Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

ÓSKUM EFTIR  
BAKARA OG BAKARANEMA 

Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX  BAKARA  OG  
BAKARANEMA .

VINSAMLEGA SENDIÐ UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut

Óskum eftir að ráða strax  bakara  og  bakaranema.
Vinsamlega sendið umsókn á joifel@joifel.is

ÓSKUM EFTIR  BAKARA OG BAKARANEMA 
Í BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL

Viltu markaðssetja áfangastaðinn Reykjavík?

Menningar- og ferðamálasvið - Höfuðborgarstofa
Verkefnastjóri ferðamála

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu 
tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn Reykjavíkur og 
Listasafn Reykjavíkur.

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, rekur upplýsingamiðlun til 
ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík

Höfuðborgarstofa leitar að metnaðarfullum verkefnastjóra til þess að leiða stefnumótun stofnunarinnar á sviði markaðsmála 
með það að markmiði að efla enn frekar ímynd Reykjavíkur sem áfangastaðar.

Verkefnastjóri ber ábyrgð á gerð markaðsáætlana, innleiðingu þeirra og eftirfylgni. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir sam- 
hæf ingu markaðsmála stofnunarinnar og gegnir lykilhlutverki við öflun og greiningu markaðsupplýsinga. Í starfinu felst 
umtals verð samvinna við aðila innan og utan Reykjavíkurborgar.

Um nýtt starf er að ræða hjá Höfuðborgarstofu. Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfs-
áætlun Höfuðborgar stofu á hverjum tíma.

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á 

sviði markaðsmála er ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynslu á sviði markaðsmála. Þekking og 

reynsla af ferðaþjónustutengdu markaðsstarfi er kostur.
• Hæfni til að afla og greina upplýsingar og koma á framfæri 

með skýrum hætti.
• Mikils frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum auk 

framúrskarandi skipulagshæfileika.

• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum við-
fangsefnum í einu.

• Þekkingar á sviði upplýsingatækni.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum.

• Mjög góðrar kunnáttu í íslensku jafnt sem ensku og hæfni til   
 að tjá sig vel í ræðu og riti. 

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir 
forstöðumaður Höfuðborgarstofu, ashildur.bragadottir@reykjavik.is, sími 411 6012.

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna 
á www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. mai nk.

Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Ert þú drífandi 
stjórnandi?

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi stjórnanda til að verða liðstjóri gagnahóps 
á upplýsingatæknisviði sem fæst við umfangsmikil gagnaverkefni á sviði fjármála og 
áhættustýringar. Liðstjóri þarf að búa yfir drifkrafti, leiðtogahæfileikum og getu til 
að miðla framtíðarsýn.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Helga Hamar forstöðumaður, 
sími 444 6926, netfang gudrun.hamar@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2017. Sótt er um starfð á arionbanki.is.

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Viltu takast á við 
spennandi þróunarverkefni?

Hefur þú brennandi 
áhuga á gagnamálum?

Viltu starfa í hröðu og 
metnaðarfullu umhverfi?

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

Hefur þú
leiðtogahæfileika?
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Helstu verkefni
○   Leiðir og ber ábyrgð á hugbúnaðarþróun teymis 

gagnaforritara, tekur þátt í forritun og stýrir vinnu 

við ETL ferla
○   Ber ábyrgð á tæknilegri hönnun og veitir teyminu 

leiðsögn um tæknilegar útfærslur
○   Stýrir og forgangsraðar vinnu teymisins og tryggir 

samskipti við hagsmunaaðila

Hæfniskröfur
○   Framúrskarandi samskiptahæfni 
○   Reynsla af stjórnun hugbúnaðarteyma 

og Scrum aðferðafræði er æskileg
○   Viðamikil þekking á hönnun og smíði gagnalausna 
○   Reynsla úr fjármálaumhverfi er kostur
○   Gott vald á rituðu og mæltu máli, 

bæði íslensku og ensku
○   Háskólapróf sem nýtist í starfi



Fjölbreytt störf í boði
hjá VIRK
Sérfræðingur
Við leitum að öflugum sérfræðingi með þekkingu á töl-
fræði og gagnavinnslu auk menntunar og reynslu sem 
nýtist við þróun og rannsóknir á sviði starfsendurhæfingar. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Starfið felur í sér verkefni á sviði gagnagreininga, rannsókna  
 og þróunar í samvinnu við sérfræðinga VIRK og annarra   
 fagaðila

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda, lýðheilsu eða
 heilsuhagfræði
• Reynsla og þekking á tölfræði og gagnagreiningu
• Reynsla og þekking á faraldsfræðilegum rannsóknum er   
 mikill kostur
• Þekking á endurhæfingu, heilbrigðis- og félagsþjónustu eða  
 vinnumarkaði er kostur 
• Framúrskarandi samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Skipulagshæfni, sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Læknaritari
Við leitum að löggiltum læknaritara til starfa á mats- og 
þjálfunarsviði VIRK. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Samskipti við fagaðila og einstaklinga í þjónustu 
• Skráning og vinnsla með upplýsingar í gagnagrunni VIRK
• Umbóta- og þróunarstörf
• Almenn skrifstofustörf
• Önnur verkefni 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Menntun sem löggiltur læknaritari
• Víðtæk reynsla og þekking á starfi læknaritara 
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og   
 þjónustulund
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni 
• Mjög gott tölvulæsi
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2017.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar
blaðsíðu kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn
hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.
 

Fulltrúi í þjónustuveri
Við leitum að lausnamiðuðum og þjónustulunduðum full-
trúa til starfa við þjónustuver á upplýsingatæknisviði VIRK. 
Um nýtt starf er að ræða og kemur viðkomandi til með að 
taka þátt í mótun á nýju þjónustuveri. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þjónusta og leiðsögn við starfsfólk VIRK, ráðgjafa, fagaðila og  
 einstaklinga í þjónustu
• Símsvörun og netspjall
• Aðkoma að innleiðingu á nýju upplýsingakerfi VIRK 
• Umbótastarf
• Önnur verkefni

 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Mjög góð tækni- og tölvuþekking
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Lausnamiðað og jákvætt viðhorf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Gott vald á íslensku

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veik-
inda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. 
VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað 
samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklin-
ga á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á 
sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök 
launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á 
jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar að 
skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru 
fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt til að 
hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is
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V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

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

Helstu verkefni eru almenn stjórnun verkefna, s.s. undirbúningur,  
skipulagning, áætlanagerð, eftirlit og eftirfylgni. Fræðsla og stuðningur  
við aðra verkefnastjóra, ásamt samskiptum við innri og ytri viðskiptavini.  
Verkefnastjóri vinnur náið með forstöðumanni við stefnumótandi verkefni  
og innleiðingu á hugmyndafræði verkefnastjórnunar hjá Isavia.

Menntun og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði, verkefnastjórnun eða önnur  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af  vinnu við stefnumótandi verkefni er kostur
• Góð þekking og reynsla af verkefna– og breytingastjórnun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Þekking á SharePoint er kostur 

Upplýsingar um starfið veitir Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður verkefnastofu 
þróunar og stjórnunar, í netfanginu hronn.ingolfsdottir@isavia.is.

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

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

Hringur er flugumferðarstjóri
í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík.
Hann er hluti af góðu ferðalagi.

Góð störf hjá traustu fyrirtæki
Sumarafleysingarstörf

Smith & Norland leitar eftir traustu starfsfólki í eftirfarandi 
sumarafleysingarstörf:

Starfsmaður í vöruafgreiðslu og önnur lagerstörf.
Starfið felst í vörumóttöku og aðstoð við útkeyrslu vörusendinga 
til viðskiptavina auk tengdra lagerstarfa. Viðkomandi þarf að hafa 
bílpróf. 

Starfsmaður á þjónustuverkstæði.
Starfið felur í sér aðstoð við viðgerðir, þjónustu og afgreiðslu 
vegna heimilistækja og annað sem því tengist. Rík þjónustulund, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í heimilistækjaverslun.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu heimilistækja, 
símtækja, lýsingarbúnaðar og önnur skyld störf. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í rafbúnaðardeild.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og 
öðrum rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí.

Sölumaður

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða sölumann til 
starfa í heimilistækjaverslun fyrirtækisins.

Starfið felst í afgreiðslu og sölu heimilistækja og almennri 
ráðgjöf.

Leitað er að jákvæðum, ábyrgðafullum og kraftmiklum 
starfsmanni sem hefur gaman af mannlegum samskiptum. 
Reynsla af sölustörfum æskileg. 

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

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

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní.

Áhugasamir sendi umsókn á jonn@sminor.is eða skili 
slíkri á skrifstofu fyrirtækisins. 

Vinsamlega tilgreinið hvaða starf er sótt um.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.sminor.is. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Verkstjóri í vélsmiðju
Óskum eftir að ráða kraftmikinn og 
metnaðarfullan aðila í starf verkstjóra á 
vélsmiðju okkar. Um er að ræða 100% starf

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

Vilt þú vera hluti 
af framsæknu teymi 
Slippsins Akureyri?

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

Vélvirkjar/vélstjórar
Starfssvið vélvirkja: 
• Vélaviðgerðir skipa
• Þrýsti- og vökvalagnir
• Uppsetning búnaðar
• Aðrar tilfallandi vélaviðgerðir 

Stálsmiðir
Starfssvið stálsmiða:
• Nýsmíði
• Stálviðgerðir skipa
• Almenn plötu-, stál- og   
 rörasmíði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveins- eða meistarabréf í viðkomandi iðngrein
• Reynsla af CNC vélum kostur í starf rennismiða
• Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Frumkvæði, sjálfstæði og útsjónarsemi í vinnubrögðum
• Sterk öryggisvitund
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Hvað veitum við: 
√ Góðan aðbúnað hjá metnaðarfullu fyrirtæki í stöðugri sókn
√ Samkeppnishæf laun
√ Kraftmikinn og góðan hóp samstarfsfólks
√ Starfsþjálfun og símenntun

Slippurinn Akureyri er leiðandi fyrirtæki á sviði málmiðnaðar á Íslandi og býður 
heildarlausnir í málmiðnaði og véltækni með sérhæfingu í endurnýjun og viðhaldi á skipum, 
ásamt hönnun og framleiðslu á vinnslubúnaði fyrir sjávarútveg

Smiðir í ryðfríu efni
Starfssvið smiða á ryðfrírri deild
• Smíði á vinnslubúnaði í   
 matvælavinnslu
• Smíði á ýmsum    
 framleiðsluvörum.
• Uppsetning vinnslulína/búnaðar  
 innanlands sem og erlendis.

Rennismiðir
Starfssvið rennismiða
• Viðgerðir á vél- og vinnslubúnaði 
 í skip. 
• Smíði á íhlutum í eigin framleiðslu.
• Íhlutir í flokkara og teljara fyrir  
 fiskeldi

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

Vegna aukinna umsvifa leitum við að kraftmiklum málmiðnaðarmönnum 
til að taka þátt í krefjandi og spennandi verkefnum.

FAGMENNSKA - METNAÐUR - HAGKVÆMNI
 

Umsóknarfrestur er til 28. Maí 

Nánari upplýsingar veitir Kristján Heiðar Kristjánsson, khk@slipp.is eða 460-2900
Sótt er um á www.slipp.is
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Ertu góð/ur sölumaður
Sölufulltrúi - fullt starf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu- og þjónustustarfa í fullt starf. Viðkomandi þarf að hafa 
næmt auga fyrir straumum og stefnum sem og framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla af sölu húsgagna 
og gjafavöru er kostur. Vinnutími: Mán. - fös. 11 - 18:30 einnig vinna um helgar sé þess óskað. 
Aldurstakmark er 20 ár. 

Sumarstarf / Helgarstarf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu- og þjónustustarfa í sumar. Leggjum áherslu á 
snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starfi.  Aldurstakmark er 18 ár. 

Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is 
Umsóknarfrestur til og með 26. maí

Hjálpræðisherinn á Íslandi auglýsir eftir ritara í 50% starf.  
Viðkomandi þarf að hafa góða færni á íslensku og einu Norður-
landatungumáli bæði í ræðu og riti.  Ritarinn þarf að hafa góða 
þekkingu á helstu ritvinnsluforritum eins og word og excel, sýna 
frumkvæði og jákvæðni og geta unnið bæði sjálfstætt og í teymi.  

Umsóknarfrestur er til 1. júní.  

Umsóknir með ferilskrá skal senda á island@herinn.is  
Spurningum varðandi starfið er svarað hjá Hjálpræðishernum í 
síma 5460177.

Hjálpræðisherinn er kristilegt trúfélag og þess er vænst að umsækjendur 
treysti sér til að vinna í samræmi við gildi Hersins.

Ritari í 
50% starf

Við leitum að liðsauka
RÚV 2021

RÚV er fjölmiðill í almanna þágu 
með það hlutverk að vekja,  
virkja og efla. Hjá RÚV starfar 
öflugur og samhentur hópur 
sem segir mikilvægar sögur úr 
umhverfi okkar, rýnir samfélagið 
á gagnrýninn hátt og þróar nýjar 
leiðir til frásagnar. 

Við leitum að liðsauka sem  
vinnur með okkur að áherslum 
nýrrar stefnu RÚV til 2021. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 5. júní 2017. 

Upplýsingar um störfin og  
skil umsókna er að finna á 
www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla og fólk af ólíkum uppruna 
til að sækja um starfið.

UNG — RÚV verkefnastjóri 
Skrifstofa útvarpsstjóra 

Í nýrri stefnu RÚV til 2021 heitum við því  
að bæta og auka þjónustu við fólk á 
aldrinum 15-29 ára. Við leitum að drífandi, 
hugmyndaríkum og skipulögðum einstak-
lingi í 100 % starf við að leiða þá vinnu 
þvert á miðla RÚV. 

Vefritstjóri/
aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa 
Við leitum að vefritstjóra og aðstoðar-
framleiðanda sem verður hluti af hinu nýja 
teymi sem vinnur að rannsóknum, þróun 
hugmynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu  
og gerð sjónvarps- og vefefnis. 

Dagskrárframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að dagskrárframleiðanda 
í nýjan fréttaskýringaþátt. Dagskrár -
framleiðandinn verður hluti af nýju teymi 
sem vinnur að rannsóknum, þróun hug-
mynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu og 
gerð sjónvarps- og vefefnis.

Aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að aðstoðarframleiðanda 
(skriftu) í 100% starf við fréttavinnslu og 
útsendingu fyrir útvarp, sjónvarp og vef. 
Starfsmaðurinn verður hluti af teymi sem 
stýrir fréttavinnslu fréttastofunnar. 

www.ruv.is

Útideild
AFA JCDecaux óskar eftir að ráða einstakling í útideild 

fyrirtæksins. AFA JCDecaux sér um viðhald og rekstur á 
strætóskýlum,upplýsingastöndum og salernum á höfuð-

borgarsvæðinu. Vinnutími er 08.00 – 15.30. 
Kostir. 
1. Rafmagns kunnátta
2. Lyftara próf
3. Laghentur
4. Geta unnið sjálfstætt

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Vinsamlegast 
sendið ferilskrá á Einar Hermannsson eh@afajcdecaux.is 



Fjársýslan er þjónustu- og 
þekkingarstofnun á sviði 
opinberra fjármála. 

Stofnunin veitir 
fjármálatengda þjónustu til 
ríkissjóðs og ríkisaðila og 
annast umsýslu fjármuna. 

Þá hefur hún yfirumsjón 
með bókhaldi og uppgjörum 
ríkissjóðs og tryggir 
tímanlegar og áreiðanlegar 
upplýsingar um fjármál 
ríkisins.
 
Fjársýslan leggur áherslu 
á liðsheild, starfsánægju, 
gagnkvæma virðingu og gott 
starfsumhverfi með öflugum 
hópi starfsmanna. 

Góður starfsandi, 
fjölskylduvænt vinnuumhverfi 
og að starfsfólk hafi tækifæri  
til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni.

Nánari upplýsingar um 
stofnunina er að finna á 
www.fjs.is

Gæðastjóri
Leitað er eftir áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum 
einstaklingi í stöðu gæðastjóra. Gæðastjóri heyrir undir 
fjársýslustjóra.  

Hlutverk gæðastjóra er að efla gæðastarf Fjársýslunnar og stuðla 
að bættri skilvirkni í þjónustu og einföldun verkferla. Stofnunin 
hefur sett sér að innleiða verklag sífelldra umbóta og er ráðning 
gæðastjóra lykilþáttur í því. Gæðastjóri mun leiða saman ólíka 
þætti í starfseminni og koma með tillögur um úrbætur í verklagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Rýning og skráning verkferla
Vinna að einföldun ferla og aukinni skilvirkni
Samræming og yfirumsjón með gæðavinnu
Ábyrgð á gerð og viðhaldi handbóka og leiðbeininga
Úttektir á fylgni við ferla og annar stuðningur við innra eftirlit
Vinna að eflingu vitundar um kröfur viðskiptavina FJS
Ýmis önnur verkefni þ.m.t. þátttaka í jafnlaunavottunarstarfi FJS

Hæfnikröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Góð þekking og reynsla á sviði gæðastjórnunar
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
Góð íslensku- og enskukunnátta 
Góð almenn tölvufærni
Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

Nánari upplýsingar veitir
Ragnheiður Gunnarsdóttir - ragnheidur.gunnarsdottir@fjs.is
s.545-7500

Verkefnastjóri
Leitað er eftir áhugasömum, jákvæðum og metnaðarfullum 
einstaklingi í stöðu verkefnastjóra  á þróunar- og þjónustusviði. 

Fjársýslan annast rekstur og umsjón nokkurra stærstu tölvukerfa 
landsins, sem bjóða upp á margvíslega möguleika til að bæta 
rekstur ríkisins. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Þróun og umsjón með verkefnum tengdum 
upplýsingatæknikerfum ríkisins
Hafa forystu við að hagnýta nýjustu tækni til bæta ferla og 
vinnubrögð
Þátttaka í innleiðingu á nýju þjónustuborði og þjónustugátt
Önnur verkefni í samráði við forstöðumann þróunar- og 
þjóunustusviðs

Hæfnikröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Góð þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
Góð þekking á upplýsingatæknimálum
Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar 
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
Góð íslensku- og enskukunnátta 

Nánari upplýsingar veitir
Stefán Kjærnested  - stefan.kjaernested@fjs.is
s.545-7500

Fjársýsla ríkisins óskar eftir að ráða 
verkefnastjóra og gæðastjóra

Fjársýsla ríkisins auglýsir tvær nýjar, spennandi og krefjandi stöður. Um framtíðarstörf  er að ræða í fjölbreyttu og lifandi umhverfi. 
Innleiðing nýrra laga um opinber fjármál stendur nú yfir, sem leiðir til mikilla breytinga í verklagi stofnunarinnar og viðskiptavina hennar. 
Áhersla er lögð á bætt vinnubrögð, aukna fagmennsku og hagkvæmni í rekstri.

Frekari upplýsingar er varða bæði störfin
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármálaráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðs hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 9.6.2017.
Sótt er um störfin rafrænt á www.starfatorg.is
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100%

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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STAÐA RÁÐGJAFA Á SVIÐI MÁLS OG LÆSIS

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laust til umsóknar starf ráðgjafa á sviði máls og læsis.  Ráðgjafinn mun 
starfa í Miðju máls og læsis,  sem heyrir undir skóla- og frístundasvið. Hlutverk Miðju máls og læsis er að veita ráðgjöf um 
þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum,  grunnskólum  og á  
frístundamiðstöðum.  Ráðgjafar Miðju máls og læsis skipuleggja einnig símenntun á sviði máls og læsis fyrir starfsfólk í 
skóla- og frístundastarfi.   

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðva og skólahljómsveita. 
Næsti yfirmaður ráðgjafa er skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. 

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um þekkingu og reynslu af vinnu með mál og læsi, yfirlit yfir nám og fyrri störf, 
leyfisbréf grunnskólakennara, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt eða tekið þátt í og annað 
er málið varðar. 

Umsóknarfrestur er til og með 3.júní 2017.

Um er að ræða fullt starf og verður ráðið í stöðuna frá 1. ágúst 2017.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar,www.reykjavik.is/storf 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dröfn Rafnsdóttir,  verkefnastjóri, og Guðlaug Sturlaugsdóttir, skrifstofustjóri 
grunnskólahluta fagskrifstofu, í síma 411 1111. 

Netföng: drofn.rafnsdottir@reykjavik.is / gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Veita starfsfólki í skóla- og frístundastarfi ráðgjöf og stuðning  
 við að þróa markviss vinnubrögð til að efla málþroska og læsi  
 barna.
• Veita ráðgjöf um virkt tvítyngi, kennslu í íslensku sem öðru    
 máli og málþroska- og lestrarvanda. 
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir starfsfólk um mál og læsi.
• Skipuleggja og annast fræðslu fyrir foreldra í samstarfi við   
 starfsfólk í skóla- og frístundastafi.
• Samstarf við sérfræðiþjónustu skóla á þjónustumiðstöðvum. 

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið  grunnskólakennari. 
• Háskólamenntun á framhaldsstigi æskileg. 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla æskileg.
• Reynsla af verkefnum varðandi mál og læsi.
• Reynsla af ráðgjöf við grunnskóla æskileg. 
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð.

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 
570 manna sveitarfélag. Í 
Vík er öll almenn þjónusta 
svo sem leik-, grunn-, og 
tónskóli, heilsugæsla, 
dvalar- og hjúkrunarheimili 
og frábær aðstaða til allrar 
almennrar íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í 
Vík og nágrenni og sam-
göngur greiðar allt árið. 
Ferðaþjónusta er öflug og 
vaxandi í sveitarfélaginu og 
fjölbreyttir möguleikar á því 
sviði fyrir fólk með ferskar 
hugmyndir.

Skrifstofustjóri Mýrdalshrepps
Mýrdalshreppur auglýsir stöðu skrifstofustjóra sveitarfélagsins lausa til umsóknar.  
Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi til að stýra skrifstofu hreppsins. 
Meginverkefni skrifstofustjóra eru yfirumsjón með fjármálum sveitarfélagsins og bókhaldi.   
Skrifstofustjóri er staðgengill sveitarstjóra og vinnur náið með honum.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, viðskiptafræðimenntun æskileg
• Þekking og reynsla af fjármálum og bókhaldi sveitarfélaga, (Navision)
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstaklingi í þetta starf.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Magnússon sveitarstjóri í síma 487-1210 eða 898-3340. 
Umsóknir má senda á netfangið sveitarstjori@vik.is  eða á heimilisfangið Mýrdalshreppur  
Austurvegi 17 870 Vík. 

Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k.

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík - Sími 487 1210

Hefur þú það
      sem þarf?
Bandalag íslenskra skáta óskar eftir því að 
ráða framkvæmdastjóra Grænna skáta.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Tilgangur starfs

• Afla fjár fyrir Bandalag íslenskra skáta.

• Rekstur Grænna skáta ehf. og Skátabúðarinnar ehf.

• Stjórna starfseminni og vera málsvari  
fyrirtækisins út á við.

• Sinna öðrum fjáröflunar- og samfélagsverkefnum 
skátahreyfingarinnar.

Ábyrgðar- og stjórnunarsvið

• Daglegur rekstur beggja eininga.

• Dagleg umsýsla, áætlanagerð, markaðs- og 
kynningarmál, fjármál og starfsmannahald.

• Samskipti við birgja, viðskiptavini og aðra 
hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi.

• Stjórnunarreynsla er skilyrði.

• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, eiga 
auðvelt með samskipti og sýna frumkvæði í starfi.

• Leitað er að einstaklingi sem getur tekið þátt í 
almennum störfum fyrirtækisins ef á þarf að halda.

• Leitað er eftir einstaklingi sem getur stýrt og unnið 
með einstaklingum með skerta starfsgetu.

Umsóknarfrestur er til 26. maí. Umsóknum skal skilað  
til framkvæmdastjóra Bandalags íslenskra skáta á 
netfangið: hermann@skatar.is

www.dosir.is

Bílstjóri

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

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

Móttaka

Óskum eftir starfsmanni á skrifstofu okkar.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Vinnutími 12-17 aðra vikuna og 12-18 hina. 

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

Vakahf. óskar eftir starfs-
fólki í framtíðarstörf og 

sumarafleysingar.



Rafdís ehf óskar að ráða rafvirkja 
/nema með reynslu í vinnu. 
Verktaki / launþegi.

Allar upplýsingar í síma 845-7711 Hermann.

Einnig hægt að senda 
umsókn og ferilskrá á 
netfangið hermannraf@gmail.com www.rafdis.is 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

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

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

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

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

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

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

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

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

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

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

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

Laus störf næsta skólaár 2017-2018

Deildarstjóri sérkennslu á unglingastigi í 
50% stjórnun og 50% kennslu 
Kennarar óskast á unglingstig, miðstig og 
yngsta stig 

•	 Náttúrufræði	(líffræði,	eðlis-	og	efnafræði)
•	 Íslenska
•	 Sérkennsla

•	 Umsjónarkennslu	í	4.	og	5.	bekk
•	 Listkennslu	(dans,	tónmennt,	leiklist)	(möguleiki	á	

hlutastarfi)	

Stuðningsfulltrúar og frístundaleiðbeindendur	óskast	til	
starfa	frá	og	með	15.		ágúst	nk.
Aðstoðarmatráður í mötuneytiseldhús óskast	frá	og	með	
15.	ágúst	nk.	Vinnutími	frá	8-14.
Skrifstofustjóri		frá	og	með	10.	ágúst	(vinnutími	frá	8-16)

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

Umsóknarfrestur um öll störfin er til 4. júní 2017.

Við	hvetjum	fólk	af	báðum	kynjum	til	að	sækja	um.		

Það	sakar	ekki	að	hafa	samband	og	heyra	í	okkur.

Vínbúðin leitar að þjónustuliprum einstaklingum sem eru tilbúnir að 
veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu í jákvæðu starfsumhverfi.

Skemmtilegur og
lifandi vinnustaður

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

Afgreiðsla í Vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu

Starfsfólk óskast bæði í fullt starf og 50% tímabundið starf til eins árs, þar sem vinnutími er 16.30-20.30 virka daga.  
Í Vínbúðunum er að jafnaði unnið annan hvern laugardag.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	Sala og þjónusta við viðskiptavini
•	Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	Umhirða búðar

Hæfniskröfur
•	Jákvæðni og rík þjónustulund
•	Hæfni í mannlegum samskiptum
•	Reynsla af verslunarstörfum er kostur
•	 Almenn tölvukunnátta

Aðstoðarverslunarstjóri á höfuðborgarsvæðinu

Starfshlutfall er 100%. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Þjónusta við viðskiptavini
•	 Sala, birgðahald og umhirða búðar
•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu   
 fyrirtækisins
•	 Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af verslunarstörfum
•	 Reynsla af verkstjórn
•	 Frumkvæði og metnaður í starfi
•	 Jákvæðni og rík þjónustulund
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg 
 og þekking á Navision kostur

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

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní nk. 
Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is. 

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og 
sakavottorðs er krafist.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Símonardóttir 
– starf@vinbudin.is, 560 7700.

---
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Við leitum að starfsmanni í þjónustuver. Viðkomandi 
þarf að vera mjög sterkur í mannlegum samskiptum 
og með mikla þjónustulund. Starfið felst í símsvörun 
þar sem veittar eru upplýsingar til viðskiptavina, 
stofnun verkbeiðna og sölu varahluta. 

Vegna aukinna umsvifa leitum við að bifreiðasmið á 
réttingaverkstæði okkar að Viðarhöfða 4. Viðkomandi þarf 
að vera tölvufær þar sem unnið er í rafrænu umhverfi og hluti 
þjálfunar og endurmenntunar er rafrænn.

Í boði er vinnuaðstaða sem uppfyllir ströngustu kröfur og 
staðla frá BMW, Land Rover og Jaguar. Endurmenntun til 
að viðhalda þekkingu og tileinka sér nýjustu tækni ásamt 
möguleika á sérhæfingu eftir getu og áhuga.

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

Hæfniskröfur:  
•     Bifreiðasmíði
•     Tölvufærni
•     Bílpróf
•     Sjálfstæð, skipulögð og fagleg    
      vinnubrögð eru nauðsyn

BL leitast við að ráða starfsmenn sem 
hafa metnað til þess að skara fram úr og 
veita framúrskarandi og faglega þjónustu 
í samvinnu við samheldinn og sterkan 
starfsmannahóp.

Öflug námskeiðs- og fræðsluáætlun 
viðheldur kunnáttu og eflir þekkingu 
starfsmanna á nýjustu tækni vörumerkjanna. 
Starfsmenn fá vottaðar staðfestingar eða 
gráður, skv. stöðlum vörumerkjanna.

Hjá BL er mjög virkt starfsmannafélag 
og einstök fyrirtækjamenning sem við 
erum afar stolt af.

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

Nánari upplýsingar veitir Anna Lára 
Guðfinnsdóttir, starfsmannastjóri,
anna@bl.is
Umsóknarfrestur er til 28. maí nk.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI  
Í ÞJÓNUSTUVER BIFREIÐASMIÐUR

SPENNANDI ATVINNUTÆKIFÆRI HJÁ EINU STÆRSTA BÍLAUMBOÐI LANDSINS

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN



Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - www.istak.is

Spennandi störf í boð 
Vegna góðrar verkefnastöðu leitar Ístak að hæfu og dugmiklu 
fólki sem vill taka þátt í að styrkja innviði fyrirtækisins og vera 
hluti af öflugu starfsteymi Ístaks.

Ístak er eitt stærsta verktakafyrirtæki landsins með sterkan bakgrunn og 
hefur markað sig sem samfélagslega ábyrgt fyrirtæki á verktakamarkaði. 
Ístak hefur tekið í notkun BIM/VDC tækni í framkvæmdum sínum og fram 
undan eru mörg spennandi verkefni á mörgum sviðum. Við hvetjum alla 
áhugasama um að sækja um starf hjá okkur.  

MÚRARI
Í starfinu felst öll almenn múrvinna, steypuviðgerðir og fagleg ráðgjöf.

Leitað er að aðila sem:

•  hefur haldgóða reynslu í múriðn.

•  er stundvís og reglusamur.

•  sýnir vönduð vinnubrögð.

TÆKNIFÓLK OG VERKEFNASTJÓRAR
Tæknifólk hjá Ístaki sinnir ýmsum störfum, allt frá faglegri ráðgjöf, mælingum, 

eftirliti með gæða- og öryggismálum að stjórnun vinnustaða og verkefnastjórn.

Leitað er að aðilum sem:

•  hafa menntun sem nýtist í starfi.

•  hafa reynslu af mannvirkjagerð og byggingariðnaði.

•  eru liprir í samskiptum.

•  sýna frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

KRANASTJÓRNENDUR
Kranastjórnandi óskast til að stýra turnkrana á höfuðborgarsvæðinu.

Leitað er að aðila sem:

•  hefur gild vinnuvélaréttindi í flokki A.

•  hefur gild ökuréttindi í flokki B. Meirapróf er kostur.

•  hefur haldgóða reynslu af stjórnun turnkrana.

•  er stundvís og reglusamur.

SMIÐIR Í MÆLINGAVINNU
Leitað er að smiðum til starfa við húsbyggingar í mælingavinnu.

Leitað er að aðilum sem:

•  hafa mikla reynslu af mótauppslætti og almennri smíðavinnu.

•  eru stundvísir og reglusamir.

•  sýna vönduð vinnubrögð.

•  geta unnið vel í hóp.

VERKSTJÓRAR
Verkstjórar hjá Ístaki starfa við stjórnun framkvæmda á byggingasvæðum.

Verkstjórar bera ábyrgð á vinnusvæðinu og stjórnun framleiðslu. Einnig hafa 

þeir yfirumsjón með gæða og öryggismálum í samvinnu við verkefnastjóra.

Leitað er að aðilum sem:

•  hafa mikla reynslu af stjórnun framkvæmda.

•  hafa hæfileikann til að hvetja aðra.

•  geta gert áætlanir og fylgt þeim eftir.

•  eru stundvísir og skipulagðir.

•  sýna vönduð vinnubrögð.

MANNAUÐSFULLTRÚI
Vilt þú starfa í lifandi mannauðsdeild þar sem þú munt starfa við fjölbreytt og 

spennandi verkefni? Leitað er að einstaklingi til að starfa við ráðningar, úrlausn 

kjaramála, skipulagningu og endurbætur á ferlum, öflun gagna, greiningu og 

framsetningu á þeim.

Leitað er að aðila sem:

•  hefur menntun sem nýtist í starfi.

•  hefur haldgóða reynslu af ráðningum og öðrum mannauðsmálum.

•  er skipulagður og sýnir öguð vinnubrögð.

•  er jákvæður og vinnur vel í hóp.

•  hefur góðan hæfileika til að greina töluleg gögn og setja þau fram á

•  skipulagðan hátt.

•  hefur mjög góða tölvukunnáttu.

•  hefur góða ensku kunnáttu og kostur er að hafa góða kunnáttu á norður-

•  landamáli eða pólsku.

IÐNNEMAR
Hjá Ístaki eru laus pláss fyrir iðnnema í mismunandi iðngreinum, þó aðallega 

múr og tréiðn. Hægt er að sækja um stöðu sem nemi hjá Ístaki á heimasíðu 

undir laus störf.

Nánari upplýsingar fást hjá Ístaki í síma 5302700 og á netfanginu 
mannaudur@istak.is. 

Sækja má um störfin á www.istak.is – undir Starfsumsókn.

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Fyrirtækið var stofnað árið 1970 
og hefur séð um ýmsar framkvæmdir, svo sem virkjanir, stóriðjuver, jarðvinnuverk, hafnar-
framkvæmdir, vega- og brúargerð auk flugvalla. Enn fremur húsbyggingar fyrir opinberar
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak er dótturfélag Per Aarsleff Holding a/s
sem er leiðandi verktaki með yfir 4.500 starfsmenn í ýmsum heimsálfum. 



Forstöðumaður barnaverndar 

Fjölskyldusvið Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðu-
mann barnaverndar sem jafnframt er framkvæmdastjóri 
barnaverndarnefndar Eyjafjarðar. 
Um er að ræða 100% starf og æskilegur ráðningartími er frá 
1. september 2017. 

Starfssvið er eftirfarandi:
• Stjórnar og ber ábyrgð á vinnslu barnaverndarmála á  
 Fjölskyldusviði og er yfirmaður sérfræðinga barnaverndar. 
• Vinnur fyrir barnaverndarnefnd Eyjafjarðar og ber ábyrgð  
 gagnvart henni á því að framkvæma þær ákvarðanir sem  
 nefndin tekur. 
• Ber ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlanagerð að því er  
 viðkemur barnavernd, í samvinnu við sviðsstjóra  
 Fjölskyldusviðs.  
• Sér um ársskýrslugerð fyrir barnavernd og vinnur að  
 ýmsum forvarnar og þróunarverkefnum skv. gildandi  
 starfs- og framkvæmdaáætlun.
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu barnaverndarmála.

Hæfniskröfur eru:
• Háskólapróf í sálfræði eða félagsráðgjöf og viðeigandi  
 starfsleyfi á Íslandi. Önnur menntun getur komið til greina  
 svo sem embættispróf í lögfræði.
• Reynsla af vinnu í barnaverndarmálum er kostur.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
• Reynsla af stjórnun er æskileg. 
• Starfið krefst góðrar hæfni til stjórnunar og innleiðslu  
 nýrra vinnubragða. 
• Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni  
 er nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor  
 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
 samrýmist starfinu.

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yfirlæknir á sviði eftirlits 
Embætti landlæknis óskar eftir að ráða lækni til að vinna að eftirliti 
með þjónustu heilbrigðisstarfsmanna og -stofnana. Um er að ræða 
fullt starf en möguleiki á hlutastarfi. Í boði er áhugavert og krefjandi 
starf þar sem reynir á almenna þekkingu í læknisfræði, samskipta-
hæfni og fagmennsku. 

Helstu verkefni 
 
 Meðferð og rannsókn kvartana, 

atvika, ábendinga og eftirlitsmála. 
 Samskipti við helstu samstarfs-

aðila innanlands og erlendis um 
eftirlit með heilbrigðisþjónustu, 
með áherslu á heilbrigðis-
starfsmenn. 

 Önnur verkefni að beiðni 
landlæknis og sviðsstjóra.  

Kröfur um þekkingu og hæfni 
 

 Sérfræðimenntun í læknisfræði. 
 Víðtæk starfsreynsla sem 

sérfræðilæknir. 
 Góð færni í að rita íslensku.  
 Almenn tölvukunnátta. 
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum 

samskiptum. 
 Sjálfstæði í vinnubrögðum og 

skipulagshæfni. 
 Starfsreynsla á sviði stjórnsýslu er 

kostur.  

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri sviðs eftirlits og frávika en viðkomandi mun 
vinna í nánu samstarfi við teymi sérfræðinga sem hefur umsjón með 
lögbundnu eftirliti landlæknis með heilbrigðisstarfsmönnum og 
heilbrigðisþjónustu. 
Umsókn með ítarlegri ferilskrá þar sem fram kemur ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið sendist til Embættis 
landlæknis, á netfangið annabara@landlaeknir.is. 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Anna Björg Aradóttir, sviðsstjóri eftirlits 
og frávika, netfang: annabara@landlaeknir.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2017. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.  
Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og viðkomandi 
stéttarfélags. 
Embætti landlæknis áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum 
umsóknum verður svarað. 

Ma rkadsfu lltrU i 
Tceknisk6linn leitar ao jakvceaum einstaklingi til starfa f markaos- og kynningardeild. 
Viokomandi verour ao hafa brennandi ahuga a markaosmalum, samfelags-
miolum og auglysingagero. Starfio felst m.a. f teymisvinnu pegar kemur 
ao viaburoum og kynningum sem sk6linn tekur patt f og tengslum 
via atvinnulffio. 

Starfssvid Hcefniskrofur 
• Umsj6n mea auglysingagera • Menntun sem nytist f starfi
• Auglysingar a samfelagsmialum • Skopunargleai, frumkva:!ai og jakva:!ani
• Vefumsj6n • Pekking og reynsla af graffskri hon nun
• Ba:!klingagera • Pekking og reynsla af markaassetningu mea
• Samskipti via samstarfsaaila samfelagsmialum
• Hugmyndavinna og stefnum6tun • G6a fslensku- og enskukunnatta
• Onnur tilfallandi storf via deildina • Pekking a In Design, Photoshop og Illustrator er kostur

• Hil:!fni f mannlegum samskiptum

Nanari upplysingar veitir Olafur Sveinn J6hannesson f sfma 665-1155. 

Ums6knarfrestur er til og mea 27.maí. Ums6knir og 
ferilskra sendist a osj@tskoli.is. Fyrirspurnir og ums6knir 
veraa meahbndlaaar sem trunaaarmal. 

Treknisk61inn 
sk61i atvinnulifsins 

www.tskoli.is 

Starfsmaður óskast í Maríuhús
Maríuhús er dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabi-
lun og er staðsett í Blesugróf.  

Starfsfólk Maríuhúss er að leita að nýjum samstarfsaði-
la, um er að ræða fullt starf frá 1. september næstko-
mandi.

Markmið starfsins í Maríuhúsi er að viðhalda færni og 
auka vellíðan þeirra skjólstæðinga sem þangað koma.  
Umönnun og þjálfun er sinnt á þverfaglegum grundvelli 
sem miðar að því að einstaklingurinn sé þar ávallt í 
öndvegi.  Við leggjum áherslu á samvinnu og gleði í 
öllum okkar störfum.

Við leitum að starfsmanni sem hefur færni til að vera 
til staðar fyrir aðrar manneskjur og er skapandi í því að 
gera daglegt líf öruggt, fjölbreytt og gleðiríkt. Reynsla 
af sambærilegu starfi er kostur.
Laun samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

Umsóknarfrestur er til 28. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Ólína Kr. Jónsdóttir, forstöðu-
maður í síma 534 7100 og olina@alzheimer.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 



Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 	Háskólamenntun	á	sviði	viðskipta,	hagfræði	
eða	sambærileg	menntun

•	 Framhaldsmenntun	eða	sambærileg	reynsla	
sem	nýtist	í	starfi	

•	 Mjög	góð	kunnátta	í	excel
•	 Reynsla	af	rekstri	og	vinnu	með	fjárhags-	

upplýsingar	er	æskileg
•	 Reynsla	af	upplýsingakerfi	Oracle	er	kostur
•	 Reynsla	af	verkefnastjórnun	er	kostur
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	í	fram-	

setningu	upplýsinga
•	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt,	

sem	og	í	hóp
•	 Góð	hæfni	í	samskiptum,	árangursdrifni		

og	skipulagshæfileikar

Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Laun	greiðast	sam-
kvæmt	kjarasamningi	Félags	háskólamenntaðra	
starfsmanna	Stjórnarráðsins	og	fjármálaráðherra.

Karlar	jafnt	sem	konur	eru	hvött	til	að	sækja	um	
auglýst	starf.	

Nánari upplýsingar veitir Guðný E. Ingadóttir, 
mannauðsstjóri, í síma 545 8200.
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	
um	ráðningu	liggur	fyrir.	

Umsóknarfrestur er til 5. júní nk. Umsóknum	skal	
skila	rafrænt	á	netfangið	starf@srn.is.	Umsókn	skal	
fylgja	ítarlegt	kynningarbréf	þar	sem	fram	kemur	
rökstuðningur	á	færni	viðkomandi	í	starfið.	

Ef	ekki	eru	tök	á	að	sækja	um	rafrænt	má	senda	
umsókn	til	ráðuneytisins	að	Sölvhólsgötu	7,	101	
Reykjavík.	

Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	6	
mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.

Staða sérfræðings í 
fjármálum og rekstri

Samgöngu-	og	
sveitarstjórnarráðuneytið
Sölvhólsgötu	7
101	Reykjavík
Sími	545-8200

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á skrifstofu 
stefnumótunar og fjárlaga. Á meðal viðfangsefna skrifstofunnar er stefnumótun, fjárlagagerð, 
framkvæmd fjárlaga og rekstur ráðuneytisins. Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á 
að taka þátt í mótun nýrra vinnubragða með hópi áhugasamra starfsmanna við uppbyggingu 
nýs ráðuneytis.

SAMGÖNGU- OG

SVEITARSTJÓRNARRÁÐUNEYTIÐ 

Tímabundið starf vélamanns hjá þjónustustöðinni á Hólmavík er 
laust til umsóknar. Um 100% starf er að ræða og ráðningu fram 
á sumar 2018. 

Starfssvið
• Viðhald, þjónusta og nýbyggingar vega á starfssvæði  
 Vegagerðarinnar á Hólmavík
• Ýmis vinna í starfsstöð á Hólmavík

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám
• Almenn ökuréttindi 
• Meirapróf bifreiðastjóra er æskilegt
• Vinnuvélaréttindi
• Reynsla af vegheflun er æskileg
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt 
báðum kynjum. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkoman
di stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2017. Umsóknir berist 
Vegagerðinni, netfang starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi 
fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá 
menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón H. Elíasson rekstrar
stjóri í síma 5221681 eða 8921403.

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

 
 VÉLAMAÐUR 
HÓLMAVÍK

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁR-
VALLA- OG VESTUR - SKAFTA- 

FELLSSÝSLU, HVOLSVELLI, 
AUGLÝSIR EFTIRFARANDI 

STÖRF LAUS TIL UMSÓKNAR:

- Stöðu forstöðumanns Skólaþjónustunnar sem   
 auk stjórnunar stofnunarinnar sinnir einnig að hluta  
 sérkennsluráðgjöf í grunnskólum á svæðinu. Ráðið  
 verður í stöðuna tímabundið til eins árs. Krafist er  
 menntunar í sérkennslufræðum auk almennra  
 kennsluréttinda. Reynsla af stjórnun og kennslu   -
 ráðgjöf er æskileg, auk réttinda á helstu greiningartæki  
 sem notuð eru til að greina námserfiðleika nemenda í  
 grunnskólum. Um er að ræða 100% starf.
- Stöðu kennsluráðgjafa í sérkennslu og almennri  
 kennslu í grunnskólum. Krafist er almennra kennslu - 
 réttinda og menntunar í sérkennslufræðum auk reynslu  
 af sérkennslu í grunnskóla. Reynsla af kennsluráðgjöf  
 er æskileg, auk réttinda á helstu greiningartæki sem  
 notuð eru til að greina námserfiðleika nemenda í  
 grunnskólum. Um er að ræða 100% starf.
- Stöðu talmeinafræðings sem hefur með höndum grein- 
 ingar á tal- og málvanda leik- og grunnskólabarna,  
 ráðgjöf við foreldra og starfsfólk skóla, auk mál- og  
 talþjálfunar. Um er að ræða 100% starf.

Skólaþjónustan veitir tíu leik- og grunnskólum á svæðinu 
lögbundna sérfræðiþjónustu. Við stofnunina starfar öflug 
liðsheild sérfræðinga sem samanstendur af forstöðumanni, 
kennsluráðgjafa, leikskólaráðgjafa, náms- og starfsráð- 
gjafa og sálfræðingi.  Leitað er að áhugasömum og 
jákvæðum einstaklingum sem búa yfir góðri samskipta-
hæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og sveigjanleika og 
frumkvæði í starfi.

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum  
viðkomandi stéttarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til 7. júní nk., en gert er ráð fyrir að 
ráða í störfin frá og með 1. ágúst nk. Umsóknir ásamt 
náms- og starfsferilsskrá berist á netfangið  
skolamal@skolamal.is, eða í pósti á Skólaþjónusta 
Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, b.t.  
Eddu G. Antonsdóttur forstöðumanns, Ormsvelli 1,  
860 Hvolsvelli. Nánari upplýsingar veitir Edda í netfanginu  
edda@ skolamal.is eða í síma 862-7522.

Staða leikskólaráðgjafa á fagskrifstofu leikskólamála 
á skóla- og frístundasviði

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið auglýsir eftir leikskólaráðgjafa til starfa á fagskrifstofu leikskólamála.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi Námsflokka 
Reykjavíkur og skólahljómsveita.

Fagskrifstofa leikskólamála leiðir nýbreytni og þróun leikskólastarfs í Reykjavíkurborg, annast eftirlit með starfsemi leikskóla og 
dagforeldra og veitir þeim ráðgjöf og stuðning.
Hlutverk hennar er enn fremur að undirbúa og taka þátt í stefnumótun skóla- og frístundaráðs, yfirfara og meta inntak 
skólanámskráa, starfsáætlana, framkvæmd innra mats og umbótaáætlana sem gerðar eru í kjölfar mats.
Starfsmenn fagskrifstofu veita ráðgjöf vegna samstarfs við foreldra, bera ábyrgð á og sitja í fjölmörgum starfshópum og þverfag-
legum teymum, auk þess að taka þátt í hönnun á húsnæði og útileiksvæðum leikskóla.

Leitað er að hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu á leikskólastarfi og áhuga á þróun og nýsköpun á  
þeim vettvangi.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf ásamt leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur fyrir hæfni  
í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 11.júní 2017.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda l 
eikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála skóla- og frístundasviðs 
Reykjavíkurborgar, í síma 411-1111 eða  netfang ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsfólk leikskóla
• Frumkvæði að þróun og nýbreytni í leikskólastarfi
• Innleiðing nýjunga í leikskólastarfi
• Þátttaka í mati á leikskólastarfi
• Ráðgjöf og eftirlit með starfsáætlunum leikskóla
• Ráðgjöf og eftirlit með umbótaáætlunum leikskóla byggðum  
 á ytra mati

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Þekking og reynsla af leikskólastarfi
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hópi
• Skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
• Gott vald á ensku er kostur
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STAÐA HJÚKRUNAR
FORSTJÓRA OG FORSTÖÐU
MANNNS HORNBREKKU ER 

LAUS TIL UMSÓKNAR

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarforstjóra og forstöðu-
manns hjúkrunar- og dvalarheimilisins Hornbrekku, Ólafsfirði.  
Á Hornbrekku eru 26 íbúar, 21 í hjúkrunarrýmum og 5 í dvalar-
rýmum.
Leitað er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi 
og skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Starfssvið:
•	 Veitir	heimilinu	forstöðu	og	ber	ábyrgð	á	daglegum	
 rekstri þess
•	 Skipuleggur	starfið	og	hefur	faglega	forystu	á	sviði	 
 hjúkrunar og umönnunar á heimilinu

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Gerð	er	krafa	um	íslenskt	hjúkrunarleyfi
•	 Framhaldsmenntun	í	hjúkrun	og	reynsla	af	stjórnun	æskileg
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	er	áskilin		
	 sem	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt	og	skipulega
•	 Góð	tölvukunnátta	áskilin
•	 Leiðtogahæfni
•	 þekking	á	starfsemi	öldrunarþjónustu	er	æskileg

Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Félags	íslenskra	
hjúkrunar	fræðinga	og	Samtaka	fyrirtækja	í	velferðarþjónustu

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2017.

Nánari	upplýsingar	um	stöðu	hjúkrunarforstjóra	veita 
Gunnar	Ingi	Birgisson,	bæjarstjóri	og	Hjörtur	Hjartarson,	
deildarstjóri	félagsmáladeildar	í	síma	464-9100.

Umsókn	og	ferilskrá	ásamt	rökstuðningi	fyrir	hæfni	í	starfið	
sendist á netfangið, gunnarb@fjallabyggd.is og 
hh@fjallabyggd.is.	Umsókn	má	einnig	senda	á	bæjarskrif-
stofur	Fjallabyggðar,	Gránugötu	24,	580	Siglufirði.

Fjölskylduþjónusta
»    Félagsráðgjafi í ráðgjafateymi

Grunnskólar
»    Kennari í námsver unglinga - Öldutúnsskóli
»    Kennsla í íslensku á unglingastigi - Hraunvallaskóli
»    Kennsla í náttúrufræði - Hraunvallaskóli 
»    Sérkennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli
»    Skólaliði - Hvaleyrarskóli
»    Tónmenntakennari og kórstjóri - Lækjarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Víðistaðaskóli

Leikskólar
»    Þroskaþjálfi - Smáralundur
»    Þroskaþjálfi - Stekkjarás

Málefni fatlaðs fólks
»    Framtíðarstarf - hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Sumarstörf - þjónustuíbúðir fatlaðra
»    Þroskaþjálfi - hæfingarstöðin Bæjarhrauni
»    Þroskaþjálfi - hæfingarstöðin Bæjarhrauni

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

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

Í forystu frá árinu 1979
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á
öryggismarkaði með yfir 500 starfsmenn sem 
leggja metnað sinn í að veita frábæra þjónustu. 
Securitas er með starfsstöðvar víða um land 
en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Skeifunni 8
í Reykjavík. Hjá Securitas fá starfsmenn þjálfun 
og njóta góðs af kraftmiklu fræðslustarfi. 

Gott mötuneyti er á staðnum ásamt virku 
starfsmannafélagi sem heldur uppi góðum og 
skemmtilegum starfsanda.

Starfið hentar báðum kynjum. Umsóknarfrestur er til 31. maí og skulu umsóknir fylltar út á 
heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, starfsmannastjóri.
Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og þeir séu reiðubúnir að leggja 
fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
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Securitas óskar eftir að ráða öflugan einstakling í stöðu launafulltrúa fyrir Securitas og dótturfélög 
sem jafnframt mun gegna starfi gjaldkera dótturfélaganna.

Starfssvið 
• Umsjón með og ábyrgð á 

útreikningi launa og launa
tengdra gjalda og utanumhald 
um afdráttarliði af launum fyrir 
Securitas og dótturfélög

• Útreikningur orlofsskuld
bindinga

• Afstemming launaliða
• Skil á launatengdum gjöldum, 

orlofi og afdrætti af launum

• Upplýsingagjöf og afgreiðsla 
vottorða til starfsmanna

• Eftirlit og umsjón með 
breytingum á launum og 
kröfum

• Greiningar og úrvinnsla á 
launaupplýsingum

• Yfirumsjón með útgreiðslu 
reikninga dótturfélaga

• Innlestur innborgana og bókun

Hæfniskröfur 
• Þekking og reynsla af 

launabókhaldi er nauðsynleg
• Frumkvæði, metnaður og 

öguð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Góðir samskiptahæfileikar, 

jákvæðni og rík þjónustulund 
• Góð íslenskukunnátta

STUTT STARFSLÝSING
	 Vinna	við	viðgerðir	á	bifreiðum

	 Greina	bilanir

	 Þjónusta	bifreiðar

BIFVÉLAVIRKI FYRIR VOLVO

HÆFNISKRÖFUR
	 Sveinspróf	í	bifvélavirkjun

	 Gilt	bílpróf

	 Stundvísi

	 Heiðarleg,	áreiðanleg	og	vönduð	vinnubrögð

	 Góð	þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 31. maí næstkomandi.

Brimborg	óskar	eftir	að	ráða	öflugan	bifvélavirkja	á	fólksbílaverkstæði	
Volvo	að	Bíldshöfða	6	í	Reykjavík

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

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Skrifstofustarf
 

Okkur vantar öflugan starfmann á skrifstofu félagsins.
Starfið er mjög fjölbreytt og snýst um flest annað en 

bókanir, greiðslur og tollapappíra.
Sendið gjarnan umsókn og ferilskrá á info@thorverk.is 

Við skoðum allar umsóknir og svörum öllum.

Rými Ofnasmiðjan leitar að öflugum starfsmanni í almenn lagerstörf, 
útkeyrslu og uppsetningar á fjölbreyttum vörum fyrirtækisins.

Um er að ræða 100% starf.

Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi er kostur.
Gott vald á íslensku er skilyrði.

Ef þú hefur áhuga á að bætast í frábæran hóp fólks hjá 
Rými Ofnasmiðjunni sendu þá umsókn á ragnar@rymi.is 

Umsóknarfrestur er til 25. maí.
ára

Lagerstarf

FJÁRMÁLASTJÓRI IGS
Öflugur einstaklingur óskast í starf fjármálastjóra hjá IGS. 

IGS er alþjóðlegt flugþjónustufyrirtæki í eigu Icelandair Group og skiptist starfsemin  
í flugafgreiðslu, flugeldhús og fragtafgreiðslu.

 
Starfslýsing

• Daglegur rekstur fjármálasviðs
• Ábyrgð á fjárstýringu og greiðsluflæði
• Mánaðarleg fjárhagsuppgjör í samstarfi við Fjárvakur
• Greiningarvinna og umsjón með upplýsingum til stjórnenda
• Kostnaðareftirlit
• Undirbúningur og umsjón með rekstraráætlunargerð
• Virk þátttaka í stefnumótun
• Önnur tilfallandi verkefni sem snúa m.a. að innleiðingu nýrra 

kerfa og samningagerð

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði fjármála
• Reynsla af fjárhagsuppgjörum, kostnaðareftirliti og gerð rekstrar

áætlana
• Færni í greiningum og notkun upplýsingatækni
• Jákvætt viðhorf, færni í samskiptum og metnaður til að ná 

árangri í starfi
• Góð íslensku og enskukunnátta

Umsóknir
Fjárvakur Icelandair Shared Services mun sjá um úrvinnslu umsókna. Fjárvakur er dótturfélag Icelandair Group 

og hefur sérhæft sig í umsjón fjármála fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. 

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs www.fjarvakur.is undir Laus störf fyrir 29. maí.

Nánari upplýsingar gefur mannauðsstjóri Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir, halldora@fjarvakur.is.
Öllum umsóknum er svarað og farið er með þær sem trúnaðarmál.

IGS ATVINNA

Auglýst er eftir eftirtöldum starfskröftum við Finnbogastaða-  
skóla frá byrjun næsta skólaárs.

1. Skólastjóri og kennari óskast, hvoru tveggja 100% stöður.
2. Matráður í 50% starf.
3. Starfsmaður/kona til ræstinga.

Um er að ræða lítinn skóla í stórbrotnu umhverfi. 

Vegna smæðar samfélagsins eru kennarar/starfsfólk með börn 
á skólaaldri hvattir til að sækja um.  

Sveitarfélagið mun taka fagnandi á móti þeim sem hafa áhuga 
á að reyna eitthvað nýtt.

Umsóknarfrestur er til 26.maí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Eva Sigurbjörnsdóttir oddviti s.  
451-4001 eða arneshreppur@arneshreppur.is

Lausar stöður við 
Finnboga- staðaskóla í 
Árneshreppi á Ströndum.

RAFVIRKI ÓSKAST
Meitill - GT Tækni ehf. - Grundartanga
óskar eftir að ráða rafvirkja í vinnu.  

Starfssvið / Helstu verkefni   - 
          • Almenn rafvirkjastörf
          • Ýmis verkefni tengd verksmiðjuviðhaldi 

Meitill - GT Tækni ehf • Grundartanga 301 Akranes • www.meitill.is

Með umsóknir og fyrirspurnir
verður farið sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir
Friðrik Veigar í síma 842 6430.
Tekið er á móti umsóknum á
meitill@meitill.is
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Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

· Sérkennari í Kársnesskóla

· Stærðfræðikennari á unglingastig í   
 Kársnesskóla

· Umsjónarkennari á mið- og yngsta stig í   
 Kársnesskóla

· Dönskukennari í Smáraskóla

· Forstöðumaður dægradvalar í Smáraskóla

· Skólaliðar í dægradvöl í Smáraskóla

· Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla

· Tónmenntakennari í Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á mið- og yngsta stig í   
 Vatnsendaskóla

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

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. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Álagspróf og áhættumat vegna lausafjár- og  

fjármögnunaráhættu banka.
•  Eftirlit og eftirfylgni með varúðarreglum um laust 

fé og fjármögnun banka og annarra lánastofnana.
•  Þátttaka í þróun varúðarreglna og innleiðingu á  

alþjóðlegum reglum og kröfum um laust fé og  
fjármögnun.

•  Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið  
Fjármálastöðugleiki. 

•  Tilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á  
ábyrgðasviðum fjármálastöðugleika. 

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 6. júní 
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 Guðrún Ögmundsdóttir, forstöðumaður lausafjáráhættu og fjármálafyrir-
tækja, netfang gudrun.ogmundsdottir@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, starfsmannastjóri, netfang 
iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í deild lausafjáráhættu og fjármálafyrirtækja á sviði 
fjármálastöðugleika. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Fjármálastöðugleiki er svið innan Seðlabanka Íslands sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skil-
virkni og áhrifum efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meðal verkefna deildar lausafjáráhættu og fjármála-
fyrirtækja er greining, áhættumat og álagspróf vegna lausafjár- og fjármögnunaráhættu. Einnig fer fram þróun 
varúðarreglna sem Seðlabankinn setur um laust fé, fjármögnun og gjaldeyrisjöfnuð lánastofnana og eftirlit með 
því að lánastofnanir uppfylli reglurnar á hverjum tíma. 

Sérfræðingur á á sviði fjármálastöðugleika - lausafjáráhætta  
og fjármálafyrirtæki

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meistarapróf í hagfræði, verkfræði eða  

sambærilegum greinum.
•  Góð þekking á fjármálafræðum.
•  Góðir samskiptahæfileikar og vilji til að starfa  

í hópi.
•  Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu
•  Gott vald á mæltu og rituðu máli.
•  Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt.

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Prentun og umbúðir

Oddi er ein stærsta prentsmiðja landsins og er jafnframt einn stærsti og fjölbreyttasti framleiðandi 

umbúða á Íslandi, bæði úr pappa- og mjúkplasti. Framleiðslan er vel tækjum búin og býr að stórum 

hópi reyndra og vel menntaðra starfsmanna.

VIÐSKIPTASTJÓRI 
Í SÖLUTEYMI

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Geir Gunnarsson,

kgeir@oddi.is

Áhugasamir sækja um starfið á oddi.is fyrir 26. maí.

Oddi – prentun og umbúðir leitar að öflugum 
viðskiptastjóra í söluteymi sitt.

Viðkomandi aðili þarf að vera söludrifin/n og hafa ríka 

þjónustulund ásamt því að geta unnið vel bæði sjálf-

stætt og í hóp. Reynsla af sölustörfum er nauðsynleg. 



Lausar eru stöður hjúkrunarfræðinga, kvöld- og helgar-
vaktir, á 17 rúma hjúkrunardeild í Eirarholti ásamt öryggis- 
íbúðum Eirarhúsa.

Starfshlutfall samkomulag.
Hæfniskröfur
•	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	
•	 Góð	samskiptahæfni,	jákvæðni	og	sveigjanleiki	

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.
Nánari	upplýsingar	veita	Guðný	H.	Guðmundsdóttir	
framkvæmdastjóri	hjúkrunar	og	Edda	Björk	Arnardóttir	
mannauðsstjóri	í	síma	522	5700

Umsóknir má senda rafrænt á gudny@eir.is
 
		 	 	Hjúkrunarheimili	og	öryggisíbúðir	

	 	 	Hlíðarhúsum	7,	112	Reykjavík
	 	 	Sími:	522	5700

Hjúkrunarfræðingar óskst á  
Eir hjúkrunarheimili

Hjúkrunardeildarstjóri óskast á  
Eir hjúkrunarheimili 

Laus er staða deildarstjóra á 17 rúma hjúkrunardeild í Eirarholti og  öryggisíbúðum Eirarhúsa. Starfshlutfall 90 – 100%. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar
•	 Er leiðandi í starfi, framþróun og skipulagningu á  

starfsemi deildarinnar 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. Nánari upplýsingar veitir:, 
Guðný H. Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.  
Umsóknir má einnig senda rafrænt á  gudny@eir.is

 
 
 

Hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7. 
112 Reykjavík.
Sími. 522 5700. 
www.eir.is

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar óskast 
 
Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi. Um er að ræða morgun-, kvöld- og 
helgarvaktir. Vaktafyrirkomulag og starfshlutfall samkomulagsatriði. 
 

Nánari upplýsingar veita: 
Kristín Högnadóttir forstöðumaður hjúkrunar og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma: 522 5700  
 
Umsóknir með felilskrá má senda á  edda@eir.is     umsóknir auðkenndar með: „Hjúkrun janúar 2017“  

Hæfniskröfur
•	 Íslenskt hjúkrunarleyfi
•	 Reynsla í stjórnun æskileg
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum

Þingvörður
Skrifstofa Alþingis auglýsir 

eftir þingvörðum í fullt starf. 
Sjá nánar á starfatorg.is og althingi.is.

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

Verkefnisstjóri álestrarmála
Reykjavík
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RARIK ohf óskar eftir að ráða tæknimenntaðan starfsmann, 
á aðalskrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík, til að hafa umsjón 
með álestri orkumæla fyrirtækisins.

• Skipulagning og umsjón með álestri orkumæla

• Rafræn öflun mæligagna frá fjarmælum

• Yfirferð mæligagna og staðfesting þeirra

• Samskipti við álesara og mælaumsjónarmenn

• Samskipti við viðskiptavini

Helstu verkefni

• Tæknimenntun á rafmagnssviði

• Þekking á söfnunarkerfum æskileg

• Góð almenn tölvukunnátta

• Góð samskiptahæfni

Hæfniskröfur

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari 
upplýsingar veitir Tryggvi Ásgrímsson, deildarstjóri 
notendaþjónustu (Tæknisviði) eða starfsmannastjóri 
RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 5. júní 
2017 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

Tæknimaður Stykkishólmi

RARIK ohf auglýsir eftir tæknimanni með aðsetur í 
Stykkishólmi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

• Umsjón með orkumælum

• Tenging nýrra viðskiptavina

• Samskipti við verktaka og viðskiptavini

• Gagnaskráningar

• Verkundirbúningur

Helstu verkefni

• Sveinspróf í rafvirkjun/rafiðnfræðimenntun

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Góð almenn tölvukunnátta

• Góð samskiptahæfni

Hæfniskröfur

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. 
Nánari upplýsingar veitir Björn Sverrisson, deildarstjóri 
rekstrarsviðs á Vesturlandi eða starfsmannastjóri RARIK 
í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 5. júní 2017 
og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opin-
bert hlutafélag í eigu ríkisins. 
Hlutverk RARIK er að dreifa 
raforku auk þess að afla, dreifa 
og annast sölu á heitu vatni. 
Starfsmenn RARIK eru um 
200, aðalskrifstofa er í Reykja-
vík og um 20 starfsstöðvar 
eru dreifðar vítt og breitt um 
landið.

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.



Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Starfsmaður 
í þjónustuveri

Við leitum að öflugum einstaklingi í nýtt þjónstuver hjá 
okkur. Í þjónustuverinu eru 5 starfsmenn sem sinna 
ýmsum verkefnum en sérstaklega samskipti og afgreiðsla 
varahluta til viðskiptavina og þjónusta við þá. Vinnutími er 
frá kl 08:00 til 16:30 eða 9:30 til 18:00. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

 Starfssvið
• Tryggja viðskiptavinum okkar bestu mögulega þjónustu 
 og afgreiðslu.
• Símsvörun og samskipti í gegnum tölvupóst.
• Afgreiðsla fyrirspurna og almenn þjónusta við 
 viðskiptavini.
• Skráning og eftirfylgni pantana.

 Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking og áhugi á bílum er kostur.
• Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í 
 bifvélavirkjun kostur.
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, rík þjónustulund og 
 hæfni í mannlegum samskiptum.
 Umsóknir sendist á atvinna@stilling.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Hjartagátt og hjartadeild Reykjavík 201705/945
Vélamaður Vegagerðin Hólmavík 201705/944
Sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskóli Íslands Reykjavík 201705/943
Doktorsnemi í líffræði Háskóli Íslands Reykjavík 201705/942
Lektor Háskóli Íslands, Raunvísindadeild Reykjavík 201705/941
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika Seðlabanki Íslands Reykjavík 201705/940
Yfirlæknir, heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201705/939
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201705/938
Sérfræðilæknir, heimilislækningar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201705/937
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201705/936
Læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201705/935
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201705/934
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Félagsráðgjafadeild Reykjavík 201705/933
Yfirlæknir á sviði eftirlits Embætti landlæknis Reykjavík 201705/932
Lögreglumenn Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201705/931
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201705/930
Starfsfólk, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201705/929
Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201705/928
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Neskaupstaður 201705/927
Félagsráðgjafi Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201705/926
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201705/925
Framhaldsskólakennari, líffræði Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201705/924
Sálfræðingur(taugasálfræði) Landspítali, geðsvið Reykjavík 201705/923
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201705/922
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201705/921

Óskum að ráða starfsfólk í almenn skrifstofu
og bókhaldsstörf á Airport Hótel Aurora í
Keflavík og á skrifstofu í Reykjavík.
Leitum af starfsfólki með góða bókhalds og
tölvukunnáttu, skipulagshæfni, frumkvæði,
stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknir með ferilskrá sendist á netfangið
hotel@hotelairport.is

Blikavelli 2 - 235 Keflavík Airport
sími 595 1900 - www.hotelairport.is

Aurora Star Hotel ehf

Airport Hotel
Keflavik - Iceland Aurora Star

Bókhaldsstarf

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

FINANCIAL ASSISTANT 
GjALdkerI / BókhALd

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Gjaldkera/Bókhald lausa til umsóknar. 

Umsóknarfrestur er til 2 júní, 2017.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

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

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual  
for the full time position of Financial Assistant.  

The closing date for this postion is june 2, 2017. 
Application forms and further information  

can be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

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

VIÐ VITUM HVAÐ
FÓLKIÐ OKKAR
SKIPTIR MIKLU MÁLI

Helstu verkefni:

• Verkefnastjórn umbótaverkefna

• Ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn

• Frumkvæði að umbótum

• Greiningar og rannsóknir

• Skjölun á verklagi og ferlum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun, meistaragráða kostur

• Reynsla af verkefnastjórnun skilyrði

• Framúrskarandi samskiptahæfni og 
 rík þjónustulund

• Greiningarhæfni

• Leiðtogahæfni, frumkvæði og drifkraftur

• Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Umbótahetja
Við leitum að árangursdrifnum liðsmanni í öflugt og samhent teymi sem vinnur 
að þróun umbótamenningar hjá VÍS. Teymið er staðsett á þróunarsviði og styður 
stjórnendur og starfsmenn við að ná langtíma stefnumarkandi markmiðum 
fyrirtækisins.

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla 
til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um
að sækja um starfið á vis.is. Þar má einnig finna nánari upplýsingar.

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 Maríanna Magnúsdóttir deildarstjóri, marianna@vis.is

VÍS  |   ÁRMÚLA 3  |   108 REYKJAVÍK  |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS



Ferðamenn Íslands are looking for a new 
member to join their team to manage the 
bookings and work on web content. 

Tasks include:
- Manage bookings for our bubble lodge (buubble.com)
- Manage bookings for a northern lights website  
 (in development)
- Tailor-made travel planning for customers
- Customer service via live chat, email and phone
- Creating Iceland related content for our websites  
 (articles, tours description etc)

We need someone with excellent English (native English 
only), can work independently, has great eye for design 
and is customer service oriented. 

We offer a full-time position (Monday to Friday, 9-5 in 
an office at Lágmúli in Reykjavik) with the opportunity to 
grow at work. If you are interested please send us your 
CV at booking@buubble.com

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

VERÐKÖNNUN VEGNA BYGGINGU
HAGKVÆMRA RAÐHÚSA

Bjarg íbúðafélag hses óskar eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í fullnaðarhönnun og 

byggingu hagkvæmra raðhúsa sem stefnt er að 
að byggja víðs vegar um landið.

Um er að ræða ca 85m2 5 íbúða raðhúss á 
einni hæð. Gerð er krafa um að hönnun, 
byggingaraðferð og efni henti íslenskum 
aðstæðum og að húsin sú viðhaldslítil.

Gögn er hægt að nálgast með því að senda 
tölvupóst á throstur@bjargibudafelag.is

Gögnum skal skila eigi síðar en 20. júní 2017

Bjarg íbúðafélag er sjálfseignastofnun stofnuð af ASÍ
og BSRB. Félagið er rekið án hagnaðarmarkmiða og er 
ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði 

aðgengi að hagkvæmu, öruggu og vönduðu 
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu.
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Viltu markaðssetja áfangastaðinn Reykjavík?

Menningar- og ferðamálasvið - Höfuðborgarstofa
Verkefnastjóri ferðamála

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu 
tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn Reykjavíkur og 
Listasafn Reykjavíkur.

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, rekur upplýsingamiðlun til 
ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík

Höfuðborgarstofa leitar að metnaðarfullum verkefnastjóra til þess að leiða stefnumótun stofnunarinnar á sviði markaðsmála 
með það að markmiði að efla enn frekar ímynd Reykjavíkur sem áfangastaðar.

Verkefnastjóri ber ábyrgð á gerð markaðsáætlana, innleiðingu þeirra og eftirfylgni. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir sam- 
hæf ingu markaðsmála stofnunarinnar og gegnir lykilhlutverki við öflun og greiningu markaðsupplýsinga. Í starfinu felst 
umtals verð samvinna við aðila innan og utan Reykjavíkurborgar.

Um nýtt starf er að ræða hjá Höfuðborgarstofu. Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfs-
áætlun Höfuðborgar stofu á hverjum tíma.

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun á 

sviði markaðsmála er ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynslu á sviði markaðsmála. Þekking og 

reynsla af ferðaþjónustutengdu markaðsstarfi er kostur.
• Hæfni til að afla og greina upplýsingar og koma á framfæri 

með skýrum hætti.
• Mikils frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum auk 

framúrskarandi skipulagshæfileika.

• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum við-
fangsefnum í einu.

• Þekkingar á sviði upplýsingatækni.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum.

• Mjög góðrar kunnáttu í íslensku jafnt sem ensku og hæfni til   
 að tjá sig vel í ræðu og riti. 

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir 
forstöðumaður Höfuðborgarstofu, ashildur.bragadottir@reykjavik.is, sími 411 6012.

Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna 
á www.reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. mai nk.

Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Bílstjóri

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

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

Móttaka

Óskum eftir starfsmanni á skrifstofu okkar.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Vinnutími 12-17 aðra vikuna og 12-18 hina. 

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

Vakahf. óskar eftir starfs-
fólki í framtíðarstörf og 

sumarafleysingar.

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari



Góð störf hjá traustu fyrirtæki
Sumarafleysingarstörf

Smith & Norland leitar eftir traustu starfsfólki í eftirfarandi 
sumarafleysingarstörf:

Starfsmaður í vöruafgreiðslu og önnur lagerstörf.
Starfið felst í vörumóttöku og aðstoð við útkeyrslu vörusendinga 
til viðskiptavina auk tengdra lagerstarfa. Viðkomandi þarf að hafa 
bílpróf. 

Starfsmaður á þjónustuverkstæði.
Starfið felur í sér aðstoð við viðgerðir, þjónustu og afgreiðslu 
vegna heimilistækja og annað sem því tengist. Rík þjónustulund, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í heimilistækjaverslun.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu heimilistækja, 
símtækja, lýsingarbúnaðar og önnur skyld störf. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Sölumaður í rafbúnaðardeild.
Starfið felur m.a. í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og 
öðrum rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni. Góð framkoma, 
snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí.

Sölumaður

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða sölumann til 
starfa í heimilistækjaverslun fyrirtækisins.

Starfið felst í afgreiðslu og sölu heimilistækja og almennri 
ráðgjöf.

Leitað er að jákvæðum, ábyrgðafullum og kraftmiklum 
starfsmanni sem hefur gaman af mannlegum samskiptum. 
Reynsla af sölustörfum æskileg. 

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

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

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní.

Áhugasamir sendi umsókn á jonn@sminor.is eða skili 
slíkri á skrifstofu fyrirtækisins. 

Vinsamlega tilgreinið hvaða starf er sótt um.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.sminor.is. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Við leitum að liðsauka
RÚV 2021

RÚV er fjölmiðill í almanna þágu 
með það hlutverk að vekja,  
virkja og efla. Hjá RÚV starfar 
öflugur og samhentur hópur 
sem segir mikilvægar sögur úr 
umhverfi okkar, rýnir samfélagið 
á gagnrýninn hátt og þróar nýjar 
leiðir til frásagnar. 

Við leitum að liðsauka sem  
vinnur með okkur að áherslum 
nýrrar stefnu RÚV til 2021. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 5. júní 2017. 

Upplýsingar um störfin og  
skil umsókna er að finna á 
www.ruv.is/laus-storf.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla og fólk af ólíkum uppruna 
til að sækja um starfið.

UNG — RÚV verkefnastjóri 
Skrifstofa útvarpsstjóra 

Í nýrri stefnu RÚV til 2021 heitum við því  
að bæta og auka þjónustu við fólk á 
aldrinum 15-29 ára. Við leitum að drífandi, 
hugmyndaríkum og skipulögðum einstak-
lingi í 100 % starf við að leiða þá vinnu 
þvert á miðla RÚV. 

Vefritstjóri/
aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa 
Við leitum að vefritstjóra og aðstoðar-
framleiðanda sem verður hluti af hinu nýja 
teymi sem vinnur að rannsóknum, þróun 
hugmynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu  
og gerð sjónvarps- og vefefnis. 

Dagskrárframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að dagskrárframleiðanda 
í nýjan fréttaskýringaþátt. Dagskrár -
framleiðandinn verður hluti af nýju teymi 
sem vinnur að rannsóknum, þróun hug-
mynda, úrvinnslu gagna, framleiðslu og 
gerð sjónvarps- og vefefnis.

Aðstoðarframleiðandi 
Fréttastofa
Við leitum að aðstoðarframleiðanda 
(skriftu) í 100% starf við fréttavinnslu og 
útsendingu fyrir útvarp, sjónvarp og vef. 
Starfsmaðurinn verður hluti af teymi sem 
stýrir fréttavinnslu fréttastofunnar. 

www.ruv.is



ÚTBOÐ
GARÐABÆR – VÍFILSSTAÐA- 
VEGUR, HRINGTORG OG 
HJÓÐVIST NEÐRI LUNDIR

Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið  
,,Vífilsstaðavegur, hringtorg og hljóðvist 
Neðri Lundir ”. Verkið felst í gerð hringtorgs 
við Karlabraut og Brúarflöt, lagningu nýs 
göngustígs norðan við Vífilsstaðaveg, gerð 
jarðvegsmana og undirstöðu fyrir 
hljóðgirðingar. 

Helstu magntölur eru:
 Upprif yfirborðs 2300 m²
 Jarðvegsmön 3600 m³
 Malbik 1550 m²
 Regnvatnslagnir 70 m
 Ljósastólpar 11 stk

Lokaskiladagur verksins er 15. september 
2017.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi á 
vef Garðabæjar, gardabaer.is,  og verða þar 
tilbúin til afhendingar þriðjudaginn þann 
23. maí kl. 13:00. 

Tilboð skulu hafa borist teiknistofunni 
Landslag ehf, Skólavörðustíg 11, eigi síðar 
en miðvikudaginn 7. júní 2017 kl. 11:30, þar 
sem þau verða opnuð.

Tækni- og umhverfissvið Garðabæjar

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Göngu- og hjólastígur við Kringlumýrarbraut.  
Útboð 13994.

•	Eggertsgata – Ingunnargata. Gatngerð, jarðvinna  
og veitur. Útboð 13998.

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

LEIGUHÚSNÆÐI
Hafnar�arðarbær auglýsir 
Strandgötu 4 til leigu.
Fasteignin er kjallari, tvær hæðir og ris, alls um 515 m². 
Húsið er steinsteypt, byggt árið 1930 af Jóni Mathiesen 
kaupmanni sem rak þar verslun í mörg ár og bjó á efri hæð. 

Fasteignin verður afhent haustið 2017

Fasteignin er öll auglýst til leigu og er gert ráð fyrir því að hún 
verði leigð í heild sinni til eins aðila með ótímabundnum 
leigusamningi með 6 mánaða uppsagnarfresti og ákvæðum 
um endurskoðun húsaleigu.  Fasteignin verður til sýnis frá og 
með 7. júní n.k. í samráði við Hálfdán Þórðarson í síma 
664-5656. Fyrirspurnir skulu berast fyrir kl. 17 þann 9. júní 
n.k. á hafnar�ordur@hafnar�ordur.is Fyrirspurnum verður 
svarað 13. júní n.k.

Skil tilboða - 21. júní 2017

Tilboðsgjafi skal með tilboði sínu um leiguverð, skila 
greinargerð um hvers konar starfsemi er gert ráð fyrir í 
húsinu, jafnframt skulu vera ítarlegar upplýsingar um 
tilboðsgjafa, s.s. fjárhagsupplýsingar, greiðslugeta og 
upplýsingar samstarfsaðila ef það á við. Við mat á tilboðum 
verður sérstaklega litið til hugmynda sem taldar eru styrkja  
og auka mannlíf miðbæjarins.

Tilboðsgjafar skulu skila tilboðum til Hafnarfjarðarbæjar, 
Strandgötu 6, merkt –Strandgata 4- fyrir kl. 11 þann 21. 
júní 2017 þá verða þau opnuð í viðurvist bjóðenda er þess 
óska.

Nánar á hafnar�ordur.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

 
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til 
rannsóknar- og þróunarverkefna á sviði 
skipulagsgerðar og umhverfismats vegna 
úthlutunar úr Rannsóknar- og þróunarsjóði  
Skipulagsstofnunar 2017. 

Nánari upplýsingar má finna á vef 
Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is. 

Umsóknarfrestur er til 1. september 2017. 

Rannsóknar- og þróunarsjóður 

Héraðsfundur 
Reykjavíkurprófastsdæmis eystra

verður haldinn í Lindakirkju
þriðjudaginn 23. maí og hefst kl. 17:30  

Venjuleg héraðsfundarstörf.

™

Aðalfundur Búseta hsf.
Verður haldin 23. maí. 2016. 

Á Grand Hótel Reykjavík kl. 17:00

Hefðbundinn aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum.

Flutningafyrirtæki
Til sölu er lítið flutningafyrirtæki í góðum rekstri  

á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða 20 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki með 
góða afkomu og tryggan viðskiptagrunn, starfmenn 

1-2 að jafnaði. 

Stækkunarmöguleikar eru fyrir hendi. Getur einnig 
hentað sem eining inni í stærri rekstur.   

Upplýsingar í síma 898-0981 eða í th@bokvistun.is

Forstöðumaður barnaverndar 

Fjölskyldusvið Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðu-
mann barnaverndar sem jafnframt er framkvæmdastjóri 
barnaverndarnefndar Eyjafjarðar. 
Um er að ræða 100% starf og æskilegur ráðningartími er frá 
1. september 2017. 

Starfssvið er eftirfarandi:
• Stjórnar og ber ábyrgð á vinnslu barnaverndarmála á  
 Fjölskyldusviði og er yfirmaður sérfræðinga barnaverndar. 
• Vinnur fyrir barnaverndarnefnd Eyjafjarðar og ber ábyrgð  
 gagnvart henni á því að framkvæma þær ákvarðanir sem  
 nefndin tekur. 
• Ber ábyrgð á starfs- og fjárhagsáætlanagerð að því er  
 viðkemur barnavernd, í samvinnu við sviðsstjóra  
 Fjölskyldusviðs.  
• Sér um ársskýrslugerð fyrir barnavernd og vinnur að  
 ýmsum forvarnar og þróunarverkefnum skv. gildandi  
 starfs- og framkvæmdaáætlun.
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu barnaverndarmála.

Hæfniskröfur eru:
• Háskólapróf í sálfræði eða félagsráðgjöf og viðeigandi  
 starfsleyfi á Íslandi. Önnur menntun getur komið til greina  
 svo sem embættispróf í lögfræði.
• Reynsla af vinnu í barnaverndarmálum er kostur.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu. 
• Reynsla af stjórnun er æskileg. 
• Starfið krefst góðrar hæfni til stjórnunar og innleiðslu  
 nýrra vinnubragða. 
• Mikill sveigjanleiki og framúrskarandi samskiptahæfni  
 er nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor  
 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
 samrýmist starfinu.

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2017

Starfsmaður óskast í Maríuhús
Maríuhús er dagþjálfun fyrir einstaklinga með heilabi-
lun og er staðsett í Blesugróf.  

Starfsfólk Maríuhúss er að leita að nýjum samstarfsaði-
la, um er að ræða fullt starf frá 1. september næstko-
mandi.

Markmið starfsins í Maríuhúsi er að viðhalda færni og 
auka vellíðan þeirra skjólstæðinga sem þangað koma.  
Umönnun og þjálfun er sinnt á þverfaglegum grundvelli 
sem miðar að því að einstaklingurinn sé þar ávallt í 
öndvegi.  Við leggjum áherslu á samvinnu og gleði í 
öllum okkar störfum.

Við leitum að starfsmanni sem hefur færni til að vera 
til staðar fyrir aðrar manneskjur og er skapandi í því að 
gera daglegt líf öruggt, fjölbreytt og gleðiríkt. Reynsla 
af sambærilegu starfi er kostur.
Laun samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

Umsóknarfrestur er til 28. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Ólína Kr. Jónsdóttir, forstöðu-
maður í síma 534 7100 og olina@alzheimer.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

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

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

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



Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt 502 fm einbýlishús við Láland í 
Fossvogi. Húsið var tekið í gegn og 
endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar og hurðir frá Borg, mikið af 
auka innréttingum. Ljós og ljósahönnun 
frá Lumex. Granítborðplötur, vönduð 
tæki, halogenlýsing, arinn í stofu. 
Fallegur garður, tvær verandir, skjól-
girðing í kringum hús ásamt heitum 
potti. Sjö svefnherbergi ásamt skrif- 
stofuherbergi, fjögur baðherbergi, þrjár 
stofur. Tveggja herbergja 62 fm auka 
íbúð með sérinngangi, á neðri hæð, tekin 
í gegn 2006.

STÆRÐ: 502 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 145
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega vel staðsett, fallegt útivistarsvæði 
í kring. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi 
stórar stofur, sjónvarpssrými, geymsla og 
bílskúr. Aukin lofthæð. Bílskúr 34 fm.

STÆRÐ: 242 fm EINBÝLI       HERB: 6

88.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2b - Íb 701
210 GARÐABÆ

** SÝNUM SAMDÆGURS **
Fjögurra herbergja, 187 fm íbúð með tveimur 
baðherbergjum og tvennum svölum samtals 
70 fm.

STÆRÐ: 187 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

145.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Rauðalækur 49
105 REYKJAVÍK

Falleg og vel staðsett tveggja herbergja íbúð í 
þríbýlishúsi með sérinngangi. Skolp og dren 
endurnýjað að mestu 2010. Nýtt rafmagn 
dregið í íbúðina 2014 og skipt um tengla.

STÆRÐ: 64 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Austurkór 98
203 KÓPAVOGUR

Fallega íbúð á fyrstu hæð með miklu útsýni í 
þriggja hæða húsi með lyftu, tvær verandir, öll 
rými rúmgóð. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, 
á byggingarstigi 7. Afhending við kaups. 

STÆRÐ: 134,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

61.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Vesturtún 46
225 ÁLFTANES

Gott enbýlsihús á einni hæð með þremur 
svefnherbergjum og frístandi bílskúr með 
millilofti. Einn eigandi frá upphafi og hefur 
húsinu verið vel við haldið alla tíð.

STÆRÐ: 144,3 fm EINBÝLI       HERB: 4

59.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Sólheimar 44
104 REYKJAVÍK

Mjög fallega, mikið endurnýjaða og vel skipu-
lagða 5-6 herbergja sérhæð ásamt bílskúr við 
Sólheima 44 í Reykjavík.

STÆRÐ: 167 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

62.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. maí 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    22. maí 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22. maí 17:30 – 18:00
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til Sölu

20577 – Sala. Um er að ræða timburhús 56 m² að grunnfleti með 
millilofti sem reiknast um 7 m² en er um 25 m². Húsið er fullklárað 
að utan og veggir að innan eru klæddir með gipsi og loft eru 
panelklædd. Á gólfi er 22mm gólfplötur. Húsið er án endanlegra 
gólfefna innréttinga og innihurða. Rafmagn er fullklárað með 
tilbúinni rafmagnstöflu. Húsið er klætt að utan með 32mm bjálka- 
klæðningu. Það er einangrað með 200mm steinull í gólfi , 150mm ull 
í útveggjum og þak er einangrað með 200mm ull. Gluggar eru allir 
með tvöföldu k-gleri.

Húsið verður til sýnis í samráði við Gunnar Valdimarsson í síma  
899 5163 frá og með 25. maí nk.

Tilboðseyðublað og byggingarlýsing liggja frammi á sama stað og í 
afgreiðslu Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, sími 530 1400.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 miðvikudaginn 7. júní 
2017 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, 
staðsett á lóð Fjölbrautaskóla Suður- 

nesja og byggt af nemendum og  
kennurum FSS síðastliðið skólaár.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Ingólfshvoll 
Hestabúgarður í Ölfusi

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali
sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Um 50 hektara jörð með umtalsverðum 
þróunarmöguleikum
Glæsileg reiðhöll og fullbúin  
veitingaaðstaða
Reiðvöllur og reiðvegir um jörðina
Góð aðstaða til reiðmennsku og  
útivistar á jörðinni
Stærð fasteigna ca 3.900 fermetrar
Góð staðsetning um 35 km akstur  
frá Reykjavík, við þjóðveg 1
Ýmsir þróunarmöguleikar, þ.á.m. liggja  
fyrir fyrstu drög að hótelbyggingu
Eignirnar bjóða upp á fjölbreytt tækifæri, 
hvort sem er í ferðaþjónustu eða rekstri 
hestabúgarðs

1.703 m2  iðnaðarhúsnæði á 7.500 m2  
lóð staðsett á Eyrarbakka.
Fjórir matshlutar sem eru sambyggðir: 
861 m2 steypt hús með 6m lofthæð, 
459,8 m2 steypt að hluta með stálsperrum,
214,6 m2 eining úr stáli og 168 m2  steypt húsnæði.
Húsnæðið er að hluta í útleigu og getur nýr eigandi tekið yfir 
leiguna. Öflug rafmagnstenging er húsinu.
Laust við kaupsamning Verð: Tilboð

Rúnar Þór Árnason
Lögg. leigumiðlari  

í námi til lögg.

Knútur Bjarnason
Lögg. fasteignasalis: 566-0000 • helgafellfasteignasala.is

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Strandasel 6 - 109 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 22. maí  milli kl.18:30-19.00

Björt og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð að Strandaseli.
Um er að ræða snyrtilega íbúð á grónum stað í í fjölskylduvænu hverfi. 
Íbúðin samanstendur  af forstofu, eldhúsi, tveimur svefnherbergjum, 
stofu/borstofu, baðherb. og sérgeymslu. Mjög gott útsýni yfir Esjuna. 
Verð:35.900.000

Bryndís Bára Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. 

Er í námi til löggildingar  
fasteigna-fyrirtækja og skipasölu.

S: 616-8985 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

OPIÐ HÚS

 

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Sérlega glæsileg og vönduð 3-4ra herbergja íbúð 
í góðu fjölbýli á einstakri útsýnislóð í Garðabæ. 

Íbúðin er öll innréttuð á afar vandaðan og smekklegan 
máta.

Eignin skiptist í hjónaherbergi með fataherbergi og sér 
baðherbergi, svefnherbergi , eldhúsi, borðstofu, stofu, 
sjónvarpshol, baðherbergi, þvottaherbergi og geymslu.  
Stofan og borðstofan eru í opnu rými með gólfsíðum 
útsýnisgluggum sem  setur mikinn svip á eignina. Frá 
stofu er útgengt á 40 fm sólpall og suðvestursvalir.
Tvær geymslur fylgja íbúðinni og stæði í opnu bílskýli.
Góð aðkoma er að húsinu og sameign er einstaklega 
snyrtileg og vel frágengin.

 

Bryndís Bára Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi. 

Er í námi til löggildingar  
fasteigna-fyrirtækja og skipasölu.

S: 616-8985 

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Hraungata 1- 210 Garðabær
Opið hús mánudaginn 22. maí  milli kl.17:30-18:00

Stærð: 168,4 fm. • Verð: 85.000.000

OPIÐ HÚS

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

Til Sölu
Tilboð óskast í fimm smáhýsi,  

staðsett við skólasmiðju Fjölbrauta- 
skólans í Breiðholti við Hraunberg.

20578 - Um er að ræða fimm timburhús, 15,0 m2 að grunnfleti.                                                           
Húsin eru á mismunandi byggingarstigum.  Húsin seljast í því  
ástandi sem þau eru í á tilboðsdegi.
    
Húsin verða til sýnis frá mánudeginum 22. maí til og með mán-
udagsins 29. maí 2017  í samráði við Stefán Rafnar Jóhanns-
son sími 898 5884 og Ríkiskaup í síma 530 1400.

Húsin eru tilbúin til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja 
þau eigi síðar en 15. ágúst 2017 eða samkvæmt nánar sam-
komulagi við seljanda. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi í afgreiðslu Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7, 105 Reykjavík. Húsin verða merkt A, B, C, D og E.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 30. maí 
2017 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra bjóðenda 
er þess óska.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti áskilur sér rétt til að taka  
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

 

 

 

 

 

Til leigu allt að 350 m2   

Í nýlegu verslunar og þjónustuhúsnæði á besta  

stað á Akranesi.  

Næg bílastæði og  aðkoma að húsinu mjög góð. 

 Húsið stendur við mjög fjölfarið hringtorg  

Nánari upplýsingar  í síma 431 3333 

Guðni — Ragnar 

 

 

Þjóðbraut  1, 300 Akranesi 

Okkur vantar góða nágranna í hluta af húsnæðinu 
okkar. Ert þú með góða hugmynd og hefur áhuga 

á að hrinda henni í framkvæmd?  

NÚ ER TÆKIFÆRIÐ !!!  

Okkur vantar góða nágranna í hluta af húsnæðinu 
okkar. Ert þú með góða hugmynd og hefur áhuga á 

að hrinda henni í framkvæmd? 
NÚ ER TÆKIFÆRIÐ !!!

 

Til leigu allt að 350 m2 
Í nýlegu verslunar og þjónustuhúsnæði 

á besta stað á Akranesi. 
Næg bílastæði og aðkoma að húsinu mjög góð. 

Húsið stendur við mjög fjölfarið hringtorg. 
Nánari upplýsingar í síma 431 3333  Guðni — Ragnar 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



 

 

 

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Vorum að fá í sölu nýjar og glæsilegar íbúðir á besta stað í hjarta Hafnarfjarðar. Um ræðir 1-3ja herbergja íbúðir í 
þriggja hæða lyftuhúsi, sem afhendast fljótlega, fullbúnar með gólfefnum og tækjum. Allir íbúðir með svölum. Vandaður 
frágangur á íbúðum og sameign.

Íbúðir á efstu hæð (penthouse) eru með aukinni lofthæð, þaksvölum og gólfhita. Bílastæði eru á baklóð. Hér er um að 
ræða glæsilegar miðbæjaríbúðir á eftirsóttum stað.

STRANDGATA 31-33

DÆMI:

Sölumenn Stakfells veiti allar upplýsingar, hringið og bókið tíma fyrir skoðun.
Allar nánari upplýsingar í síma: 535-1000 

Stúdíóíbúð á 2.hæð , 47.2 m2

2ja herbergja íbúð á 3.hæð, 65.3 m2

29.5M

40.9M

51.9M

57.9M

3ja herbergja íbúð á 2.hæð, 85.0 m2

3ja herbergja íbúð á 4.hæð (penthouse)

 

 

 

 
JÓHANNA 
ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166
johanna@stakfell.is

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663 2508
olafur@stakfell.is

EDWIN 
ÁRNASON
löggiltur fasteignasali
edwin@stakfell.is
GSM 893 2121
edwin@stakfell.is

SÖLUSÝNING Í DAG LAUGARDAGINN 
20. MAÍ MILLI KL. 13-15

NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR



Sala fasteigna frá

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

Einbýlishús óskast til leigu
Traustir aðilar hafa beðið okkur að útvega  

200 – 300 fm einbýlishús til leigu. 

Í húsinu þurfa að vera tvö baðherbergi. 

Leigutakar óska eftir 3ja ára leigusamningi  
frá og með 1. júlí n.k.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson löggiltur 
fasteignasali, sverrir@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

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

Sími: 420-4050
es@es.is

Hafnargata 50
230 Reykjanesbær

M. Sævar Pétursson M.sc
Lögg. fasteigna- og sjkipasali

Nú býðst tækifæri til að 
kaupa fallegt 286,1 fm 
hús á frábærum stað 
í Reykjanesbæ, ásamt 
rekstri gistiheimilis. 
Í húsinu er í dag 
rekin heimagisting með 
endurnýjuðu rekstrar-
leyfi, sem gildir út árið 
2020. Heimagistingin er 
skráð hjá booking.com undir nafninu White House B&B og hefur 
fengið frábærar umsagnir og er með einkunnina 9,8. Miklar bókanir 
liggja fyrir.
Í húsinu eru 7 svefnherbergi (6 á efri hæð og 1 á neðri hæð), öll 
með flatskjá, 4 baðherbergi (3 á efri hæð og 1 á neðri hæð), öll með 
sturtu, ásamt eldhúsi, þvottahúsi, stofu og borðstofu, og setustofu. 
Þar að auki hefur bílskúrinn verið innréttaður sem íbúð með einu 
svefnherbergi og stofu, og sérinngangi.
Bílaplan og stéttar eru stimplaðar og með hitalögn. Lóðin er snyrti-
leg og vel hirt og 7 fm útiskúr með rafmagni er á baklóð hússins.
Neysluvatnslagnir voru fóðraðar árið 2010, forhitari er á miðstöðva-
kerfi. Húsið er allt nýlega málað að innan, og flestar innihurðar eru 
nýjar. Þak er nýmálað.
Allt innbú (fyrir utan persónulega muni) getur fylgt með í kaupunum.

Falleg eign sem býður upp á mikla möguleika.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Hafnargötu 50 í 
Reykjanesbæ, og í síma 420-4050.

TÆKIFÆRI
Fallegt hús með rekstri gistiheimilis

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

Einstakt
tækifæri!
Til sölu Veitingastaðurinn  
Meitillinn í Þorlákshöfn.  Einstakt 
tækifæri til að eignast fallegan 
veitingastað á besta stað í bænum.  
Staðurinn er vel tækjum búinn 
og hlýlega innréttaður í öruggu 
langtíma leiguhúsnæði.  Góð 
viðskiptavild og miklir möguleikar 
með aukinni umferð ferðamanna 
á svæðið í ört vaxandi bæjarfélagi. 
Tilboð óskast.

Alla nánari upplýsingar veittar 
hjá Fasteignasölu Suðurlands.

NÚ ER GÓÐUR TÍMI  
TIL AÐ SELJA FASTEIGNINA !
 - Frí ráðgjöf og verðmat fyrir sölu eða leigu - 

- Hagstæð söluþóknun og ég sýni - 
- Reynsla mín er okkar hagur - 

Eggert Ólafsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
s. 893 1819 
eggert@fasteignasalan.is

Pantaðu tíma í síma: 

893 1819
Ég kann að meta  
fasteignina þína !

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísl



NÝTT  -  Opið hús í Blásölum 14 í Kópavogi (efri sérhæð) 
Mánudaginn 22. maí milli kl 17:15 og 17:45  
112,4  ferm  | hæð  |  49.500.000 |  uppl veitir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Kópavogsbraut 106 í Kópavogi 
Mánudaginn 22. maí milli kl 17:30 og 18:00 
171,4 ferm  |  einbýli  |  verð 67.900.000  | uppl veitir Þorsteinn 

NÝTT  -  Eskivellir 5 (íb 301) í Hafnarfirði 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
115,6 ferm  |  4ra herb | verð 44.900.000  |  uppl veitir Þórey 

NÝTT  -  Opið hús í Arnarási 6 í Garðbæ (sérinng og bílsk) 
Þriðjudaginn 22. maí milli kl 20:00 og 20:30  
155,9 ferm  |  4ra herb |  verð 59.900.000  |  uppl veitir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús í Vættaborgum 27 í Reykjavík 
Mánudaginn 22. maí milli kl 20:00 og 20:30  
256,4 ferm  |  3ja íb einb |  verð 99.800.000 |  uppl veitir Þórey  

Blikanes 16 á Arnarnesi í Garðabæ  (fimm svefnherb) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 696 0226 / thorsteinn@smarinn.is 
266,9 ferm  |  einb |  TILBOÐ  | uppl veitir Þorsteinn 

NÝTT  -  Bjarkavellir 1B (íb 404) í Hafnarfirði 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is  
69,9 ferm | 3ja - 4ra herb | verð 34.900.000  | uppl veitir Þórey 

NÝTT  -  Haukanes 19 í Garðabæ (með stórum bílskúr) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
270,8 ferm  |  einbýli  |  TILBOÐ  |  uppl veitir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Hrefnugötu 2 í Reykjavík 
Sunnudaginn 21. maí milli kl 17:00 og 17:30  
141,7 ferm  |  hæð og ris |  verð 69.900.000  | uppl veitir Þórey  

SUMARHÚS  -  Snorrastaðir í Bláskógabyggð 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 663 2300 / thorey@smarinn.is 
110 ferm  |  4ra herb | verð 49.900.000  |  uppl veitir Þórey 

Kleppsvegur 12 í Reykjavík (endurbætt að utan) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
80,7 ferm  | 3ja - 4ra herb  |  38.000.000 |  uppl veitir Andri 

Hrísmóar 13 í Garðabæ (frábært staðsetning og bílskúr) 
Bókið skoðun hjá mér  í síma 690 3111 / andri@smarinn.is  
136,6 ferm  |  4ra herb |  verð 52.700.000  |  uppl veitir Andri 



Bústaðavegur 105
108 Reykjavík
Jarðhæð með sér inngangi

Stærð: 81,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 28.800.000

Verð: 39.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og töluvert  endurnýjaða 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi á þessum eftirsótta stað . Eignin er skráð samkvæmt FMR 81,3 fm2.
Nánri lýsing: Rúmgóð forstofa með flísum á gólfi,Rúmgott og bjart eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu
og opið inn í stofu. Tvo rúmgóð svefniherbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergi.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is eða
Sigrún Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 15:15 til 15:45

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Dalsás 8a
221 Hafnarfjörður
Stórkostlegt útsýni - sérinngangur

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2012

Fasteignamat: 40.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi úr opnum stigagangi á 2. hæð í vönduðu og viðhaldslitlu
fjölbýli. Sérbílastæði í lokaðri bílageysmlu. Stórkostlegt útsýni úr stofu og eldhúsi.
Komið inn í forstofu og þaðan gengið inn í opið rými með stofu, borðstofu og eldhúsi. Norðursvalir út frá
stofu. Gangur liggur inn úr íbúðinni þaðan sem gengið er inn í þvottahús, baðherbergi, 3 rúmgóð
svefnherbergi og út á suðursvalir. Einnig hægt að ganga beint inn í þvottahús af stigagangi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag frá kl. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Jakasel 6
109 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!!

Stærð: 211,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 53.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýli á góðum stað í Reykjavík. Um er að ræða staðsteypt hús við Jakasel 6, eignin
telur alls 211,8fm á tveimur hæðum. Neðri  hæð: forstofa,  innaf forstofunni  er rúmgott  barnaherbergi.  Parket
lagt  hol,  inn  af  holinu  er  gesta  salerni  með flísum á gólfi.  Stofan og borstofan er  björt  og  rúmgóð,  parket  á
gólfum, úr stofunni er útgengi út í  garð. Eldhúsið er með borðkrók. Innaf eldhúsinu er þvottahús. Efri  hæðin
skiptist  í:  Sjónvarpshol  þar  sem  möguleiki  er  að  bæta  við  herbergi.  Baðherbergi  með  baðkari,  sturtu,
upphengdu salerni. Hjónaherbergi með góðum fataskáp, parket á gólfi og útgengi út á snyrtilegar svalir með
fallegu útsýni. 3 barnaherbergi, fataskápur í tveimur herbergjum. Parket á gólfum. Geymslu loft er yfir hluta af
efri hæðinni. Bílskúrinn er sérstæður og telur alls 40fm. Í bílskúrnum er geymslu milliloft. Góðir gluggar eru á
bílskúrnum og bílskúrshurðin er með rafmagns opnun.
Að utan hefur eignin fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Garðurinn er snyrtilegur með timburverönd í bland
við grasblett og annan gróður. Bílaplan er með snjóbræðslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 22 maí kl. 18.00 - 18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Lokastígur 18
101 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 32.500.000

Verð: 45.900.000
Remax Fjörður kynnir: Stórglæsilega mikið endurnýjaða 3ja til 4ja herbergja íbúð á 2 hæð með stórum
nýlegum svölum til suðurs í virkilega fallegu steinhúsi við Lokastíg í Þingholtunum. Sameiginlegur
snyrtilegur garður er við húsið. Eignin er skráð samkvæmt FMR 69,7 fm og þar af sér geymsla í
sameign 4,2 fm2.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is eða Sigrún
Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 14:00 til 14:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

EYRARLÆKUR 10
800 Selfoss
VANDAÐ PARHÚS Á EINNI HÆÐ

Stærð: 166,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2013

Fasteignamat: 33.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.700.000

Vel skipulagt steypt parhús á einni hæð með bílskúr.
- Hátt til lofts
- Stór og björt stofa með eldhúsi
- 3 góð svefnherbergi
- Baðherbergi flísalagt með sturtuklefa
- Bílskúr, 25,5 m²
- ca. 60m² pallur
- VÖNDUÐ EIGN
Einstök eign á Selfossi sem á sér ekki marga jafningja!
Verið  velkomin  í  opið  hús  á  sunnudaginn  milli  16.00  -  17.00  eða  bókið  skoðun  í  síma  666  8  999

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21.MAÍ KL. 16-17

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Skólavörðustígur 33 
101 Reykjavík
Tvær sérhæðir með sérinngangi

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1906

Fasteignamat: 58.300.000

Verð: tilboð

Tvær afar hlýlegar 3ja herbergja sérhæðir í fallegu timburhúsi í hjarta miðborgarinnar. Húsið er nýlegt þar sem
það var endurbyggt eftir bruna sem varð árið 1994. Sérinngangar í íbúðirnar. Eins skipulag og innréttingar í
íbúðunum.
Komið  er  inn  í  lokaða  forstofu  sem  er  með  flísum  á  gólfi  og  þaðan  er  gengið  inn  í  opið  rými  með  stofu,
borðstofu  og  eldhúsi.  Tvö  svefnherbergi  eru  til  staðar  og  er  gluggalaus  geymsla  inn  af  hjónaherbergi.  Á
baðherbergi er stæði og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Gluggi á baðherbergi.
Íbúðirnar  hafa  verið  í  útleigu  til  ferðamanna  og  hafa  fengið  góðar  umsagnir  á  tripadvisor.  Þær  eru  mikið
bókaðar út árið 2017.
Húsgögn og heimilistæki (uppþvottavél, þvottavél og þurrkari) geta fylgt með í kaupunum.
Eignarlóð sem er sameiginleg með næsta húsi (Skólavörðustíg 33a).

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag - laugardag - frá kl. 15:00 - 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Norðurbakki 9c
220 Hafnarfjörður
Glæsilega og rúmgóð íbúð!!

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 48.300.000

Verð: 62.500.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Vel skipulagða, fallega og bjarta 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
lyftuhúsi við Norðurbakka nr. 9c í Hafnarfirði, með eigninni fylgir sér stæði í bílageymslu merkt 01 B40.
Eignin telur alls 145 fm að stærð. Íbúðin sjálf er 131,8 fm að stærð ásamt sér geymslu í kjallara alls
13,2 fm. Tvennar svalir eru á íbúðinni sem snúa í austur og vestur. Auk þess eru þaksvalir í sameign
með frábæru útsýni yfir Hafnarfjörð.
Eignin getur verið laus 15 júlí 2017

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 21 maí kl 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Furuás 22
221 Hafnarfjörður
Flott einbýli, mikið útsýni!!

Stærð: 308,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 79.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 109.000.000

RE/MAX Senter kynnir: Virkilega fallegt og vel staðsett einbýlishús með einstöku útsýni. Allar innréttingar og
skápar sérsmíðað, VOLA blöndunartæki, granít borðplötur, 5 svefnherbergi, ál/tré gluggar. Mikil lofthæð.

Húsið er mjög vel staðsett innst í botnlanga með einstöku og óskertu útsýni.
Að  utan  er  húsið  með  snyrtilegum  stoðveggjum  í  garði  í  bland  við  gras  og  timburverönd.  Gegnið  er  út  úr
eldhúsinu  beint  út  í  garð.  Að  framan  er  bílaplanið  hellulagt  með  snyrtilegum blómakassa.  Snjóbræðsla  er  í
bílaplaninu.
Fallegt hús á vinsælum stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla, leikskóla og fl.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 899-6753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánd. 22.maí kl.19.00-19.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu tvö atvinnubil  sem liggja saman á Álfhellu  13,  221 Hafnarfirði.  Atvinnubil
eru á sitt  hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil  um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur hæðum eða samtals
462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir sig 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar, hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu lagi.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæðum og opið er að hluta á milli atvinnubilanna, auðvelt er hins vegar
að stúka atvinnubilinn niður  aftur.  Á efri  hæð annars  bilsins  er  búið  að setja  upp salerni,  eldhúsaðstöðu og
skrifstofur. Hins vegar er hin efri hæðin opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins vegar að flota þar gólf.

Hringið  eða  hafið  samband til  að  panta  skoðun.  Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson í
síma 661-6056 eða gulli@remax.is. B.A. lögfræði og löggiltur fasteignasali.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti á atvinnuhúsnæði á einni hæð möguleg

661-6056

Norðurbyggð 10
815 Þorlákshöfn
Endaraðhús 

Stærð: 167,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Fasteignamat: 21.700.000

Verð: 33.900.000
Remax Fjörður kynnir Vel skipulagt, fjölskylduvænt og vel staðsett 167,9 endaraðhús á einni hæð.
Íbúðarhlutinn er 125,4 og bílskúr/geymsla 42,5 fm. Stór stofa og 4 svefnherbergi. Gróinn garður. Gróinn
garður. Stutt í grunnskóla og íþróttasvæði Þorlákshafnar.

Allar upplýsingar veitir Ársæll í síma 896-6076 og á netfanginu as@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Ársæll
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

as@remax.is

Opið hús..

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

896-6076

Glitvellir 2
221 Hafnarfjörður
Flott eign með mikilli lofthæð

Stærð: 122,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 36.000.000

Verð: 46.000.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu mjög flotta fjögurra herbergja íbúð með þremur svefnherbergjum á efri hæð
í fjórbýli með mikilli lofthæð, gólfhita, sérinngangi og vönduðum innréttingum ásamt suður-svölum.

Stofa/borðstofa og eldhús í  mjög rúmgóðu og björtu alrými.  Hátt  til  lofts,  flísar  á gólfi.  Eldhús með vandaðri
viðar-innréttingu  og  gert  er  ráð  þar  fyrir  tvöföldum  ísskáp.  Ofn  er  í  vinnuhæð  og  helluborð  með  háf  yfir.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkar,  sturta,  vegghengt  salerni  og  vönduð
baðinnrétting. Geymsluloft er yfir baðherbergi. Þvottahús er innan íbúðar með glugga, vask, tengi og aðstöðu
fyrir þvottavél og þurrkara. Útgengt er frá borðsstofu út á flísalagðar suður-svalir. Hjólageymsla í sameign.
Gólfhiti  er  á  allri  íbúðinni  og  búið  er  að  fræsa  í  gólf  fyrir  snúrum  í  sjónvarp  og  hátalara.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 22. MAÍ KL. 18:00-18:30

661-6056

Ásakór 12
203 Kópavogur
Falleg íbúð m/stæði í bílakjallara

Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 47.500.000

RE/MAX  Senter  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  við  Ásakór  12   í  Kópavogi  með  stórum
suðvestursvölum og stæði í bílageymslu.
Eignin getur verið laus fljótlega.
Íbúðin er 95,3 fm og geymsla 10,1 samtals er eignin 105,4 fm.
Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Íbúðin er mjög rúmgóð og glæsileg, vel hönnuð og með snyrtilegri sameign.
Frábær staðsetning, stutt í leik- og grunnskóla, gólfsvæði, íþróttahús og sundlaug.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Guðrún  sölufulltrúi  í  sima  820-0490  eða  á  netfangið
gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Verið velkomin í opið hús nk. mánudag frá kl. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

820-0490

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnubil 

Stærð: 231,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 29.400.000

Verð: 34.950.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu atvinnubil á Álfhellu 13, 221 Hafnarfirði. Stærð 231,4 fm að stærð á
tveimur hæðum. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur jarðhæðar 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar 115,2 fm.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæð. Á efri hæð er opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins
vegar að flota þar gólf.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti - Atvinnubil á einni hæð

661-6056



Bústaðavegur 105
108 Reykjavík
Jarðhæð með sér inngangi

Stærð: 81,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 28.800.000

Verð: 39.900.000
Remax Fjörður kynnir: Rúmgóða og töluvert  endurnýjaða 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi á þessum eftirsótta stað . Eignin er skráð samkvæmt FMR 81,3 fm2.
Nánri lýsing: Rúmgóð forstofa með flísum á gólfi,Rúmgott og bjart eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu
og opið inn í stofu. Tvo rúmgóð svefniherbergi. Nýlega endurnýjað baðherbergi.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 861-9300 eða pallb@remax.is eða
Sigrún Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 15:15 til 15:45

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

Dalsás 8a
221 Hafnarfjörður
Stórkostlegt útsýni - sérinngangur

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2012

Fasteignamat: 40.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.500.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi úr opnum stigagangi á 2. hæð í vönduðu og viðhaldslitlu
fjölbýli. Sérbílastæði í lokaðri bílageysmlu. Stórkostlegt útsýni úr stofu og eldhúsi.
Komið inn í forstofu og þaðan gengið inn í opið rými með stofu, borðstofu og eldhúsi. Norðursvalir út frá
stofu. Gangur liggur inn úr íbúðinni þaðan sem gengið er inn í þvottahús, baðherbergi, 3 rúmgóð
svefnherbergi og út á suðursvalir. Einnig hægt að ganga beint inn í þvottahús af stigagangi.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag frá kl. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Jakasel 6
109 Reykjavík
Gott fjölskylduhús!!

Stærð: 211,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1968

Fasteignamat: 53.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 79.000.000

Fallegt og vel viðhaldið einbýli á góðum stað í Reykjavík. Um er að ræða staðsteypt hús við Jakasel 6, eignin
telur alls 211,8fm á tveimur hæðum. Neðri  hæð: forstofa,  innaf forstofunni  er rúmgott  barnaherbergi.  Parket
lagt  hol,  inn  af  holinu  er  gesta  salerni  með flísum á gólfi.  Stofan og borstofan er  björt  og  rúmgóð,  parket  á
gólfum, úr stofunni er útgengi út í  garð. Eldhúsið er með borðkrók. Innaf eldhúsinu er þvottahús. Efri  hæðin
skiptist  í:  Sjónvarpshol  þar  sem  möguleiki  er  að  bæta  við  herbergi.  Baðherbergi  með  baðkari,  sturtu,
upphengdu salerni. Hjónaherbergi með góðum fataskáp, parket á gólfi og útgengi út á snyrtilegar svalir með
fallegu útsýni. 3 barnaherbergi, fataskápur í tveimur herbergjum. Parket á gólfum. Geymslu loft er yfir hluta af
efri hæðinni. Bílskúrinn er sérstæður og telur alls 40fm. Í bílskúrnum er geymslu milliloft. Góðir gluggar eru á
bílskúrnum og bílskúrshurðin er með rafmagns opnun.
Að utan hefur eignin fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Garðurinn er snyrtilegur með timburverönd í bland
við grasblett og annan gróður. Bílaplan er með snjóbræðslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánd. 22 maí kl. 18.00 - 18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Lokastígur 18
101 Reykjavík
Glæsileg eign

Stærð: 69,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1926

Fasteignamat: 32.500.000

Verð: 45.900.000
Remax Fjörður kynnir: Stórglæsilega mikið endurnýjaða 3ja til 4ja herbergja íbúð á 2 hæð með stórum
nýlegum svölum til suðurs í virkilega fallegu steinhúsi við Lokastíg í Þingholtunum. Sameiginlegur
snyrtilegur garður er við húsið. Eignin er skráð samkvæmt FMR 69,7 fm og þar af sér geymsla í
sameign 4,2 fm2.
Allar uppls gefur Páll Guðmundsson lögg,fasteignasali í síma 8619300 eða pallb@remax.is eða Sigrún
Einarsdóttir sími 894-2353 eða sein@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Sigrún
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

sein@remax.is

Opið
Hús

sunnudaginn 21 mai 14:00 til 14:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

894 2353

EYRARLÆKUR 10
800 Selfoss
VANDAÐ PARHÚS Á EINNI HÆÐ

Stærð: 166,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2013

Fasteignamat: 33.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.700.000

Vel skipulagt steypt parhús á einni hæð með bílskúr.
- Hátt til lofts
- Stór og björt stofa með eldhúsi
- 3 góð svefnherbergi
- Baðherbergi flísalagt með sturtuklefa
- Bílskúr, 25,5 m²
- ca. 60m² pallur
- VÖNDUÐ EIGN
Einstök eign á Selfossi sem á sér ekki marga jafningja!
Verið  velkomin  í  opið  hús  á  sunnudaginn  milli  16.00  -  17.00  eða  bókið  skoðun  í  síma  666  8  999

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21.MAÍ KL. 16-17

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

666 8 999

Skólavörðustígur 33 
101 Reykjavík
Tvær sérhæðir með sérinngangi

Stærð: 138 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1906

Fasteignamat: 58.300.000

Verð: tilboð

Tvær afar hlýlegar 3ja herbergja sérhæðir í fallegu timburhúsi í hjarta miðborgarinnar. Húsið er nýlegt þar sem
það var endurbyggt eftir bruna sem varð árið 1994. Sérinngangar í íbúðirnar. Eins skipulag og innréttingar í
íbúðunum.
Komið  er  inn  í  lokaða  forstofu  sem  er  með  flísum  á  gólfi  og  þaðan  er  gengið  inn  í  opið  rými  með  stofu,
borðstofu  og  eldhúsi.  Tvö  svefnherbergi  eru  til  staðar  og  er  gluggalaus  geymsla  inn  af  hjónaherbergi.  Á
baðherbergi er stæði og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Gluggi á baðherbergi.
Íbúðirnar  hafa  verið  í  útleigu  til  ferðamanna  og  hafa  fengið  góðar  umsagnir  á  tripadvisor.  Þær  eru  mikið
bókaðar út árið 2017.
Húsgögn og heimilistæki (uppþvottavél, þvottavél og þurrkari) geta fylgt með í kaupunum.
Eignarlóð sem er sameiginleg með næsta húsi (Skólavörðustíg 33a).

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag - laugardag - frá kl. 15:00 - 15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

862 1110

Norðurbakki 9c
220 Hafnarfjörður
Glæsilega og rúmgóð íbúð!!

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2015

Fasteignamat: 48.300.000

Verð: 62.500.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Vel skipulagða, fallega og bjarta 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
lyftuhúsi við Norðurbakka nr. 9c í Hafnarfirði, með eigninni fylgir sér stæði í bílageymslu merkt 01 B40.
Eignin telur alls 145 fm að stærð. Íbúðin sjálf er 131,8 fm að stærð ásamt sér geymslu í kjallara alls
13,2 fm. Tvennar svalir eru á íbúðinni sem snúa í austur og vestur. Auk þess eru þaksvalir í sameign
með frábæru útsýni yfir Hafnarfjörð.
Eignin getur verið laus 15 júlí 2017

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 21 maí kl 16.00-16.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Furuás 22
221 Hafnarfjörður
Flott einbýli, mikið útsýni!!

Stærð: 308,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 79.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 109.000.000

RE/MAX Senter kynnir: Virkilega fallegt og vel staðsett einbýlishús með einstöku útsýni. Allar innréttingar og
skápar sérsmíðað, VOLA blöndunartæki, granít borðplötur, 5 svefnherbergi, ál/tré gluggar. Mikil lofthæð.

Húsið er mjög vel staðsett innst í botnlanga með einstöku og óskertu útsýni.
Að  utan  er  húsið  með  snyrtilegum  stoðveggjum  í  garði  í  bland  við  gras  og  timburverönd.  Gegnið  er  út  úr
eldhúsinu  beint  út  í  garð.  Að  framan  er  bílaplanið  hellulagt  með  snyrtilegum blómakassa.  Snjóbræðsla  er  í
bílaplaninu.
Fallegt hús á vinsælum stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla, leikskóla og fl.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Ástþór Reynir Lögg. fast. í síma 899-6753

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánd. 22.maí kl.19.00-19.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnuhúsnæði

Stærð: 462,8 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.800.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX Senter  kynnir  í  einkasölu tvö atvinnubil  sem liggja saman á Álfhellu  13,  221 Hafnarfirði.  Atvinnubil
eru á sitt  hvoru fastanúmerinu, hvort atvinnubil  um sig er 231,4 fm að stærð á tveimur hæðum eða samtals
462,8 fm. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur hvorrar jarðhæðar fyrir sig 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar, hvor um sig 115,2 fm. Atvinnubilin tvö munu seljast saman í einu lagi.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæðum og opið er að hluta á milli atvinnubilanna, auðvelt er hins vegar
að stúka atvinnubilinn niður  aftur.  Á efri  hæð annars  bilsins  er  búið  að setja  upp salerni,  eldhúsaðstöðu og
skrifstofur. Hins vegar er hin efri hæðin opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins vegar að flota þar gólf.

Hringið  eða  hafið  samband til  að  panta  skoðun.  Allar  nánari  upplýsingar  gefur  Guðlaugur  J.  Guðlaugsson í
síma 661-6056 eða gulli@remax.is. B.A. lögfræði og löggiltur fasteignasali.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti á atvinnuhúsnæði á einni hæð möguleg

661-6056

Norðurbyggð 10
815 Þorlákshöfn
Endaraðhús 

Stærð: 167,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Fasteignamat: 21.700.000

Verð: 33.900.000
Remax Fjörður kynnir Vel skipulagt, fjölskylduvænt og vel staðsett 167,9 endaraðhús á einni hæð.
Íbúðarhlutinn er 125,4 og bílskúr/geymsla 42,5 fm. Stór stofa og 4 svefnherbergi. Gróinn garður. Gróinn
garður. Stutt í grunnskóla og íþróttasvæði Þorlákshafnar.

Allar upplýsingar veitir Ársæll í síma 896-6076 og á netfanginu as@remax.is

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Ársæll
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

pallb@remax.is

as@remax.is

Opið hús..

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

896-6076

Glitvellir 2
221 Hafnarfjörður
Flott eign með mikilli lofthæð

Stærð: 122,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 36.000.000

Verð: 46.000.000

RE/MAX Senter kynnir í einkasölu mjög flotta fjögurra herbergja íbúð með þremur svefnherbergjum á efri hæð
í fjórbýli með mikilli lofthæð, gólfhita, sérinngangi og vönduðum innréttingum ásamt suður-svölum.

Stofa/borðstofa og eldhús í  mjög rúmgóðu og björtu alrými.  Hátt  til  lofts,  flísar  á gólfi.  Eldhús með vandaðri
viðar-innréttingu  og  gert  er  ráð  þar  fyrir  tvöföldum  ísskáp.  Ofn  er  í  vinnuhæð  og  helluborð  með  háf  yfir.
Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkar,  sturta,  vegghengt  salerni  og  vönduð
baðinnrétting. Geymsluloft er yfir baðherbergi. Þvottahús er innan íbúðar með glugga, vask, tengi og aðstöðu
fyrir þvottavél og þurrkara. Útgengt er frá borðsstofu út á flísalagðar suður-svalir. Hjólageymsla í sameign.
Gólfhiti  er  á  allri  íbúðinni  og  búið  er  að  fræsa  í  gólf  fyrir  snúrum  í  sjónvarp  og  hátalara.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD. 22. MAÍ KL. 18:00-18:30

661-6056

Ásakór 12
203 Kópavogur
Falleg íbúð m/stæði í bílakjallara

Stærð: 105,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 47.500.000

RE/MAX  Senter  kynnir  fallega  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  við  Ásakór  12   í  Kópavogi  með  stórum
suðvestursvölum og stæði í bílageymslu.
Eignin getur verið laus fljótlega.
Íbúðin er 95,3 fm og geymsla 10,1 samtals er eignin 105,4 fm.
Sérmerkt stæði í bílageymslu fylgir eigninni.
Íbúðin er mjög rúmgóð og glæsileg, vel hönnuð og með snyrtilegri sameign.
Frábær staðsetning, stutt í leik- og grunnskóla, gólfsvæði, íþróttahús og sundlaug.
Allar  frekari  upplýsingar  um  eignina  veitir  Guðrún  sölufulltrúi  í  sima  820-0490  eða  á  netfangið
gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Verið velkomin í opið hús nk. mánudag frá kl. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

820-0490

Álfhella 13
221 Hafnarfjörður
Atvinnubil 

Stærð: 231,4 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 29.400.000

Verð: 34.950.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu atvinnubil á Álfhellu 13, 221 Hafnarfirði. Stærð 231,4 fm að stærð á
tveimur hæðum. Samkvæmt eignarskipta samningi er grunnflötur jarðhæðar 116,2 fm og grunnflötur
efri hæðar 115,2 fm.

Í dag er starfrækt stálsmiðja á neðri hæð. Á efri hæð er opið rými að hluta til og óinnréttað, búið er hins
vegar að flota þar gólf.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Makaskipti - Atvinnubil á einni hæð

661-6056



Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala. 
Sími: 861-9240

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
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löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Trausti fasteignasala 
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

trausti@trausti.is  
s.546-5050



Skipholti 21, 105 Reykjavík 
 Sími 551 0770 | www.tiskan.is

VIÐ BJÓÐUM ÞIG 
VELKOMIN Í TÍSKUNA, 

SKIPHOLTI 21

Opnunartilboðá völdum 
vörum!

NÝ OG GLÆSILEG 
KVENNFATAVERSLUN



Um 100 fyrirtæki kynna allt það nýjastaKOMDU OG 

UPPLIFÐU!
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Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna

HoppU

kastali

barna
Horn 

krUmma
ís- bíllinn

LaUGarDaLshöLL
Helgina 20. og 21. maí

miðasala á www.midi.is og við inngang miðaverð kr. 1.200 /  Frítt fyrir eldri borgara og 16 ára og yngri (í fylgd fullorðinna)
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ein stærsta vöru- og þjónustusýning sem haldin hefur verið á íslandi fyrir a
lmenning

LaUGarDaGUr 20. Maí 

12:30 - íþróttaálfurinn

14:00 - Bíbí og Björgvin,  
  töfrandi lög ævintýranna

15:00 - einar mikael töframaður

16:00 - Vísinda-Villi

sUnnUDaGUr 21. Maí

12:30 - sirkustrúðurinn Wally

13:30 - Bíbí og Björgvin, 
  töfrandi lög ævintýranna

15:00 - einar mikael töframaður

16:00 - Bollywood-dívur KramhússinsD
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glæsilegirsýningarbásar
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Bílar 
Farartæki

GOTT EINTAK !
Honda CRV Live-Style 07/2013 ek 49 
þ.km sjálfskiptur, hálft leður , góð 
þjónusta, verð 3.9 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.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

MERCEDES-BENZ B 220 CDI 
blueefficiency. Árgerð 2014, ekinn 
53 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.850.000. Rnr.170237.

MERCEDES-BENZ Citan. Árgerð 2016, 
ekinn 17 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.690.000. Rnr.290859.

MERCEDES-BENZ A 170. Árgerð 
2007, ekinn 147 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.090.000. 
Rnr.320713.

MERCEDES-BENZ E 350 bluetec 
4matic cdi (093). Árgerð 2013, ekinn 
192 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.250.000. Rnr.142233.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

100% lÁN -
SKODA Fabia Combi 1.6 Dísel. 
Árgerð 2011, ekinn 131 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 1.290.000. Rnr.135861.

100% lÁN -
BMW X5 3.0i . Árgerð 2006, ekinn 
206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.159301.

100% lÁN -
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 193 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.162478.

100% lÁN -
TOYOTA RAV4. Árgerð 2006, ekinn 
152 Þ.KM, sjálfskiptur 4 gírar. 
TILBOÐ 1.180.000 staðgreitt. 
Rnr.136020.

100% lÁN -
TOYOTA RAV4 4WD. Árgerð 2000, 
ekinn 220 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 490.000. Rnr.159584.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Save the Children á Íslandi

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 4.390.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.

Rnr.280013.

MERCEDES BENZ C 300 h amg look

Verð: 7.990.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 6þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur.

 Rnr.270667.

RENAULT Master.HOBBY 495 ul premium 

Verð: 2.990.000
Árgerð: 2011
Ekinn: 150þ.km.

Dísel

Rnr.270402.

KAWASAKI Stx-15f  4stroke

Verð: 1.390.000
Árgerð: 2008
Ekinn: 51 vinnus.

Bensín
5 gírar

Rnr.270420.

NISSAN Qashqai tekna

Verð: 4.790.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 0þ.km.

Dísel
6 gírar

 Rnr.197611.

HOBBY 545 kmf delux

Verð: 4.790.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.

Rnr.280011.

 

KOMDU OG 
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kaup!
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RENAULT CAPTUR DYNAMIC nýskr. 
07/2016, ekinn 44 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.890.000 kr. 
Raðnr. 288462 á BILO.is

TILBOÐ
PEUGEOT 308 diesel nýskr. 01/2011, 
ekinn 122 Þ.km, dísel, beinskiptur. 
Verð 1.490þkr. TILBOÐSVERÐ 
990.000 kr. 100% lán! Raðnr. 287454 
á BILO.is

AUDI A5 SPORTBACK 2,0TDI 
nýskr.02/2011, ekinn 154 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur, leður ofl. Verð 
3.990.000 kr. Skipti ódýrari. Raðnr. 
255845 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

VOLVO XC90 T8 Plug in hybrid 
Inscription. loftpúðafjöðrun, krókur 
og fl. Árgerð 2017, ekinn 0 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
11.950.000. Rnr.211616. Sá flottasti.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

PORSCHE CAYENNE S 2007 4.8 L Ek. 
112.000. Gylltur með brúnu leðri. 
2 Eigendur. Glæsilegt eintak Verð 
3.950.000 uppl. s. 8643560

Nissan X- trail dísel 4x4 árg 07 
sjálfskiptur ek 124 þús krókur. Verð 
1.790 þús upp. s. 860 4909

ÚTSALA ÚTSALA ÚTSALA !
TOYOTA LANDCR VX 90 Benzín árg 
2002 ek. 169 Þkm, Sjálfsk, leður, 
krókur, ofl ofl, 2 eigendur, 100% 
þjónustu og smurbók, möguleiki 
á 100% láni, tilboðsverð 990 þús. 
GSM 893-9500

Til sölu afskaplega heill og góður 
Benz 300 SD turbo diesel 1979 
ekinn 160.000km. Ryðlaus og 
orginal. Verð: 1,850 m stgr. Uppl: 
899 0410

Ford Expedition ‘07 Einstaklega 
heill og góður bíll. Topp 
viðhald. 1 eigandi 8 manna, m 
hópleyfisskoðun 35 t dekk. Verð 2,3 
m. Áhv tæð milljón. Uppl 899 0410

BMW320 Diesel. árg 2003, ek 330 
þús. Ssk, Frábær bíll, sparneytin og 
flottur. Leður innrétting 17” felgur. 
Skoðaður 2018. Fer fyrir 550 þús 
stgr. Uppl. í s. 897 5012

TækIfærI!!
Veitingabíll Chevy stepvan 30 1993 
vél.6,2 díesel,breytt í veitingabíl 
fyrir 3 árum,innréttaður og allur 
einangraður og klæddur tilbúinn 
í grillpartý eða hvað sem er. 
Útbúinn sem grillbíll, bíllinn er einn 
flottasti sölubíllinn,gasgrill,háfur 
og loftræsting,brauðhitari,stór 
hitaskápur, hitaplata,stál hillur og 
skúffur,3 kælar,sjóðsvél,brendur 
dúkur og ýmislegt fleira.Verð 4,5. 
Magnús 820-5181

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 720 UKFe hjólhýsi 
árg. 2009. Vel með farið, reyklaust, 
alltaf geymt inni yfir veturinn. 
Svefnpláss fyrir 7-8 manns. 
Fortjald fylgir. Gasgrill, kútar o.fl. 
getur fylgt. Tilbúinn fyrir sumarið. 
Verðhugmynd kr. 3,6m. Upplýsingar 
veitir Viðar s. 897-4903

 Hópferðabílar

Uppsmíðaður 40 sæta grindabíll 
mjög góður. Fleiri bílar á www.
snorritravel.is S. 893 4246

 Fellihýsi

 Húsbílar

Til sölu LMC Liberty Fiat húsbíll 
árgerð 2008 með öllu. . Ekinn 32 
þús. km. Ný tímareim. Sex gíra dísel, 
2.3 cc. Tilboð óskast. Uppl. í s. 892 
2207

 Vinnuvélar

NOOTeBOOm LOw LOAder 
véLAvAgN 4 öxLA

Árg 2000 Burðargeta 81T möguleiki 
á 2ja öxla dollyi 113,5t burðargeta 
4x Saf öxlar tvöföld dekk 
,stýribúnaður,Nýjir vökvatjakkar, 
allt nýtt í bremsum, loftkútar og 
loftventlar+ABS ofl endurnýjað 
okspares@simnet.is S6961050

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

Lagersala Innihurðir
   Vandaðar Þýskar innihurðir með körmum.

Þykktir: 10 cm, 12 cm og 14 cm. Hvítar, 
Dekor eik og eikar spónn. Allt á að seljast.

Uppl. í S: 664 - 9471 og 595-1910.  
Til sýnis Skútuvogi 6. Vestri endi.  

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

19019 ehf • S.  893-3393 • Gunnsteinn • www.19019.is  

Club car golfbílar

Til afgreiðslu strax.

M.BENZ 
Sprinter 519 

16+1+1 manna 
VIP Luxury.

Árgerð 2017, ekinn 0 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.700.000. án vsk. Rnr.211453. Webasto, 
Bakkamyndavél, bluetooth, dráttarkrókur, x-enon 
ljós, leðursæti, tveir stórir skjáir í farþegarými, 
ökuriti, aðgreinavari og margt fleira. 
Bílanir eru skoðaðir og klárir í akstur.
Eigum tvo á staðnum.

Fossháls 27/ Dragháls megin • S. 577 4747 •  www.hofdabilar.is

Árgerð 2012, ekinn 98 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur, krókur. 
Verð 3.090.000.  Rnr.182880.

S. 570 5070 • www.toyotakauptuni.is

TOYOTA Rav4 

Save the Children á Íslandi
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 Lyftarar

Vinnulyftur Ehf
Eigum á lager nýjar skæralyftur frá 
SKYJACK og bómulyftur frá Niftylift 
uppl. 7742501 eyvindur@simnet.is 
www.skyjack.is

 Bátar

nÝtt - nÝtt - nÝtt 
hEimaVíkur plötukróka 

nr. 12
Góð reynsla - meiri afli Heimavík 
ehf Heimavik.is sími 892-8655

 Hjólbarðar

nÝju Sailun dEkkin á 
frábæru VErði.

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Garðyrkja

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Málarar
Faglæðir málarar geta bætt við 
sig útiverkefnum. Mikil reynsla 
og fagmennska í fyrirrúmi. Jón og 
Marteinn S. 861 1242

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

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

 Húsaviðhald

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

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

 Nudd

nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar
Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá 
og tímapantanir í s. 844 1596

SpáSíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir
Óska eftir söngkonu og gítarleikara 
á góðum aldri Uppl. á gitarinn@
gitarinn.is

 Rafvirkjun

raflagnir, dyraSímar.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

iCElandiC & EngliSh f. 
forEignErS - EnSka

ÍSLENSKA f. útlendinga I, II, III. ENSKA 
f. Fullorðna & ENGLISH f. Adults 
I,II,III: Byrja/Start: 29/5, 26/6, 22/8, 
11/9, 9/10, 6/11, 4/12: Morgna/
Síðd/Kvölds - Morn/Aftern/Evening. 
4 vikur/weeks x 5 daga/days. 2 - 5 
nem/students - www.iceschool.is 
- ff@icetrans.is - Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

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

Heimilið

 Barnavörur

VagnStykki, kErruStykki 
og SkiptitaSka

Verð frá kr. 99.900. Frír aukahlutapakki 
að verðmæti kr. 27.880 fylgir fyrirfram 
pöntuðum vögnum út maí. Barnið 
Okkar Hlíðasmára 4, 201 Kóp. 
Barnidokkar.is

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Hörku góð klofstígvél. Verð 8.900 
kr Sendum frítt á næsta pósthús. 
Veiðiportið Grandagarði 3 552-9940

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Vantar fullbúna íbúð á 
Höfuðborgarsvæðinu til 
skammtímaleigu. Upp. s 821 5600

 Sumarbústaðir

SumarbúStaðalóð
Til sölu er sumarbústaðalóð á 
frábærum stað í grónu hverfi í landi 
Spóastaða í Biskupstungum. Hverfið 
liggur meðfram og nálægt Brúará, 
lóðin gróin og hverfið er girt af og 
læst hlið með gsm opnun. Heitt og 
kalt vatn komið að lóðamörkum. 
Upplýsingar í síma 858-1105 og 
selborg@simnet.is

 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

bílStjóri óSkaSt
 Hraustur, reyklaus og reglusamur. 

Föst verkefni og vinna á 
sendibílastöð. Hlutastarf einnig 

möguleiki. C.a. 6:30-9:30.  
skutlari@gmail.com

loftorka rEykjaVík
Óskar eftir vönum meiraprófs 

bílstjóra á trailer.
Upplýsingar í síma 565 0875 eða 

892 0525

au pair uSa
Íslensk fjölskylda óskar eftir að 

ráða au pair í heilt ár frá og með 
í haust. 

Umsóknir sendist Jóhönnu á 
joagp@hotmail.com

Óska eftir starfskrafti í garðvinnu, 
húsaviðgerðir og hestaleigu, helst 
með reynslu. Uppl. í síma 616 1569.

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is
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Komdu með gömlu fötin þín, skóna, handklæði, rúmföt, gluggatjöld og aðrar vefnaðarvörur, 

á fatasöfnunarstöðvar Rauða krossins. Allur fatnaður, hvort sem hann er slitinn eða heill, 

nýtist okkur í hjálparstarfi hérlendis sem erlendis. Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  525 7000  |  eimskip.is

GERÐU GAGN
MEÐ GÖMLUM FÖTUM

SÖFNUNARSTÖÐVAR
• Afgreiðslustöðvar Eimskips Flytjanda
• Endurvinnslustöðvar Sorpu
• Fatasöfnunargámar Rauða krossins

FATASÖFNUNARÁTAK
RAUÐA KROSSINS

OG EIMSKIPS



Alþjóðlega myndlistar-
galleríið Hauser & 
Wirth sýnir nú í New 
York verk eftir Dieter 
Roth og son hans 
Björn Roth, en Dieter 

féll frá árið 1998 eftir einstaklega far-
sælan feril. Björn segir að aðdragand-
inn að sýningunni sé að galleríið hafi 
séð um bæði hans verk og dánarbú 
föður hans í mörg ár. „Ég hef sett upp 
sýningar með þeim víða og þegar þeir 
fluttu í haust í hina sögufrægu Dia Art 
Foundation byggingu í Chelsea í New 
York þá báðu þeir mig og syni mína 
um að setja þar upp lítið veitingahús 
og bókabúð sem kallast Roth Bar. Í 
samhengi við það kom upp hugmynd 
um að setja upp stóra Roth-sýningu í 
húsakynnunum.

Við höfum brallað sitthvað þema-
tískt á sýningum í galleríinu síðustu ár 
og í þetta skiptið fannst mér upplagt 
að leggja áherslu á vinnustofuna og 
bókverk. Þegar ég fór að taka saman 
hvað ég vildi hafa þarna þá endaði ég 
með þessa stóru sýningu á þúsund fer-
metrum á tveimur hæðum. Ég flutti 
vinnustofuna okkar, sem ég hafði 
pakkað saman með öllu í Sviss fyrir 

nokkrum árum, og setti hana upp. En 
síðan einnig handrit sem voru unnin 
á vinnustofunni og um þrjú hundruð 
bókverk.“

Mörkin og frelsið
Aðspurður hvort tengingin á milli 
sýningarinnar og barsins þurrki út 
mörk lífs og listar segir Björn að það 
hafi einmitt verið föður hans hug-
leikið. „Það má segja það enda erum 
við búnir að gera marga bari og víða. 
Það hafa líka stundum verið öflugir 
drykkjumenn í fjölskyldunni og barir 
verið áhugamál,“ segir Björn léttur. 
„Barinn er þannig gerður að hann er 
eiginlega skúlptúr þar sem þú getur 
drukkið og reyndar líka borðað inni 
í verkinu. Nært þig andlega og líkam-
lega.“

Björn segir að hann hafi alist upp 
við að þvælast með föður sínum og 
þar hafi þessi samruni lífs og listar allt-
af verið til staðar. „Það var eðlilegt að 
vera alltaf að gera eitthvað sem maður 
getur kallað myndlist en það var ekki 
fyrr en ég var orðinn unglingur að ég 
áttaði mig á því að þetta væri kallað 
myndlist. En það orð eða hugtak var 
aldrei notað. Faðir minn lýsti því 
þannig að hann væri að gramsa á lag-
ernum þegar hann var að fara að mála 
eða eitthvað slíkt. En ég man bara 
ekki til þess að karl faðir minn hafi 
nokkurn tímann sagt orðið list. Hann 

Það var aldrei    
   talað um  
list eða isma
Nýverið var opnuð sýning í New York á 
verkum feðganna Dieters og Björns Roth í 
virtu alþjóðlegu galleríi. Björn setti upp sýn-
inguna ásamt sonum sínum, þriðju kynslóð 
dótagerðarmanna Dieter-ættarinnar.

Björn Roth 
ásamt sonum 
sínum þeim 
Oddi og Einari 
við uppsetningu 
á Roth Bar, 
2016. Mynd/
BjaRni GRíMssOn

Frá Roth Bar, Hauser & Wirth, 22. stræti, new york, eftir Björn Roth, Odd Roth og Einar Roth. Mynd/BjaRni GRíMssOn

talaði sjaldnast um mynd, heldur hlut 
eða þetta stykki og það var oft talað 
um dót. Ég man heldur ekki til þess að 
hann hafi tekið sér orðið ismi í munn 
eða minnst á stíl og það var eitthvað 
sem ég tileinkaði mér að talsverðu 
leyti. Ég komst þó ekki hjá því að 
auka orðaforða minn, þegar ég fór að 
sýna sjálfur og sjá um hans sýningar, 
til þess að eiga við ýmsa fræðinga. Þá 
verður maður að vera skiljanlegur og 
tala þeirra tungumál sem í sjálfu sér 
er ágætt. En það vefst öllum tunga 
um tönn þegar það á að fara að greina 
verk föður míns og það sem ég er að 
gera sem er vissulega undir miklum 
áhrifum frá honum. Sjálfur get ég 
ekki staðsett mig í listinni enda hefur 
enginn baunað því á mig hvar ég er 
staddur í listinni. Það er líka mikið 
frelsi fólgið í því enda kannski ekki 
alltaf þörf á útskýringum á öllu.“

Rusl og þrautseigja
Dieter Roth var þekktur fyrir að vera 
mjög framsækinn myndlistarmaður 
sem er í raun enn að koma viðtak-
endum sínum á óvart. Á sýningunni 
í NY er m.a. verkið Flata ruslið (1975-
1976/1992), en það samanstendur 
af öllum umbúðum, prentefni og 
öðru hversdagslegu rusli úr daglegu 
lífi Dieters og Björns í eitt ár sem er 
flokkað í glæra plastvasa og varðveitt 
í yfir 600 möppum. Verk á borð við 
þetta verður að teljast áratugum á 
undan sinni samtíð. „Já, það var oft 
viðkvæði hjá fólki sem þekkti hann: 

Af hverju ertu að þessu? Hvað ertu að 
gera núna? Og hann sagði gjarnan við 
mig, bíddu bara í tuttugu ár því þessir 
hlutir yfirleitt eldast vel.

En það er eitt við Flata ruslið sem ég 
hef stundum reynt að útskýra og það 
er að faðir minn benti á hvað það er 
gríðarlega mikil vinna sem liggur að 
baki segjum t.d. sígarettupakka. Það 
þurfti að búa til pappírinn í miklu ferli 
og síðan var hönnunin með öllum 
sínum hönnuðum, prentunin með 
öllum sínum sérfræðingum og svo 
framvegis. Þannig að það var gríðar-
lega mikill tími og hugvit hjá mörgum 
sem lá að baki einum svona pakka og 
svo var honum bara hent. Þetta er 
svona ein af útskýringum hans á því 
af hverju hann tók upp á því að safna 
þessu, flokka og skrásetja.

Það er þannig gríðarleg saga sem 
maður flettir í gegnum þegar maður 
skoðar verkið og þó að ruslið sé notað 
og útflatt þá áttar maður sig aðeins á 
abstrakt fegurðinni í þessu þar sem 
þetta liggur í sinni möppu. En það 
var erfitt að safna þessu því það mátti 
engu henda. Það þurfti mikinn aga 
til þess að gera þetta og það var eitt 
af einkennum Dieters. Þessi mikla 
þrautseigja.“

Kynslóðir og uppskera
Synir Björns, Oddur og Einar, unnu 
með honum að því að setja upp veit-
ingahúsið, bókabúðina og sýninguna 
og það gleður Björn að þarna sé komin 
þriðja kynslóð dótagerðarmanna. 

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

„Já, það hefur 
æxlast þannig. 
Ég ýtti þeim ekki 
í þetta, heldur er 
þetta svipað því 
þegar ég fór að 
vinna með föður 
mínum eftir að 
ég var rekinn úr 
Mynd- og hand-
í ð a s kó l a n u m . 
Þegar ég var 
hættur í skól-
anum og kominn 
inn á vinnustofu föður míns þá áttaði 
ég mig á því að ég fengi ekki betri pró-
fessor. Síðan hefur það skeð með syni 
mína líka og það er soldið áhugavert 
af því að þegar afi þeirra var á Íslandi 
var hann mikið að vinna með barna-
börnunum sínum. Þau voru mikið 
hjá honum og það var alltaf farið í 
vinnuna þegar það var farið til afa. 
Það var leikurinn.

Dieter sagði við mig rétt áður en 
hann dó – það eru tveir hlutir sem 
kannski skýra þetta aðeins: „Ef að við 
lítum á þetta sem lestarferð og ef að 
ég hoppa út á næstu stöð, ætlar þú að 
halda áfram?“ Já, að sjálfsögðu, sagði 
ég, því ég kann ekkert annað en að 
vera um borð í þessari lest. Síðan sagði 
hann líka að það mætti líta á þetta 
eins og búgarð þar sem hann hefði 
plægt akurinn og sáð og þá væri það 
ekki slæmt fyrir mig að hlúa að upp-
skerunni og slá. Þannig æxlast þetta 
einhvern veginn.“

Það Þurfti
mikinn
aga til
Þess að 
gera Þetta
og Það 
var eitt 
af ein-
kennum 
Dieters.
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Middlesbrough
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Liverpool
#LIVMID

Everton
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#SWAWBA
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#MUNCRY
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og félögum.
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21:00

KAUPTU STAKAN LEIK: Tryggðu þér 
áskrift á aðeins 

399 kr. á dag
11.990 kr. á mánuði
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Fyrir sléttri öld og einni 
viku, þann þrettánda 
maí árið 1917, átti krafta
verk sér stað í beitarhaga 
hjá smáþorpinu Fátima í 
miðju Portúgal. Þann dag 

birtist guðsmóðirin María þremur 
börnum á aldrinum sjö til tíu ára, 
sem voru að gæta kinda í grennd 
við heimili sitt. Atburðurinn hafði 
djúpstæð áhrif á börnin, einkum 
elstu stúlkuna í hópnum, en miklu 
síðar átti hann eftir að koma róti á 
huga milljóna manna um heim allan. 
Og mögulega var hann fyrirboði um 
annan heimssögulegan viðburð sem 
einnig átti sér stað þann þrettánda 
maí, nánar tiltekið árið 1981.

Áður en lengra er haldið er þó 
rétt að slá þann varnagla að engin 
önnur vitni voru að komu heilagrar 
Maríu til portúgalska smáþorpsins 
en börnin þrjú. Smákrakkar eru 
sjaldnast talin áreiðanlegustu heim
ildirnar um atburði og sjálfsagt 
hefði vitnisburður þeirra ekki verið 
tekinn alvarlega fyrir borgaralegum 
dómstólum. Ótal dæmi eru um fólk 
sem segist hafa fengið guðlegar vitr
anir, en í flestum tilvikum er slíkum 
frásögnum vísað á bug. Kaþólska 
kirkjan viðurkennir þó fáein tilvik 
af þessu tagi, þar á meðal atburðina 
í Portúgal fyrir hundrað árum, og á 
dögunum tilkynnti Frans páfi meira 
að segja að börnin hefðu verið tekin 
í hóp dýrlinga.

Yngri börnin tvö, voru systkini 
sem bæði veiktust illa í inflúensu
f araldrinum mikla árið 1918 og 
létust nokkrum misserum síðar af 
völdum veikindanna. Aðalheim
ildin um fundinn með Maríu mey 
var því þriðja barnið, Lúcia Santos. 
Að hennar sögn birtist María börn
unum í nokkur skipti um nokkurra 
mánaða skeið, yfirleitt á þrettánda 
degi mánaðarins. Lífsreynslan hafði 
þau áhrif á stúlkuna ungu að hún 
ákvað að helga líf sitt guði, lærði að 
lesa og gerðist síðar nunna.

Nýjar upplýsingar
Portúgölsk dagblöð fjölluðu talsvert 
um vitranirnar seinni hluta árs 1917 
og rötuðu þær frásagnir jafnvel í 
erlend stórblöð. Í hugum kirkjunnar 
þjóna í Portúgal var málið þó annað 
og meira en dægurfluga og prestar 
og kennimenn héldu áfram að rann
saka sögu stúlkunnar. Framburður 

hennar var stöðugur og sannfærandi, 
svo að lokum létu háttsettir biskupar 
sannfærast um að ekki mætti útiloka 
að vitnisburðurinn væri sannur.

Bent hefur verið á að saga 
Lúciu Santos eigi sér hliðstæður í 
kaþólskum samfélögum nítjándu 
aldar og byrjun þeirrar tuttugustu, 
þar sem börn báru vitni um guðlegar 
vitranir sínar og hlutu viðurkenn
ingu kirkjunnar. Um miðjan fjórða 
áratuginn, nærri tuttugu árum eftir 
atburðina í Fátima, lét Lúcia undan 
þrýstingi portúgalsks biskups og 
skrásetti sögu sína. Fyrsta frásögn 
hennar birtist á prenti árið 1935 og 
vakti þegar mikla athygli. Næstu árin 
sendi hún frá sér nýjar og nákvæmari 

frásagnir, sem vörpuðu skýrara ljósi 
á fundina með guðsmóðurinni.

Það var fyrst í þriðju útgáfu sög
unnar, sem út kom árið 1941, að 
Lúcia Santos upplýsti að María hefði 
birt henni þrjár spásagnir. Í þeirri 
fyrstu fengu börnin að gægjast inn 
í loga vítis, sem hefði verið hryllileg 
sjón, en sem betur fer hafi fylgt sög
unni að þau væru hólpin og þyrftu 
ekki að óttast slíkar píslir.

Önnur spásögnin var nákvæmari 
og öllu pólitískara eðlis. Þar upplýsti 
María að fyrri heimsstyrjöldinni 
myndi ljúka, en nýtt alheimsstríð 
brjótast út í embættistíð Píusar XI 
páfa ef alþýða manna myndi ekki 
gerast guðræknari og Rússar láta af 
trúvillu sinni – sem talið var vísa í 
kommúnismann og stofnun Sovét
ríkjanna.

Eins og gefur að skilja vöktu þessar 
upplýsingar mikla athygli og töldu 
kaþólskir andstæðingar kommún
isma sig hafa fengið góða sönnun 
fyrir því að stjórnmálastefnan væri 
ekki guði þóknanleg. Úrtölumenn 
töldu hins vegar það draga nokkuð 
úr vægi spádómsins að hann hafi 
fyrst verið birtur eftir að atburðir 
hans rættust. Þá bentu þeir á að 
orðalag spádómsins væri tæplega 
upprunalegt, þar sem Píus XI hefði 
ekki sest á páfastól og tekið sér emb
ættisheiti fyrr en fimm árum eftir að 
María vitraðist börnunum. Þá hefði 
Píus XI látist árið 1938, árið áður en 
Evrópumenn miða við upphaf síðari 
heimsstyrjaldarinnar, þótt vissulega 
hafi hernaður Japana í Kína hafist 
fyrir þann tíma.

Þessi örlitla ónákvæmni varðandi 
valdatíma páfans breytti litlu um 
áhuga almennings. Sérstaka forvitni 
vakti að Lúcia Santos sagði frá tilvist 
þriðju spásagnarinnar, sem ekki 
væri tímabært að upplýsa um að 
sinni. Að ósk portúgalsks biskups lét 
hún þó að lokum til leiðast, skrifaði 

spásögnina niður og lét kirkjunni í 
hendur sem að lokum sendi hana til 
Vatíkansins árið 1957.

Leyndarmál í Vatíkaninu
Í Páfagarði klóruðu menn sér í koll
inum yfir hvað gera skyldi við hina 
dularfullu þriðju spásögn. Skiptar 
skoðanir voru meðal sérfræðinga 
kirkjunnar, þar sem sumir vildu gera 
sem minnst úr vitrunum af þessu tagi 
og töldu þær fremur liggja á sviði dul
speki en góðrar og gildrar guðfræði. 
Nokkrir háttsettir kennimenn fengu 
að kynna sér efni spásagnarinnar, 
þar á meðal kardinálinn Joseph 
Ratzinger, sem síðar varð Benedikt 
XVI. Niðurstaða þeirra varð sú að 
ekki væri skynsamlegt að upplýsa 
um efni hennar og var yfirlýsing þess 
efnis gefin út árið 1960.

Eins og vænta mátti varð leyndar
hjúpurinn aðeins til þess að æsa 
upp forvitni fólks. Hvers kyns sam
særiskenningar tóku að skjóta upp 
kollinum varðandi það hvaða safa
ríka leyndarmál spásögnin hefði að 
geyma. Hölluðust ýmsir að því að 
hún fæli í sér upplýsingar um siðspill
ingu innan kirkjunnar, sem teygði sig 
allt til æðstu embættismanna hennar 
og það væri skýringin á tregðu Páfa
garðs til að birta skjalið. Aðrir töldu 
að heilög María hefði með spásögn 
sinni upplýst um heimsendi sem væri 
í nánd, en kirkjuyfirvöld þyrðu ekki 
að segja frá því.

Meðal þeirra sem þráðu að fá að 
vita efni þriðju spásagnarinnar var 
ástralskur maður, Laurence James 
Downey að nafni. Þann annan maí 
1981 rændi hann farþegaþotu írska 
flugfélagsins Air Lingus með því að 
hella yfir sig bensíni, ryðjast inn í 
stjórnklefann og hóta að kveikja í 
sér. Krafa hans var sú að vélinni yrði 
flogið til Íran og gíslarnir yrðu ekki 
látnir lausir fyrr en páfinn upplýsti 
um efni spádómsins. Þessi óvenju

lega rannsóknaraðferð reyndist 
árangurslaus og ræninginn var 
yfirbugaður á frönskum flugvelli. 
Jóhannes Páll páfi II lét ekki undan 
hótunum ástralska flugræningjans, 
en fáeinum dögum síðar – nánar 
tiltekið þann þrettánda maí 1981 
– gerðust afdrifaríkir atburðir sem 
honum tengdust og áttu eftir að hafa 
mikil áhrif á þessa sögu. Þann dag var 
páfa sýnt banatilræði, þegar tyrk
neskur hægriöfgamaður skaut hann 
með fjórum byssukúlum á Péturs
torginu í Róm. Páfi lifði af árásina og 
vakti mikla athygli þegar hann fyrir
gaf árásarmanni sínum og átti síðar 
eftir að hitta hann á fundi.

Árið 2000 lýsti Jóhannes Páll II því 
yfir að þriðja spásögnin frá Fátima 
hefði þegar ræst, með morðtilræð
inu árið 1981. Í tengslum við það 
birti Vatíkanið textann í heild sinni, 
sem var heldur ruglingslega orðuð 
sýn um fallna borg, þar sem páfinn 
sjálfur væri myrtur af hópi her
manna með byssukúlum og örvum.

Óhætt er að segja að opinberun 
þessi hafi valdið mörgum von
brigðum, þar sem búist hafði verið 
við safaríkari spádómi. Sumir áhuga
menn um samsæriskenningar voru 
snöggir að hafna tilkynningu Páfa
garðs sem fölsun og tilraun til að fela 
eitthvert stórkostlegt leyndarmál. 
Aðrir féllust á að texti spásagnarinn
ar væri réttur en höfnuðu túlkuninni. 
Bent var á að spásögn Maríu gerði ráð 
fyrir að leiðtogi kaþólsku kirkjunnar 
væri drepinn í Róm, en Jóhannes Páll 
II hefði jú einungis særst í tilræðinu. 
Því kæmi aðeins tvennt til greina: að 
spádómurinn hefði ekki enn komið 
fram eða að hann vísaði til annarra 
atburða, nánar tiltekið til dauða 
Jóhannesar Páls I á árinu 1978 eftir 
aðeins 33 daga í embætti. Hafa lengi 
verið uppi sögur um að andlát hans 
hafi borið að með óeðlilegum hætti, 
en það er önnur saga.

Kraftaverkið og 
        spádómurinn

Atburðurinn hafði djúpstæð áhrif á börnin, einkum elstu stúlkuna í hópnum, en miklu síðar átti hann eftir að koma róti á huga milljóna manna um heim allan. 

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um heimsókn að 
handan

Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til Starfsmenntunarsjóðs 

ungra kvenna fyrir skólaárið 2017-2018. 

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum konum, 
sem ekki eiga kost á námslánum, til að afla sér aukinnar menntunar.
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu bandalagsins, www.bkr.is.

Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kvenna í Reykjavík, 
Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar „Námsstyrkir“ eða í tölvupósti á 
bandalagkvennarvk@gmail.com.

Umsóknarfrestur er til 19. júní.
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Sportdagar

utilif. is

KRINGLUNNI SMÁRALIND/

af öllum sportvörum
18. - 21. maí

Sérfræðingar frá Nike,
Under Armour, Speedo o.fl.
veita ráðgjöf í Útilíf Kringlunni,
á laugardag milli kl. 13 og 16.

25%
afsláttur

*Gildir ekki af útivistarvörum og -fatnaði. Gildir ekki með öðrum tilboðum.

*



Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,
Hrafnhildur Stella 

Eyjólfsdóttir
áður Grettisgötu 12, Reykjavík,

lést 9. maí. Útförin hefur farið fram  
         í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Guðmunda Margrét Sigurðardóttir
Eyjólfur Júlíus Sigurðsson Margrét Hjálmarsdóttir
Hulda Guðbjörg Halldórsdóttir Magnús Guðmundsson
Hjördís Rósa Halldórsdóttir Jón Atli Brynjólfsson

og ömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegs föður, 
tengdaföður, afa og bróður,

Torfa Geirmundssonar
hárskera, 

Hárhorninu við Hlemm.                           
Ingvi Reynir Berndsen Helga Hjaltadóttir
Mikael Torfason    Elma Stefanía Ágústsdóttir  
Lilja Torfadóttir            Guðbjörg Árnadóttir                    
Knútur Rafn Ármann Helena Hermundardóttir
Bashir Geirmundsson                   Gemma Crockford   
Tryggvi Geir Torfason   

barnabörn og systkini.

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna
Útfarar- og lögfræðiþjónusta

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

Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

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

Bartónar voru stofnaðir fyrir 
sjö árum. Þá áttu Bartónar 
að vera lítið skemmtiat-
riði fyrir sumarhátíð á 
Kaffibarnum. Það voru 
rifnir fram fjórtán strákar 

og fundinn kórstjóri, sem var ég, og var 
valinn þar sem ég sat þarna út í horni 
bara – og svo sjö árum seinna þá erum 
við orðnir fjörutíu manna alvöru karla-
kór,“ segir Jón Svavar Jósefsson, kór-
stjóri Bartóna – karlakórs Kaffibarsins. 

Kórinn er nú á leiðinni til London 
og mun af því tilefni halda tónleika á 
þriðjudaginn sem nefnast Brimlending 
Bartóna og er tilgangurinn bæði að afla 
fjár fyrir ferðina og kveðja land og þjóð 
fyrir þessa svaðilför.

„Í gegnum árin hefur okkur vaxið 
fiskur um hrygg og við höfum starfað 
með ýmsum tónlistarmönnum – og það 
er kannski lendingin af hverju við erum 
að fara til London. 

Ástæðan er sú að það er hljómsveit 
sem er frá London sem heitir The 
Throws og hefur spilað dálítið hérna á 
Íslandi, þeirra aðal sprauta heitir Mike 
Lindsey, og við erum að fara að syngja 
með The Throws á bæði tónleikahátíð 
og tónleikum úti í London. 

Við erum líka að fara að syngja á 
nokkrum börum í Austur-London, 

til dæmis bar sem Íslendingur, vinur 
okkar, á og heitir Helgi’s.

Við erum að fara í fimm daga tón-
leikaferð sem er svolítið skemmtilegt 
því að þetta er barkór, sem er að fara 
að syngja á börum annars staðar. Þetta 
er pínu óhefðbundinn tónleikastaður 
fyrir kóra – en fólk tekur þessu alltaf vel. 
Við erum líka svalir gaurar. 

Það verður mjög gott prógramm hjá 
okkur – þetta verða sex tónleikar og við 
syngjum í sendiráðinu líka. Það hefur 

staðið lengi til að fara út og svo höfum 
við náð að safna nógu stórum kórsjóði 
núna til að splæsa flugi og gistingu á 
strákana. Við erum að fara 35 út, sem 
eru ansi góðar heimtur.“

Hvernig verða tónleikarnir ykkar á 
þriðjudaginn? „Þeir eru lokahnykkur-
inn til að dæmið gangi upp og svo er 
þetta líka til að æfa prógrammið sem 
við keyrum úti endanlega, þá fáum við 
smá reynslu og viðbrögð við því. 

Þetta fer fram á þriðjudagskvöldið 
23. maí í Gamla bíói. Þar verður frekar 
létt stemming – við búum til smá bar-
stemmingu þar, þetta verður ekki bara 
áhorfendapallarnir heldur verður sitj-
andi stemming við borð og fólkið getur 
keypt sér kaffi – eða eitthvað sterkara, 
ef það vill. 

Partur af þessu er náttúrulega sá að 
kynningar á milli laga eru oft dálítið 
hnyttnar, þótt ég segi sjálfur frá og 
sérstaklega ef þær eru á erlendum 
tungumálum. Ég er svona misgóður 
í tungumálum: ég er mjög góður 
íslenskumaður en ég get ekki sagt það 
sama um enskuna – þá verður þetta oft 
pínulítið öðruvísi skemmtiatriði að tala 
lélega ensku og kynna atriði,“ segir Jón 
Svavar að lokum. 

Miða á tónleikana má nálgast á  
miði.is.  stefanthor@frettabladid.is

Skemmtiatriði á barnum 
vindur ærlega upp á sig
Bartónar er karlakór Kaffibarsins og hefur hann verið starfandi nú í sjö ár. Kórinn byrjaði 
upphaflega sem fjórtán manna skemmtiatriði en meðlimir eru nú orðnir fjörutíu. Kórinn 
stefnir í tónleikaferð til London í lok mánaðar þar sem hann mun syngja á sex tónleikum.

Karlakórinn Bartónar flýgur til London þar sem þeir munu meðal annars syngja á nokkrum börum þar í borg. Mynd/Jón Svavar

Við erum að fara í fimm 
daga tónleikaferð sem 

er svolítið skemmtilegt því að 
þetta er barkór, sem er að fara að 
syngja á börum annars staðar. 
Þetta er pínu óhefðbundinn 
tónleikastaður fyrir kóra – en 
fólk tekur þessu alltaf vel. Við 
erum líka svalir gaurar. 
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7 VERSLANIR UM LAND ALLT

TILBOÐ

FULLT VERÐ 44.995

29.995

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

WHIRLPOOL DAGAR
ÖLL WHIRLPOOL HEIMILISTÆKI 
MEÐ ALLT AÐ 60% AFSLÆTTI

Whirlpool AKP457IX
Actual Line Multifunction 8 
blástursofn með klukku og 65L 
ofnrými. Niðurfellanlegt grill sem 
auðveldar þrif og tvöfalt gler í 
hurð. Orkuflokkur A. Stál.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 94.995

79.995

Whirlpool WUO3T321X
14 manna uppþvottavél með 10 þvotta-
kerfum og sótthreinsikerfi. 6th sense með 
gufuþvotti sem nemur óhreinindi í vatninu. 
LCD skjár sýnir þvottatíma. Þvottahæfni A. 
Orkuflokkur A++. Þurrkgeta A. 41 dB. Stál.

40%

TILBOÐ

FULLT VERÐ 64.995

39.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 59.995

49.995

38%
Whirlpool ACM804NE
4 spansuðu hellur með snertitökkum. 
Tímastilling og booster á öllum 
hellum. Stilling til að láta suðu koma 
upp og lækka ásamt barnalæsingu 
og glerkanti. 60 cm. 

Whirlpool WHM2511
251 lítra frystikista með körfu. 
Hraðfrysting og ljós í kistunni. 
2 hjól og 2 fætur, lás og ECO 
stilling. Orkuflokkur A+. 42dB. Hvít.

ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR - UPPÞVOTTAVÉLAR - ÖRBYLGJUOFNAR - OFNAR
HELLUBORÐ - GUFUGLEYPAR - KÆLISKÁPAR - FRYSTISKÁPAR - FRYSTIKISTUR

16%

ER HAFINN

NÝSKÖPUNAR
TÍMI

Í ÞVOTTATÆKNI

TILBOÐ

FULLT VERÐ 179.995

129.995

Whirlpool FSCR12440C
1400 snúninga og 12 kg þvottavél með 
stafrænu kerfisvali og 6th sense. Hægt að 
fylgjast með og stýra kerfum í gegnum app. 
Íslenskt stjórnborð. Lífstíðarábyrgð á mótor. 
Orkuflokkur A+++.

Íslenskt 
skjáborð og 
leiðarvísir.

Lífstíðar 

ábyrgð 

á mótor

27%16%

LÝKUR 
Í DAG!



Elskuleg móðir okkar og amma,
Jensína Sigurgeirsdóttir 

(Jenný)

Berjahlíð 1, Hafnarfirði,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Ísafold 

þann 8. maí sl.  Útförin hefur farið fram  
í kyrrþey að ósk hinar látnu.

Róbert Örn Ásmundsson 
Viðar Þór Ásmundsson

Guðrún Telma Ásmundsdóttir
og barnabörn. 

Okkar ástkæri, 
Gunnar Eiríksson 

Grjóti, Þverárhlíð,
andaðist í Brákarhlíð, Borgarnesi, 

miðvikudaginn 17. maí. Hann verður 
jarðsunginn frá Borgarneskirkju, 

laugardaginn 27. maí, kl. 14.00.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð 
Brákarhlíðar, Borgarnesi – sjá heimasíðu: www.brakarhlið.is. 

Guðjón B. Karlsson og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,
Hrönn Jónsdóttir

Hjallabraut 33, 
Hafnarfirði,

lést á líknardeildinni í Kópavogi 11. maí.
Sálumessa verður sungin frá Kristskirkju, 

Landakoti þriðjudaginn 23. maí kl. 13.00.

Jóna Pálína Grímsdóttir Karl Rútsson
Magnús Sveinn Grímsson Chaweewan Tumporu

og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

Elías Arason 
frá Valstrýtu í Fljótshlíð, 

til heimilis á Hrafnistu í Hafnarfirði, 
áður Hellisgötu 19,

 lést 17. maí og verður jarðsunginn  
frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 23. maí kl. 11.

Guðný S. Elíasdóttir Guðmundur Grétar Bjarnason
Sigurður Ari Elíasson Sigríður Ágústsdóttir
Erna Björk Elíasdóttir Gissur Skarphéðinsson
barnabörn, langafabörn, langalangafabörn.

Móðir okkar,
Sigríður Ingimundardóttir

lést föstudaginn 12. maí. 
Jarðarförin fór fram í kyrrþey.

Fyrir hönd fjölskyldna okkar,

Inga Arndís Ólafsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir

Tryggvi Ólafsson
Auður A. Ólafsdóttir

Hildur Ólafsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Margrét Rakel Tómasdóttir 
lést á hjúkrunarheimilinu Grund 

þriðjudaginn 16. maí. Útför hennar  
fer fram frá Neskirkju  

föstudaginn 26. maí kl. 13.

Már Guðmundsson Elsa S. Þorkelsdóttir
Snorri Guðmundsson Ingibjörg Geirsdóttir
Magnús Tumi Guðmundsson Anna G. Líndal
Elísabet Vala Guðmundsdóttir Sigurður Þór Baldvinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona,  
móðir og tengdamóðir,

 Arnfríður Hansdóttir Wium
lést á líknardeild Landspítalans 

föstudaginn 12. maí. Útför hennar  
fer fram frá Áskirkju þriðjudaginn  

                           23. maí klukkan 13. 

 Stefán Rúnar Jónsson Ingi Hrafn Stefánsson
Jóna Bára Stefánsdóttir Antonio Fulignoli

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Steinþór Þorvaldsson
skipstjóri, 
Árnastíg 1, 
Grindavík,

lést á líknardeild Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja miðvikudaginn 17. maí. Útförin fer fram frá 
Grindavíkurkirkju þriðjudaginn 23. maí klukkan 13.00.

Pétur Ásgeir Steinþórsson Guðrún Jóhanna Þorbjarnardóttir 
Sigrún Steinþórsdóttir Hommerding 
Hafsteinn Már Kristinsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir og afi,
Gunnar Rafn Guðmundsson

vélsmiður frá Patreksfirði, 
Hálsaseli 37, Reykjavík,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 
10. maí. Útförin fer fram í Áskirkju 
miðvikudaginn 24. maí kl. 15.00.

Guðrún Jónsdóttir
Jóhanna Gunnarsdóttir

Jón Gunnarsson
barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Bjarnason
rafvirkjameistari, 

Klapparstíg 5a,
lést að Hrafnistu 11. maí.   

Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
miðvikudaginn 24. maí kl. 13.00.

Brynhildur Bjarnarson
Sturla R. Guðmundsson Eyrún Ísfold Gísladóttir
Ingibjörg Guðmundsdóttir Bergþór Guðjónsson
Elín Guðmundsdóttir Páll Þormar
Hafsteinn Guðmundsson Soffía Káradóttir
Jón Bjarni Guðmundsson Brynhildur Pétursdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Elín Friðriksdóttir 
hússtjórnarkennari á Laugum, 

Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu,
lést á Sunnuhlíð í Kópavogi 15. maí. 

Útförin fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi 
miðvikudaginn 24. maí kl. 15.00.

Ágúst Óskarsson  Helga Sigurðardóttir
Hermann Óskarsson  Karín M. Sveinbjörnsdóttir
Knútur Óskarsson  Guðný Jónsdóttir
Una María Óskarsdóttir  Helgi Birgisson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir, amma, 

langamma og langalangamma, 
Guðný Kristjánsdóttir 

frá Glaumbæ,
 er lést þann 15. maí síðastliðinn, 

verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju  
                                            þriðjudaginn 23. maí kl. 13.30.

Brynjar Axelsson 
Kristín Brynjarsdóttir
Jón Kristján Brynjarsson
Lilja Brynjarsdóttir Helgi Erlendsson
Valþór Brynjarsson Valdís Lilja Stefánsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Sigurjóns Friðrikssonar
fyrrverandi bónda, Ytri-Hlíð, 

Vopnafirði.
Sérstakar þakkir fyrir frábæra umönnun 

færum við Baldri H. Friðrikssyni, yfirlækni HSA á 
Vopnafirði, starfsfólki lyflækningadeildar SAK og 

starfsfólki hjúkrunarheimilisins Sundabúðar.

Friðrik Sigurjónsson
Emil Sigurjónsson Aðalheiður S. Steingrímsdóttir
Hörður Sigurjónsson Petra Jörgensdóttir
Þórný Sigurjónsdóttir
Erla Sigurjónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Forsíðufrétt Fréttablaðsins fyrir 10 
árum, eða 20. maí árið 2007 var um 
banaslys í Reynisfjöru þegar banda-
rísk kona lét þar lífið. Brimalda hreif 
hana með sér úr fjörunni vestan við 
Reynisfjall við Vík í Mýrdal. Konan var 
74 ára og í hópi bandarískra ferða-
manna. Þótti það mikið mildi að dóttir 
konunnar sem stóð við hlið hennar 
hafi komist undan.

Þegar neyðarkall barst var allt tiltækt 
lið kallað út auk þyrlu Landhelgis-
gæslunnar. Tók það um klukkustund 
að finna konuna. Hún hafði verið hér 
á landi í ferð með Kynnisferðum og 
var á leið til Bandaríkjanna nokkrum 
dögum síðar. Fulltrúar frá bandaríska 
sendiráðinu tóku á móti ferðafélögum 
konunnar þegar þeir komu til hótels 
síns í Reykjavík og veittu áfallahjálp.

Engin aðvörunarskilti voru þá í fjör-
unni en búið var að taka ákvörðun um 
að setja slíkt upp. Töluvert var skrifað 
um málið áfram enda ekki algengt að 
erlendir ferðamenn létust hér á landi á 
þessum tíma.

Þ etta  g e r ð i st  2 0 .  m a í  2 0 0 7

10 ár frá banaslysi við ReynisfjöruMerkisatburðir
1818 Siglufjörður er löggiltur verslunarstaður og fær kaup-
staðarréttindi einni öld síðar.

1840 Kristján konungur heitir því að fulltrúaþing skuli 
endurreist á Íslandi.

1922 Vinna við Flóaáveituna hefst. Þetta eru mestu 
áveituframkvæmdir hérlendis.

1944 Þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnun hefst, 
en hún stendur í fjóra daga. Kjörsókn er 98,4%, sem mun 
vera einsdæmi í lýðræðisríki.

1966 Gengið er í fyrsta á land á Jólni við Surtsey. Eyjan er 
35 metra há en hún hverfur næsta vetur.

1979 Íslenskt mál, þáttur Gísla Jónssonar, birtist í fyrsta 
sinn í Morgunblaðinu.

1986 Sex af forráðamönnum Hafskips hf. eru hand-
teknir og úrskurðaðir í gæsluvarðhald meðan verið er að 
rannsaka meint brot þeirra. Fimm árum síðar eru flestir 
þeirra sýknaðir.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gildir til og með 21. maí eða meðan birgðir endast

GOTT Á GRILLIÐ Í BÓNUS

Stjörnunaut Smass Hamborgarar
2x100 g

398
kr. 2x100 g

ÍSLENSKT
Nautakjöt

Stærri og endurbætt 
verslun í  

Kauptúni Garðabæ

Pepsi og Pepsi Max 
Kippa, 4x2 lítrar

698
kr. 4x2 l

4x2L

Klaki Kolsýrt Vatn
4x2 l, 3 teg.

498
kr. 4x2 l

4x2L

ES Orkudrykkur
250 ml, 3 teg.

59
kr. 250 ml

ORKUDRYKKUR
Líka til sykurlaus

Coca Cola Zero
6 x 330 ml dósir

414
kr. pk.

Aðeins

69kr.
dósin

Aðeins

69kr.
dósin

Gevalia Kaffi
500 g

498
kr. 500 g

Íslandsnaut T-Bone steik 
Ungnautakjöt

3.598
kr. kg

Myllu Möndlukaka
420 g 

398
kr. 420 g

Aðgangurókeypis

SS Lambalæri 
Kryddlegin, 2 teg.

1.398
kr. kg

ÍSLENSKT
Lambakjöt

Prince Polo XXL 5+1
6 x 50 g í pakka

398
kr. pk.

Aðeins

66kr.
stykkið

Coca Cola
6 x 330 ml dósir

414
kr. pk.
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Krossgáta  Þrautir

Vegleg Verðlaun

lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum 
er raðað rétt saman birtist nokkuð sem greinir okkur 
mennina frá flestum skepnum öðrum (11). Sendið 
lausnarorðið í síðasta lagi 25. maí næstkomandi á kross-
gata@fretta bladid.is merkt „20. maí“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafinn 
í þetta skipti eintak af bókinni Óþelló  
eftir William shakespeare frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var laufey 
Magnúsdóttir, reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
u l l a r t r e f i l l

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,  
tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
-
-
ÁKDG1054
KD8752

Vestur
G86
D987543
6
Á10

Austur
KD952
ÁG102
987
4

Suður
Á10743
K6
32
G963

MIKIÐ SKIPTINGARSPIL
Rosalega mikil skiptingarspil eru, eðli málsins samkvæmt, mjög sjaldgæf. Hönd norðurs er 
líkleg til að koma aðeins einu sinni fyrir á ævinni, þó að viðkomandi spili mikið. Hún kom þó 
fyrir í vorsveitakeppni Bridgefélags Reykjavíkur á dögunum. Vestur var gjafari og allir á hættu:

Spilið var spilað á 8 borðum. Eins og 
búast mátti við voru lokasamningarnir 
fjörugir. Einn norðurspilaranna var í 7 

 redobluðum og einn var í 7  dobl-
uðum. Tveir spiluðu 7  doblaða og 
þær alslemmur gátu að sjálfsögðu ekki 
unnist. Þrír voru í 6  og tveir fengu að 
standa það spil en eitt AV par hnekkti 
þeim samningi með laufstungu (Sól-
veig Jakobsdóttir og Ingibjörg Guð-
mundsdóttir). Eitt par var í 6  sem 
er óhnekkjandi samningur (Hrannar 
Erlingsson og Sverrir Kristinsson). Í leik 
sigurvegara keppninnar (sveit SFG) 
opnaði Ásmundur Örnólfsson í norður 
á 6  eftir pass vesturs. Sá samningur 
var lokasamningurinn. Sex tíglar Ás-
mundar fengu að standa eftir útspil 
austurs, spaðakóng. Eftir svona „freka“ 
opnun á sjötta sagnstigi, sem hlýtur að 
sýna mikla skiptingu, er sennilega betra 
að spila út einspilinu í laufi heldur en 
spaðakóngi (eða hjartaás).
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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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U L L A R T R E F I L L

Hannes Hlífar Stefánsson 
(2566) átti leik gegn Bárði Erni 
Birkissyni (2162) á Íslands-
mótinu í skák í Hafnarfirði. 
Hvítur á leik
30. Bxg6+! Kxg6 31. Dc2+ Kf7 
32.  Rxh6+! Bxh6 33. Dh7+ 
Bg7 34. Rf5 Dc6 35. Dxg7+ 
Ke6 36. Dg6+ Rf6 37. Dxf6+ 
Kd7 38. Had1+ Kc7 39. Rd6 
og liðs- og stöðuyfirburðir 
hvíts dugðu til sigurs skömmu 
síðar. Héðinn og Guðmundur 
berjast um titilinn. Lokaum-
ferðin hefst kl. 13. 
www.skak.is:  Allt um Ís-
landsmótið. 

Lárétt 
1 Hvíla meðal einherja og gamalla 

skulda (9)
11 Frostbrunnu fyrr en foringjarnir 

voru horfnir á braut (12)
12 Leitar fyrstu ára ungu kynslóðar-

innar (9)
13 Tugur fetar ruglið sem tágum vafinn 

maður veldur (10) 
14 Flan og flas að utan; þannig var inn-

rásin (9)
15 Nafngreindar niftir í stjórn (12)
17 Vanræki anda minn og vanrækslu 

(10)
21 Góðar melódíur eru aldrei ógildar 

(6)
24 Er það kona eða karate, sem Steinar 

Bragi skrifar um? (4)
27 Sú er fyrst sprettur er góð fyrir þá 

sem ár grær sára (10) 
30 Varpið af ykkur vosbúð því frosta-

kaflinn er liðinn (11)
31 Eygir ekki vægð til eigin ábata (10)
32 Fangar handbendin á brókunum 

einum fata (11)
33 Umbæturnar á þessu þrepi eru á við 

klofið (10)
34 Arfleifð hinna ófrjálsu kynslóða 

(11)
36 Hannar barð en meinar öllum að 

sjá það (10) 
37 Sá sem snýst með sólinni kemst í 

viðeigandi lið (9)
40 Ætla sómann lítinn fyrir lygna 

rugludalla (10) 
42 Tímabil ótal verka hinna löngu 

liðnu og ókomnu tíma (12)
43 Vil hvorki stöpul né stæla, bara 

harðan gaur (9)
44 Inn og út, inn og út, þetta heldur 

lífinu í fuglum jafn sem fólki (12)

Lóðrétt 
1 Hef hug á málverkum af sjó (7)
2 Skoða smáræði milli blaðanna (7)
3 Gott líf fyrir ógift en ekki dauð (7)
4 Ung njóta hnoðra vatns sem var að frjósa (7)
5 Hér segir af þeim rétta sem ég var að hrekja (7)
6 Snögg hindrun á truflun? (6)
7 Nutum sólar og eyðum nú öllu í vín (8)
8 Svona mikið endurkast á bylgjum er ofur-

glæpur (8)
9 Kýstu kirkju eða kommúnistalið? Kemur út 

á eitt (8)
10 Þau sem mestan sveigjanleika sýndu sættu 

sig við trekk (8)
16 Hliðar ávaxtanna eru rauðar í næðingnum 

(13)
18 Hljóp þá árásardreki á vísindasúð (14)
19 Ársfjórðungur spilltist af sorg þrátt fyrir 

langa og fína ferð (14)
20 Fór fyrst í dress, svo í dressið og loks í hvort 

tveggja? (9)
22 Ber töfrajukk á enni, algjört hókus-pókus-

dæmi (13)
23 Flýta sér í fæstum leppum furðulega/þau sem 

bera utan á sér/öðrum fremur dreyrarásir (9)   
25 Svalirnar henta til geymslu á tannöli og öðru 

rugli (7)
26 Tóm muldra eitthvað um að kýrheiti sé oftar 

skrifað með hái (7)
28 Ljóminn af leikfanginu dýra (12) 
29 Þann dag gengur oss allt í hag (8)
35 Japlandi á gæðingi af Norðausturlandi (7) 
38 Ef hann er tónviss ruglast hann varla? (5)
39 Festa þá sem villast af trúnni (5)
41 Gáta byggð á fléttu trefja (4)
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VELKOMIN Á RISA AFMÆLISHÁTÍÐ

LAUGARDAGINN 20. MAÍ

15:00 - JÓN JÓNSSON
15:45 - HILDUR
16:30 - AMABADAMA
17:15 -  EMMSJÉ GAUTI

RATLEIKUR FYRIR BÖRNIN
milli kl. 12.00-15.00

LÉTTAR VEITINGAR
fyrir alla �ölskylduna

20%afsláttur af öllum vörum
FIMMTUDAG TILSUNNUDAGS 

L A U G A V E G I  9 1  

STÆRSTA ÚTIVISTARVERSLUN LANDSINS 1 ÁRS

TÓNLEIKAR

Icewear 255x380 fbl afmæli.pdf   1   19.5.2017   13:45



Bragi Halldórsson

250

„Jæja þá, sudoku gáta,“ sagði Kata glottandi. „Nú er ég orðin svo góð í að 
leysa sudoku að við skulum koma í kapp um hver verður fyrstur til að leysa 
hana,“ bætti hún við. Konráð horfði á gátuna. „Allt í lagi,“ sagði hann. 
„Til er ég.“ Lísaloppa var líka góð í að leysa sudoku gátur svo hún var alveg 
til í keppni. „Við glímum öll við hana og þá kemur í ljós hversu klár þú ert 
orðin,“ sagði hún. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En ég vara ykkur við, ég er orðin 
mjög klár,“ sagði hún montin.

Heldur þú að þú getir leyst þessa sudoku gátu hraðar en Kata?

Nafn? Benjamín Haraldsson.

Aldur? Fjögurra ára.

Áhugamál? Það er skóli rétt hjá 
mér með skemmtilegum leikvelli. 
Ég fer þangað oft og leik mér að 
því að renna mér niður stöng sem 
er þarna. Svona eins og slökkvi-
liðsmenn gera.

Leikskóli? Stekkjarborg.

Hvað langar þig að verða þegar 
þú ert orðinn stór? Slökkvi-
liðsmaður. Mig langar það mjög 
mikið.

Uppáhaldsteiknimynd? Grettir, 
hann er skemmtilegur. Uppá-
haldsmaturinn hans er svona 
osta lasanja.

Uppáhaldsbók? Krakkarnir í 
Kátugötu, hún er um umferðar-

reglurnar. Mér finnst hún 
skemmtileg.

Uppáhaldsmatur? Hakk og 
spaghettí.

Hvað er skemmtilegast að 
gera? Mér finnst langskemmtileg-
ast að fara í búðina með mömmu 
og pabba. Einu sinni  keyptu þau 
handa mér kvikmyndina Syngdu, 
þá varð ég mjög glaður.

Skemmtilegast að 
fara í búðina með 
mömmu og pabba
Benjamín Haraldsson æfir sig reglulega á leikvelli að renna niður stöng 
og langar til þess að verða slökkviliðsmaður þegar hann er orðinn stór.

Benjamín Haraldsson ætlar að verða slökkviliðsmaður og æfir sig á leikvellinum. FréttaBlaðið/SteFán

365.is      Sími 1817

Tryggðu þér áskrift á aðeins 333 kr. á dag*9.990 kr. á mánuði

*9.990.- á mánuði.
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Nánari upplýsingar á motettukor.is og listvinafelag.is

 Í HALLGRÍMSKIRKJU 10. og 11. júní 2017 kl. 17

HÁTÍÐARTÓNLEIKAR Í TILEFNI AF 35 ÁRA AFMÆLI MÓTETTUKÓRSINS
H-moll messan er eitt af mögnuðustu stórvirkjum tónlistarsögunnar og ávallt 
mikill viðburður þegar verkið er flutt á tónleikum. Verkið gerir afar miklar kröfur 
til kórsöngvara enda fullt af glæsilegum og fjölbreyttum kórköflum sem félagar 
Mótettukórsins njóta þess að glíma við á ný, en síðasti flutningur kórsins á 
messunni fyrir réttum áratug fékk fimmstjörnu dóma.

FLYTJENDUR:
Mótettukór Hallgrímskirkju
Hannah Morrison sópran
Alex Potter kontratenór
Elmar Gilbertsson tenór
Oddur Arnþór Jónsson baríton
Alþjóðlega barokkhljómsveitin í Hallgrímskirkju
Stjórnandi: Hörður Áskelsson

Miðasala í Hallgrímskirkju sími 510 1000 og á midi.is - miðaverð 9.500 fyrir úrvalssæti og 5.900 fyrir almenn sæti.

MESSA 
  Í H-MOLL

J.S. BACH

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 35. STARFSÁR



veður   myndasögur

Hæg breytileg átt eða hafgola og víða léttskýjað, en hætt við þokulofti við 
sjávarsíðuna, einkum með Austfjörðum og á Faxaflóa og Breiðafirði. Hiti 9 
til 19 stig, hlýjast inn til landsins suðvestan til og norðaustan til.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Heihei, sælar, litlu 
blómarósir!

Manstu eftir því 
þegar þær voru bara 

með piparsprey?

Það voru góðir 
tímar. Þá fékk 
maður hóf-

stillt nei, takk! 
Pff...

Palli! Hvað 
er eiginlega í 

gangi??

Mamma! Pabbi! 
Þetta er allt 

í lagi!

Já, já, við höfum 
stjórn á þessu.

Stjórn á 
þessu?

Þrjár manneskjur 
að nota þvottvél 

sem heitan pott er 
ekki það sem ég 
flokka sem eitt-

hvað sem er undir 
fullri stjórn!

Hey! Ég 
sagði ykkur 
að það eru 
bara tveir í 

einu!!

Þú ert þögul í 
kvöld ... Brúðkaupsafmæli

Kaupa 
upp-

þvotta-
lög

Bólusetning

Nesti

Sauma 
hnappa 

Skattar

Tími hjá 

Klipping

Ræktin

... ertu að hugsa um 
eitthvað sérstakt?

lækni

á jakkann hans 
Hannesar

www.bjarmaland.is  sími 770 50 60
bjarmaland@bjarmaland.is

GEORGIA OG AZERBÆDSJAN
9. - 19. september   I  10 nætur

Kákasusfjöll
VERÐ

379 000
kr.

VERÐ
298 000

kr.

SILKILEIÐIN MIKLA í Mið-Asíu
7. - 19. október   I  12 nætur

Úzbekistan og Túrkmenistan

VERÐ
488 000

kr.

SIGLING KEISARALEIÐIN
30. júlí - 09. ágúst   I   10 nætur  

Moskva-Pétursborg

ÚT Í HEIM MEÐ OKKUR!
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups. **Gildir ekki með afmælisafsláttum í Borganesi.

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*  
AF ÖLLUM LEIKFÖNGUM 

18.-22. MAÍ**



Við erum að sinna 
þVí hlutVerki en 

ekki síður að leggja 
áherslu á að gera aðgengi-
lega bók fyrir allan al-
menning með myndum af 
Verkum í bland Við áhuga-
Verðan og læsilegan texta 
eftir góða höfunda.

Hann er Daladreng-
ur sem kemur 
til  borgarinnar 
til þess að nema 
myndlist. Pabbi 
hans hafði sagt að 

hann yrði aldrei góður bóndi þann-
ig að það væri eins gott að hann 
sneri sér að einhverju handverki,“ 
segir Ólöf Kristín Sigurðardóttir, 
safnstjóri Listasafns Reykjavíkur 
og sýningarstjóri á yfirlitssýningu á 
verkum Ásmundar Sveinssonar sem 
verður opnuð í dag í Ásmundar-
safni. Sýningin kallast List fyrir fólk-
ið, en myndlistarmaðurinn Finnur 
Arnar Arnarsson hannar sýninguna.

Ferillinn og skörp þróun
Ólöf Kristín segir að Ásmundur hafi 
komið til Reykjavíkur eftir þessar 
ráðleggingar föður síns snemma 
á síðustu öld til þess að nema tré-
skurð hjá Ríkharði Jónssyni. „Við 
erum með sveinsstykkið hans á 
sýningunni en það er útskorinn stóll 
en það er þó ekki elsta verkið á sýn-
ingunni heldur er það lítil gifsstytta 
frá 1918, hógvær og falleg stytta sem 
heitir Hjásetukona.

„Sýningin spannar allan feril 
Ásmundar og við leitumst við að 
setja hana þannig upp að hún segi 
sig soldið sjálf. Við viljum sýna 
þróunina á ferlinum og það er líka 
gaman að því við sýninguna að þar 
eru fjölmörg verk sem fólk þekkir, 
bæði úr borgarlandinu og eins frá 
verkum Ásmundar víða um land. 
Það er líka gaman að lesa í sýning-
una hvernig sveitapilturinn þróast 
í módernískan nútímalistamann.“

Finnur Arnar tekur undir þetta 
og segir að Ólöf hafi haft samband 
fyrir rúmu ári með þá ósk að hann 
hannaði yfirlitssýninguna. „Þetta 
voru nú svona andvökunætur til að 
byrja með því þetta rými er dáldið 
flókið. Þetta er ótrúlega fallegt safn 
en dóminerandi rými með bogum 

og sveigjum og alls konar. Þannig að 
ég ákvað að fara þá leið að gera smá 
árás á rýmið og setja inn sterk form. 
Þetta eru mikið stöplar undir skúlp-
túrum sem ég er að ýkja og svo að 
sniðganga allt sem heitir veggir og 
hindranir. Fer bæði inn í veggina og 
út úr þeim. Þetta setur ákveðið mark 
á sýninguna en fyrst og fremst snýst 
þetta um verk snillingsins Ásmund-
ar,“ segir Finnur Arnar og bætir við 
að ferill Ásmundar hafi líka komið 
honum á óvart. „Ég held það sé 
vel sýnilegt á sýningunni hvað 
þetta er skörp krónólógísk þróun, 
hvernig hann fer úr einum stíl yfir 
í annan. Hann er mjög trúr sjálfum 
sér á meðan hann er að vinna undir 

ákveðnum stílbrögðum. En svo nær 
hann tökum á þeim, fer úr þeim og 
yfir í næsta efni og þetta setur rosa-
lega sterkan svip á verkin hans. Það 
er mjög gaman að skoða svona skýra 
þróun hjá myndlistarmanni.“

Fræðileg en aðgengileg
Samhliða sýningunni kemur út bók 
um feril Ásmundar sem Ólöf Kristín 
ritstýrir og hún bendir á að safnið 
hafi ákveðið rannsóknarhlutverk 
og að bókin taki á stórum hluta af 
safneigninni. „Við erum að sinna 
því hlutverki en ekki síður að leggja 
áherslu á að gera aðgengilega bók 
fyrir allan almenning með myndum 
af verkum í bland við áhugaverðan 
og læsilegan texta eftir góða höf-
unda.

Stærsta greinin í bókinni er eftir 
Kristínu Guðnadóttur, þar fer hún 
yfir allan feril listamannsins. Fjallar 
um samtíma hans og setur fram 
mjög áhugaverðar greiningar á 
íslensku menningarlífi á tuttugustu 
öld. Síðan er stór kafli með myndum 
af verkum og svo þrjár greinar þar 
sem kafað er ofan í ákveðna þætti. 
Eiríkur Þorláksson listfræðingur 
skrifar um alþjóðlega strauma og 
tengslin við verk Ásmundar. Svo 

er grein eftir Pétur Ármannsson 
arkitekt um húsin sem Ásmundur 
byggði sem eru mjög sérstök. Og 
síðan fjallar Hjálmar Sveinsson 
heimspekingur um listamanninn 
sem helgaði sig borginni og vildi að 
verkin væru úti á meðal fólksins og 
þróun listar í almenningsrými. Við 
erum mjög stolt af þessari bók.“

Gáttir samtímans
Ásmundur er gríðar-
lega stórt nafn í 
íslenskri lista-
sögu á tuttug-
ustu öld og Ólöf 
Kristín segir að á 
Íslandi hafi hann 
verið sá maður sem 
átti hvað stærstan 
þátt í að kynna 
nýja formskrift 
í þrívíðri mynd-
l i s t .  „ H a n n 
kynnti fyrir þjóð-
inni formhugsun 
m ó d e r n i s m a n s 
eða nútímalistar-
innar. En það sem 
gerir hann nálægan 
fólki er hvernig hann 
notar nærumhverfi. 
Það er til að mynda 
stutt en mjög þekkt 
tímabil þegar hann er 
að fást við vinnandi 
fólk í verkum á borð 
við Vatnsberann og 
Járnsmiðinn. Þetta eru 
kannski þau verk sem 
fólk tengir hvað mest 
við. En síðan notar 
hann líka íslenska 
b ó k m e n n t a h e f ð 
og þjóðsagnir en í 
verk sem samt eru 
nútímaleg. Í verkum 
hans er  þannig 
tenging við nærum-
h v e r f i ,  b ó k-
m e n n t a h e f ð 
og svo íslenska 
náttúru og allt 
stuðlar þetta 

að miklum vinsældum safnsins.“
Aðspurð um það hvort safn 

og sýningar á borð við þessa hafi 
mikið gildi í samtímanum umfram 
hið sögulega þá hvetur Ólöf Kristín 
fólk til þess að koma og meta það 
fyrir sig. „Við höfum haldið verkum 
Ásmundar lifandi á margan hátt 
með því að stilla upp sýningum 
með verkum hans með verkum 
samtímamanna okkar sem eru að 
fást við sömu viðfangsefni. Það segir 
okkur að þær spurningar sem hann 
er að glíma við eigi erindi við okkar 
tíma líka. Með því að stilla þessu 
upp á þennan máta opnar maður 

fyrir gáttir samtímans að við-
fangsefnum Ásmundar.“

Finnur Arnar bendir 
á að þessi sýning sé 

ótvírætt mikilvæg 
fyrir unga mynd-

l i s t a r m e n n . 
„Það er líka 
svo merkilegt 
sem er að ger-
ast í dag hvað 
ungir mynd-

listarmenn eru 
farnir að hafa 

mikinn áhuga á 
því að vinna með 
höndunum. Fólk 
er orðið svo leitt 
á brightness og 
contrast stilling-
unni og allt þetta 
stafræna dæmi er 
bara pínulítið á 
útleið. Ungt fólk 
vill bara hamar 
og meitil.“

Ungt fólk vill bara hamar og meitil
þau ólöf kristín sigurðardóttir, safn- og sýningarstjóri, og finnur arnar arnarsson, hönnuður yfirlitssýn-
ingarinnar list fyrir fólkið, segja verk ásmundar sveinssonar ótvírætt eiga erindi við list dagsins í dag.

Finnur Arnar Arnarsson og Ólöf Kristín Sigurðardóttir á sýningunni List fyrir 
fólkið í Ásmundarsafni. FréttAbLAðið/GVA

Ásmundur 
Sveinsson, 

Veðurspá-
maður, 1934. 
FréttAbLAðið/
GVA

Nokkur af verkum Ásmundar Sveinssonar á yfirlitssýningunni List fyrir fólkið. FréttAbLAðið/GVA

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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JERSEY HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 381X210/165cm  
Verð: 322.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 289.800,-

Stærð: 316X210/165cm  
Verð: 277.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 249.300,-

HÖFUÐPÚÐI 
Verð: 12.900,-  
TILBOÐSVERÐ: 11.610,-

ORLANDO TUNGUSÓFI
Stærð: 298X172cm
Verð: 235.000,- 
TILBOÐSVERÐ: 211.500,-

RETRO VEGGBORÐ
Breidd: 100cm
Verð: 35.000,-  

TILBOÐSVERÐ: 31.500,-

SÓFABORÐ PARIS NO 208
Stærð: 90X90cm

Verð: 89.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 80.100,-

RUSTIC SÓFABORÐ
Stærð: 120X65cm

Verð: 58.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 52.200,-

NOTTINGHAM BORÐSTOFUBORÐ
Gegnheill ACACIA viður – RUSTIC áferð
Stærð: 200X100cm
Verð: 158.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 142.200,-

  LOKAHELGI TILBOÐSDAGA 
10-40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

www.egodekor.is

ALEXA SKENKUR
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 96.600,-

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

Ego Dekor - Bæjarlind 12

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



20. maí 2017
Tónlist
Hvað?  Andrés Þór Gunnlaugsson 
spilar á Hverfisbarnum ásamt Haraldi 
Ægir Guðmundssyni
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hverfisbarnum, Hverfisgötu

Hvað?  Rammstein
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kórnum, Kópavogi
Þýsku rokkararnir í Rammstein 
skemmta landanum í dag. Um 
upphitun sjá heilbrigðisráðherra 
og félagar í HAM.

Viðburðir
Hvað?  Verðlaunaafhending í Nýsköp-
unarkeppni grunnskólanna
Hvenær?  13.00
Hvar?  Háskólanum í Reykjavík
Nýsköpunarkeppni grunnskól-
anna er hugmyndasamkeppni fyrir 
nemendur í 5. – 7. bekk. Undir-
búningur fer fram í skólum lands-
ins samhliða skólaárinu þar sem 
nemendur fá kennslu við að þróa 
verkefni á sínu áhugasviði, allt frá 
hugmyndum til veruleika. Þetta 
ferli virkjar sköpunarkraft nem-

enda í lausnamiðuðum hugsunar-
hætti og eykur sjálfstraust þeirra 
og frumkvæði.

Hvað?  Hjóladagur fjölskyldunnar
Hvenær?  13.00
Hvar?  Útivistarsvæði Menningarhúsa 
Kópavogs við Hamraborg
Menningarhúsin í Kópavogi bjóða 
uppá skemmtilega dagskrá fyrir 
fjölskyldur á útivistarsvæði Menn-
ingarhúsanna við Hamraborg. Farið 
verður í hjólreiðatúr með fróðlegu 
ívafi um mannlíf og náttúru á Kárs-
nesinu sem hefst kl. 13 og Dr. Bæk 
verður á staðnum til að ástandsskoða 
hjól gesta þeim að kostnaðarlausu. 
Þá verða óvenjuleg hjól sýnd og verk-
efnið Hjólað óháð aldri en áhuga-
samir geta skráð sig sem hjólara.

Hvað?  Vorfundur miðstjórnar Fram-
sóknarflokksins
Hvenær?  10.30
Hvar?  Hótel Natura

Hvað?  Sýningaropnun: Hulið landslag
Hvenær?  14.00
Hvar?  Gerðubergi

Hvað?  Sýningaropnun: Umbreyting
Hvenær?  13.00
Hvar?  Ljósmyndasafni Reykjavíkur
Sýningin er byggð á væntan-
legri bók hins kunna 
ljósmyndara Sigur-
geirs Sigurjóns-
sonar. Fyrri verk 
Sigurgeirs hafa 
einkum beinst 
að náttúru 
Íslands og 
íbúum þess. 
En nú kveður 
við annan 
tón og sýna 
myndirnar 
breytingar á 
umhverfi, hvort 
sem er í borginni 
eða sveitum landsins. 
Eða með orðum ljósmynd-
arans: „Á endanum er þetta allt 
landslag.“ Sigurgeir er að sönnu 
einn fremsti og afkastamesti ljós-
myndari landsins og verk hans 
hafa ratað víða.

Hvað?  1001 nótt, dansveisla
Hvenær?  20.00
Hvar?  Tjarnarbíói, Tjarnargötu
Magadans hefur verið iðkaður í 
fjölda dansstúdíóa á Íslandi síðan 
fyrsta magadansnámskeiðið var 

haldið hér snemma á tíunda ára-
tugnum. Gróskan er mikil og stíl-
arnir og dansararnir fjölbreyttir. 
Nú koma hóparnir á höfuðborgar-
svæðinu saman og búa til frábæra 
sýningu með eitthvað fyrir alla.

Hvað?  Sýn-
ingaropnun á List 

fyrir fólkið, leiðsögn 
sýningarstjóra og fríar leið-

sagnir
Hvenær?  16.00
Hvar?  Ásmundarsafni
Í tilefni útgáfu viðamikillar bókar 
um Ásmund Sveinsson verður 
opnuð yfirlitssýning á verkum 
listamannsins, List fyrir fólkið, í 
Listasafni Reykjavíkur – Ásmund-
arsafni, laugardaginn 20. maí kl. 
16.00. Mennta- og menningar-
málaráðherra, Kristján Þór Júlíus-
son, opnar sýninguna.

Hvað?     
Hvenær?    
Hvar?   
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

Þýsku rokkararnir í Rammstein ætla að spila graðhestarokk í Kórnum í kvöld. 

Óttarr Proppé heilbrigð-
isráðherra syngur líka 

í hljómsveitinni 
HAM sem mun 

skemmta í 
Kórnum í 
Kópavogi í 
kvöld. FRéttA-
blAðið/ERniR

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
KR.950

Chris
Pratt

Zoe
Saldana

Dave
Bautista

Vin
Diesel

Bradley Kurt
Russell

����
USA TODAY

Frá Guy Ritchie, leikstjóra Sherlock Holmes myndanna

“King Arthur: Legend of the Sword 
is a must-see film for everyone”

CELEBMIX.COM

Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna

Sýnd með íslensku taliFrábær grínmynd

�����
THE TELEGRAPH

����
HOLLYWOOD REPORTER

ÁLFABAKKA
A FEW LESS MEN KL. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
KING ARTHUR 2D KL. 5:20 - 8 - 10:40
KING ARTHUR 2D VIP KL. 8 - 10:40
SPARK ÍSL TAL KL. 1:30 - 2 - 3:25 - 4 - 6
SNATCHED KL. 8 - 10:10
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D VIP   KL. 2 - 5
FAST AND FURIOUS 8 KL. 10:10
GOING IN STYLE KL. 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 3 - 5:30
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 1:30

A FEW LESS MEN KL. 5:30 - 8 - 10:10
ALIEN: COVENANT KL. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:35
KING ARTHUR 2D KL. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:40
SPARK ÍSL TAL KL. 2:30
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 2:30 - 5:20 - 7:40 - 10:30

EGILSHÖLL
KING ARTHUR 3D KL. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
SPARK ÍSL TAL KL. 2 - 4
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 6 - 9
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D   KL. 2 - 5 - 8 - 10:50

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

A FEW LESS MEN KL. 6 - 8
KING ARTHUR 2D KL. 10:50
KING ARTHUR 3D KL. 10:05
SPARK ÍSL TAL KL. 2 - 4
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 2 - 5 - 8

AKUREYRI A FEW LESS MEN KL. 8
ALIEN: COVENANT KL. 8 - 10:40
KING ARTHUR 2D KL. 10:10
SPARK ÍSL TAL KL. 1:50 - 3:50
ÉG MAN ÞIG KL. 5:50
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D   KL. 2
GUARDIANS OF THE GALAXY 3D   KL. 5

KEFLAVÍK

Frábær grínmynd frá þeim sömu 
og færðu okkur A Few Best Men 

og Death at a Funeral

FrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFFrFrF ááááááááááá GuGuGuGuGuGuGuGuGuGuGG y y y y y yy yy RRRRRRRRRKAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINUMiðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 2, 4, 6

SÝND KL. 8, 10.20 SÝND KL. 5, 8, 10.30

SÝND KL. 10SÝND KL. 2, 4.10SÝND KL. 8
 ÍSL. TAL

 ÍSL. TAL

SÝND KL. 2

 ÍSL. TAL

Laugarasbio_20-21.05.17.indd   1 19/05/17   16:16

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Á Nýjum Stað 18:00
Everybody Wants Some!  17:45, 20:00
Sigur Rós: Heima   17:30
Mamma Mia! Singalong 20:00
Hjartasteinn 20:00
The Shack   22:30
La La Land   22:15
Hross í Oss   22:30

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

SÝND KL. 2
SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND Í 2D SÝND Í 2D

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

Miðasala og nánari upplýsingar
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Hvað?     
Hvenær?    
Hvar?   
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

Þýsku rokkararnir í Rammstein ætla að spila graðhestarokk í Kórnum í kvöld. 

21. Maí 2017
Tónlist
Hvað?  Lúðrasveitin Svanur
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hörpu
Lúðrasveitin Svanur heldur galopna 
létta sumartónleika í Hörpuhorni. 
Fluttir verða nokkrir hressilegir 
marsar og vel þekkt verk eins og 
Malaguena sem er spænskt eins og 
stjórnandinn Carlos Caro Aguilera.

Viðburðir
Hvað?  Óþekkt – Tinna Ottesen
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasafni Árnesinga, Hvera-
gerði
Tinna Ottesen mun ræða við gesti 
um verkið sitt, Óþekkt, sem nú 
stendur í Listasafni Árnesinga. 
Verkið er gagnvirk innsetning sem 
með tímanum tekur breytingum, 
m.a. vegna ólíkra eiginleika efn-
anna sem notuð eru.

Hvað?  Kynþáttafordómar og þjóðar-
ímynd
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðminjasafni Íslands
Í dag, sunnudag, mun Kristín 
Loftsdóttir prófessor í mannfræði 
leiða gesti um sýninguna Ísland í 
heiminum, heimurinn í Íslandi. 
Kristín sem er annar sýningar-
höfundanna mun leggja áherslu á 
kynþáttafordóma og þjóðarímynd 
í leiðsögninni. Allir velkomnir og 
ókeypis aðgangur.

Hvað?  Syngjum saman
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hannesarholti, Grundarstíg
Unnur Sara Eldjárn og Hlynur Þór 
Agnarsson stjórna klukkustundar-
langri skemmtilegri söngstund 
fyrir almenning þar sem textar 
birtast á tjaldi og allir syngja með. 
Frítt fyrir börn í fylgd með full-
orðnum.

Vicky Cornell, eiginkona Chris Cor-
nell, sendi frá sér tilkynningu í gær þar 
sem hún minnist Chris og veltir einnig 
fyrir sér hvort of stór skammtur kvíða-
lyfja gæti hafa dregið hann  til dauða 
– en Cornell er sagður hafa hengt sig.

„Dauði Chris er missir sem ég get 
ekki lýst með orðum og hefur skilið 
eftir sig tóm í hjarta mínu sem mun 
aldrei hverfa. Eins og allir sem þekktu 
Chris hafa sagt var hann bæði góður 
eiginmaður og faðir. Hann var minn 
besti vinur,“ skrifar Vicky.

„Heimur hans snérist í kringum 
fjölskylduna í fyrsta lagi og tónlistina í 
öðru lagi. Hann flaug heim til að verja 

tíma með fjölskyldunni á mæðradag-
inn. Á miðvikudaginn flaug hann aftur 
út, sama dag og hann átti að spila á 
tónleikum, eftir að hafa varið tíma með 
börnunum okkar. Þegar við töluðum 
saman fyrir tónleikana ræddum við 
m.a. hvað við ætluðum að gera í fríinu 
okkar.“

Hún segist hafa tekið eftir breytingu 
á honum eftir tónleikana, hann hafi 
verið þvoglumæltur og sagðist mögu-
lega hafa tekið auka skammt af kvíða-
lyfinu sínu. Krufningarlæknir segir 
Chris hafi hengt sig og lögregla segir 
að hann hafi fundist með reipi um 
hálsinn. – sþh

Telur að kvíðalyf hafi átt þátt í dauða Chris Cornell

Fjölskylda Chris Cornell dregur í efa að dauði söngvarans hafi verið sjálfsmorð.

Sigtúni 42  I  105 Reykjavík  I  sími 540 0700  I  li�ru@li�ru.is

Ársfundur Brúar lífeyrissjóðs verður haldinn fimmtudaginn 8. júní kl. 12.00
í húsakynnum sjóðsins, Sigtúni 42, 2. hæð, Reykjavík. 

Dagskrá
1.   Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
2.  Breytingar á samþykktum
3.  Önnur mál löglega upp borin

Allir sjóðfélagar, fulltrúar launagreiðenda og 
fulltrúar viðkomandi sté�arfélaga eiga ré� til 
fundarsetu og hafa málfrelsi og tillöguré�.

Reykjavík, 8. maí 2017
Stjórn Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga

Yfirlit yfir a�omu ársins 2016         
    2016 2015
Efnahagsreikningur (í milljónum kr.) A deild V deild  B deild Samtals Samtals
Eignahlutir í félögum og sjóðum 31.966 6.837 800 39.603 41.771
Skuldabréf 68.295 14.607 3.459 86.361 69.756
Bundnar bankainnistæður 420 90 19 529 4.173
Aðrar �árfestingar 24 5 0 29 64
Kröfur 526 113 335 974 1.610
Varanlegir rekstrar�ármunir 93 20 0 113 109
Handbært fé 811 173 22 1.007 1.044
Skuldir -70 -15 -57 -142 -200

Hrein eign til greiðslu lífeyris 102.066 21.830 4.579 128.475 118.326

Breyting á hreinni eign (í milljónum kr.)
Iðgjöld 8.154 2.491 954 11.599 10.361
Lífeyrir -2.089 -161 -1.349 -3.598 -3.109
Hreinar �árfestingatekjur 1.950 399 94 2.443 12.221
Rekstrarkostnaður -203 -34 -58 -295 -279

Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris 7.813 2.695 -359 10.149 19.194
Hrein eign frá fyrra ári 94.253 19.135 4.938 118.326 100.605
A�ent í lok árs við lokun séreignadeildar     -1.473

Hrein eign til greiðslu lífeyris 102.066 21.830 4.579 128.475 118.326

Kennitölur
Nafnávöxtun 1,8% 1,8% 0,8% 1,8% 11,6%
Hrein raunávöxtun -0,3% -0,3% -1,3% -0,3% 9,4%
Raunávöxtun (5 ára meðaltal) 4,5% 4,5%  4,4% 5,2%
Raunávöxtun (10 ára meðaltal) 1,8% 1,8%  1,7% 2,5%
Hrein eign umfram heildarskuldbindingar -13,3% 3,4% -25,8%  
Virkir sjóðfélagar (meðaltal ársins) 11.491 4.570 164 16.225 16.316
Fjöldi lífeyrisþega (meðaltal ársins) 3.531 979 990 5.500 4.805

    

Í stjórn sjóðsins eru: Garðar Hilmarsson, formaður, Kristbjörg Stephensen, varaformaður,
Benedikt Þór Valsson, Elín Björg Jónsdó�ir, Salóme A. Þórisdó�ir og Sigurbergur Ármannsson.

Framkvæmdastjóri er Gerður Guðjónsdó�ir.

Ársfundur 2017
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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 Nilli Hólmgeirsson 
08.10 K3 
08.20 Tindur 
08.30 Með afa 
08.40 Mæja býfluga 
08.55 Elías 
09.05 Víkingurinn Viggó 
09.20 Stóri og litli 
09.30 Pingu 
09.35 Tommi og Jenni 
10.00 Loonatics Unleashed 
10.25 Ævintýri Tinna 
10.45 Ninja-skjaldbökurnar 
11.10 Beware the Batman 
11.35 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 Britain's Got Talent 
15.50 Hvar er best að búa? 
16.40 Falleg íslensk heimili
17.20 Út um víðan völl  Nýir og 
skemmtilegir þættir með Loga 
Bergmann. Það er sagt að hvergi 
kynnist menn jafn vel og á golf-
vellinum.
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Hitch  Vinsæl gamanmynd 
með Will Smith. Í myndinni leikur 
hann kvennabósann og stefnu-
mótasérfræðinginn Hitch sem 
tekur að sér að ráðleggja kyn-
bræðrum sínum hvernig eigi að 
bera sig að á stefnumótum. En 
svo kemur að því að hann hittir 
stelpuna sem engin af hans skot-
heldu brögðum virka á. 
21.55 Blood Father 
23.25 Ain't Them Bodies Saints 
01.00 Spy 
03.00 Every Secret Thing 
04.30 The Wedding Video

16.25 Who Do You Think You Are?
17.05 Baby Daddy
17.30 2 Broke Girls
17.55 Mike & Molly
18.15 Anger Management
18.40 Modern Family
19.05 Fóstbræður
19.35 The Amazing Race. All Stars
20.20 One Big Happy
20.45 Fresh Off The Boat
21.10 Banshee
22.05 Enlisted
22.30 Bob's Burgers
22.55 American Dad
23.20 The Mentalist
00.00 Fóstbræður
00.30 The Amazing Race. All Stars
01.15 One Big Happy
01.35 Fresh Off The Boat
02.00 Banshee
02.50 Tónlist

09.10 Cheaper By The Dozen 2
10.40 Kramer vs. Kramer
12.25 Mamma Mia!
14.10 Avatar
16.50 Cheaper By The Dozen 2
18.25 Kramer vs. Kramer
20.10 Mamma Mia!
22.00 Hail, Caesar! 
23.45 Elizabeth
01.50 The Young Messiah
03.40 Hail, Caesar!

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka(Kioka)
07.07 Ævintýri Berta og Árna
07.12 Lundaklettur
07.15 Póló
07.20 Lilli
07.27 Ólivía
07.38 Hvolpasveitin
08.00 Molang
08.03 Morgunland
08.30 Kúlugúbbarnir
08.53 Friðþjófur forvitni
09.15 Hrói Höttur
09.26 Skógargengið
09.38 Uss-Uss
09.49 Lóa
10.02 Alvinn og íkornarnir
10.15 Vinur í raun
10.40 Saga Stuðmanna
12.05 Útsvar (Fjarðarbyggð - 
Grindavík)
13.15 Það er ég 
14.35 Sauðaþjóðin
15.20 Framapot
15.45 Bækur og staðir
15.55 Unglingsskepnan
16.25 Björgvin - bolur inn við bein
17.20 Mótorsport
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkafréttir vikunnar
18.15 Reikningur(Kalkyl)
18.30 Saga af strák
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Unglingarnir á ströndinni
21.30 Danny og mannskepnurnar
23.00 Ránið
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Everybody Loves Raymond
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 Parks & Recreation
10.35 Black-ish
11.00 Dr. Phil
11.40 Dr. Phil
12.20 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
13.00 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
13.40 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
14.20 The Voice USA
15.50 The Bachelor
17.30 King of Queens
17.55 The Millers
18.20 How I Met Your Mother
18.45 The Biggest Loser
20.15 The Voice USA
21.00 StreetDance
22.40 The Reader
00.45 The Romantics
02.25 Elizabethtown
04.30 The Late Late Show with 
James Corden
05.10 Síminn + Spotify

08.00 AT&T Byron Nelson
11.05 Kingsmill Championship
13.05 Golfing World 2017
Skemmtilegur þáttur sem fjallar 
um allt sem við kemur golfheim-
inum.
13.55 AT&T Byron Nelson
17.00 AT&T Byron Nelson
Bein útsending frá þriðja keppnis-
degi AT&T Byron Nelson á PGA 
mótaröðinni.
22.00 The Players Championship

08.35 Southampton - Man. United
10.15 La Liga Report
10.45 NBA - Playoff Games
12.35 Teigurinn
13.30 Formúla E 
Bein útsending frá Formúlu E í 
París.
15.50 Pepsí deild kvenna 
Bein útsending frá leik KR og Þórs/
KA í Pepsí deild kvenna.
18.00 Hoffenheim - Augsburg
19.40 Borussia Dortmund - 
Werder Bremen
21.20 Celta - Real Madrid
23.00 Pepsí deild kvenna 
00.40 Pepsímörk kvenna 

07.00 Teigurinn
07.55 1 á 1
08.25 Manchester City - WBA
10.10 Arsenal - Sunderland
11.55 Premier League World
12.25 PL Match Pack 
12.55 Premier League Preview
13.25 Borussia Dortmund - 
Werder Bremen
15.35 1 á 1
1 á 1 með Gumma Ben. Willum 
Þór Þórsson
16.05 Borgunarbikar karla
17.50 Borgunarbikarmörkin 
19.00 Southampton - Man. United
20.40 Leicester City - Tottenham 
Hotspur
23.15 Formúla E 
01.00 NBA - Playoff Games
Bein útsending frá leik 3 í einvígi 
San Antonio Spurs og Golden State 
Warriors í undanúrslitum NBA.

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
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 Latibær
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
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 Latibær
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar
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 Latibær
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Artúr 3

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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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 21. maí, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

GLÆSILEGT
VILDARTILBOÐ!

Litir í boði:

2,4 kg.

1,85 kg.

vildar- 
afsláttur

40%

Ferðataska IT (55, 70, & 80 cm)
VILDARVERÐ FRÁ: 10.799.-
Verð frá: 17.999.-

*80 cm

*55 cm



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

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 Mæja býfluga
08.20 Kormákur
08.30 Zigby
08.40 Gulla og grænjaxlarnir
08.55 Blíða og Blær
09.20 Tommi og Jenni
09.45 Lína langsokkur
10.10 Kalli kanína og félagar
Skemmtileg teiknimynd um Kalla 
kanínu og félaga.
10.35 Lukku láki
10.55 Ninja-skjaldbökurnar
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Asíski draumurinn 
14.20 Ísskápastríð
14.55 Masterchef Professionals - 
Australia
15.40 Friends 
16.00 Mom 
16.25 Brother vs. Brother
17.10 Í eldhúsi Evu 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Britain's Got Talent 
20.15 Falleg íslensk heimili 
20.45 Broadchurch 
21.35 The Son
22.25 60 Minutes 
23.10 Vice 
23.45 Cardinal 
00.30 The Path 
01.20 Rizzoli & Isles 
02.05 Aquarius 
02.50 Peaky Blinders 
03.50 Peaky Blinders 
04.50 60 Minutes 
05.40 Friends 
06.05 Mom 

13.50 Hull City - Tottenham 
Hotspur
16.15 Mayday. Disasters
17.05 Last Man On Earth
17.30 Ground Floor
17.55 The Goldbergs
18.20 Mike & Molly
18.40 Anger Management
19.05 Fóstbræður
19.352 Broke Girls
20.00 Modern Family
20.25 Bob's Burgers
20.50 American Dad
21.15 South Park
21.40 The Mentalist
22.25 Pretty Little Liars
23.10 Fóstbræður
23.402 Broke Girls
00.00 Modern Family
00.25 Bob's Burgers
00.45 American Dad
01.10 South Park
01.35 The Mentalist

07.30 Teenage Mutant Ninja 
Turtles
09.15 Emil í Kattholti
10.55 A Cinderella Story. If the 
Shoe Fits
12.30 Seven Years in Tibet
14.45 Teenage Mutant Ninja 
Turtles
16.30 Emil í Kattholti
18.10 A Cinderella Story. If the 
Shoe Fits
19.45 Seven Years in Tibet
22.00 Ted 2
23.55 Red 2
01.50 Flight 7500
03.10 Ted 2

07.00 KrakkaRÚV
09.53 Undraveröld Gúnda
10.05 Letibjörn og læmingjarnir
10.15 Krakkafréttir vikunnar
10.35 Heiti Potturinn
11.00 Silfrið
12.10 Sannleikurinn um kjöt
13.05 Frakkland í kreppu
14.00 Rembrandt
15.00 Afbrigðileg dýr
15.55 Eurovisions
16.45 Venjulegt brjálæði - Leitin 
að Bieber
17.25 Menningin
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
19.40 Landinn
20.10 Viktoría
21.00 Levíatan
23.25 Kynlífsfræðingarnir
00.20 Indversku sumrin

08.00 Everybody Loves Raymond
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 Difficult People
10.15 The Mick
10.35 The Office
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
16.35 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking
17.00 Superstore
17.25 Top Chef
18.10 King of Queens
18.35 The Millers
18.55 How I Met Your Mother
19.20 Top Gear - Best of British
20.15 Psych
21.00 Law & Order. Special Vic-
tims Unit
21.45 Billions
22.30 House of Lies
23.00 Penny Dreadful
23.45 The People v. O.J. Simpson. 
American Crime Story
00.30 Hawaii Five-0
01.15 Shades of Blue
02.00 Law & Order. Special Vic-
tims Unit
02.45 Billions
03.30 House of Lies
04.00 Penny Dreadful
04.45 The Late Late Show

08.00 Kingsmill Championship
10.00 AT&T Byron Nelson
15.00 Kingsmill Championship
17.00 AT&T Byron Nelson
Bein útsending frá lokadegi AT&T 
Byron Nelson á PGA mótaröðinni.
22.00 PGA Highlights 2017
22.55 Golfing World 2017

07.00 NBA 2016/2017
08.50Hoffenheim - Augsburg
10.30
Formúla E 2016/2017
12.10Pepsí deild kvenna 2017
13.50Manchester United - Crystal 
Palace
16.00NBA 2016/2017 - Playoff 
Games
17.55Malaga - Real Madrid
20.00Teigurinn
21.00Messan
Leikirnir í enska boltanum gerðir 
upp og mörkin og marktækifærin 
krufin til mergjar.
22.50Barcelona - Eibar
00.30 Cleveland Cavaliers - Bos-
ton Celtic Leikur 3

07.40 Pepsí deild kvenna 2017
09.20 San Antonio Spurs og 
Golden State Warriors
11.10 Borussia Dortmund - 
Werder Bremen
12.50 PL Match Pack 2016/2017
13.20 Premier League Preview 
2016/2017
13.50 Liverpool - Middlesbrough
15.55 Fylkir - Keflavík
18.05 Leicester City - Bournemo-
uth
.
19.45 Stjarnan - KA
22.00 Chelsea - Sunderland
23.40 Swansea City - West Brom-
wich Albion
01.20 Arsenal - Everton

07.00 Víkingurinn Viggó
07.11 Zigby
07.25 Stóri og litli
07.38 Latibær
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Ævintýraferðin
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Víkingurinn Viggó
11.11 Zigby
11.25 Stóri og litli
11.38 Latibær
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Ævintýraferðin
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Víkingurinn Viggó
15.11 Zigby
15.25 Stóri og litli
15.38 Latibær
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Ævintýraeyja Ibba

 

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

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. Í þessum lokaþætti 
bönkum við upp á og kíkjum á falleg heimili á Tómasarhaga, á 
Túngötu og á Stekkjarbakka.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SPENNANDI
SUNNUDAGUR

FALLEG ÍSLENSK HEIMILI

BROADCHURCH 
Magnþrungnir spennuþættir þar sem Ellie Miller og Alec Hardy 
rannsaka alvarlegt og óhugnanlegt sakamál sem er ekki auðvelt 
viðureignar.

Loka-

þáttur

Ted hefur svo sannarlega náð 
að höndla hamingjuna og er 
hæstánægður með að vera 
kominn í hnapphelduna með 
sinni heittelskuðu.

TED 2

Athyglisverður þáttur í 
vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi þar sem frétta-
skýrendur fjalla um mikil-
vægustu málefni líðandi 
stundar.

60 MINUTES

Vandaðir og stórkostlegir 
þættir sem fjalla um blóðugt 
upphaf ofurveldisins sem 
Ameríka varð. Aðalhlutverk 
leikur Pierce Brosnan.

THE SON 

Glæný sería af einum vinsæl-
asta skemmtiþætti heims í 
dag. Eins og fyrri daginn fer 
Simon Cowell fremstur í flokki 
ásamt úrvals dómurum og 
kynnum sem fara algerlega á 
kostum.

BRITAIN´S 
GOT TALENT
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TWIX
7 STK. Í PAKKA

399 KR.
PK.

TWIX
7 STK. Í PAKKA

KR.
PK.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

ALLT FYRIR
GRILLVEISLUNA

ICELAND
ER MEÐ ALLT
Á GRILLIÐ

LÆRISSNEIÐAR

2999
FJALLALAMB

KR.
KG.

SIRLOIN
LAMBALÆRISSNEIÐAR

1899
KJARNAFÆÐI

KR.
KG.

GRILLSÓSUR

429
ORA

KR.
STK.

170g

GRILLSÓSUR

299
NONNI LITLI

KR.
STK.

225ml

VERÐ FRÁ

NEW YORK

1199
KJARNAFÆÐI

KR.
KG.

LAMBA PRIME

3599
ÍSLAND

KR.
KG.

HUNANGS
KÓTILETTUR

2099
ALI

KR.
KG.

FRAMPARTSSNEIÐAR

ARGENTÍNU

2799
KJARNAFÆÐI

KR.
KG.

LAMBALÆRISSNEIÐAR

VERÐ FRÁ SMASS
HAMBORGARAR

499 KR.
PK.

2x 120g

MARS / SNICKERS
9 STK. Í PAKKA

299 KR.
PK.



AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

Allar vörururnar á  
þessari opnu fást í  
vefverslun BYKO!

-38%

-24%

SJÁÐU ÖLL  
TILBOÐIN  
Á BYKO.IS

HJÓLSÖG  
TC-CS 1400.

9.995kr.
74802081 
Almennt verð: 16.795kr.

SKRÚFVÉL  
IXO V Basic 3,6V.

4.995kr.
74864005 
Almennt verð: 6.595kr.

BOR- OG HERSLUVÉL  
10,8V 2x2,0Ah.

24.995kr.
74874066 
Almennt verð: 39.995kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.  Tilboð og kaupauki gildir til 22. maí eða á meðan birgðir endast.

25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM PASLODE OG HAUBOLD NAGLA-/HEFTIBYSSUM • 30-40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM  
JÁRNHILLUM • 30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM TRÖPPUM OG STIGUM • 30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM LOFTPRESSUM  

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM STANLEY VERKFÆRUM • 30% AFSLÁTTUR AF WIHA HANDVERKFÆRUM 
30% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VERKFÆRABOXUM • 20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VINNUFÖTUM OG ÖRYGGISSKÓM

-40%

TIL OG MEÐ  
22. MAÍ

VERKFÆRA- 
DAGAR

Klárum dæmið!

GERUM PALLINN FLOTTAN Í SUMAR 
REIKNAÐU ÚT EFNISKOSTNAÐ Á BYKO.IS

FRÁBÆRT 
VERÐ!

SLÁTTUVÉL  
fjórgengis 2,3kW. Sláttubreidd  
46 cm, 5 hæðastillingar

32.995kr.
53323130 

SLÁTTUVÉL M46-125R með 
drifi, fjórgengis B&S mótor, 1,6 kW, 
sláttubreidd 46 cm, 6 hæða stillingar,  
50 lítra safnpoki            

54.995kr.
53322821 
Almennt verð: 64.995 kr.        

SLÁTTUVÉL GC-PM 46 
B&S, sláttuvél með drifi, fjórgengis 
B&S mótor, 1,65 kW, sláttubreidd 
46 cm, 9 hæðastillingar, 50 lítra 
safnpoki      

43.995kr.
748300654  
Almennt verð: 54.995 kr.   

Tilboðsverð Tilboðsverð

SLÁTTUVÉL Turbo Lite 330, 
1150 W, sláttubreidd 33 cm, sláttu- 
hæð 10-30 mm, þyngd 6,5 kg        

18.995kr.
53323051      
Almennt verð: 22.995 kr.         

Tilboðsverð

KAUPAUKI  
FYLGIR AFTUR ÖLLUM SELDUM  

GASGRILLUM UM HELGINA 
4x2l. PEPSI eða PEPSI MAX, Cool American og  

Nacho Cheese DORITOS ásamt HARIBO hlauppoka 
frá Ölgerðinni.

VEGNA FRÁBÆRRA UNDIRTEKTA

NÆR 
980°C 
HITA

ROGUE R425SIB gasgrill 15,45 kW, 3 aðalbrennarar, 
innrauður SIZZLE ZONE™ hliðarbrennari, grillgrind 64 x 44 cm 
Dual-Level ryðfríar hitadreifigrindur, JETFIRE™ kveikjukerfi, 
WAVE™ grillgrindur úr ryðfríu stáli, ACCU PROBE™ hitamælir.

139.995kr.
506600038    
Almennt verð: 169.995 kr.

CROWN CART 410 gasgrill 11,4 kW, eldunarsvæði:  
4.155 cm2. Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. Ryðfrítt Flave-
R-WaveTM eldunarkerfi. Fjórir ryðfríir Dual-TubeTM brennarar. 
Linear-FlowTM stillanlegir gaskranar. Sure-LiteTM elektrónískt 
kveikikerfi. Accu-TempTM hitamælir í loki.

55.995kr.
50657514 
Almennt verð: 69.995kr.

TILBOÐSVERÐ
TILBOÐSVERÐ 15,45 

kw

11,4 
kw 3 brennarar

+2

4 brennarar

Q3200 steingrátt, létt og meðfærilegt gasgrill, 6,35 
kW/h, 21.700 BTU, stór grillflötur, postulín-glerungshúðaðar 
grillgrindur úr pottjárni, hitamælir í loki, 63 x 45 cm grillflötur, 
efri grind: 40 x 11 cm, grill fast á hjólavagni, niðurfellanleg 
hliðarborð, kryddskúffa í hliðarborði, rafstýrður uppkveikjurofi, 
ljós í handfangi, álbakki fyrir fitu, gaskútagrind (hámark 5kg)                                     

69.995kr.
50650021    

FRÁBÆRT 
VERÐ!

6,35 
kw

2 brennarar

SPRING 300 gasgrill, 11,4 kW. Grillflötur er 3x(21 x 43) 
cm, emileraðar grillgrindur, krómuð efri grind, 3 brennarar, 
hitamælir í loki. Svart eða kremað.

34.995kr.
50686930/1 
Almennt verð: 49.995kr.    

3 

br
en

na
rar

11,4 
kw

Tilboðsverð

GEM 320 gasgrill, 6,9 kW, eldunarsvæði: 2774 cm2.  
Mjög sterkar grillgrindur úr pottjárni. Ryðfrítt Flave-R-
WaveTM eldunarkerfi. Þrír ryðfríir brennarar. Linear-FlowTM 
stillanlegir gaskranar. Sure-LiteTM elektrónískt kveikikerfi. 
Accu-TempTM hitamælir í loki.

34.995kr.
50657521 
Almennt verð: 42.895kr.

JOURNEY reiðhjól 26", 21 gíra 
Shimano diskabremsur.

33.995kr.
49620235 
Almennt verð: 39.995kr.

KVEN- OG KARLHJÓL 
28” karla, 6 gíra með brettum og 
bögglabera eða 26” kvenhjól með 
körfu.

24.995kr.
49620200-1 
Almennt verð: 28.995kr.

SUPER EÐA ROCK 
CANDY reiðhjól 20", 7 gíra

29.995kr.
49620111-2 
Almennt verð: 35.995kr.

Tilboðsverð

Tilboðsverð Tilboðsverð

25%
AFSLÁTTUR

til 22. maí

AF ALLRI  
VIÐARVÖRN

SHOGUN 26” reiðhjól,  
21 gíra Shimano.

33.995kr.
49620078-9 
Almennt verð: 39.995kr.

Tilboðsverð
TRAIL BLASER  
reiðhjól 24", grænt eða fjólublátt

32.295kr.
49620076-7 
Almennt verð: 37.995kr.

Tilboðsverð

ÞÚ SPARAR 
14.000kr.

ÞÚ SPARAR 
7.900kr.

ÞÚ SPARAR 
30.000kr.

ÞÚ SPARAR 
4.000kr.

ÞÚ SPARAR 
11.000kr.

ÞÚ SPARAR 
10.000kr.

ÞÚ SPARAR 
15.000kr.

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl.  Tilboð og kaupauki gildir til 22. maí eða á meðan birgðir endast.
MIKIÐ ÚRVAL GRILLFYLGIHLUTA

3 

br
en

na
rar

6,9 
kw

Tilboðsverð
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Áfram bætist á tónleika-
dagskrá sumarsins en það 
virðist vera tilkynnt um 
tónleika með einhverju 
risanafni nánast í hverri 
einustu viku. Nú er það 
rappsveitin Migos sem hefur 
boðað komu sína í sumar en 
sveitin er um þessar mundir 
á toppnum í rappheiminum 
og það má segja án nokk-

urra ýkja að hún sé eitt langstærsta 
nafnið í þessari blessuðu tónlistar-
stefnu, sérstaklega eftir vinsældir 
hittarans þeirra Bad and Boujee.

Ein af fáum rapp-
hljómsveitum í dag
Það verður æ sjaldgæf-
ara að rapparar kjósi 
að koma fram sem 
meðlimir í hljóm-
sveitum, en Migos 
er nú samt ein 
slík. Frændurnir 
Quavo, Takeoff og 
Offset stofnuðu 
Migos í kringum 
2009 og voru aðal-
lega að skemmta á 
strípiklúbbum í Atl-
anta um það leyti en 
gáfu síðan út sitt fyrsta 
mixteip árið 2011. 

Eftir það fóru þeir að 
dúndra út blandspólum 
og árið 2013 kom þeirra 
fyrsti stóri smellur, lagið 
Versace – sem fjallaði um 
ágæti fatnaðar frá tískuris-
anum. Það spillti ekki fyrir 
vinsældum lagsins að 
kanadíska poppstjarn-
an Drake ákvað að 
taka þátt í vinsæld-
unum, svona 
eins og hann 
gerir, og úr varð 
algjört æði. Lagið 
var valið eitt besta 
lag árins af ýmsum 

Young Thug 
gerði mixteip með 

Migos sem hefur ekki 
enn litið dagsins ljós.

Hljómsveitin Migos mun spila í Laugardals-höllinni í ágúst og er það Sena sem flytur hana hingað til lands. Sveitin hefur átt miklum vin-sældum að fagna upp á síðkastið – ásamt því að hafa átt smelli í fyrsta sæti vinsældalista fundu þeir meðal annars upp dansinn The dab.

Frændurn-
ir Takeoff, 
Quavo 
og Offset 
á góðri 
stundu.

Stefán þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is

tónlistarspekingum og sömu-
leiðis mixteipið YRN (Young Rich 
Niggas) sem kom út sama ár. 
Bransinn fylgist nú grannt með 
þessum ungu strákum.

Sérstakt flæði
Þ a ð  s e m  v a k t i 
kannski aðallega 
gleði hjá rapp-
áhugamönn-
um er það 
sem fljótlega 

va r  ka l l a ð 
„ M i g o s -
f l æ ð i ð “  e ð a 
„Versace-flæðið“ 
– stíllinn sem þeir 
félagar rappa oftast í 
og, án þess að fara út í of 

mikla tónfræði (sem blaða-
maður er ekkert sérlega klár í), 

felur í sér að rappa í þrennu 
(e. triplet) – hitta á þrjá takta 
í taktvísi sem telur annað-
hvort 2 eða 4 takta (kvört-

unarbréf sendist 
á netfang blaða-
manns). 

Þetta skapar 
á k ve ð n a  o g  f e r s ka 
stemmingu í lögunum 

þeirra – en er þó ekkert nýtt. 
Í rapptónlist hefur þessari 

tækni verið beitt síðan á 9. 
áratugnum og var gríðarlega 
algengt í rappi frá borginni 
Memphis og þá sérstaklega 
frá rapparanum sáluga Lord 
Infamous sem beitti henni í 
flestum lögum sínum.

Láta börnin dabba
Eftir Versace hefur Migos sveifl-

ast upp og niður í vinsældum, 
nokkur mixteip og plötur 

þeirra félaga hafa ekki 
náð neitt gríðarlega 

langt og hljómað hálf 
flöt. Margir voru búnir að afskrifa 
frændurna frá Atlanta og um þá var 

talað eins og einhvers konar 
„one hit wonder“. Það spilaði 

mögulega inn í að Offset 
virtist ekki geta hætt að 

lenda í útistöðum við 
laganna verði og var 

inn og út úr stein-
inum. En árið 

2015 gerðist 
e i t t hv a ð 

h j á 
M i g o s , 

það virðist 
hafa kviknað 

eldur undir rössunum á þeim 
öllum þremur á sama tíma og í 
september sama ár senda þeir frá 
sér lagið Look at My Dab. Já, Migos 
er hljómsveitin sem fann upp á því 
að „dabba“. Takk fyrir það, strákar.

Menningarvitar frá  
suðurríkjunum
Í framhaldinu tilkynntu þeir um 
plötuna Culture og gáfu út fyrsta 
singúl af henni, Bad and Boujee, en 
lagið rauk beina leið í fyrsta sætið 
á vinsældalistum um allan heim. 
Ekki nóg með það heldur hreyfði 
það við netverjum sem fóru að gera 
alls kyns útgáfur af því, setja það 
yfir brot úr teiknimyndum og nota 
hið ákaflega grípandi viðlag í alls 
konar meme. Þegar Culture kom 
út voru þeir í Migos loksins orðnir 
stórstjörnur og ekki var verra að um 
frábæra plötu var að ræða. 

Rappáhugafólk er því eðlilega í 
skýjunum þessa dagana, sérstak-
lega þeir sem hafa áhuga á rappi 
frá suðurríkjum Bandaríkjanna en 
nú eru þeir á leiðinni þaðan, þeir 
Young Thug, Migos, Rick Ross og Lil 
Wayne.

Drake átti eilítinn þátt 
í vinsældum Migos.

Þrír fræknir frændur að sunnan
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Aðeins 109.900 kr.

KOLDING
hægindastóll

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Svart, rautt 

eða grátt PU-leður.

Fullt verð: 139.900 kr.

21%
AFSLÁTTUR

RENO 3ja sæta sjónvarpssófi
Stillanlegur sjónvarpssófi. Burgundy rautt, svart eða grátt leður á slitflötum. 

Stærð: 168 x 100 x 101 cm

Fullt verð: 299.900 kr.

Aðeins  239.900 kr.

RENO 2ja sæta sjónvarpssófi
Stillanlegur sjónvarpssófi. Burgundy rautt, svart eða grátt leður á slitflötum. 

Stærð: 224 x 100 x 101 cm

Fullt verð: 199.900 kr.

Aðeins  159.900 kr.

Aðeins 49.900 kr.

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Dökkgrátt 

slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 69.900 kr.

SILKEBORG
hægindastóll

29%
AFSLÁTTUR

Aðeins 79.900 kr.

Aðeins 79.900 kr.

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Koníakslitt 

eða svart leður.

Fullt verð: 99.900 kr.

JAZZ
hægindastóll

KOLDING
hægindastóll

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Rautt eða 

grátt slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 109.900 kr.

27%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Sjónvarpssófar
ótrúlega þægilegir

20%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

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. 

www.dorma.is
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1.UndirbúningUr 
húðarinnar

Hrafnhildur lagið mikla áherslu á 
undirbúning húðarinnar. „Gott er 
að undirbúa húðina áður en hafist 
er handa, þrífa hana og setja á sig 
gott rakakrem. Ég byrjaði á setja 
Quick Fix Hydra Charged andlitsúða 
á Sonju en hann inniheldur meðal 
annars kókosvatn sem gefur húðinni 
góðan raka og ljóma. Þar á eftir not-
aði ég Urban Defense-farðagrunn 
sem jafnar áferð húðarinnar og inni-
heldur sólarvörn,“ segir Hrafnhildur.

2. húðin  
fUllkomnUð

Því næst litaleiðrétti Hrafnhildur 
húðina. „Ég notaði leiðréttingu í 
bleiku og grænu. Sá bleiki fór undir 
augnsvæðið til þess að fela bláma og 
birta. En græni fór á rauðleitu svæð-
in til þess að draga úr roða. Þar á eftir 
notaði ég Naked Skin farðann sem 
inniheldur grænt te og E-vítamín. 
Ég notaði hyljarann á þau svæði 
sem máttu við meiri þekju,“ segir 
Hrafnhildur sem mælir með að setja 
punktinn yfir i-ið með léttu púðri.

„Til þess að draga fram kinnbeinin 
notaði ég pallettu í litnum Streak, 
hún inniheldur sólarpúður, „high-
lighter“ og kinnalit. Til þess að fá fal-
legan ljóma yfir vangann notaði ég 
alla þrjá litina í palettunni saman í 
stað þess að nota þá sitt í hvoru lagi. 
Til þess að fá enn meiri ljóma í tilefni 

Endingargóð förðun með fókus á   
  bleikar varir

Förðunarfræðingurinn Hrafnhildur Björk Runólfsdóttir farðaði Sonju Anaís Ríkharðsdóttur Assier með vörum frá 
Urban Decay. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sumarið er gengið í 
garð og af því tilefni 
kennir förðunar-
fræðingurinn hrafn-
hildur björk run-
ólfsdóttir lesendum 
réttu handtökin 
þegar kemur að því 
að kalla fram sumar-
lega og létta förðun. 
Hér er lögð áhersla á 
ljómandi húð og varir 
í björtum lit.

sumarsins þá notaði ég Afterglow 
„highlighter“-púður í litnum Sin 
sem er fallegur gylltur litur.“

3.aUgabrúnir  
og aUgU

„Sonja er með þéttar augabrúnir 
svo ég þurfti ekki að gera mikið við 
þær. Ég fyllti aðeins inn í þær með 
fíngerðum augabrúnablýanti og 
greiddi svo í gegnum þær með auga-
brúnageli.“

Fyrir valinu varð svo létt og ein-
föld förðun. Þó að um einfalda augn-
förðun sé að ræða mælir Hrafnhild-
ur með að nota augnskuggagrunn 
sem tryggir að förðunin endist vel 
og lengi. „Eftir að hafa sett augn-
skuggagrunn á augnlokið notaði 
ég aðeins einn augnskugga, litinn 
Faith úr Ultimate Basics palettunni. 
Honum dreifði ég yfir augnlokið og 
einnig meðfram neðri augnháralínu 
til að ramma inn augun. Því næst 
notaði ég „high lighterinn“ Lum-
inous, bæði undir augabrúnir og í 
innri augnkrók.“

4.SUmarlEgar  
varir

„Gott er að ramma inn varirnar 
með varablýanti til að auðvelda 
ásetningu og svo að varaliturinn 
blæði síður. Ég notaði varablýant-
inn Streak og einn af nýju fljótandi 
varalitunum okkar í litnum Tryst. 
Liturinn Tryst er bæði sumarlegur 
og vatnsheldur, sem hentar vel fyrir 
sundferðirnar í sumar.“

5.PUnktUrinn  
yfir i-ið

„Að lokum spreyjaði ég All nighter 
Setting spray-andlitsúðanum yfir 
andlitið á Sonju til að hámarka 
endinguna,“ útskýrir Hrafnhildur.
gudnyhronn@365.is

Kvikmyndahátíðin í Cannes 
stendur nú yfir. Hátíðin er 
ekki síður fyrir tískuáhuga-

fólk en kvikmyndaáhugafólk því 
stjörnurnar flykkjast á hátíðina á 
ári hverju í sínu fínasta pússi. Hver 
veislan er haldin á fætur annarri og 
stjörnurnar keppast um að vera best 
klæddar. Leikkonan Lilly Collins var 
ansi flott í gær í einu boðinu og vakti 
athygli fyrir flottan klæðaburð. Hún 
var í röndóttum toppi með einstöku 
sniði frá hönnuðinum Johanna 
Ortiz og var í ljósu pallíettupilsi við.

Lily var svo með uppsett hár og 
látlausa sumarförðun við það sem 
öll áherslan var lögð á, skærbleikar 
varirnar. 
– gha

vakti athygli fyrir flottan klæðnað
toPPUr-

inn Er frá 
Johanna oritz 
og koStar Um 
99.700 íSlEnSkar 
krónUr.

lily var mEð 
UPPSEtt hár og látlaUSa 
SUmarförðUn við það SEm 
öll áhErSlan var lögð á, 
SkærblEikar varirnar. 

Leikkonan  
Lilly Collins þótti 

ansi sumarleg 
og flott í Cannes 

í gær.

Bleikar  
varir verða  

allsráðandi í  
sumar.
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hi.is

Kynntu þér spennandi nám í framsæknum og lifandi 

VELKOMIN Í
HÁSKÓLA ÍSLANDS

SPENNANDI GRUNNNÁM OG ÖFLUGT 
FÉLAGSLÍF Í HÁSKÓLA Í FREMSTU RÖÐ

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR TIL 5. JÚNÍ

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknarháskóli þar sem 

nemendur fá tækifæri til að takast á við krefjandi og áhugaverð 

verkefni og rannsóknir sem snerta samfélagið og náttúruna á 

breiðum grunni.



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
14.05.17- 
20.05.17

Límiðaverkefni  
Þórunnar
Þórunn Antonía kynnti í vikunni 
til leiks verkefni sem snýst um að 

koma í veg fyrir að fólki séu 
byrluð nauðgunarlyf 

með límmiðum sem 
hægt er að líma yfir 

glös. „Við ættum 
auðvitað ekkert 
að þurfa að vera 
að pæla í svona lög
uðu, það er í raun 

fáránlegt,“ sagði 
Þórunn um verkefnið 

sem forseti Íslands 
sýndi stuðning.

meira fyrir krakkana

Í vikunni var 
tilkynnt að í ár 
bætast við um 
5.000 fermetrar 
af hátíðarsvæði á 
tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice. Eins 
verður aukin áhersla lögð á að 
börn á öllum aldri skemmti sér á 
hátíðinni. Tilkynnt var um sérstaka 
barnahátíð sem haldin verður 
undir yfirskriftinni Kátt á Solstice. 
Þar verður ýmislegt í boði fyrir 
yngri kynslóðina, svo sem andlits
málning, krakkajóga, listasmiðja og 
tónlistaratriði.

forgotten Lores mætt 
aftur tiL Leiks
Ekki hefur mikið farið fyrir rapp
sveitinni Forgotten Lores undan
farin ár en um helgina mun sveitin 
stíga á svið á Kexi. „Forgotten Lores 
spilar bara spari þótt við séum 
alltaf að sinna gyðjunni hver á sinn 
hátt þess á milli. Við höfum þau 
forréttindi að hafa verið partur af 
fyrstu stóru hiphop bylgjunni á 
Íslandi,“ sagði Byrkir B.

PLata innbLásin af 
baráttu við óLæknandi 
sjúkdóm
Hljómsveitin 
Dynfari sagði 
frá útgáfutón
leikum sem 
sveitin hélt 
fyrir nýjustu 
plötu sína sem er 
innblásin af baráttu Jóhanns Arnar 
Sigurjónssonar, söngvara sveitar
innar, við meltingarsjúkdóminn 
sáraristilbólgu. Sá sjúkdómur er 
ólæknandi. Ágóði tónleikanna rann 
að hluta til Crohn's og Colitis ulcer
osa samtakanna (CCU).

Ég elska heit böð og heitu 
pottana. Úthaldið mitt 
að vera þar ofan í heitu 
pottunum hefur stór-
aukist eftir að ég fór að 
stunda köldu böðin. 

Þetta helst nefnilega í hendur. En 
það er langskemmtilegast að hita sig 
upp í heita pottinum á eftir,“ segir 
Benedikt Lafleur sem stendur að 
Íslandsmeistaramótinu í ísbaði sem 
fram fer í sundlauginni á Blönduósi 
á þriðjudag.

Benedikt skrifaði MA-ritgerð 
í fyrra um heilsubót af köldum 
böðum. Nýlegar rannsóknir og 
athuganir Benedikts á sjávarböðum 
við Íslandsstrendur benda til þess 
að regluleg dvöl í köldu vatni stuðli 
að minni streitu og auknum lífs-
gæðum. Bæti böðin andlega líðan, 
brenni kaloríum, lini króníska verki 
og stuðli að meiri frískleika og hrað-
ari bata af líkamlegum áverkum.

„Þetta er annað Íslandsmeistara-
mótið sem fer fram. Þetta byrjaði 
rólega en það eru sex keppendur 
skráðir núna og krakkar sem prófa 
fá sérstakt viðurkenningarskjal. Það 
er aldurstakmark í keppnina, 16 ár, 
en mörgum krökkum finnst gaman 
að skella sér ofan í núll gráðu heitt 
vatnið,“ segir hann en keppendur 
koma víða að.

„Ég hef rannsakað heilsugildi 
kaldra baða, aðallega sjávarbaða, 
og viðað að mér miklum fróðleik 
um það. Ég hef síðan mikinn áhuga 
á að skoða tengsl kaldra baða og 
krónískra verkja. Því það sem kom 

mér mest á óvart í rannsókn minni 
var hvað köld böð lina verki. Það er 
einmitt einn keppandi sem segist 
hafa læknast af krónísku mígreni.“

Benedikt stundar sundlaugarnar 
mikið en hefur notað meðal annars 
köldu böðin til að grenna sig. Þá 
lætur hann líkamann hita sig upp og 
sleppir þá að fara í heita pottinn. „Ég 
elska heitu pottana. Hæfni líkamans 
til að fara úr heitu í kalt eða öfugt er 
mikil. Þetta er eins og önnur þjálfun 
og maður þjálfast upp. En nautnin 
að finna líkamann hitna í heita pott-
inum er engu lík.“
benediktboas@365.is

elskar líka að fara í    
   heitu pottana
Íslandsmeistaramótið í ísbaði fer fram á þriðjudag í annað sinn. 
Benedikt Lafleur, áhugamaður um heilsugildi kaldra baða, stendur 
að mótinu. Honum finnst fátt betra en að dýfa sér ofan í ískalt 
vatnið og fara svo beint í heita pottinn. Segir það algjöra snilld.

Benedikt fékk silfur í fyrra. Var fimm sekúndum skemur en sú er hampaði gullverðlaunum. MyND/VALGEIR KáRASON

Börn sem prófa fá sérstaka viðurkenningu en aldurstakmark er í keppnina. 
MyND/VALGEIR KáRASON

ísLandsmeistara-
mótið í ísbaði
l Aldurstakmark er 16 ár
l Vatnið verður 0 gráður
l Sex keppendur eru skráðir
l  Síðasti sigurvegari var 13 

mínútur og 7 sekúndur ofan í.

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

90 x 200 cm  74.990 kr.
120 x 200 cm  89.990 kr.
140 x 200 cm  99.900 kr.
160 x 200 cm  114.990 kr.
180 x 200 cm 129.900 kr.

Simba dýnurnar eru fáan
legar í eftirtöldum stærðum

Komdu og  
kynntu þér Simba  

í næstu Dormaverslun eða á 

www.simbasleep.is

DORMA KYNNIR

EINA ÞRÓUÐUSTU  
HEILSUDÝNU HEIMS
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FRUMSÝNING LAUGARDAGINN 20. MAÍ

Frumsýnum hörkutólið RAM 3500 
Verð frá kr. 6.282.258 án vsk og 7.790.000 með vsk. 

Fumsýnum Dodge Durango GT 
7 manna lúxusjeppa, hlaðinn búnaði á frábæru verði frá kr. 9.990.000.

GG Sport verða á staðnum og kynna Islander Sit-On-Top kajakana. Sýnum bíla með Thule 
ferðavörum frá Stillingu og fjallahjólum frá Sensa Bike.

Sýningin verður opin á milli kl. 12 og 17.  Boðið verður upp á rjúkandi heitt Lavazza kaffi og 
Egils appelsín.  Kíktu við og við tökum vel á móti þér.

Background C
reated by C

reative_hat - Freepik.com

BREAK OUT
FROM THE EVERYDAY

JEEP® CHEROKEE
VERÐ FRÁ 6.990.000 KR.

JEEP® GRAND CHEROKEE
VERÐ FRÁ 8.990.000 KR.

JEEP® RENEGADE
VERÐ FRÁ 4.790.000 KR.

JEEP® WRANGLER
VERÐ FRÁ 8.490.000 KR.

FRUMSÝNUM JEEP® GRAND CHEROKEE LAREDO, ÁSAMT NÝJSTU JEPPUNUM FRÁ JEEP®

OPIÐ Í DAG FRÁ KL. 12-17 – KOMIÐ Í REYNSLUAKSTUR 

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI
ÞVERHOLT 6 · 270 MOSFELLSBÆR · SÍMI: 534 4433 · WWW.ISBAND.IS
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Æ þetta var eitthvað mis-
heppnað, fundurinn 
hjá þingnefndinni með 

Ólafi. Það var alveg eðlilegt að 
hann kæmi fyrir nefndina og 
fengi að gera grein fyrir sínum 
skoðunum á skýrslu sem Alþingi 
lét gera, hann reyndist jú megin-
viðfang skýrslunnar. Það að hann 
yrði að koma með einhver ný 
gögn, eins og sumir nefndarmenn 
kröfðust, gat ekki verið forsenda 
þess að hann fengi fund með 
nefndinni, það var alveg eðlilegt 
að þingnefndin ætti samtal við 
hann.

Ég er ekkert viss um að Ólafur 
hafi grætt á því að fá þennan 
fund, til þess er málstaður hans 
einfaldlega of vondur. En meira 
að segja vondur málstaður á rétt 
á því að heyrast og reyndar nauð-
synlegt að hann geri það. Þannig 
fer fram umræða og hið sanna og 
rétta kemur í ljós.

En mér fannst þingmennirnir 
ekki heldur koma vel frá þessum 
fundi. Spennustigið var full hátt. 
Þau voru að keppast um að vera 
reið og sár fyrir hönd þjóðarinnar 
og svolítið stressuð yfir því að 
næsti maður væri reiðari og sár-
ari. Ef málstaður Ólafs hefði ekki 
verið svona vita vonlaus, þá hefði 
frammistaða sumra þeirra jafnvel 
getað orðið honum að gagni.

Á þessu voru þó undan-
tekningar. Mér fannst þær Hildur 
Sverrisdóttir og Lilja Alfreðsdótt-
ir standa sig vel, spurningar sem 
komu frá þeim voru yfirvegaðar 
og gagnlegar og til þess fallnar að 
varpa ljósi á málið.

Og um það snýst þetta, að læra 
af sögunni, leiða fram staðreyndir 
máls, en ekki að keppa í því hver 
var nú reiðastur eða í mestu upp-
námi þann daginn.

Íslandsmót  
í uppnámi

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

Bakþankar

ELDBORG HÖRPU
20. DESEMBER

HARPA.IS/SISSEL
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