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Hætt í 
harkinu
Hrafnhildur Lúthersdóttir, ein 
besta sundkona heims, er hætt 
keppni. Hún þurfti sjálf að leggja 
út fyrir kostnaði vegna þjálfara 
síns á Ólympíuleikunum í Ríó.

➛ 30

Tilvalið eftir ræktina 
Næringarfræðingur 
leggur línurnar á 
þorra. ➛ 22

Mistök á spítalanum
Fékk nýja sýn á lífið 
eftir að hún missti 
heilsuna. ➛ 26

Hitamál í pottunum
Sundlaugar 
gegna hlutverki 
félagsmiðstöðva. ➛ 32

fréttablaðið/Hanna



Við verðum bara að 
semja við náttúru-

öflin um að 
hegða sér vel á 
meðan ég er í 

burtu. 
Víðir Reynis-
son, verkefna-
stjóri

Veður

Róleg norðlæg átt í dag. Léttskýjað á 
sunnanverðu landinu og léttir einnig 
til austanlands. Snjókoma eða él 
fyrir norðan, einkum við ströndina. 
Frost víða 2 til 10 stig. sjá síðu 44

Blótað á Hrafnistu

Bóndadagur var í gær og þorrinn því genginn í garð. Von er á fjölmörgum þorrablótum næstu vikur og reið Hrafnista í Reykjavík á vaðið í gær. Þorra-
blótsgestir gæddu sér þar á ýmsu góðgæti eins og hefð er fyrir og var ekki annað að sjá en að mikil ánægja væri með kræsingarnar. Fréttablaðið/Hanna

12. febrúar í 10 nætur
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Bókaðu sól
FUERTEVENTURA

Allt að
25.000 kr.
afsláttur á mann

Frá kr.

81.835

Við þurfum að fara í 
að horfa á um-

hverfið okkar og spyrja 
okkur: Er eitthvað hér sem 
misbýður konum? 
Þorbjörn Guðmundsson,  
framkvæmdarstjóri Samiðnar

samfélag „Við karlarnir eigum að 
ganga í að fjarlægja þetta allt saman,“ 
segir Þorbjörn Guðmundsson, fram
kvæmdastjóri Samiðnar, um alman
ök af fáklæddum konum sem prýða 
marga vinnustaði iðnaðarmanna.

Sambandsstjórn Samiðnar sam
þykkti ályktun í vikunni í tilefni #me
too byltingarinnar. Er lögð áhersla á 
samstillt átak stjórnvalda, verkalýðs
hreyfingarinnar og atvinnulífsins til 
að ráðast gegn inngróinni menn
ingu byggðri á mismunun kynjanna 
í samfélaginu, innan fjölskyldna og 
á vinnustöðum. Skorað er á aðildar
félög Samiðnar að hafa frumkvæði 
að virkri þátttöku í umræðunni gegn 
kynbundnu ofbeldi og kynbundnum 
vinnumarkaði.

„Við erum í karllægu umhverfi og 
finnum áherslu á að við karlarnir 
stígum fram og við erum að beina 
því inn á við hjá okkur að við tökum 
þessi mál til skoðunar, í hreyfing
unni og inni á vinnustöðum,“ segir 
Þorbjörn um tilefni ályktunarinnar.

Hann segir umhugsunarefni hve 
illa konur endast í iðngreinunum. 
„Þær sem fara í nám og byrja til 
dæmis í mannvirkjagerð og bifvéla
virkjun endast stutt. Það getur verið 
eitthvað í okkar vinnustaðamenn
ingu sem konum fellur ekki við, við 
höfum ekki skoðað það, en það er 
mjög áhugavert rannsóknarefni.

Það er mikil karlamenning á þess
um vinnustöðum og það getur verið 
eitthvað í umræðumenningunni og 
svo náttúrulega þessi almanök af 
fáklæddum konum á veggjum víða. 
Allt getur þetta virkað neikvætt á 
konur,“ segir Þorbjörn. 

„Við þurfum að fara í að horfa á 
umhverfið okkar og spyrja okkur: Er 

eitthvað hér sem misbýður konum? 
Við eigum að taka frumkvæði í 
þessu, karlarnir.“

Aðspurður segir Þorbjörn nauð
synlegt að fá fleiri konur í iðngrein
ar. „Mér finnst #metoo gefa okkur 
tækifæri til að fara í naflaskoðun og 
spyrja okkur hvað við þurfum að 
laga til að laða fleiri konur að okkar 
atvinnugreinum.“

Þorbjörn segir marga í hreyfing
unni hafa verið hikandi og jafn
vel feimna við umræðuna. „Það er 
dálítið nýtt að karlasamfélagið stígi 
inn í umræðuna og einhverjir upplifa 
kannski að umræðan beinist gegn 
þeim. Mér finnst þetta ákall um að 
við breytum viðhorfum og ýmsu sem 
tíðkast hefur. Ég held að við séum 
ekki með það mikið af karlrembu
svínum í okkar hópi að við getum 
ekki tekið umræðuna.“

Þorbjörn leggur áherslu á að það 
skili litlu að dæma fortíðina enda 
hafi menningin breyst töluvert á 
síðustu árum. 

„Við eigum að læra af fortíðinni en 
það þýðir lítið að dæma hana. Við 
eigum hins vegar að reyna að virkja 
sem flesta til að taka þátt í að breyta.“
adalheidur@frettabladid.is

Vill nektarmyndirnar 
niður af verkstæðum
Iðnaðarmenn álykta um #metoo. Ákall um naflaskoðun, segir framkvæmda-
stjóri Samiðnar, og hvetur iðnaðarmenn til að horfa gagnrýnum augum á vinnu-
staðamenningu sína. Umhugsunarefni hversu stutt konur endast í iðngreinum.

Þorbjörn Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Samiðnar, vill að karlastéttir líti 
inn á við í tilefni #metoo-byltingarinnar. Fréttablaðið/Hanna

almannavarnir Víðir Reynisson, 
verkefnastjóri Almannavarna hjá 
lögreglunni á Suðurlandi, mun taka 
leyfi frá störfum í sjö mánuði, frá 
næstu mánaðamótum, vegna verk
efna sem hann mun sinna í tengsl
um við heimsmeistaramótið í knatt
spyrnu í Rússlandi. Víðir hefur verið 
einn helsti talsmaður lögreglunnar 
þegar náttúruvá steðjar að, eins og 
eldgos, jarðskjálftar eða stórslys.

Verkefni Víðis snúa að undir
búningi fyrir þátttöku Íslands á 
mótinu, meðal annars að öryggis
málum og ferðum íslenska liðsins 
á milli staða. Hann er þegar búinn 
að fara eina ferð til Rússlands til að 
kanna aðstæður.

„Við verðum tvö í þessu verkefni, 
ég og Aleksandra Wójowicx sem 
hefur verið með mér í þessum verk
efnum undanfarin ár og var meðal 
annars með kvennalandsliðinu í 
Hollandi síðasta sumar,“ segir Víðir.

Aðspurður segist hann ekki óttast 
að missa af stórri náttúruvá, þegar 
hann fer í leyfið. „Nei, nei. Við verð
um bara að semja við náttúruöflin 
um að hegða sér vel á meðan ég er 
í burtu og leyfa okkur að njóta fót
boltans í friði í sumar,“ segir Víðir 
hlæjandi.

Verkefnum hans hjá lögreglunni 
á Suðurlandi verður dreift á nokkra 
starfsmenn, en lögreglustjórinn, 
Kjartan Þorkelsson, mun halda 
um stjórnartaumana varðandi 
almannavarnir á meðan Víðir er 
frá. – mhh

Náttúruöflin 
þurfa að hegða 
sér í sumar

lögreglumál Íslenskum karl
manni á fertugsaldri, sem Frétta
blaðið greindi frá því í gær að hefði 
verið úrskurðaður í gæsluvarðhald 
í Malaga á Spáni grunaður um 
alvarlegt ofbeldisbrot gegn þrítugri 
eiginkonu sinni, hefur verið sleppt 
úr haldi. Þetta herma heimildir 
Fréttablaðsins.

Upplýsingafulltrúi í utanríkis
ráðuneytinu, staðfesti á fimmtudag 
að íslenskur karlmaður hefði verið 
hnepptur í gæsluvarðhald í Malaga 
vegna gruns um alvarlegt ofbeldis
brot. Þá herma heimildir að konan 
hafi ekki fallið fram af svölum, eins 
og greint var frá í gær, heldur á milli 
hæða innanhúss. Konan sé komin 
til meðvitundar en sé enn á spítala. 
Batahorfur eru sagðar betri en talið 
var í fyrstu. – aá / þea

Íslendingnum 
í Malaga sleppt 
úr haldi lögreglu
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Lýkur um helgina Lýkur um helgina Lýkur um helgina Lýkur um helgina Lýkur um helgina

ÚTSALAN er líka í vefverslun á husa.is
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Borvélasett 10,8V DS10DAL
4 rafhlöður, ljós og útvarp. Hersla 35Nm.
5246791

22.995kr
32.995kr

4 rafhlöður

30%
afsláttur

útsala
allar 
POTTAPLÖNTUR

afsláttur
30-40%

Salerni
Gólfsalerni, 650-360-890 mm. 
Seta seld sér.
7920000

27.925kr
39.985kr

30%
afsláttur

Áltrappa
3 þrepa.
5078775

3.182kr
4.895kr

35%
afsláttur

Lady Vegg 10, 3 ltr.
Hágæða innanhúss vegg-
málning í gljástigi 10%.
7122223

6.487kr
8.649kr

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Handlaugartæki
Jupiter.
8000033

8.696kr
11.595kr

Kynning verður á hundategund-
inni Silky Terrier í gæludýradeild 

Blómavals í Skútuvogi. Hægt verður 
að hitta þar hunda og eigendur 

þeirra á milli kl. 13 og 16 og fræðast 
um þessa skemmtilegu smáhunda.

Á sama tíma verður kynning á Yuup 
feldvörum fyrir hunda og ketti, 
20% kynningarafsláttur af 

Yupp hunda og kattasjampói 
í Skútuvoginu.

Hunda
kynning

Útvarp Ljós

Höggborvél
500W, 13 mm patróna.
5245599

5.995kr
8.995kr

Harðparket
8 mm, eikarplanki, bandsagað.
147071

1.250kr/m2

2.289kr/m2

45%
afsláttur

í vefverslun husa.isÚTSALAN ER LÍKA

33%
afsláttur

Byggjum á betra verði

í dag



Albert Guðmundsson
knattspyrnumaður
varð fyrsti leik-
maðurinn til að 
skora þrennu 
fyrir íslenska 
landsliðið í 
fimm ár þegar 
það vann 4-1 sigur 
á U-23 ára liði Indó-
nesíu í vináttulandsleik í Djakarta. 
Albert er tíundi leikmaðurinn 
sem skorar þrennu fyrir íslenska 
A-landsliðið.

Haraldur L. Haraldsson
bæjarstjóri í Hafnarfirði
sagði ýmsar 
ástæður fyrir því 
að þriðjungi 
þeirra lóða sem 
Hafnarfjarðar-
bær úthlutaði 
í öðrum áfanga 
Skarðshlíðarhverfis 
hefði verið skilað, til 
dæmis fjármögnunarvandi og 
háspennulínur þvert yfir hverfið. 
Ellefu lóðum af 32 hefur verið 
skilað. Bæjarstjórinn kvaðst hafa 
heyrt af einum sem var í óvissu um 
hvenær háspennulínurnar færu.

Garðar Svansson
fangavörður á Kvíabryggju
var eini fanga-
vörðurinn á 
vaktinni þegar 
hann fékk heila-
blóðfall. Hann 
sagði fangaverði 
ítrekað hafa bent 
á hættuna af því að 
hafa aðeins einn vörð á 
næturvakt í fangelsum. Páll Winkel, 
forstjóri Fangelsismálastofnunar, 
sagði það ekki að ástæðulausu að 
endurtekið hefði verið óskað eftir 
auknu fjármagni til rekstrar.

Þrír í fréttum 
Þrenna, 
háspenna og 
næturvakt

TÖLUR VIKUNNAR 14.01.2018 TIL 20.01.2018

400 
sett af nýrri sænskri þýðingu 
á Íslendingasögum í fimm 
bindum fengu sænsk stjórnvöld 
frá Íslend
ingum í 
tengslum 
við 
opinbera 
heimsókn 
forseta
hjónanna til 
Svíþjóðar.

milljóna króna 
tap var á rekstri 
tónlistarhá
tíðarinnar Iceland 
Airwaves árið 
2016. Seglin voru 
þess vegna dregin 
saman í fyrra.

1.176,5
þúsund tonn var afli íslenskra 
skipa árið 2017 sem er 107 þúsund 
tonnum meiri afli en landað var 
árið 2016. Aukið aflamagn á milli 
ára má nær eingöngu rekja til meiri 
loðnu og kolmunnaafla.

mála sem skráð eru til 
meðferðar á ákæru
sviði lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu 
eru vegna brota á um
ferðarlögum og 21% 
vegna annarra sérrefsi
lagabrota. Tæplega 25% 
mála eru vegna brota á 
hegningarlögum. 8% eru 
vegna verkefna sem ekki 
eru lögbrot.

16 47% 79%
leituðu til barna og 
unglingageðdeildar 
Landspítala í fyrra 
vegna kynáttunar
vanda. Yngstu 
börnin sem leita 
þangað eru ekki 
orðin kynþroska. 
Fullorðnum ein
staklingum sem leita 
til transteymis á 
geðsviði fjölgar líka.

57fyrirtækja 
á Íslandi 
notuðu 
sam
félagsmiðla í fyrra 
sem er hæsta hlutfall í Evrópu. 
77% fyrirtækja voru með sam
skiptasíður, 17% með vefsíður 
til að deila margmiðlunarefni, 
16% með bloggsíður/tilkynninga
síður og 3% með wikisíður.

TENERIFE

Bir
t m

eð
 fy

rir
va

ra
 um

 pr
en

tvi
llu

r. 
He

im
sfe

rð
ir 

ás
kil

ja 
sé

r r
étt

 til
 le

iðr
étt

ing
a á

 sl
íku

. A
th.

 að
 ve

rð
 ge

tur
 br

ey
st 

án
 fy

rir
va

ra
.

2FYRIR1

Frá kr.

69.995
ÁÐUR KR. 
79.900 

NÚ KR. 
39.950FL
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24. janúar í 7 nætur

DómsTóLAR Skipan dómara í Lands-
rétt varð til þess að fimm héraðsdóm-
arar fóru þess á leit að vera fluttir til 
í starfi, en eftir þrjú ár í starfi geta 
dómarar óskað eftir flutningi. Fimm 
af þessum sex dómurum færðu sig 
um set nú í upphafi ársins en einn 
síðastliðið haust.

Þorsteinn Davíðsson hefur fært 
sig frá Héraðsdómi Norðurlands 
eystra til Héraðsdóms Reykjaness 
en hann hefur verið dómari á Norð-
austurlandi í tíu ár, frá því 1. janúar 
2008. Halldór Björnsson, dómari við 
Héraðsdóm Reykjavíkur frá 2008, hóf 
störf við Héraðsdóm Norðurlands 
eystra um áramótin.

Hildur Briem, fyrrverandi dóm-
stjóri Héraðsdóms Austurlands, 
óskaði eftir flutningi til Héraðsdóms 
Reykjavíkur en hún var skipuð dóm-
ari fyrir austan haustið 2010.

Ingimundur Einarsson, fyrrver-
andi dómstjóri Héraðsdóms Reykja-
víkur, sem þar hefur verið dómari frá 
desember 2006, færði sig til Héraðs-
dóms Reykjaness, líkt og Þorsteinn. 
Þá hefur Ólafur Ólafsson, fyrrverandi 
dómstjóri Héraðsdóms Norðurlands 
eystra hafið störf við Héraðsdóm 
Austurlands, en hann var skipaður 
dómari fyrir norðan árið 1992.

Þessum fimm dómurum til viðbót-
ar færði Sigríður Elsa Kjartansdóttir, 
dómstjóri Héraðsdóms Vestfjarða, 
sem skipuð var dómari í september 
2013, sig í Héraðsdóm Reykjavíkur 
þegar Hervör Þorvaldsdóttir héraðs-
dómari varð forseti Landsréttar síð-
astliðið haust.

„Héraðsdómarar eiga rétt á að 
skipta um starfsvettvang, eftir þrjú 

ár í starfi,“ segir Ólöf Finnsdóttir, 
framkvæmdastjóri dómstólasýsl-
unnar. Það gerist þegar dómari 
hættir sökum aldurs eða hverfur frá 
störfum. Ólöf segir að þá skapist svo-
kallaður flutningsréttur, en boð um 
slíkt sé sent á alla dómara. „Þetta er til 
að auka hreyfanleika í kerfinu sem er 
mjög mikilvægt,“ útskýrir Ólöf.

Þórður S. Gunnarsson, dómari við 
Héraðsdóm Reykjavíkur frá 2012, 
lætur af störfum vegna aldurs á næstu 
dögum, en hann verður sjötugur á 

þriðjudag. Ólöf segir að hæfnisnefnd-
in sé að ljúka þeirri vinnu að skipa í 
lausa stöðu við réttinn. Sá dómari 
mun, þrátt fyrir þessar tilfærslur, taka 
sæti í Héraðsdómi Reykjavíkur.

Ólöf segir það fordæmalaust að 
svo margar stöður séu lausar á sama 
tíma. Skipan dómara í Landsrétt 
skýri það. baldurg@frettabladid.is

Skipan dómara í Landsrétt 
hratt af stað dómínóáhrifum
Mikil tilfærsla varð á héraðsdómurum eftir áramótin. Fimm héraðsdómarar fóru þess á leit að vera fluttir til 
í starfi. Þorsteinn Davíðsson farinn frá Héraðsdómi Norðurlands eftir tíu ár. Framkvæmdastjóri dómstóla-
sýslunnar segir mikilvægt að auka hreyfanleika. Fordæmalaust að svo margar stöður séu lausar á sama tíma. 

Unnið er að skipun nýs dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur. FRéttablaðið/GVa

Eftir þrjú ár í starfi geta 
dómarar óskað eftir flutn-
ingi.

sAmgÖNgUR „Þeir bíða á hafnar-
bakkanum í Kína og innflytjandinn 
er að vinna í að koma þeim um borð 
í skip,“ segir Jóhannes Svavar Rún-
arsson, framkvæmdastjóri Strætó 
bs., um rafmagnsvagnana sem 
keyptir hafa verið. 

Líkt og Fréttablaðið hefur fjallað 
um voru keyptir níu rafmagns-
vagnar í fyrra en afhending þeirra 
hefur dregist verulega eftir að próf-
anir leiddu í ljós að styrkja þyrfti 
burðarvirki vagnanna til að þola 
hraðahindranafjöld höfuðborgar-
svæðisins. Upphaflega áttu fyrstu 
fjórir að koma í júní en nú styttist í 
þá. Hinir fimm eru væntanlegir um 
mitt ár.

„Ég veit ekki hvort það er satt en 
innflytjandinn grínaðist með að það 
væri svo mikill innflutningur vegna 
netverslunar frá Kína að hann fengi 
ekki pláss,“ segir Jóhannes.

Strætó mun verja 300 milljónum í 
kaup á nýjum vögnum í ár en margir 
vagnar núverandi flota eru komnir 

til ára sinna. Tveir elstu þeirra eru 
átján ára og eru 49 af þeim 91 vagni 
sem Strætó er með í rekstri eldri en 
tíu ára. Jóhannes Svavar segir flot-
ann of gamlan og viðhaldskostnað 
nema tugum milljóna á ári.

Að lágmarki verða keyptir fimm 
vagnar í ár en örútboð mun leiða 
í ljós hvort hægt verði að kaupa 

fleiri. Eftir kaupin lýkur gildistíma 
rammasamnings um innkaup hjá 
Strætó en í borgarstjórn í vikunni 
var spurst fyrir um hvort keyptir 
yrðu vistvænni vagnar nú. Jóhannes 
segir að það verði stjórnar og eig-
enda að ákveða hvort aðeins verði 
leitað eftir tilboðum í vistvænni 
vagna í framtíðinni. – smj

Vagnar bíða á hafnarbakkanum í Kína

Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó.
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum*

www.kia.com

Við frumsýnum Kia Sorento í dag á Krókhálsi. Komdu og reynsluaktu. Við tökum vel á móti þér.

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Stefndu að  
fullkomnun

Nýr Kia Sorento – frumsýndur í dag milli kl. 12 og 16

Við kynnum nýjan Kia Sorento. Þessi magnaði jeppi er Íslendingum að góðu kunnur og hefur 

nú fengið enn glæsilegra útlit og uppfærslur sem gera Sorento að enn betri ferðafélaga. 

Glæsileg hönnun, snjallar tæknilausnir, átta þrepa sjálfskipting, kraftmikil 200 hestafla vél  

og hin einstaka 7 ára ábyrgð gera nýjan Kia Sorento að einum best búna jeppa í sínum flokki.
Kia Sorento EX — 8 þrepa sjálfskipting, 4WD

Verð frá 7.190.777 kr.
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Frá kr. 199.995 m/morgunmat & hálfu fæði skv. ferðalýsingu
Netverð á mann frá kr. 199.995 m.v. 2 í herbergi. 
Innifalið: Flug, skattar, gisting í 6 nætur á Hotel Paradis Plage Surf Yoga 
& Spa Resort 4* m/hálfu fæði og 5 í nætur á Hótel Royal Atlas Agadir 
4*+ m/morgunmat. Akstur til og frá flugvelli og á milli áfangastaða. 
Íslensk fararstjórn miðað við lágmarksþátttöku 20 manns.

Einstök vellíðunarferð þar sem farþegum gefst kostur 
á að njóta lífsins á einstaklega fallegum hótelum sem 

standa við strandlengju Marokkó. Á hótelunum er frábær 
aðstaða til að næra sál og líkama í fullkominni slökun, dekri 
og vellíðan - allt eftir því hvað hver og einn kýs.

Flogið er beint til Agadir í Marokkó og dvalið fyrstu 6 
næturnar á Paradis Plage Surf Yoga & Spa Resort og síðustu 
5 næturnar á Hotel Royal Atlas Agadir. Á Paradise Plage Surf 
Yoga & Spa 4* er kjörið að njóta lífsins og alls hins besta sem 
hótelið hefur uppá að bjóða í mat, drykk og afþreyingu.

Á Paradise Plage er boðið upp á jóga, nudd, tyrknesk böð 
og ýmsar heilsu- og nuddmeðferðir. Fyrir þá sem vilja 
sörfa en eru óvanir þá er hér í boði brimbrettakennsla. 
Unnt er að bæta við bókun á ferðinni dásamlegum 5 
Daga afþreyingarpökkum: Jóga með daglegum 2x75 mín. 
jógatímum. Jóga & Dekur með 5x75 mín. jógatímum, 2 
arabískum böðum, 1 kornmaska og 2 nuddtímum 25-50 
mín. Brimbrettaskóli með 5x90 mín. brimbrettatímum. 
Brimbretti & Jóga með 5x90 mín. brimbrettatímum og 
5x75 mín. jógatímum. Allur pakkinn með 5x90 mín. 
brimbrettatímum, 5x75 jógatímum ásamt 1 hammanbaði, 
1 gufubaði og 2x25 mín. nuddum.
 
Síðari hluta ferðarinnar er dvalið á Royal Atlas Agadir 4*+ í 
Agadir, sem er stærsti sólstrandarstaður Marokkó. Í Agadir 
er að finna gullna strandlengju eins langt og augað eygir en 
á þessum fallega stað skín sólin um 300 daga á ári.

LÍKAMI & SÁL  
Í MAROKKÓ

Jóga - Vellíðan - Sörf

9. maí í 11 nætur

BRIMBRETTI & JÓGA  25.000/mann

JÓGA  14.000/mann

ALLUR PAKKINN  38.000/mann

JÓGA & DEKUR  25.000/mann

PARADIS PLAGE ROYAL ATLAS 

Allt að
10.000 kr.
afsláttur á mann

Frá kr.
199.995
m/morgunmat &
hálfu fæði skv.
ferðalýsingu

kjaramáL Starfshópur um afnám 
vasapeninga hefur fundað sextán 
sinnum frá því að hann var skipaður 
í maí 2016 af þáverandi ráðherra, 
Eygló Harðardóttur. Hann hefur ekki 
skilað skýrslu eða öðrum beinum 
afurðum vinnu sinnar.

Starfshópnum var falið að útfæra 
og koma á tilraunaverkefni í sam-
vinnu við eitt eða fleiri hjúkrunar-
heimili um nýtt fyrirkomulag um 
greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og 
hjúkrunarheimilum.

Hópurinn er skipaður fulltrúum 
frá Landssambandi eldri borgara, 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 
Samtökum fyrirtækja í vel ferðar-
þjónustu, Trygginga stofnun ríkisins, 
Sjúkratryggingum Íslands og þremur 
fulltrúum frá vel ferðar ráðu neytinu.

Í svari frá velferðarráðuneytinu 
um afrakstur starfshópsins kemur 
fram að tilraunaverkefni um afnám 
vasapeningakerfis sé enn á undir-
búningsstigi. „Haustið 2016 fundaði 
starfshópurinn með forstöðu-
mönnum tveggja hjúkrunarheimila 
sem lýst höfðu áhuga á verkefninu, 

en vegna þess hve langt er um liðið 
er nauðsynlegt að kanna aftur hvort 
áhugi á þátttöku sé enn fyrir hendi. 
Því má segja að ekki liggi afdráttar-
laust fyrir hvaða heimili muni taka 
þátt í tilraunaverkefninu.“

Ásmundur Einar Daðason, félags- 
og jafnréttismálaráðherra, var ekki 
tilbúinn til að lýsa sýn sinni á verk-
efnið þegar spurt var eftir henni í 
fyrirspurn til ráðuneytisins og því 
ekki víst um afstöðu hans. „Félags- 

og jafnréttismálaráðherra er að 
kynna sér stöðu þessara mála og afla 
sér þekkingar á verkefninu og mun 
fjalla um afstöðu sína í svari við fyrir-
spurn sem beint hefur verið til hans 
á Alþingi um afnám vasapeninga-
kerfis á dvalar- og hjúkrunarheimil-
um,“ segir í svari frá ráðuneytinu sem 
greindi einnig frá því að nýr ráðherra 
ætlaði sér að svara fyrirspurnum um 
verkefnið þann 29. janúar næstkom-
andi. kristjanabjorg@frettabladid.is

Óvissa ríkir um afnám 
vasapeningakerfis
Forstöðumenn tveggja hjúkrunarheimila lýstu áhuga á tilraunaverkefni um 
afnám vasapeninga haustið 2016. Tilraunaverkefnið var hins vegar ekki sett af 
stað og óvissa um þátttöku í því. Félagsmálaherra kannar vinnu starfshópsins. 

Nýr ráðherra félagsmála vill kanna afrakstur starfshóps sem var skipaður fyrir tæpum tveimur árum.  Fréttablaðið/Eyþór

Ráðstöfunarfé/vasapeningar
Þegar einstaklingur flytur inn á dvalar- eða hjúkrunarheimili greiðist 
lífeyrir viðkomandi frá Tryggingastofnun inn á heimilið. Viðkomandi fær 
svo vasapening úthlutað frá Tryggingarstofnun. Á árinu 2017 er ráðstöf-
unarfé að hámarki 68.662 kr. á mánuði. Það er tekjutengt og er reiknað 
út og greitt á grundvelli tekjuáætlunar. 65% af tekjum koma til lækkunar 
á ráðstöfunarfé.  Vasapeningar eru tekjutengdir og falla alveg niður ef 
tekjur ná 82.083 krónum á mánuði.

Svokallað vasapeningakerfi hefur sætt harðri gagnrýni af hálfu sam-
taka aldraðra. Með nýju greiðslufyrirkomulagi er hugsunin sú að meira 
jafnræði ríki á milli þeirra einstaklinga sem búa á dvalar- og hjúkrunar-
heimilum og þeirra sem búa heima.

Viðskipti Jörðin Neðri-Dalur í Bisk-
upstungum er enn óseld en hún er 
1.200 hektarar að stærð og sú næsta 
við Geysissvæðið í Haukadal. Þetta 
staðfestir Þorlákur Ómar Einars-
son, framkvæmdastjóri fasteigna-
sölunnar Stakfells, og segir engar 
frekari viðræður hafa átt sér stað við 
kínverska fjárfesta sem lýstu síðasta 
sumar yfir áhuga á að skoða kaup á 
jörðinni.

„Það hefur ekkert gerst enn sem 
komið er. Það má segja að þetta sé á 
sama stað og í ágúst en þetta tekur 
allt langan tíma og mælt í mörgum 
mánuðum frekar en vikum,“ segir 
Þorlákur.

Fréttablaðið greindi í lok ágúst 
síðastliðins frá áhuga kínverskra 
fjárfesta á jörðinni. Kom þá fram að 
ásett verð væri 1,2 milljarðar króna 
og að fjárfestarnir horfðu helst til 
staðsetningar jarðarinnar og þess 
að þar er heitt vatn. Fasteignasali 
hjá Stakfelli sagði þá að Kínverjarnir 
vildu byggja upp ferðamannatengda 

starfsemi en fasteignasalan hafði þá 
útbúið sölukynningu á íslensku og 
ensku. 

Átta bræður eiga jörðina og ætla 
þeir að taka smá skika fyrir sumar-
bústaði sína. Þorlákur segir ekki 

koma til greina að lækka verðið.  
„Nei, ég gef ekkert eftir. Ekki 

gramm. Enda er þetta perla sem 
mun seljast að lokum og við þurf-
um bara einn kaupanda og hann 
kemur,“ segir Þorlákur. – hg

Neðri-Dalur við Geysissvæðið óseldur

Neðri-Dalur er með Geysissvæðið nánast í bakgarðinum hjá sér. MyND/StakFEll
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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

HANN HORFIR, SKYNJAR OG BREGST VIÐ

EyeSight öryggiskerfið er eitt það fullkomnasta sem völ er á. Það tengir saman tvær 
myndavélar sem staðsettar eru innan við framrúðuna. Myndavélarnar senda litmyndir 
í þrívídd til tölvu sem kennt hefur verið að bera kennsl á lögun hluta, greina hraða og 
fjarlægðir með næstum sömu nákvæmni og mannsaugað býr yfir. EyeSight kerfið gerir 
einnig greinarmun á gangandi vegfarendum, reiðhjólum, mótorhjólum og bílum auk 
þess að skynja hemlaljós svo eitthvað sé nefnt.

FRUMSÝNING Í DAG.

NÝR OG GLÆSILEGUR
SUBARU XV

SUBARU XV PREMIUM, bensín, sjálfskiptur
Með EyeSight öryggismyndavélum 
Eyðsla 6,5 l/100 km*  – verð frá: 4.990.000 kr.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Stofnfundur Miðflokksfélagsins í Reykjavík verður 
haldinn mánudaginn 22. janúar kl. 20.00 í Rúgbrauðs- 

gerðinni við Borgartún.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og  
Þorsteinn Sæmundsson ávarpa fundinn.

Kaffiveitingar
Allir velkomnir

Miðflokkurinn í Reykjavík

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Q5 á sérkjörum
Nokkrir einstaklega vel útbúnir Audi Q5 
á sérkjörum og til afhendingar strax.

Audi Q5 Quattro  
Sport 2.0 190 hö
Listaverð 9.060.000 kr.

Tilboðsverð 7.490.000 kr.

Audi Q5 Quattro  
Sport 2.0 190 hö
Listaverð 8.550.000 kr.

Tilboðsverð 7.290.000 kr.

BOZZ SH2205-3  
Sturtusett  
m/hitastýrðu tæki

19.912 
(rósettur fylgja)
Áður kr. 24.890

 20%
AFSLÁTTUR

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

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Alvöru útsalan
   ENDAR!

BOZZ- LH2202-3 
Hitastýrt sturtutæki 
með niður eða uppstút  
(rósettur fylgja) 

7.112 
Áður kr. 8.890

 20%
AFSLÁTTUR

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
29.554
Áður kr. 37.890

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappur

 25%
AFSLÁTTUR

Oulin Florens 
eldhústæki
Verð nú   

8.918  
Áður 11.890 kr.  

 25%
AFSLÁTTUR

Oulin og Bolego 
stálvaskar
Mikið úrval
Verð frá 

4.893 

20-30%
AFSLÁTTUR

20/1/2018

EINNIG Á 

VEFNUM!

KirKjumál „Ég man eftir jarðar-
för sem var ekkert hugguleg, þar 
sem maður þurfti að raða fötum 
í kringum kistuna til að taka við 
leka. Það er kominn tími á glugg-
ana og í þakhettunni efst uppi er 
allt orðið fúið eins og grautur. Þetta 
helst bara uppi af gömlum vana.“ 
Svona lýsir séra Gísli Jónasson, pró-
fastur og fyrrverandi prestur í Breið-
holtskirkju, ástandinu á kirkjunni. 
Miklar skemmdir hafa orðið á bygg-
ingunni vegna skorts á viðhaldi.

Byggingin var vígð árið 1988 
og komu að sögn Gísla fljótlega í 
ljós annmarkar við verkið. „Þetta 
er flókin bygging og er í prinsipp-
inu timburverk þar sem það eru í 
hæðinni miklir límtrésbitar, tólf 
bitar sem bera kirkjuna uppi. Þetta 
er skemmtilega hugsað en það kom 
fljótlega í ljós að bitarnir láku og 
það þurfti að fara í dýrar aðgerðir 
og klæða bitana með stáli,“ segir 
Gísli. Ástandið var fyrir fjórum til 
fimm árum svo slæmt að starfsfólk 
kirkjunnar þurfti reglulega að setja 
fötur á gólfið til þess að taka við leka 
af þakinu. „Ástandið er löngu komið 
á síðasta séns, það er ekki gaman að 
þurfa næstum að bjóða fólki regn-
hlíf eða þurfa að fjarlægja stóla úr 
miðri stólaröð svo menn sitji ekki 
undir leka,“ segir Gísli.

Séra Magnús Björn Björnsson 
tók við stöðu sóknarprests í byrjun 
janúar en hafði áður starfað í Digra-
neskirkju. Magnús segir töluverðan 

mun á þessum tveimur kirkjum en 
sóknarbörn eru langtum færri í 
Breiðholtskirkju. Að sögn Magn-
úsar standa sóknargjöldin því varla 
undir rekstri kirkjunnar, hvað þá 
kostnaðarsömum viðgerðum. Ef 
ekkert er að gert, blasir gjaldþrot 
við. 

Nýlega fékk söfnuðurinn þó styrk 
úr Kirkjumálasjóði til þess að meta 
skemmdirnar, en enn er óvíst hvað 
viðgerðirnar munu kosta. „Það 
hefur verið klastrað hér í hálfgerðri 
sjálfboðavinnu. Það er til dæmis 
einn maður í kórnum sem hefur 
haft það fyrir áhugamál að klifra 

upp á þakið og kítta í rifur, en það 
eru auðvitað ekki viðgerðir,“ segir 
Gísli. Einnig er verið að skoða sam-
einingu á Breiðholtskirkju og Fella- 
og Hólakirkju en að sögn Gísla og 
Magnúsar stendur ekki til að selja 
bygginguna eða hætta þar kirkju-
starfi endanlega. „Áður en gengið 
væri til sameiningar þurfum við 
að vita hvað er fram undan, ef sam-
einað yrði, yrði ekki önnur kirkjan 
seld. Það yrði að reka bæði húsin 
áfram,“ segir Gísli en söfnuðurinn 
í Breiðholtskirkju er sá minnsti á 
höfuðborgarsvæðinu.
bryndissilja@frettabladid.is

Leki hrjáir sóknarbörn
Ekki eru til nægir peningar fyrir þeim viðgerðum sem er þörf á í Breiðholts-
kirkju og til að reka söfnuðinn. Byggingin er í slæmu ástandi þar sem trébitar í 
lofti eru fúnir og víða lekur. Gjaldþrot blasir við, ef ekkert verður að gert.

 Halldór Konráðsson kirkjuvörður virðir fyrir sér skemmdir á altari Breiðholts-
kirkju sem orðið hafa eftir leka úr þaki byggingarinnar. FréttaBlaðið/SteFán
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80%
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 

Suðurlandsbraut  54 
bláu húsin  (við faxafen)

 afsláttur af 
öllum vörum

 Lokadagar

Rýming



Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2018     
Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir óprentuðu handriti að ljóðabók, 
frumsömdu á íslensku, til að keppa um Bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar sem verða til úthlutunar á síðari hluta árs 2018.   
Verðlaun að upphæð 800 þúsund krónur verða veitt fyrir eitt handrit. 
Þriggja manna dómnefnd metur verkin; Úlfhildur Dagsdóttir formaður 
og Börkur Gunnarsson tilnefnd af menningar- og ferðamálaráði  
Reykjavíkurborgar og Þórarinn Eldjárn tilnefndur af Rithöfunda- 
sambandi Íslands. 
Útgáfuréttur verðlaunahandrits er í höndum höfundar eða þess forlags 
sem hann ákveður. Sé dómnefnd á einu máli um að ekkert þeirra verka 
sem borist hafa fullnægi þeim kröfum sem hún telur að gera verði til 
verðlaunaverka, má fella verðlaunaafhendingu niður það ár. Handritum 
sem keppa til verðlaunanna þarf að skila merktum dulnefni, en nafn og 
heimilisfang fylgi með í lokuðu umslagi. 

Handrit berist í síðasta lagi 1. júní 2018 

Utanáskrift:  Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar b.t. Ingu 
Maríu Leifsdóttur, Menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar, 
Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík. 

Jónas Reynir Gunnarsson hlaut bókmenntaverðlaun Tómasar  
Guðmundssonar 2017. Aðrir sem áttu handrit í keppninni eru beðnir 
að vitja þeirra á skrifstofu Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkur- 
borgar sem fyrst eða fyrir 1. febrúar 2018.  Einnig er unnt að fá handrit 
send í póstkröfu. Gefa þarf upp dulnefni. Aðeins var opnað umslag með 
nafni vinningshafa.

Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Á fjórhjóladrifnum KODIAQ 
með val um sjö sæti og glerþak, getur þú sameinað þetta tvennt og notið þess að ferðast með ánægju.
Endurnýjaðu tengslin við það mikilvægasta í lífinu á nýjum ŠKODA KODIAQ.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ www.skoda.is

         ENDURNÝJAÐU TENGSLIN 
VIÐ ÞAÐ MIKILVÆGA Í LÍFINU

NÝR ŠKODA KODIAQ MEÐ MÖGULEIKA Á 7 SÆTUM.

ŠKODA KODIAQ frá:

5.590.000 kr.

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Dómsmál Sindri Sveinsson, fyrr-
verandi starfsmaður eiginfjárfest-
inga Landsbankans, sem hlaut níu 
mánaða fangelsisdóm í markaðs-
misnotkunarmáli í febrúar 2016, 
þarf að greiða 22,6 milljónir króna í 
málskostnað vegna þess máls. Þetta 
er niðurstaða Hæstaréttar Íslands. 
Héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði 
í desember síðastliðnum að lækka 
upphæð fjárnáms sem gert var hjá 
Sindra upp á rúmar 22 milljónir 
króna niður í tvær milljónir. Sindra 
hafði í markaðsmisnotkunarmáli 
Landsbankans verið gert að greiða 
málsvarnarlaun verjanda síns, Reim-
ars Péturssonar.

Laun Reimars voru greidd úr ríkis-
sjóði sem hóf í kjölfarið að krefja 
Sindra um endurgreiðslu. Sindri 
kvaðst ekki vera borgunarmaður 
fyrir upphæðinni og var því farið 
fram á að upphæðin yrði sótt með 
aðför en fjárnám reyndist árangurs-
laust.

Sindri stefndi gerðarbeiðanda, 
í þessu tilfelli sýslumanninum á 
höfuðborgarsvæðinu, og krafðist 
þess að krafan yrði lækkuð. Hann 
héldi látlaust heimili með eiginkonu 
sinni, greiddi af fasteignalánum en að 
húsið væri séreign konu hans. Hann 
væri eignalaus. Í málinu lagði hann 
fram kaupmála, dagsettan 27. maí 

2013, því til sönnunar þar sem hann 
færði eignarhlut sinn í fasteigninni 
yfir á eiginkonu sína.

Í dómi Hæstaréttar kemur fram að 
þegar kaupmálinn var gerður hafi 
sakamálið verið höfðað á hendur 
honum rúmum tveimur mánuðum 
áður. Af þeim sökum hafi sýslumaður 
getað leitað fullnustu með fjárnámi 
í hlut fasteignarinnar sem hefði án 
kaupmálans verið í eigu Sindra.

Hæstiréttur segir að fram hafi 
komið í gögnum sem Sindri lagði 
fram að hann hafi um árabil verið 
með talsverðar tekjur. Ekki hefði 
verið leitt í ljós að fjárhagur hans 
væri með því móti að falla bæri 
frá kröfu á hendur honum um 
greiðslu sakarkostnaðar. Ekki 
væri því tilefni til að taka til greina 
kröfu hans um að fjárnáminu yrði 
breytt. – smj

Dómstólar ósammála 
um greiðslugetu Sindra
Hæstiréttur taldi ekki ástæðu til að gefa fyrrverandi starfsmanni Landsbankans 
sem dæmdur var í fangelsi í markaðsmisnotkunarmáli afslátt af sakarkostnaði.

Héraðsdómur úrskurðaði í desember að lækka upphæð fjárnáms sem gert 
var hjá Sindra upp á rúmar 22 milljónir króna niður í tvær. Fréttablaðið/Eyþór
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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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Smelltu þér á nýjan Espace
á www.bl.is í janúar

Sjö lúxussætiStílhrein hönnunVönduð innrétting með LED lýsingu

 VERÐ FRÁ: 5.790.000 KR.JANÚAR
SMELLVERÐ: 5.490.000 KR.

NÝR Renault Espace 

GLÆSILEGUR
SJÖ SÆTA LÚXUS

FRUMSÝNING Í DAG FRÁ 12–16



Austurstræti 16       Sími 551 0011       apotek.isAPOTEK KITCHEN+BAR

GÍSLI MATTHÍAS
FRÁ SLIPPNUM

Borðapantanir á apotek.is og í síma 551 0011

SLIPPURINN 
VESTMANNAEYJUM
á Apotekinu í næstu viku
24.–28. janúar 

7 rétta girnilegur seðill
með helstu réttum Gísla 
á veitingahúsinu Slippnum 

SNAKK
Þaraflögur með loðnuhrognum & sýrðum rjóma og  
harðfiskflögur með brenndu smjör & sölum

GRAFIÐ FOLALD
geitaostur &  jarðskokkar 
LETURHUMAR
með sjótru�um, smjörsósu & þurrkuðum tómötum

ÞORSK KLUMBRA
gerjuð skessujurt & kjúklingagljái
LAMB
geymdur rabbabari, seljurót, heslinhnetur & timían

Eftirréttir
SKYR
hafrar & blóðbergskrap
MJÓLKURSÚKKULAÐI
kerfilsís, súrmjólkurfroða & lakkríssalt

9.900 kr.

POP UP

www.bjarmaland.is    sími 770 50 60
        bjarmaland@bjarmaland.is

Einnig: Rúmenía, Georgía & Azerbædsjan ofl.

PÁSKAR Á INDLANDI 
24. mars – 6. apríl   I   13 nætur

VERÐ
359 000

kr.

öll hótel 5 *!

Delhi - Agra - Jaipur og  6 dagar á ströndum GOA

9.- 19. ágúst   I   10 nætur
SIGLING KEISARALEIÐIN

Pétursborg - Moskva

VERÐ
307 000

kr.

VERÐ frá 
276 000

kr.

FÓTBOLTAHÁTÍÐ Í RÚSSLANDI
15.- 23. júní   I   8 nætur

Bjarmaland ferðaskrifstofa

Spánn Carles Puigdemont sagði í 
gær að það væri ekkert að því að 
hann yrði aftur forseti héraðsstjórn-
ar Katalóníu. Jafnvel þótt hann sé nú 
í útlegð í Brussel, hafi verið rekinn úr 
embættinu og sé ákærður fyrir upp-
reisn gegn spænska ríkinu vegna 
sjálfstæðisyfirlýsingar síðasta árs.

„Þar sem ég er þingmaður er það 
fullkomlega í lagi að ég verði for-
seti,“ sagði Puigdemont við Catal-
unya Radio í gær en hann vill meðal 
annars styðjast við myndbandssím-
töl, verði hann aftur héraðsforseti. 
„Ýmis stór verkefni nú til dags eru 
leyst með aðstoð tækninnar.“

Það var spænska ríkisstjórnin 
sem leysti upp þingið og rak 
héraðsstjórnina á síðasta ári. Til 
nýrra þingkosninga var boðað og 
héldu aðskilnaðarsinnar meiri-
hluta sínum á katalónska þinginu. 
Puigdemont leiddi næststærsta 
flokk aðskilnaðarsinna, JxCat.

Vegna þess að Puigdemont óttað-
ist að vera handtekinn og stungið í 
fangelsi flúði hann ásamt nokkrum 
ráðherrum héraðsstjórnarinnar til 
Brussel á meðan þeir ráðherrar sem 
voru eftir í Katalóníu voru hnepptir 
í gæsluvarðhald.

Í viðtali sínu við Catalunya Radio 

útilokaði Puigdemont að snúa aftur 
í bráð. „Það er ekki hægt að stýra úr 
fangelsi,“ sagði hann.

Mariano Rajoy, forsætisráðherra 
Spánar, sagði á dögunum algjör-
lega útilokað að leyfa Puigdemont 
að setjast aftur á forsetastól. Ef hann 
myndi sækja þingfundi í gegnum 
Skype eða sambærileg myndbands-
símtalsforrit myndi spænska ríkið 
kæra katalónska þingið.

Undir þetta tók Inigo Mendez 
de Vigo, ráðherra og talsmaður 
spænsku ríkisstjórnarinnar. „Hann 
verður ekki forseti Katalóníu,“ sagði 
ráðherrann við Reuters í gær. Bætti 
de Vigo því við að ríkisstjórnin 
myndi umsvifalaust kæra skipan 
hans til dómstóla ef þingmenn kysu 
að útnefna „flóttamann í Brussel“ 
forseta héraðsins.
thorgnyr@frettabladid.is

Puigdemont vill stýra 
Katalóníu frá Brussel
Fyrrverandi forseti Katalóníuhéraðs Spánar vill setjast aftur á forsetastól. Segist 
vel geta stýrt frá Brussel en hann er á flótta eftir að hafa verið ákærður fyrir upp-
reisn. Ríkisstjórn Spánar segir með öllu ótækt að heimila slíkt og hótar að kæra.

Carles Puigdemont vill nýta tæknina til að stýra frá Brussel. NordiCPhotos/AFP
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FYRIR HUGSANDI FÓLK

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Mitsubishi Outlander PHEV hefur slegið rækilega í gegn hjá þjóðinni og var vinsælasti sportjeppinn 2017. Honum fylgir 5 ára 
ábyrgð og 8 ára ábyrgð á rafhlöðu. Tryggðu þína ábyrgð hjá viðurkenndum þjónustuaðila og fáðu 2ja ára þjónustuskoðun* með
í kaupum á nýjum Outlander PHEV frá HEKLU. Komdu og prófaðu vinsælasta bílinn frá Mitsubishi. Hlökkum til að sjá þig!

*Nánari upplýsingar um þjónustuskoðun HEKLU má �nna á hekla.is. Verð, tilboðsverð og búnaður eru háð gengi erlendra gjaldmiðla á hverjum tíma og geta því breyst án fyrirvara.

• Margmiðlunartæki með skjá
• Leðurklætt aðgerðastýri fyrir 
 útvarp, hraðastilli og Bluetooth
• USB tengi
• 6 hátalarar
• DAB+ (Digital Audio) útvarpstæki
• LED dagljós
• Regn- og ljósaskynjarar

• Rafdrifnar rúður
• Þokuljós að framan
• Hæðarstillanlegt bílstjórasæti
• 7 SRS loftpúðar
• ASTC spólvörn
• Brekkuaðstoð (Hill Start Assist)
• Rafmagnshandbremsa með 
 sjálfvirkri biðstöðu

• Aflendurheimt á hemlum fyrir rafmótor
• AVAS hljóðviðvörunarkerfi
• Bakkmyndavél
• Samlitir, aðfellanlegir rafstillanlegir 
 og upphitaðir hliðarspeglar
• 18" álfelgur 225/55 R18
• App tenging til að forhita bíl og 
 stýra hleðslu 

• Lyklalaus ræsing
• Skyggðar afturrúður
• Hiti í sætum
• Hraðastillir
• Tvískipt miðstöð 
 með forhitara 

Outlander Invite PHEV

FRÍ ÞJÓNUSTUSKOÐUN
Í TVÖ ÁR MEÐ NÝJUM 
OUTLANDER PHEV

Outlander Invite PHEV
4x4, sjálfskiptur, frá:

4.540.000 kr.



MAZDA6 VISION STATIONPEUGEOT 308 VOLVO S60 CROSS COUNTRY FORD KUGA TREND EDITION

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5

OPIÐ LAUGARDAG 12-16, REYKJAVÍK OG AKUREYRI

brimborg.is

Flottar frumsýningar allan janúar með geggjuðum tilboðum og dúndrandi fjöri.

Brimborg býður upp á yfir 500 gerðir bíla, frábært verð og framúrskarandi þjónustu.

Þetta er viðburður sem þú vilt ekki missa af!

Komdu á karnival í Brimborg – við eigum rétta bílinn fyrir þig!    

       

   

VERÐ FRÁ: 5.750.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 4.990.000 KR.

VERÐ FRÁ: 3.160.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 2.860.000 KR.

VERÐ FRÁ: 4.160.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 3.695.000 KR.

Felgur ekki eins og myndin sýnir Felgur eru 17” en ekki 19” eins og á mynd

VERÐ FRÁ: 2.170.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 1.950.000 KR.

VERÐ FRÁ: 3.970.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 3.620.000 KR.

A F S L Á T T U R

-465.000 kr.
+ VETRARDEKK

A F S L Á T T U R

-350.000 kr.
+ VETRARDEKK

A F S L Á T T U R

-220.000 kr.
+ VETRARDEKK

A F S L Á T T U R

-760.000 kr.
+ VETRARDEKK

A F S L Á T T U R

-300.000 kr.
+ VETRARDEKK

AFSLÁTTUR FRÁ 
160-914.000 KR
+ VETRARDEKK!
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Bandaríkin Víða á veraldarvefnum 
hafa Hawaii-búar deilt reynslu-
sögum sínum af þessum örlagaríka 
laugardegi þegar þeir fengu skilaboð 
um að eldflaug væri í þann mund 
að skella á eyjunum. 38 mínútur 
liðu þangað til mistökin voru leið-
rétt. Blaðamenn hafa sagt frá við-
brögðum sínum, vefsíður deilt 
upplýsingum um breytt hegðunar-
mynstur viðskiptavina og 13.750 
ummæli voru skrifuð við þráð á 
spjallborðssíðunni Reddit þar sem 
notendur voru spurðir hvað þeir 
hafi gert þegar þeir fengu skilaboðin 
og hvort þeir sjái eftir því.

Viðbrögð fjölmargra voru ósköp 
eðlileg í þessum aðstæðum á meðan 
viðbrögð annarra voru undarlegri. 
Þá grínuðust netverjar á Reddit og 
sögðu að bestu sögurnar ættu eftir 
að koma upp á yfirborðið eftir 
nokkra áratugi. Það er þegar þeir 
eyjaskeggjar sem læstu sig inni í 
sprengjubyrgjum þora loks aftur 
að koma upp á yfirborðið og sjá að 
engin eldflaug skall á Hawaii.

Grét úr sér augun
Amanda Thompson sagði í samtali 
við CBS-fréttastofuna að hún og eig-
inmaður hennar hefðu hrúgað vatni 
og öðrum nauðsynjum í skáp undir 

stiga á heimilinu. Síðan hefðu þau 
klöngrast inn í skápinn með nýfætt 
barn sitt og annað tveggja ára.

„Við gripum allt sem við gátum. 
Teppi, kodda, bleyjur, blautþurrk-
ur, mat, vatnsflöskur. Ég hef aldrei 
grátið svona mikið,“ sagði Thomp-
son og bætti við: „Við hringdum í 
foreldra hans og ég grét svo mikið 
að þau skildu ekki orð af því sem 
ég sagði.“

Fékk hjartaáfall
Honolulu Star greindi frá því að 
Sean Shields, karlmaður á sextugs-
aldri, hefði verið staddur á strönd-
inni á Oahu þegar skilaboðin bár-
ust. Hann hafi fyrst hringt í tíu ára 
dóttur sína og fullorðinn son sinn til 
að kveðja. Síðan hafi hann farið að 
kasta upp í gríð og erg.

Kærasta hans hafi þá ekið honum 
á heilsugæslu þar sem hann fékk 
hjartaáfall. Samkvæmt Star er mað-
urinn á batavegi.

Færri horfðu á klám
Klámsíðan Pornhub tók saman 
aðsóknartölur þess tíma sem leið 
frá því viðvörunin var send út og þar 
til hún var leiðrétt. Niðurstöðurnar 
voru þær að eyjaskeggjar höfðu 
mun minni áhuga á því að horfa á 
klám þegar þeir héldu að þeir væru 
að lifa síðustu mínútur ævi sinnar. 
Um 77 prósenta lækkun miðað við 
venjulegan laugardag var að ræða.

„Þegar mistökin voru leiðrétt fór 
umferðin að jafnast út og Hawaii-
búar gátu andað léttar. Þeir sem 
vildu anda einna léttast leituðu 
aftur til Pornhub og umferðin 
mældist helmingi meiri en venju-
lega korteri síðar,“ sagði í blogg-
færslu síðunnar.

Greindi frá framhjáhaldi
Í stað þess að reyna að gera (það sem 
hann hélt að yrðu) síðustu stundir 
fjölskyldu sinnar góðar ákvað fjöl-
skyldufaðir á Oahu að senda allri 
stórfjölskyldunni skilaboð þar sem 
hann greindi frá því að hann hefði 
haldið fram hjá eiginkonu sinni í 
tvö ár. Frá þessu greindi einn not-
enda Reddit sem fékk skilaboðin 
send. Fjölskyldufaðirinn sagðist 
vilja „gera hreint fyrir sínum dyrum“ 
áður en maðurinn með ljáinn kæmi 
að sækja hann.

Yfirmaðurinn afklæddist
Einn Reddit-notandi sagðist hafa 
verið einn af þeim fáu sem brugð-
ust við af stillingu. Hann hafi verið á 
skrifstofu sinni og einfaldlega hald-
ið áfram að vinna þar sem hann gæti 
ekki stöðvað eldflaug einn síns liðs 
og enginn tími gæfist til að komast 
í skjól.

„Aðra sögu er að segja af yfir-
manni mínum. Hann  afklæddist, 

gekk að borði forstjórans og fitlaði 
við sig beint fyrir framan forstjór-
ann sem var þá að tala við eigin-
konu sína í símann. Ég veit ekki 
hvort olli forstjóranum meiri óþæg-
indum, hin væntanlega sprenging 
eða gjörðir yfirmanns míns,“ skrif-
aði notandinn og bætti því við að 
þegar mistökin hafi verið leiðrétt 
hafi yfirmaðurinn skiljanlega verið 
rekinn.

Máli sínu til stuðnings skannaði 
notandinn inn uppsagnarbréf hins 
rekna yfirmanns. Það var undir-
ritað af forstjóranum og í því sagði 
að best væri fyrir yfirmanninn að 
finna trúlega útskýringu á því hvers 
vegna fjögur ár ferilskrár hans væru 
tóm. Því ef einhver myndi hringja 
í þennan fyrrverandi vinnustað 
myndi forstjórinn sjálfur segja frá 
ástæðu brottrekstursins.

Oföndun og grátur
Meredyth Gilmore sagði frá því á 
Twitter að hún hefði hlaupið með 
barn sitt að sprengjubyrgi í eigu 
hersins þegar viðvörunin barst. Þar 
var henni tjáð að byrgið væri yfir-
fullt og búið væri að læsa því.

„Við sátum frammi á gangi með 
um fimmtíu öðrum mökum her-
manna og börnum þeirra. Flestir 
grétu, ofönduðu og bjuggust við 
því að deyja,“ tísti Gilmore og gagn-
rýndi harðlega hversu langan tíma 
það tók yfirvöld að leiðrétta mis-
tökin.

Margvísleg viðbrögð við viðvöruninni
Hvað myndir þú gera ef þú fengir skilaboð um að þú ættir hálftíma eftir ólifaðan? Íbúar Hawaii-ríkis Bandaríkjanna lentu í þessu, eins 
og frægt er orðið, í síðustu viku. Þótt viðvörunin hafi verið röng og send óvart er líklegt að hún hafi langvarandi áhrif á líf eyjaskeggja.

Allt er nú með kyrrum kjörum í Honolulu en fyrir viku barst íbúum Hawaii tilkynning um að eldflaug væri í þann mund að skella á ríkinu. NOrdicpHOtOs/AFp

Fáir skoðuðu klám fyrst eftir að viðvörunin barst. Þegar ljóst varð að um mis-
skilning værir að ræða jókst aðsóknin aftur til muna. NOrdicpHOtOs/GettY

skilaboðin sem send voru á eyja-
skeggja. NOrdicpHOtOs/AFp

Þórgnýr Einar 
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
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Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Fjórhjóladrifnir Suzuki henta íslenskum aðstæðum einstaklega vel.
Þeir eru kraftmiklir með aksturseiginleika í sérflokki og um leið 
sérlega sparneytnir.

Komdu við og fáðu frekari upplýsingar hjá sölumönnum okkar 
og við hjálpum þér að finna Suzuki sem hentar þér.

4WD All-grip tryggir öryggi í akstri og gott veggrip við erfiðar 
aðstæður. Þú kemst alla leið!

BÍLASÝNING Á LAUGARDAGINN! 

KYNNUM
4X4 FJÖLSKYLDU

 SUZUKI 
FINNDU FJÓRHJÓLADRIFINN 

SUZUKI SEM HENTAR ÞÉR

KOMDU OG PRÓFAÐU
FJÓRHJÓLADRIFINN 

SUZUKI

OPIÐ FRÁ KL. 12 - 16:00
LÉTTAR VEITINGAR Í BOÐI
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Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Hann er í 
hlutverki 
Mariu 
Antoinette 
sem spurði 
hvers vegna 
frönsku 
öreigarnir 
borðuðu 
ekki kökur, 
fyrst brauðið 
var af skorn-
um skammti.

Mín skoðun  
Guðmundur Steingrímsson

Eftir um það bil áratug af töluverðri bræði þar 
sem Íslendingar hafa meira og minna verið að 
henda tómötum í hver annan og æpa fyrir utan 

heimili fólks er eins og þjóðfélagið sé núna komið í 
pásu.

Ég skynja þetta sterkt. Það er einhvern veginn eng
inn að gera neinn brjálaðan eins og er. Reiða fólkið er 
afslappaðra. Flokkurinn þeirra er kominn í ríkisstjórn 
með vonda fólkinu. Allir sáttir, en ringlaðir. Sig
mundur Davíð er horfinn. Ólafur Ragnar er að bjarga 
norðurskautinu. Eitthvert markaðsmisnotkunarmál 
frá Hruninu er fyrir dómstólum. Flestum er sama. 
Fólk er búið að setja sér markmið fyrir árið og ætlar 
almennt að standa sig, vera kurteist og haga sér vel 
eftir #metoo. Ég held að allir séu að reyna að vera 
besta útgáfan af sjálfum sér nema Brynjar Níelsson. 
Honum tekst alltaf á undraverðan hátt að vera versta 
útgáfan af sjálfum sér á Facebook, sem er óneitanlega 
mjög fyndið.

Langþreytt þjóð
Er pólitík dáin, erum við hætt að rífast eða er þetta 
bara janúardoði? Er það bara myrkrið og kuldinn sem 
hefur svona áhrif? Hver nennir að æsa sig inni á milli 
lægða?

Kannski. Mig grunar þó að þetta sé dýpra. Ég 
held að þessi þjóð sé langþreytt. Ég finn það a.m.k. 
á sjálfum mér og fólkinu í kringum mig. Deilur hafa 
verið miklar. Panamaskjöl, ný stjórnarskrá, aðild að 
ESB, kvótakerfið, virkjanir. Ágreiningsmálin hafa 
tekið toll. Mörg hver eru þetta afskaplega mikilvæg 
mál og það verður einhvern tímann að leysa þau. En 
núna er eins og fáir nenni að spá í þessa hluti. Kata Jak 
reddar þessu. Eða kannski reddar gervigreind þessu 
eftir nokkur ár. Það væri smart. Á eftir sjálfkeyrandi 
bílum kemur sjálfkeyrandi þjóðfélag.

Hvað er fram undan?
Er eitthvað krassandi fram undan? Mér sýnist ekki. 
Fjórir menn í bláum blazerjökkum og ein kona (gæti 
verið áhugaverð hljómsveitarmynd) ætla að leiða 
Sjálfstæðisflokkinn í borginni. Sveitarstjórnarkosn
ingarnar stefna í að verða álíka spennandi og dropi 
sem fellur úr sturtuhaus. Fer hann upp eða niður?

Við fylgjumst með því. Einhverjir eru að reyna að 
æsa sig yfir Viðari Guðjohnsen, en ég held að það sé 
sjálfdauður æsingur. Við höfum séð þetta allt. Hann 
trompar aldrei Trump. Líklegra er, finnst mér, að í 
hönd fari ágætis vor þar sem Íslendingar muni leita 
inn á við og rækta garðinn sinn. Ég er að sjálfsögðu 
reiðubúinn að éta þá bjartsýnu og óraunhæfu spá 
ofan í mig hvenær sem er. Það breytir þó ekki því, að 
eini fyrirsjáanlegi æsingurinn sem er á sjóndeildar
hringnum í náinni framtíð er yfir sjónvarpstækjum í 
júní þegar við málum okkur í framan í fánalitunum og 
dettum í víkingaklappið án þess að fá bjánahroll.

Boðar ekki gott
Auðvitað boðar þetta tíðindaleysi ekki gott. Svona 
ró og næði boðar aldrei gott. Eitthvað hræðilegt mun 
gerast. Ég veðja á að við munum öll kafna í jarðvegs
gerlum. Einhverja nóttina munu þeir koma úr Heið
mörk í gegnum vatnslagnirnar inn í húsin og kála 
okkur öllum. Og það verður allt Degi að kenna. Þá 
getum við byrjað aftur að rífast, sem uppvakningar, 
allt þar til pólski maðurinn sem sagðist vera Bono 
en var ekki Bono kemur til Íslands á ný með gítar og 
gerist leiðtogi okkar.

PS. Þessi pistill er saminn í sjokki yfir nýjum upp
lýsingum sem fram komu í vikunni og kipptu grund
vellinum undan allri löngun minni til vitrænna skrifa. 
Til hvers? Davíð Oddsson hefur upplýst að hann þekki 
ekki neinn sem les Fréttablaðið.

Stóra pásan og sjokkið mikla

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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www.bjornsbakari.is

Borðið bara kökur
Farþegar strætisvagna í Reykjavík sendu í gær út 

myndir af fullum strætisvögnum undir myllu
merkinu #tómirvagnar. Skeytin voru svör við 
grein Eyþórs Arnalds, frambjóðanda Sjálfstæðis
flokksins í Reykjavík. Hann fann Borgarlínu og 

strætó allt til foráttu með þeirri gamalkunnu tuggu að Reyk
víkingar hafi valið einkabílinn. Segir að markvisst hafi verið 
þrengt að fjölskyldubílnum.

Af myndunum að dæma er upplifun Eyþórs af strætó 
nokkuð á skjön við reynslu farþeganna. Hann er í hlutverki 
Mariu Antoinette sem spurði hvers vegna frönsku öreig
arnir borðuðu ekki kökur, fyrst brauðið var af skornum 
skammti.

Borgarlína er ekki hugmynd sem fæddist í skyndi og er á 
umræðustigi. Hún er afrakstur margra ára samvinnuferlis 
sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu. Að hefur komið fólk 
úr öllum flokkum, fjöldi ráðgjafa innlendra og útlendra. 
Eyþór Arnalds getur ekki blásið því út í hafsauga með einni 
blaðagrein.

Sjálfstæðismenn í Reykjavík eru í krísu. Einarðasti 
borgarfulltrúi flokksins, sem er sérhæfður í borgarfræðum 
frá virtum háskóla í útlöndum, var hrakinn úr flokknum. 
Nýstárlegar og vel ígrundaðar hugmyndir hans áttu ekki 
upp á pallborðið. Málflutningur Eyþórs bendir til þess að 
hann vilji að flokkurinn hjakki í sama farinu, en kjósendur í 
prófkjöri skyldu vera meðvitaðir um að ekki eru allir fram
bjóðendur á sömu línu. 

Spár gera ráð fyrir að höfuðborgarbúum fjölgi um 40 
þúsund til ársins 2030.  Markmið Borgarlínu er að fjölgunin 
þyngi ekki umferð. Það hlýtur að vera keppikefli. Hvergi 
er meiri bílaumferð í norðlægri borg. Fylgifiskurinn er 
svifryksmengun. Hún mælist langt yfir eðlilegum mörkum. 
Svifryk í lofti er mun meira en í Denver, þriggja milljóna 
borg.

Reykvíkingum og þeim sem sækja okkur heim stendur 
ógn af svifryki í loftinu. Málflutningur Eyþórs er líka gamal
kunnugt stef sem Reykvíkingar ættu að þekkja. Ef hans líkar 
hefðu alltaf haft sitt fram gegnum tíðina væri varla grænn 
blettur í borginni og vart þverfótað fyrir hraðbrautum.

Borgarlína er dýr, en hún er stór og metnaðarfull. 
Framfarahugur kostar peninga sem greiðast úr sameigin
legum sjóðum. Peningarnir sparast annars staðar. Góðir 
kostir í almenningssamgöngum gefa mörgum fjölskyldum 
kost á að spara mikil útgjöld. Ábatinn af því að búa vel að 
hjólreiðafólki og gangandi fólki er ótvíræður, minnkar ekki 
bara eyðslu heldur stuðlar að heilsubót og dregur úr álagi á 
heilbrigðiskerfið. Eykur lífshamingju.

 Spurning er hvort Eyþór og félagar hafi ferðast til 
útlendra stórborga. Engin borg meðal borga hefur verið 
skipulögð út frá einkabílnum. Þvert á móti, og nú er víðast 
vísvitandi þrengt að einkabílnum. Í London þarf að greiða 
há gjöld til að komast inn í miðborgina á bíl, enda hefur 
mengun snarminnkað. Fáum dettur í hug að keyra inn í 
miðborg Kaupmannahafnar. Stöðumælar eru vandfundnir 
og bílastæðagjöld mun hærri en í Reykjavík. Sömu sögu er 
að segja frá Ósló, þrátt fyrir kalda og niðdimma vetur.

Alltof lengi hefur einkabíllinn fengið að vera í fyrsta 
sæti í skipulagi Reykjavíkur. Borgarbúar hafa ekki valið 
einkabílinn, heldur hefur honum verið þröngvað upp á 
þá. Borgarlína gefur fyrirheit um að þessi úrelti hugsunar
háttur sé á útleið.
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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

Frumsýning í dag frá 12–16
Nýr Dacia Duster

Verð frá: 3.690.000 kr.

Janúar smellverð:
3.490.000 kr.

Staðalbúnaður í Comfort útgáfu er meðal annars: 16" álfelgur, leiðsögukerfi með Íslandskorti, þokuljós, miðstöð með loftkælingu, brekkuhemlun (eingöngu í 4x4), 
hraðastillir með hraðatakmörkun, fjarlægðarskynjarar að aftan, neyðarhemlunarhjálp, start/stopp búnaður, skyggðar rúður að aftan, hiti í framsætum. 
Aukalega í Prestige útgáfu: 17" álfelgur, Multiview 360° myndavélakerfi, sjálfvirk miðstöð með loftkælingu, lykillaust aðgengi, leðuráklæði á sætum.



Fótbolti Ísland er í flokki með Sví-
þjóð, Írlandi, Wales, Sviss, Ísrael og 
nokkrum Austur-Evrópulöndum þar 
sem áhorfendum hefur fækkað um 
5-15 prósent milli ára. Átta lönd, öll í 
Austur-Evrópu, glíma við áhorfenda-
fækkun sem nemur meira en 15 pró-
sentum. Þetta kemur fram í skýrslu 
UEFA sem birtist í vikunni.

Rúmlega 100 milljónir manna 
mættu á knattspyrnuleiki í Evrópu 
tímabilið 2016 og 2017 sem er fækkun 
upp á rúmt prósent frá tímabilinu 
áður. Í fimm löndum hefur vallargest-
um fjölgað um 15 prósent eða meira 
en í langflestum deildum stendur 
áhorfendafjöldinn í stað á milli ára.

Alls fengu 11 lið í Evrópu meira en 
milljón stuðningsmenn á völlinn hjá 
sér. Barcelona er með flesta eða 1,48 
milljónir manna sem gera 78.034 
þúsund manns að meðaltali á hvern 
einasta heimaleik. Liverpool rétt náði 
yfir milljón gestum á Anfield og var  í 

11. sæti. Þetta er í fyrsta sinn sem svo 
mörg félög ná yfir milljón. Langflestir 
áhorfendur eru að meðaltali á leikjum 
í Þýskalandi eða 41 þúsund en Eng-
land er í öðru sæti með 35 þúsund. 
Flestir komu á einn leik í Þýskalandi 
eða 79.653.

Skýrslan tekur á hinum ýmsu 
málefnum knattspyrnunnar eins og 
eigendum, launum, tekjum á leik-
degi, félagaskiptum ásamt stuðnings-
mönnum. – bb

Um 100 milljónir manna  
mættu á fótboltaleiki í Evrópu

Vetraríþróttir Þær Jazmine Fen-
lator, Carrie Russell og Audra Segree 
munu halda fána Jamaíku á loft 
í bobb sleðakeppninni á Vetrar-
ólympíu leikunum sem fram fara í 
Pyeongchang í Suður-Kóreu. Karla-
liðið er í 31. sæti heimslistans en 
aðeins bestu 30 liðin fá þátttökurétt.

Bobbsleðar og Jamaíka hafa yljað 
heimsbyggðinni síðan karlarnir 
renndu sér í Calgary fyrir 30 árum. 
Myndin Cool Runnings var gerð 
til að rifja upp ferðalag þeirra frá 
sólarströndum í Karíbahafinu að 
ísköldum brekkunum í Calgary.

Myndin sló í gegn enda John 
Candy í banastuði og allir elska 
öskubuskuævintýri. Jamaíkumenn-
irnir komust reyndar ekki í mark í 
síðustu umferðinni því sleðinn valt 
og gengu þeir heldur skömmustu-
legir síðustu metrana undir lófataki. 
Gátu þeir þó borið höfuðið nokkuð 

hátt þegar þeir fóru yfir marklínuna.
Bobsleðalið Jamaíku naut nokk-

urrar velgengni í kjölfarið og komst 
liðið á næstu þrenna Ólympíu-
leika. Síðan seig á ógæfuhliðina 
hjá þessu vinsælasta bobbsleðaliði 
heims. Næstu tvennir leikar voru án 
Jamaíku en liðsmenn sneru aftur á 
leikana í Sotsjí árið 2014.

Nú er komið að konunum að 
láta ljós sitt skína. Fenlator er 
stýrimaður en hún er að taka þátt 
í sínum öðrum Vetrarólympíu-
leikum en hún renndi sér fyrir 
Bandaríkin í Sotsjí. Faðir hennar 
er frá Jamaíku og segir Fen lator að 
hún sé að springa úr stolti enda er 
liðið skipað fyrstu konunum sem 
keppa fyrir hönd landsins á Vetrar-
ólympíuleikum.

Russell var í sigurliði Jamaíku í 
4x100 metra hlaupi á sumarleikun-
um árið 2012 en Jamaíka eru auðvit-

Ískaldar niður 
á fljúgandi ferð
Þrjátíu árum eftir að jamaíska karlaliðið í bobb sleða
bruni fór á Ólympíuleikana í Calgary 1988 mun  
Jamaíka senda kvennalið til keppni í fyrsta sinn. Níg
ería er einnig óvæntur keppandi, fyrst Afríkuríkja.

Jazmine Fenlator og Carrie Russell brosa breitt þessa dagana enda á leiðinni á Ólympíuleikana. FRéttablaðið/EPa

Fjórir Jamaíkumenn renna sér á slóðir sögubókanna 1988. NoRdiCPhotos/GEtty

Reglurnar í tveggja manna bobbsleðakeppni
l  Liðin fara fjórar ferðir á tveimur 

dögum.
l  Sigurliðið er það sem er með 

besta meðaltímann í þessum 
fjórum ferðum.

l  Karlar og konur keppa á sömu 
braut.

l  Sleðinn verður að vega 170 kíló 

hið minnsta en 390 kíló hið 
mesta.

l  Ekki má skipta um stýrimann en 
það má skipta um hlaupara og 
bremsumann.

l  Ef sleðinn veltur eða kemst 
ekki í mark í einni af ferðunum 
fjórum er liðið dæmt úr leik.

að þekktari fyrir afrek sín á sumar-
leikunum. Segree, sem er varamaður 
í liðinu, á einnig farsælan feril í 
spretthlaupum. Peningahliðin virð-
ist vera í lagi því liðið mun keppa á 
sérsmíðuðum sleða sem gerður er 
af Shitamachi Bobsleigh Network 
og á að auka hraðann. Ekki að það 
þurfi neitt sérstaklega því sleðinn 
rýkur niður brekkuna á vel á öðru 
hundraðinu. Hann er sagður léttari 
og nákvæmari.

Markmiðin eru allavega skýr. 
Allt utan topp 10 eru vonbrigði. 
„Það eru 30 ár síðan við fórum fyrst 
og við erum mjög ánægð með að á 
þessum tímamótum séu konurnar 
komnar inn á leikana. Við vonum 
auðvitað það besta,“ sagði forseti 
Vetrarólympíu leikasambands Jama-

íku, Dudley Stokes,  sem eins og svo 
margir muna var í liðinu 1988.

Á mánudag tókst Nígeríu að ná 
lágmörkum í bobbsleðakeppni 
kvenna og verður því fyrsta Afríku-
ríkið sem tekur þátt í þessari hröðu 
og skemmtilegu keppni en 20 þjóðir 
taka þátt. benediktboas@365.is

11
lið í Evrópu fengu fleiri en 
eina milljón áhorfenda á 
heimaleiki sína. 

Aðalfundur Félags atvinnurekenda verður haldinn í Nauthóli, Nauthólsvegi 106, 
fimmtudaginn 1. febrúar næstkomandi. Opinn fundur hefst kl. 14 en venjuleg 
aðalfundarstörf kl. 16.15. 
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Dagskrá opins fundar FA: 
14.00 Fundur settur 
 Elín Helga Sveinbjörnsdóttir, 
 framkvæmdastjóri Hvíta hússins, fundarstjóri

14.05 Ávarp ráðherra
 Lilja D. Alfreðsdóttir, 
 mennta- og menningarmálaráðherra

14.15 Vöruhús framtíðarinnar
 Heimir Guðmundsson, vöruhúsastjóri Innness

14.35 Róbótarnir eru komnir í bjórinn
 Margrét Arnardóttir, 
 framkvæmdastjóri tæknisviðs Ölgerðarinnar

14.55 Menntun fyrir atvinnulíf fjórðu iðnbyltingarinnar
 Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík

15.15  Stjórnandinn á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar
 Árelía Eydís Guðmundsdóttir, dósent í stjórnun og 
 leiðtogafræðum hjá Háskóla Íslands

15.35 Félagsskapur fyrir framtíðina:    
 Stefnumótunarverkefni FA
 Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA

15.45  Ka�hlé
16.15 Venjuleg aðalfundarstörf
 Skráðu þig á atvinnurekendur.is. 
 Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

ÁSKORANIR FJÓRÐU 
IÐNBYLTINGARINNAR

Opinn fundur Félags atvinnurekenda

fimmtudaginn 1. febrúar kl. 14 í Nauthóli
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Tvær byggingar sem hægt er að leigja saman, sitt í hvoru lagi eða í minni einingum. 

Norðurhúsið er fjórar hæðir, um 450 fm2 hver, innréttað sem hefðbundið skrifstofu- 

húsnæði með verslunar og/eða þjónusturými á jarðhæð. Björt rými með góðri 

náttúrulegri birtu og svölum sem ná allan hringinn. Þá er kjallarinn um 1.100 m2, 

með fjölbreyttum notkunarmöguleikum. Suðurhúsið er á tveimur hæðum sem 

hvor er um 720 m2 auk kjallara. Húsið stendur við Miklubraut og hefur frábæra 

auglýsingamöguleika.

Nánari upplýsingar á reitir.is.

Til leigu er fjölbreytt skrifstofuhúsnæði í Skaftahlíð 
með fjölmarga spennandi notkunarmöguleika. 

Hús í hjarta borgarinnar



Þorri, fjórði mánuður 
vetrar í gamla norræna 
tímatalinu, hófst í gær 
og því fylgir framboð á 
þorramat í verslunum 
og veitingastöðum. 

Þorramatur er oftast matur lagður 
í  mysu.  Geir Gunnar Markússon 
næringarfræðingur segir  súrsun 
hafa ýmsa kosti. „Það má vissulega 
segja að súrsunin auki ekki bara 
geymsluþolið því hún getur líka 
haft ákveðna hollustukosti m.a. 
gert fæðuna auðmeltari og þess að 
taka upp hluta af næringarefnum 
mysunnar s.s. kalk og B2- og B5-víta-
mín,“ segir Geir Gunnar. „Þó verður 
að taka fram að oft er maturinn 
sem súrsaður er ekkert sá hollasti 
sem við getum lagt okkur til munns 
og mikið er af feitum dýraafurðum 
í þorrabakkanum,“ segir  hann og 
segir gott að gæta hófs í þorramatn-
um þó að súrsunin geri hann síður 
en svo óhollan.

Hvernig myndi næringarfræð-
ingur „uppfæra“ þorramat miðað 
við þarfir nútímamanns?

„Næringarfræðingar eiga bara 
ekkert að vera að uppfæra þorramat-
inn né færa hann nær nútímanum. 
Þetta er frábær íslenskur siður og 
mun betri en allt sullið sem kemur 
frá amerískum skyndibitakeðjum, 

og við neytum alltof mikið af. 
Nútímamaðurinn fer í mesta lagi 
á 1-2 þorrablót á ári og það er bara 
allt í lagi að leyfa sér þennan sér-
íslenska sið. Það er mikilvægara 
fyrir nútímamanninn að forðast 
sykur, sætindi og gosdrykki sem 
flæða um allt í hans umhverfi. Gott 
þorrablót í góðra vina hópi er líka 
bara andleg næring og tenging 
okkar Íslendinga við gamlan tíma,“ 
segir Geir Gunnar.

Er vit í því að vaxtarræktarfólk 
nýti sér þennan orkumikla og fitu-
ríka mat? „Já, það er alls ekki svo 
vitlaus hugmynd og ég held að 
alvöru íslenskur þorramatur gæti 
verið mun betri en mikið af því 
próteindufti og fæðubótarefnum 
sem vaxtarræktarfólk er að neyta 
til að auka vöðvavöxt. Má í þessu 

samhengi nefna súrsaða hrútspunga 
sem eru mjög próteinríkir eða um 
20 g prótein í 100 g, frekar magrir og 
lágir í kolvetnum. Þetta er allt eitt-
hvað sem vaxtarræktarfólk leitar að 
í sínum fæðubótarefnum. Það væri 
frábært að sjá íslenskt lyftingafólk 
kjamsa á súrum hrútspungum úr 
íslenskri sveit, eftir góða æfingu í 
stað þess að neyta innflutts pró-
teindufts,“ segir Geir Gunnar. „Í 
þessu samhengi má nefna að hrúts-
pungar voru bannaðir á Ólympíu-
leikunum til forna því þeir þóttu á 
við stera nútímans og auka afkasta-
getu íþróttamanna of mikið.“

Geir Gunnar segir að ef hann væri 
beðinn um að setja saman þorra-
bakka myndi hann fyrst og fremst 
huga að því að setja ekki of mikið 
af þorramat í bakkann.  „Einnig 
verðum við að gæta að því að borða 
ekki of mikið af saltaða og reykta 
matnum eins og hangikjöti.

Ef við viljum virkilega huga 
að heilsunni á annan hátt en 
m e ð  s ka m m t a st æ r ð i n n i  þ á 
myndi þetta vera í bakkanum: 
Hrútspungar (próteinríkir), blóð-
mör (járnríkur), rófustappa (C-víta-
mínrík, grænmeti verður að vera í 
hverri máltíð), flatkaka með hangi-
kjöti (frekar það en stórar sneiðar af 
hangikjöti), rengi (fitusýrur), sviða-
kjammi (því það er töff og mjög 
íslenskt að kjamsa á einum svoleið-
is) og svo slútta á kæstum hákarli, 
þó ekki of mikið af brennivíninu.“ 

Gott að narta í 
súra hrútspunga    
   eftir æfingu
Þorramatur er frábær íslenskur siður og betri en allt sullið frá amer-
ískum skyndibitakeðjum sem við neytum of mikið af, segir Geir 
Gunnar Markússon næringarfræðingur, sem mælir með því að 
narta í súra hrútspunga eftir góða æfingu. Enda séu þeir próteinríkir.
Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Bakki að hætti 
Geirs Gunnars
l Hrútspungar (próteinríkir)
l Blóðmör (járnríkur)
l Rófustappa (c-vítamínrík)
l  Flatkaka með hangikjöti (frekar 

en stórar sneiðar af hangikjöti)
l Rengi (fitusýrur)
l Sviðakjammar (því það er töff!)
l  Kæstur hákarl og ekki of mikið 

af brennivíni!

Geir Gunnar næringarfræðingur mælir með mögrum en próteinríkum hrútspung. Fréttablaðið/Hanna

Lausn á myndagátu Fréttablaðsins

lausn Þuríðar Jónsdóttur  var dregin úr þeim réttu og mætti hún á ritstjórn 
Fréttablaðsins og tók við tíu þúsund króna gjafakorti. Fréttablaðið/SteFán

Hundrað ára fullveldi Íslands verður fagnað á margan hátt. Skyldi gjöfin 
okkar verða ný stjórnarskrá árið 2018.

    Hundrað    ára(r)    full

   veldi Ísland sverð

ur(t) fag
nað(r)a

mar g á n h-átt

Skildi(r)
gjöf í n (l)okkar

ver (i)ða ný

stjórnar skrá (t)ár í ð 2018
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KRÓATÍA

MAROKKÓ

Frá kr. 113.545 m/ekkert fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 113.545 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 140.895 m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
18. júní í 11 nætur.

Frá kr. 110.795 m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 110.795 m.v. 2 fullorðna 
í íbúð.
9. maí í 11 nætur.

Sol Stella Hotel 

Golden Beach Aparthotel

COSTA DE ALMERÍA TENERIFE

Frá kr. 55.595 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 55.595 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 76.795 
m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
23. ágúst í 7 nætur.

Frá kr. 86.920 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 86.920 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 94.495 
m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
25. apríl í 7 nætur.

Estrella de Mar Apartments Cristian Sur Apartments

BIBIONE

Frá kr. 118.545  m/hálft fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 118.545 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 135.895 m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
18. júní í 11 nætur.

Villaggio Planetarium Resort

COSTA DEL SOL

Frá kr. 85.220 m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 85.220 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 98.995 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
11. júní í 11 nætur.

Hotel Playa Bonita

BENIDORM

Frá kr. 61.545 m/ekkert fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 61.545 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 73.895 
m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
3. júní í 7 nætur.

Don Jorge Apartaments

KRÍT

Frá kr. 95.095 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 95.095 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 113.195 m.v. 2 fullorðna í stúdíó. 
25. maí í 10 nætur.

Zeus Village Apartments
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Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL 
ALLUR PAKKINN 

Sumarið
2018 er komið

MALLORCA

Frá kr. 70.895 m/ekkert fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 70.895 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 86.695 
m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
10. júní í 7 nætur.

Hotel Sorrento / Portofino

SALOU

Frá kr. 66.545 m/ekkert fæði innifalið 
Netverð á mann frá kr. 66.545 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 87.095 
m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
5. júní í 9 nætur.

Cye Holiday Center

GRAN CANARIA

Frá kr. 70.245 m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann frá kr. 70.245 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í smáhýsi. Netverð á mann frá 
kr. 81.095 m.v. 2 fullorðna í smáhýsi. 
5. júní í 7 nætur.

Parque Cristobal Bungalows

Allt að
25.000 kr.

afsláttur á mann
til 31. janúar

Frá kr.
73.895*

Frá kr.
55.595*

MADEIRA

Frá kr. 144.695 m/morgunmat innif.
Netverð á mann frá kr. 144.695 m.v. 2 fullorðna 
í svítu. 
5. apríl í 14 nætur.

Hotel Girassol

*Öll verð eru með afslætti.



      

RIA
Nettir þriggja sæta sófar. Ljós- eða dökkgrátt  
Holly áklæði. Stærð: 192 × 83 × 79 cm

 55.993 kr.   79.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
30%

 62.993 kr.   
 89.990 kr.

ROMBO 
Borðstofu-
stóll.  
Dökkgrátt  
PU-leður 
og svartir 
fætur.

 27.993 kr.   39.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

OTTAWA
Borðstofustóll,  
brúnt, grátt 
eða svart 
PVC áklæði.

 8.993 kr.   11.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
30%AFSLÁTTUR

40%

EIFFEL 
Borðstofustóll. 
Turkisblár, rauður,
svartur, grár og
hvítur með  
krómfótum. 
Svartur, grár,
og hvítur með
svörtum fótum.
Hvítur með
hvítum fótum.

Með svörtum eða hvítum fótum.

 6.993 kr.   9.990 kr.
Með krómfótum.

 8.393 kr.   11.990 kr.

MORO
Hægindastóll. Brúnt gæðaleður. 
Skammel í sama lit fáanlegt, selt sér.

 83.996 kr.    209.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%

BOYD
Hægindastóll. Brúnt PU- áklæði.  
Fæst einnig í gráu sléttflaueli.

 44.993 kr.   59.900 kr.

AFSLÁTTUR
25%

JOY
Hægindastóll. Rautt Fantasy leður.
Skammel í sama lit fáanlegt, selt sér. 

 119.995 kr.   239.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

ÚTSALA
RISA

AFSLÁTTUR
30%

GENOA  
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Svart,  
grátt eða brúnt leður. Stærð: 295 x 163 x 93 cm 

 265.993 kr.   379.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%BOYD 

Þriggja sæta sófi. Brúnt PU-áklæði eða  
dökkgrátt sléttflauel. Stærð: 215 × 87 × 78 cm

Brúnt PU-áklæði

 93.743 kr.   124.990 kr.
Dökkgrátt sléttflauel

 89.993 kr.   119.990 kr.

MONTREUX
Borðstofuborð. Spónlögð hnota.
Stærð: 180 x 90 x H: 75 cm 

Stækkanlegt í 
219,5 cm með 
innbyggðum 
stækkunum.

afsláttur
60%
Allt að

PU-áklæði

 24.044 kr.   36.990 kr.
Sléttflauel

 25.994 kr.   39.990 kr.

SALLY
Hægindastóll. Brúnt 
eða svart PU-leður og 
ljóst- eða dökkgrátt 
áklæði

AFSLÁTTUR
35%

www.husgagnahollin.is

  
  

   

V E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

AFSLÁTTUR
40%

STORY 
Borðstofustóll.
Svört eða grá 
skel og fætur 
og grátt 
áklæði 
í setu.

 8.394 kr.   13.990 kr.

NESTOR 
Borðstofu- 
stóll.  
Coffee 
áklæði.

 10.794 kr.   17.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

DENVER 
2ja, 3ja sæta sófar og stóll. Með 
brúnu slitsterku microfiber áklæði. 

 90.993 kr.  
 129.990 kr.

 118.993 kr.  
 169.990 kr.

2ja sæta:  
168 x 98 x 88 cm.

3ja sæta: 
218 x 98 x 88 cm.

 62.993 kr.  
 89.990 kr.

Stóll AFSLÁTTUR
30%

FLOW
Ruggustóll / hægindastóll. Svört eik 
eða hnota og svart Fantasy leður.. 

 159.995 kr.   319.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

FRIDAY
Hornsófi með tungu 2H3 SL. Grátt og brúnt  
slitsterkt áklæði. Stærð: 330 x 260 x 90 cm

 224.993 kr.   299.990 kr. AFSLÁTTUR
25%

HUNTINGTON 
Borðstofustóll.  
Cowboy grátt eða 
svart microfiber
áklæði og 
svartir 
fætur.

 11.193 kr.   15.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

NEPTUN 
Borðstofustóll. 

Svartur og 
krómfætur.

 4.796 kr.   11.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

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. 
Gildir til 4. febrúarr eða á meðan birgðir endast.

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

VEFVERSLUN
www.husgagnahollin.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 



      

RIA
Nettir þriggja sæta sófar. Ljós- eða dökkgrátt  
Holly áklæði. Stærð: 192 × 83 × 79 cm

 55.993 kr.   79.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
30%

 62.993 kr.   
 89.990 kr.

ROMBO 
Borðstofu-
stóll.  
Dökkgrátt  
PU-leður 
og svartir 
fætur.

 27.993 kr.   39.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

OTTAWA
Borðstofustóll,  
brúnt, grátt 
eða svart 
PVC áklæði.

 8.993 kr.   11.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
30%AFSLÁTTUR

40%

EIFFEL 
Borðstofustóll. 
Turkisblár, rauður,
svartur, grár og
hvítur með  
krómfótum. 
Svartur, grár,
og hvítur með
svörtum fótum.
Hvítur með
hvítum fótum.

Með svörtum eða hvítum fótum.

 6.993 kr.   9.990 kr.
Með krómfótum.

 8.393 kr.   11.990 kr.

MORO
Hægindastóll. Brúnt gæðaleður. 
Skammel í sama lit fáanlegt, selt sér.

 83.996 kr.    209.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%

BOYD
Hægindastóll. Brúnt PU- áklæði.  
Fæst einnig í gráu sléttflaueli.

 44.993 kr.   59.900 kr.

AFSLÁTTUR
25%

JOY
Hægindastóll. Rautt Fantasy leður.
Skammel í sama lit fáanlegt, selt sér. 

 119.995 kr.   239.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

ÚTSALA
RISA

AFSLÁTTUR
30%

GENOA  
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Svart,  
grátt eða brúnt leður. Stærð: 295 x 163 x 93 cm 

 265.993 kr.   379.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%BOYD 

Þriggja sæta sófi. Brúnt PU-áklæði eða  
dökkgrátt sléttflauel. Stærð: 215 × 87 × 78 cm

Brúnt PU-áklæði

 93.743 kr.   124.990 kr.
Dökkgrátt sléttflauel

 89.993 kr.   119.990 kr.

MONTREUX
Borðstofuborð. Spónlögð hnota.
Stærð: 180 x 90 x H: 75 cm 

Stækkanlegt í 
219,5 cm með 
innbyggðum 
stækkunum.

afsláttur
60%
Allt að

PU-áklæði

 24.044 kr.   36.990 kr.
Sléttflauel

 25.994 kr.   39.990 kr.

SALLY
Hægindastóll. Brúnt 
eða svart PU-leður og 
ljóst- eða dökkgrátt 
áklæði

AFSLÁTTUR
35%

www.husgagnahollin.is
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A
LLTAF OPIN

AFSLÁTTUR
40%

STORY 
Borðstofustóll.
Svört eða grá 
skel og fætur 
og grátt 
áklæði 
í setu.

 8.394 kr.   13.990 kr.

NESTOR 
Borðstofu- 
stóll.  
Coffee 
áklæði.

 10.794 kr.   17.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

DENVER 
2ja, 3ja sæta sófar og stóll. Með 
brúnu slitsterku microfiber áklæði. 

 90.993 kr.  
 129.990 kr.

 118.993 kr.  
 169.990 kr.

2ja sæta:  
168 x 98 x 88 cm.

3ja sæta: 
218 x 98 x 88 cm.

 62.993 kr.  
 89.990 kr.

Stóll AFSLÁTTUR
30%

FLOW
Ruggustóll / hægindastóll. Svört eik 
eða hnota og svart Fantasy leður.. 

 159.995 kr.   319.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

FRIDAY
Hornsófi með tungu 2H3 SL. Grátt og brúnt  
slitsterkt áklæði. Stærð: 330 x 260 x 90 cm

 224.993 kr.   299.990 kr. AFSLÁTTUR
25%

HUNTINGTON 
Borðstofustóll.  
Cowboy grátt eða 
svart microfiber
áklæði og 
svartir 
fætur.

 11.193 kr.   15.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

NEPTUN 
Borðstofustóll. 

Svartur og 
krómfætur.

 4.796 kr.   11.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

SÍÐUSTU 
EINTÖKIN 

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. 
Gildir til 4. febrúarr eða á meðan birgðir endast.

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

VEFVERSLUN
www.husgagnahollin.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 



Kristín Soffía Jónsdóttir 
tók sæti í borgarstjórn 
fyrir Samfylkinguna 
að nýju í vetur eftir 
fæðingarorlof, sem 
hún varði í Kaup

mannahöfn með sambýlismanni 
sínum, og fór í óvænt veikindaleyfi 
í kjölfarið. „Ég er loksins búin að 
leggja hækjunum og komin með 
glænýja mjöðm, koma dóttur minni 
inn á leikskóla og rétt farin af stað 
aftur í vinnunni – þegar ég vakna við 
þann veruleika að það eru að koma 

kosningar. Ég meika varla að hugsa 
til þess,“ segir Kristín Soffía hlæjandi 
þegar blaðamaður hittir hana á kaffi
húsi í borginni.

Kristín er tiltölulega nýstigin upp 
úr erfiðum veikindum og lenti í alvar
legum læknamistökum í Danmörku. 
„Ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja 
en ég get að minnsta kosti sagt þér 
það að það er fáránleg upplifun að 
vera borin út úr flugvél og skutlað 
inn í sjúkrabíl,“ segir Kristín hlæj
andi, „hámark athyglissýkinnar – en 
ég hef aldrei verið jafn fljót í gegnum 
tollinn.

Ég var búin að glíma við slæma 
mjöðm síðan 2010  og átti mjög erfitt 
með gang, þannig að ég hjólaði bara 
allt. Ég gat það. Við Gísli Marteinn 
tókum þetta dálítið saman á seinasta 
kjörtímabili, hjálmlaus á hjólunum 
að berjast fyrir betri borg. Svo þegar 
ég eignaðist dóttur mína uppgötvaði 
ég að það var kannski ekki raunhæft 
að skutla nýburanum aftan á hjólið, 
heldur þurfti ég að ganga með barna
vagninn. Það var það sem fór að end
ingu með mjöðmina á mér.“

Tilraunastarfsemin gekk ekki
Kristín Soffía hafði í mörg ár gengið 
á milli lækna og reynt að útskýra að 
ekki væri allt með felldu, en vegna 

þess að mjöðmin leit vel út á rönt
genmyndum var henni sagt að slaka 
á. „Ég var búin að taka út glúten og 
fara í jóga, taka djúsföstur svo dögum 
skipti og var í massífum leiðangri að 
lækna sjálfa mig. Skemmst er frá því 
að segja að það gekk ekki neitt.“

Í nóvember 2016 var Kristín Soffía 
hætt að geta svo mikið sem farið út 
í búð, rétt skriðin yfir þrítugt. „Ég 
reyndi nú bara að díla við þetta, 
ganga sem minnst. Ég ætlaði að snúa 
aftur til Íslands og til vinnu þarna 
um vorið, í apríl 2017, en þá var ég 
orðin alveg frá af verkjum. Maðurinn 
minn þurfti að hætta í vinnunni til að 
sjá um okkur báðar, mig og dóttur 
okkar, því ég var hætt að geta séð 
um hana. Þá er mér tilkynnt til allrar 
hamingju að ég sé á leið í mjaðma
skipti í Danmörku. Ég fer þarna eftir 
einhverja bið í sýnatöku sem klúðr
ast gjörsamlega, því þeir klipptu 
óvart út bút úr slagæð, án þess að ég 
vissi af því. Nokkrum tímum seinna 
var ég komin upp í flugvél, á leið til 
Íslands, og er komin með massífar 
innvortis blæðingar. Það blæddi inn 
á liðinn og inn á lærið og út um allt, 
en í rauninni, eins mikill viðbjóður 
og þetta var, var þetta lán í óláni. 
Eftir þetta er mér nefnilega kippt 
inn á Landspítala, ég lögð þar inn, er 

sett í sterka verkjastillandi meðferð 
næstu vikur og er svo komin í akút 
mjaðmaskipti um miðjan ágúst. Svo 
þegar læknirinn opnar á mér mjöðm
ina detta út eins og tveir legóbitar af 
beinum. Þeir vita ekkert hvað þetta 
var. Læknirinn minn hafði skipt um 
8.000 mjaðmir og aldrei séð svona,“ 
segir Kristín Soffía, sem má heita 
heppin með hvernig fór.

Í svitabaði í fráhvörfum
„Tíminn frá því að æðin var rofin og 
fram að aðgerð var sá versti. Ég hef 
aldrei upplifað annan eins sársauka 
og þó hef ég fætt barn – verkjateymi 
Landspítalans tók við mér og hélt 
mér gangandi þessar vikur.“

Á þessu tímabili tók Kristín 28 
töflur á dag og var ekki með sjálfri 
sér. „Þetta voru átta mismunandi lyf, 
þar af sex verkjalyf. Ég var alveg pínu 
þvoglumælt og hlæjandi, sem kom 
mér í gegn um þetta,“ segir Kristín 
hlæjandi.

„En strax eftir aðgerðina, þá leið 
mér eins og hefði verið skorin úr 
mér hrein illska og ég hætti strax á 
lyfjunum, en ég var í tvær vikur í frá

hvörfum. Ég þurfti að sofa á hand
klæði í tvær vikur, var í svitabaði. 
Sem betur fer var ég nú bara á þessum 
lyfjakúr í nokkra mánuði og sterkasta 
meðferðin stóð í rúman mánuð, en 
þetta er ekkert grín. Ég lít á mig sem 
heppna, að vera með lágan fíkni
stuðul. Ég gat hætt sjálf, á þennan 
hátt og með frábærum stuðningi 
frá fjölskyldunni og það var gott að 
losna við þetta, fá hausinn á sér aftur. 
En ég verð að segja að það er dáldið 
sérstakt hvað ég átti auðveldara með 
að einbeita mér á þessum lyfjakok
teil – ég las meira og betur. Það örlar 
svona á athyglisbresti alla jafna – 
þetta hægði aðeins á mér,“ segir hún 
létt í bragði.

Kristín lýsir því að það hafi verið 
erfitt að vera rúmföst, sérstaklega 
fyrir manneskju sem er alla jafna 
mjög virk, er nýorðin móðir og hefur 
gaman af vinnunni. „Mér leið stund
um eins og þetta myndi ekki klárast 
nema ég léti bara algjörlega undan. 
Ég held að að mörgu leyti hafi ég haft 
gott af því að læra smá auðmýkt, sem 
maður lærir klárlega þegar maður er 
ungur og missir heilsuna. Þetta var 
lexía sem ég þurfti að fá og ganga 
í gegn um – það var ekki fyrr en ég 
var alveg búin á því, rúmliggjandi 
og næstum farin að hata líf mitt sem 
ég gat gefið mig algjörlega gagnvart 
þessu og þá fór einhvern veginn allt 
að ganga miklu betur.

Það líður varla sá dagur að ég sé 
ekki þakklát fyrir að hafa fengið að 
læknast, að það hafi verið hægt að 
losa mig úr þessu verkjahelvíti og ég 
dáist að fólki sem þarf ofan á allt í líf
inu að burðast með byrði verkja og 
langvinnra sjúkdóma.“

Hverfið bjargaði lífi mínu
Við tók sjúkraþjálfun og endurhæf
ing hjá Kristínu, eftir spítalavistina. 
„Ég var að fara heim af spítalanum 
og þá kemur sjúkraþjálfarinn og 
segir við mig að það sé mjög 

Þakklát fyrir 
„Maðurinn minn þurfti að hætta í vinnunni til að sjá um okkur báðar, mig og dóttur okkar, því ég var hætt að geta séð um hana.“  FréTTablaðið/STeFán

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Kristín Soffía Jóns-
dóttir borgarfulltrúi 
er nýstigin upp úr 
veikindum eftir al-
varleg læknamistök 
á spítala í Danmörku.

að vera laus úr 
„verkjahelvíti“

↣

Strax eftir aðgerðina,
þá leið mér einS og 
hefði verið SKorin úr 
mér hrein illSKa og 
ég hætti Strax á 
lyfJunum, en ég var 
í heilar tvær viKur í 
fráhvörfum. 
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Hyundai KONA er nýstárlegur sportjeppi sem er fáanlegur annaðhvort fjórhjóladrifinn 
eða framhjóladrifinn með sjálfskiptingu eða beinskiptingu. KONA er einstaklega vel 
útbúinn og með tæknilegar nýjungar á borð við Apple CarPlayTM og Android AutoTM sem 
gera ökumanni kleift að spegla upplýsingar úr síma á litaskjá í mælaborði. 
Verið velkomin í kaffibolla og reynsluakstur.

Hyundai KONA Comfort. Verð frá 3.590.000 kr.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    
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mikilvægt að fara í stuttan göngu-
túr á hverjum degi, ég geti farið út 
og labbað í kringum húsið mitt. En 
ég er svo heppin að búa í Laugar-
dalnum, í dásamlegu hverfi sem 
gerði svo fáránlega mikið fyrir mig 
í þessum veikindum, að ég get ekki 
sagt þér það. Ég veit að ég er algjört 
nörd í málefnum borga og ég hélt ég 
myndi einhvern veginn aldrei segja 
það, en hverfið bjargaði lífi mínu. 
Ég gat, þrátt fyrir að geta varla klætt 
mig eða hreyft mig, lifað nokkuð 
góðu lífi. Ég gat labbað út í kaffibolla 
á Kaffi Laugalæk, út í Frú Laugu eða 
bara út í ísbúð á náttfötunum með 
hækjurnar, því það er mjög erfitt að 
fara í buxur og sokka þegar maður er 
nýkominn úr mjaðmaskiptum,“ segir 
Kristín sem var á sandölum og nátt-
fötum að skottast um hverfið. „Þetta 
eru svo mikil lífsgæði. Um þetta snýst 
aðalskipulagið – þó það sé fáránlegt 
að tengja aðalskipulagið einhvern 
veginn við mjaðmaaðgerð. Ég held að 
það sé mjög mikilvægt að þétta byggð 
og byggja upp öfluga nærþjónustu. 
Ekki bara þegar maður er hress og 
góður á því heldur líka þegar maður 
er veikur og lasinn og gamall.“

Keypti sér ekki Skoda
Annar fylgifiskur veikindanna var sá 
að allt sparifé gufaði upp. „Við áttum 
smá sparifé, sem fór allt í þetta líf sem 
tók við þegar ég var að jafna mig. Ég, 
sem hef talað manna hæst fyrir því 
að fólk lifi bíllausum lífsstíl, ætlaði 
nefnilega að kaupa mér bíl fyrir 
spariféð. Ég man þegar ég var að byrja 
í borgarstjórn og var að tala fyrir því 
að sem fæstir keyptu sér bíl var alltaf 
sagt við mig, bíddu bara, það er ekki 
hægt að vera bíllaus með börn, bíddu 
bara, eitt er að vera hraustur og annað 
veikur. Og ég var alveg tilbúin að éta 
þetta ofan í mig og ætlaði að kaupa 
mér Skoda station; en svo vorum við 
bara búin að eyða þessum pening og 
vildum ekki taka lán, svo við erum 
enn bíllaus og þá uppgötvaði ég líka 
að þetta er hægt. Við fáum oft lánað-
an bíl hjá foreldrum okkar og tökum 
auðvitað alveg leigubíla, eins og um 
daginn, þegar var brjálað veður, þá 
var ég með dóttur mína í leigubíl 
á leið til dagmömmu – og er með 
númer bílstjórans í símanum, því 
hann er sá eini sem ég þekki sem er 
með barnastól í bílnum,“ segir Kristín 
og hlær. Hún segist þó vel skilja að 
ekki geti allir lifað af án bíls.

„Stór hluti borgarbúa getur ekki 
sinnt sínu daglega lífi á sama hátt án 
bíls og auðvitað er lífið aðeins öðru-
vísi þegar þú ert bíllaus – en það eru 
kostir og gallar. Maður eyðir minni 
peningum. Ég skýst ekkert í IKEA á 
sunnudegi því mig vantar svo skyndi-
lega eitthvert náttborð – en þetta er 
líka ákveðið frelsi, að komast ekki 
á föstudegi að kaupa sér besta tón-
ikið í Costco, en gera bara eitthvað 
annað. Maður er laus við fullt af til-
gangslausum ferðum sem maður er 
alltaf að gera sér upp. En ég geri mér 
líka alveg grein fyrir því að til þess 
að lifa bíllausum lífsstíl með börn þá 
verðurðu að búa á ákveðnum stöðum 
í borginni og miða allt lífið við það. 
En tilgangurinn með aðalskipulaginu 
og til dæmis Borgarlínu er að búa til 
fleiri íbúðir sem eru þannig. Staðsett-
ar þannig að þetta sé valmöguleiki.“

Fleiri akreinar er ekki svarið
Umræðan um samgöngur í borginni, 
og raunar um landið allt, hefur verið 
áberandi undanfarið. Kvartað hefur 
verið undan umferð í borginni. 
Ástandi vega. Mörgum finnst hug-
myndin um Borgarlínu hreinlega 
slæm. Menn hafa bent á kostnað við 
að byggja upp slíkar almennings-
samgöngur, sem hleypur á tugum 
milljarða, aðrir vilja meina að tækni-
framfarir muni gera það að verkum 
að Borgarlínan verði úrelt á nokkrum 
árum. Enn aðrir segja að Ísland sé 
ekki nægilega stórt samfélag til að 
halda slíku mannvirki uppi. Kristín 
er ósammála því.

„Við gætum farið þá leið að gera 
eins og Los Angeles, segja bara: Við 
byggjum aðra akrein. LA ákvað að 
fara þá leið, Houston líka. Svo núna, 
áratugum seinna, eru þessar nýju 
akreinar jafn fullar, öll nýju gatna-
mótin jafn töppuð og meira að segja 

hörðustu bílaborgir hafa vaknað 
upp við þann vonda draum að þú 
byggir þig ekki frá bílavanda. Í LA er 
sagt að ný akrein fyllist að meðaltali 
á fimm ára fresti. Aðrir hafa sagt að 
tækniframfarir muni verða til þess að 
enginn komi til með að nota Borgar-
línu, að sjálfkeyrandi bílar taki yfir. 
Það er rugl. Staðreyndin er sú að 
þeir munu aldrei keppa við massa-
flutninga. Dóttir mín verður ekkert 
rúllandi um á sjálfkeyrandi smábíl 
að drífa sig á sundæfingu. Það er dýrt 
að eiga bíl, m.a.s. gamlan beinskiptan 
bíl, hvernig verður það samfélags-
lega hagkvæmt að allir séu á sjálf-
keyrandi bílum? Þetta verður alveg 
viðbót, jafnvel stærsta viðbótin við 
almenningssamgöngur. Við sjáum 
bara konsept eins og „drive now“ eða 
„zip car“, sem finna má víða um heim, 
svokallaða deilibíla. Þetta eru bílar að 
keppa við einkabílinn og leigubíla 
en það er enginn á hverjum einasta 
degi að taka zip car til og frá vinnu. 
Þú tekur Borgarlínuna í vinnuna og 
til baka og deilibílinn, sem gæti verið 
sjálfkeyrandi, þegar þú þarft að fara í 
IKEA. En að halda það að París sé að 
fara að slátra lestakerfinu sínu, það 
verði óþarft, eða London eða Kaup-
mannahöfn, út af sjálfkeyrandi bílum 
– það er enginn að segja það neins 
staðar í heiminum.“

Trúin á einkabíl er blinda
En fulltrúar minnihlutans hafa bent 
á að það þurfi að greiða úr þessum 
samgöngumálum miklu fyrr og margir 
taka undir. Borgarlínan verður ekki 
klár strax á næsta ári. Hvað á að 
gera fram að því? „Að mínu mati eru 
margir fulltrúar minnihlutans búnir 
að mála sig út í horn með því að setja 
sig upp á móti framtíðinni. Skipulags-
mál eru ekki hægri eða vinstri pólitík. 
Boris Johnson, sem var mjög öflugur 
borgarstjóri í London, þrengdi að 
einkabílnum og efldi almennings-
samgöngur. Hann er harðlínu-hægri-
maður. Hann er á jaðri þess að vera 
Trump. Við erum alltaf að glíma 
við vandamál, ekki bara Reykjavík 
heldur allar borgir; en að ætla að 
leysa það með dreifingu byggðar 
og mislægum gatnamótum, það er 

engin borg að fara í þá átt,“ útskýrir 
Kristín og segir trúna á einkabílinn 
vera blindu. „Sumt skutl með börn er 
ekki einu sinni skutl vegna of mikilla 
vegalengda, heldur skutl því foreldrar 
eru hræddir um börnin sín innan um 
aðra bíla. Þetta leysum við ekki með 
því að hvert barn verði eitt í sjálf-
keyrandi bíl.“

Rekstur OR var algjört kjaftæði
Kristín lýsir því að borgin sé að ganga 
í gegn um breytingar. Hún kannast 
við að umræðan gagnvart meirihlut-
anum í borginni hafi verið neikvæð 
á köflum. Stór mál hafa komið upp 
undanfarið sem vakið hafa talsverða 
athygli og meirihlutinn verið talsvert 
gagnrýndur fyrir hvernig staðið hefur 
verið að rekstri borgarinnar.

„Það er enn fullt af skít sem verið 
er að sópa upp, en það er mikið til 
arfleifð fyrri tíma. Ef við tölum um 
málefni Orkuveitu Reykjavíkur (OR), 
svo dæmi sé tekið, þá reynir maður að 
setja sig inn í þetta, en OR fyrir hrun 
er mesta kjaftæði sem ég veit um. Ég 
veit hreinlega ekki hvaða sýra var þar 
á ferð. OR er fyrirtæki sem á að reka 
auðlind í eigu borgarinnar, en fylgdi 
stefnu skyndigróða og áhættu á 
árunum fyrir hrun. Slíkt á ekki heima 
í opinberum rekstri og á ekki að líð-
ast. Ef við tökum annað fyrirtæki, sem 
rekur hafnirnar fyrir borgina og heitir 
Faxaflóahafnir, þá sér maður bara 
hvað kúltúr skiptir miklu máli. Faxa-
flóahafnir sigldu í gegnum þetta hrun, 
án teljandi vandkvæða því þær fóru 
aldrei í þetta rugl. En margt af því sem 

upp hefur komið undanfarið eru hlut-
ir sem er erfitt að díla við. Orkuveitu-
húsið myglar, það kviknar í Hellis-
heiðarvirkjun og hláka verður til þess 
að einhverjir gerlar fara í vatnsbólin. 
Síðan bilar dælustöð og það fer skólp 
í sjóinn, og sá sem á að sitja uppi með 
ábyrgðina er Dagur eins og hann hafi 
sjálfur skrúfað frá dælunni og kveikt 
í virkjuninni,“ segir Kristín og hlær.

„En meirihlutinn er langt frá því að 
vera hafinn yfir gagnrýni og meiri-
hlutinn ætti ekkert erindi ef hann 
teldi ekki hægt að gera borgina betri.“

Sitjum á besta byggingarlandinu
Hvað með húsnæðismálin? Hvernig 
hefur meirihlutinn staðið sig í þeim 
efnum? „Fjórðungur allra íbúða á sölu 
eru nýbyggingar á þéttingarreitum og 
þessi viðbót við markaðinn er að taka 
þátt í að kæla hann. Það er að kom-
ast á jafnvægi og það endurspeglast 
í verðinu sem er hætt að hækka. Auk 
þess úthlutaði borgin lóðum undir 
1.711 íbúðir á seinasta ári sem er 
nákvæmlega eitt Seltjarnarnes – þar 
af 1.428 til félaga sem rekin eru án 
hagnaðarsjónarmiða,“ segir Kristín.

„Gagnrýnin snýr líka að lóðaskorti 
– það er að einhverju leyti rétt, borgin 
á ekki mikið skipulagt land og við 
höfum ekki viljað þenja byggðina 
til austurs. En í þessu samhengi verð 
ég bara að tala um flugvöllinn. Ég 
veit að fólk fær grænar bólur þegar 
maður talar um flugvöllinn, en mín 
tilfinning er sú að fleiri og fleiri fatti 
það að við sitjum á besta byggingar-
landi borgarinnar og við notum það 

undir innanlandsflugvöll. Ég vil hafa 
innanlandsflugið í Hvassahrauni. Og 
ég vil fá plássið undir tugþúsunda 
manna byggð, milli tveggja háskóla 
og með spítala við endann. Þetta er 
rennislétt og verður besta hjólahverfi 
allra tíma. Þetta er borðleggjandi. 
Það verða fleiri að vakna við það að 
borgin hefur ekki efni á því að byggja 
ekki þarna,“ segir Kristín og heldur 
áfram: „Auðvitað þarf að leysa þetta 
sjúkraflugs mál, sem hefur verið 
aðalröksemdin gegn því að flug-
völlurinn fari, en við finnum út úr 
því. Við vitum að það munar mörg 
þúsund eknum kílómetrum daglega 
hvort þessi byggð verður þarna, eða 
hvort hún verður austast í borginni 
við Úlfarsfell þar sem minnihlutinn 
hefur verið að leggja til að við byggj-
um. Með því að byggja í Vatnsmýri 
spörum við í umferðarslysum, í lofts-
lags- og svifryksmengun og svo mætti 
lengi telja. Það er ekki bara eitthvert 
gæluverkefni að byggja í Vatnsmýri. 
Það er bara nauðsynlegt.“

Besti flokkurinn átti að breyta
Kristín spyr sig hvort kominn sé tími 
á að endurhugsa hvernig póli tíkin í 
borginni er stunduð. „Ég byrjaði á 
sama tíma og Besti flokkurinn kom 
inn með Jóni Gnarr í borgarstjórn. 
Þetta var fáránlega skemmtilegur 
tími og ég upplifði að flestir væru 
að vanda sig – jafnt í meirihluta sem 
minnihluta. Það var ríkur vilji til 
samstarfs og aðalskipulagið var til að 
mynda unnið þverpólitískt allan tím-
ann – það var ekki fyrr en í bláend-

ann að þessu var snúið upp í pólitískt 
mál og gert tortryggilegt. Ég veit ekki 
hvaðan krafan um þessa miklu pól-
aríseringu kemur því að mínu mati á 
hún ekki heima í borgarmálum. Það 
er orðið absúrd að minnihlutinn telji 
sig knúinn til að vera á móti bættum 
almenningssamgöngum – að mínu 
mati er það eingöngu af því að það er 
okkar stefna og að þau fóta sig ekki í 
umræðunni öðruvísi en í 100% and-
stöðu. Við í meirihlutanum getum 
líka tekið okkar ábyrgð. Ég held að 
við öll sem erum í pólitík ættum að 
spyrja okkur hvort umræðuhefðin sé 
í þágu borgarbúa.“

Óvíst með framhaldið
Talandi um framtíðina í borgarpóli
tíkinni – verður þú þar áfram? „Ég er 
að gera upp hug minn þessa dagana. 
Seinasta sumar tilkynnti ég mínum 
nánustu samstarfsmönnum að ég 
myndi ekki gefa kost á mér áfram. 
Mér leið nokkuð vel með þá ákvörð-
un, veikindin spiluðu líklega þar inn 
í, ég hreinlega gat ekki ímyndað mér 
að fara í þessi átök. Svo gerðist það að 
#metoo-byltingin hreyfði við mér. Ég 
sá þetta í því ljósi að nú væri ég ein 
af þessum ungu konum sem eignast 
barn og hætta – og mér finnst pínu 
glatað að vera hluti af tölfræði sem 
ég vil breyta. Konur endast skemur í 
pólitík. En staðreyndin er sú að fram 
undan í Samfylkingunni er prófkjör 
og til að halda áfram þarf ég að fara í 
slag við harðduglega samherja mína 
og það er pínu snúið að gera það 
svona nýkomin til baka.“

Kristín Soffía hefur ekki gert upp hug sinn um hvort hún ætli að halda áfram í pólítík. FRéTTaBlaðið/STeFán

Orkuveitan fyrir hrun
er mesta kjaftæði sem 
ég veit um.
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Hnattlíkan á standi 
11 cm (4 tegundir í boði)
TILBOÐSVERÐ: 2.099.-
Verð áður: 3.499.-

Nestisbox plötuspilari
TILBOÐSVERÐ: 1.199.-
Verð áður: 1.999.-
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TILBOÐSVERÐ: 2.099.-
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SkyWalker
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Game of Thrones 
3D módel + bók
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Verð áður: 3.799.-

Handbók fyrir ofurhetjur
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Verð áður: 3.499.-

Stígvélaði kötturinn
TILBOÐSVERÐ: 199.-
Verð áður: 3.111.-

Þúsund kossar
TILBOÐSVERÐ: 4.299.-
Verð áður: 6.999.-
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Líf afreksíþróttamanns í 
einstaklingsíþróttum á 
Íslandi er ekki alltaf dans á 
rósum. Það þekkir Hrafn-
hildur Lúthersdóttir, ein 
af okkar allra bestu sund-

konum fyrr og síðar. Hún tilkynnti 
í vikunni að hún væri hætt en staða 
hennar innan sundheimsins er þann-
ig að hún er sú fimmta besta í Evrópu 
í bringusundinu og á topp 10 í heim-
inum. Hún hefur átt geggjaðan feril, 
algjörlega magnaðan.

Hún tilkynnti ákvörðun sína á 
þakkargjörðarhátíð sem hún hélt í 
Hafnarfirði ásamt Ingibjörgu Jóns-
dóttur á sunnudaginn þar sem þær 
stöllur þökkuðu hverjum og einum 
sem hefur stutt þær. Þar kom fram í 
máli Klaus Jurgen Ohk, sem þjálfaði 
þær lengi, að þær hefðu synt um 46 
þúsund kílómetra á æfingum hjá 
honum. Það er svipað og að synda 
kringum jörðina.

„Við vildum gefa þeim sem hafa 
gengið í gegnum þetta allt með okkur 
viðurkenningar. Við höfum fengið 
fullt af viðurkenningum sjálfar og nú 
var komið að okkur að þakka fyrir. 
Þarna voru samankomnar fjölskyldur 
og vinir, dómarar og þjálfarar og full-
trúar frá Hafnarfjarðarbæ sem hafa 

stutt vel við bakið á okkur í gegnum 
tíðina. Við vorum með heimabakað 
en það dugði,“ segir Hrafnhildur.

„Því miður er það þannig í sundinu 
að það er ekki mikill peningur í íþrótt-
inni þó það séu borgaðar einhverjar 
ferðir en uppihald er ekkert með inni 
í því. Það gat verið mjög erfitt að ná 
endum saman. Þegar ég var unglingur 
þá lifði maður á foreldrum sínum 
og vonaði að þau ættu pening fyrir 
mótum og uppihaldi.

Þegar maður verður fullorðinn 
kemur að því að maður vill sjá fyrir sér 
sjálfur. Fer í skóla eða vinnu og reynir 
að sinna íþróttinni með. Það er erfitt 
að samræma þetta allt. Ég er á ákveðn-
um stað núna, 10. besta í heiminum og 
þá er mjög erfitt að synda og geta ekki 
gefið sig 100 prósent í það. Til að halda 
áfram og bæta mig þá verð ég að gefa 
mig alla í íþróttina en ég get það ekki 
ef ég er að vinna, eða eins og í mínu til-
viki, að fara í skóla. Þá er það erfiðara. 
Það er því miður ekki hægt að vera 
atvinnumaður í sundi og það borgar 
enginn reikninga með brosinu.“

Hrafnhildur var í fimm ár í Banda-
ríkjunum í skóla og gat einbeitt sér 
nánast algjörlega að sundinu. Það var 
ekkert annað að trufla, nema námið 
auðvitað, en hún synti fyrir Flórída-
háskóla og nam þar almannatengsl. 
„Þar er gott skipulag. Ég var á skóla-
styrk sem þýðir frítt nám, bækur, leiga 
og matur – þannig að ég gat lifað. Ég 

einbeitti mér vissulega að skólanum 
en líka að sundinu. Þegar ég var að 
fara á mót þá var búið að bjarga öllum 
málum varðandi skólann.

Annaðhvort tók ég prófin fyrir eða 
eftir mótin eða ég fékk einkunn ef ég 
var að standa mig vel. Þá þurfti ég ekki 
að velta skólanum mikið fyrir mér 
og ef ég var dugleg að spara þá gat ég 
komist í bíó með vinum.

Hér heima er ekki í boði að fá vikufrí 
þó það sé Evrópumeistaramót eða 
einhver stór mót. Háskóli og vinna 
taka lítið tillit til þess. Maður er yfir-
leitt rúma viku á stórmóti og auð-
vitað er hægt að taka sjúkrapróf en 
þetta verður frekar erfitt þegar maður 

Enginn borgar    
         reikninga bara 
með brosinu
Sundkonan Hrafnhildur Lúthersdóttir kom mörgum í opna skjöldu 
í vikunni og tilkynnti að hún hefði sett sundbolinn upp í hillu. Nú er 
stefnan sett á læknisfræðina í haust og þrátt fyrir að vera aðeins 26 
ára segist hún líta stolt í baksýnisspegilinn yfir glæsilegan feril sinn.

Hrafnhildur ver nú meiri tíma á bakkanum þar sem hún þjálfar unga og efnilega krakka hjá SH. fréttablaðið/Hanna

verður eldri. Þess vegna er ég ánægð 
með þessa ákvörðun og held að hún 
sé rétt.“

Nú taka við önnur ævintýri, næstu 
skref og þau munu væntanlega taka 
allan þann tíma sem Hrafnhildur 
hefur því hún ætlar að taka læknis-
fræðiprófið í sumar. „Ég ætla að 
komast þar inn og hefja nám í haust. 
Trúlega fer keppnisskapið mitt í 
læknisfræðina og það verður íþróttin 
mín í staðinn. 

Ég er útskrifaður almannatengill 
og læknisfræðin er alveg allt annað. 
Læknisfræðin hefur alltaf heillað og 
ég byrjaði aðeins í henni þegar ég bjó 
í Bandaríkjunum en ég fór í annað. 
Áhuginn hefur þó alltaf verið til staðar 
og hvarf aldrei þannig að ég ætla að 
láta vaða. Ég er orðin eldri og ég veit 
hvað ég vil gera þannig að það er um 
að gera að kýla á þetta.“

Þrátt fyrir að hafa sett keppnis-
sundbolinn á hilluna eyðir hún enn 
miklum tíma í Sundhöllinni því hún 
er að þjálfa unga og efnilega krakka í 
Sundfélagi Hafnarfjarðar. Hún segir 
það mjög gefandi að þjálfa. „Ég er 
búin að halda námskeið fyrir krakka 
sem langar að læra bringusund betur 
og það er eitthvað sem mig langar að 
gera meira af. Ég fæ oft spurninguna 
hvernig maður undirbúi sig fyrir stór-
mót, hvernig maður heldur stressinu 
niðri og hvað gerir maður í aðdragand-
anum og svo framvegis. Ég get aðeins 
sagt þeim frá minni reynslu.“

Hún segir að margir krakkar séu 
mjög efnilegir og það væri vel hægt 
að stefna að því að hafa krakka á 
Ólympíu leikunum árið 2020. Það sé 
þó stórt kynslóðabil sem þurfi að huga 
að. „Það er of mikið um að krakkar séu 
að detta út á unglingsaldri. Félagslífið 
kallar og framhaldsskólinn og kannski 
eitthvað annað sem er merkilegra.

Það felast margar fórnir í þessu eins 
og öllum öðrum íþróttum. Það þarf að 
reyna að halda krökkunum lengur og 
ég vona að ég hafi verið fyrirmynd í því 
hve langt er hægt að ná en ég náði ekki 
árangri fyrr en 24-25 ára. Það er stórt 
kynslóðabil núna í sundinu. Þegar ég 
er að keppa hér heima er ég næstum 
10 árum eldri en næsta manneskja.“

Hrafnhildur lætur ekki sitja við 
orðin tóm því hún er komin í stjórn 
Sundsambandsins þar sem hún ætlar 
að láta verkin tala. „Ég er að reyna að 
bæta þennan sundheim. Ég byrjaði 
bara í ágúst í fyrra og hingað til hefur 
þetta verið mjög mikil reynsla og ég 
er búin að læra helling á þetta batterí, 
eins og ég vildi. Læra hvað er á bak við 
margar ákvarðanir og skilja þær. Það 
vantar svolítið, eða mér fannst það 
á sínum tíma, og ég vona að ég sé að 

ryðja þá leið að það séu meiri sam-
skipti milli sundmanna og Sundsam-
bandsins.“ 

Hún bendir á að nánast allir Íslend-
ingar fari í sund og flestir kunni að 
renna sér nokkrar ferðir fram og til 
baka sér til heilsubótar.

Nú er þó komið að tímamótum hjá 
Hrafnhildi og sú tíunda besta hefur 
sagt þetta gott. Stigið upp úr keppnis-
lauginni í síðasta sinn og tími kominn 
á önnur ævintýri. „Þegar ég horfi 
til baka er ég mjög stolt af ferlinum 
mínum. Núna þegar ég hef tíma er ég 
að horfa aðeins í baksýnisspegilinn og 
sjá hvað ég gerði í raun og veru vel.

Maður fékk ekki alltaf tíma til þess 
því það var alltaf næsta mót og næsta 
sund. Nú er að renna upp fyrir mér að 
það var svolítið góður árangur að ná í 
þrjár medalíur á EM, komast í úrslit á 
Ólympíuleikunum og setja heimsmet 
og vinna heimsmeistara svo fátt eitt 
sé nefnt.

Ég tek eftir því að núna þegar ég er 
hætt að ég er búin að fá margar kveðjur 
frá þeim sem ég synti með og á móti og 
frá þeim fjölmörgu sem studdu mig og 
ég er farin að meðtaka að trúlega var 
þetta alveg ágætt hjá mér.“

Benedikt Bóas
benediktboas@365.is

Íslandsmet   
Hrafnhildar
25 metra laug

50 m bringusund
00:30.42 mín

100 m bringusund
01.05.67 mín

200 m bringusund
02:22.69 mín

100 m fjórsund
01.00.31 mín

200 m fjórsund
02.11.57 mín

400 m fjórsund
04.43.56 mín

50 metra laug

50 m bringusund
00:30.71 mín

100 m bringusund
01:06.45 mín

200 m bringusund
02:22.96 mín

200 m fjórsund
02:13.82 mín

400 m fjórsund
04:46.70 mín

Úr eigin vasa
„Það hefur komið upp á að ég hef 
þurft að borga fyrir þjálfarann 
minn á stórmót, eins og ég gerði 
núna á Evrópumeistaramótinu í 
50 metra laug árið 2016 í London. 
Þá vildi ég hafa þjálfarann minn 
með og Sundsambandið gat 
reddað passa fyrir hann en lítið 
annað. Ég þurfti þá að borga fyrir 
hann svo ég gæti haft hann með.

Sama með Ólympíuleikana í 
Ríó, þá gat sambandið reddað 
passa fyrir hann en ég þurfti í 
rauninni að halda honum uppi. 
Hann labbaði til og frá lauginni á 
hverjum degi tvisvar á dag rúma 
tvo kílómetra í senn því hann 
gisti í íbúð sem mamma mín og 
pabbi voru sem betur fer búin að 
leigja því þau ætluðu að vera að 
horfa á.“

TiL að HaLda áfram og 
bæTa mig þá verð ég að 
gefa mig aLLa í íþróTT-
ina en ég geT það ekki 
ef ég er að vinna eða 
eins og í mínu TiLviki að 
fara í skóLa.
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Kynningarblað

George Ari Tusiime 
Devos vann Syrpurapp 
Andrésar Andar með lag 
sitt „Toppa þig“. Hann 
rappar undir nafninu 
Oyo og fær í verðlaun 
átta stúdíótíma með 
rappsveitinni Úlfur 
úlfur.   ➛4
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Tók stökkið 
yfir í nýtt fag
Fanney Dóra Sigurjónsdóttir lauk námi í félagsráð-
gjöf og starfaði við fagið þar til hún ákvað að láta 
gamlan draum rætast og læra matreiðslu. ➛?

3

S Ó F A D A G A R

TEKK COMPANY OG HABITAT  | SKÓGARLIND 2, KÓPAVOGI | SÍMI 564 4400 |  
OPIÐ MÁN-FÖS 10-18 | LAU 11-17 OG SUN 13-17 | VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

Ú T S A L A N  
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Sýrt grænmeti getur gert hvaða óspennandi máltíð sem er spennandi, að mati Fanneyjar. MYND/EYÞÓR

Dýrindis asískt bleikjusalat í hollari kantinum. MYND/EYÞÓR 

Ég vann sem félagsráðgjafi 
í nokkur ár áður en ég lét 
verða af því sem mér finnst 

skemmtilegast og það er að vera í 
kringum mat,“ segir Fanney Dóra 
Sigurjónsdóttir glaðlega, en þegar 
henni bauðst vinna á veitinga-
stað í Noregi ákvað hún að taka 
stökkið yfir í nýtt fag. Þaðan lá svo 
leiðin til Bretlands þar sem hún 
vann meðal annars hjá sjálfum 
Jamie Oliver. „Eftir að hafa unnið 
í nokkur ár á veitingastöðum lang-
aði mig að fá réttindi í matreiðslu. 
Ég fór í raunfærnimat og fékk alla 
mína reynslu metna og þurfti því 
ekki að fara á samning,“ greinir 
Fanney Dóra frá. Hún flutti aftur 
til Íslands í hittifyrra og er nú 
yfirkokkur á Skál, nýjum veitinga-
stað í Hlemmi Mathöll.

Bragðgott og einfalt
Fanneyju Dóru finnst skemmtileg-
ast að elda bragðgóðan mat, sem 
ekki er flókinn í eldamennsku. 
„Ég hef þá trú að ef hráefnið er 
gott þurfi ekki að gera mikið til að 
það njóti sín sem best. Mér finnst 
sérstaklega gaman að elda fisk og 
grænmeti. Ég er ekki heilsusam-
legasti kokkurinn því ég er mikið 
fyrir íslenskt smjör og rjóma. Það 
er þó alltaf áskorun að elda hollan 
mat sem er bragðgóður og um 
leið djúsí,“ segir Fanney Dóra sem 
finnst gaman að prófa sig áfram 
með grænmetis- og veganrétti.

Uppáhaldseldhúsáhaldið og eitt 
helsta vinnutækið er góður hnífur 
og segir Fanney Dóra ekki hægt 
að gera mikið í eldhúsinu án slíks 
gæðagrips. Hún segir hníf jafn-

framt fyrsta eldhúsáhaldið sem 
hún hafi keypt sér og hún man 
enn hvað hann kostaði. „Góðir 
hnífar kosta sitt en þeir endast 
líka lengi,“ segir hún sposk á svip.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@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. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@365.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@365.is, s. 512 5368 | Sigríður Inga 
Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 |  Þórdís 
Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@365.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 
| Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@365.is, s. 512 5095,

Smjör og sýrt grænmeti
Innt eftir því hvernig hún haldi sér 
ferskri í faginu segist Fanney Dóra 
að sjálfsögðu fylgjast með hvað 
aðrir matreiðslumenn séu að gera. 
„Ég skoða Instagram og tímarit og 
bækur og svo spjalla ég við félaga 
í faginu. Það eru allir í kringum 
mig alltaf að ræða um mat. Ég 
fæ oft hugmyndir og góð ráð frá 
þeim. Svo er mikilvægt að prófa 
sig áfram og fá álit annarra mat-
gæðinga. Stundum fæ ég einhverja 
hugmynd að rétti sem ég verð að 
hrinda í framkvæmd,“ segir hún 
brosandi.

En hvaða hráefni þurfa allir að 
eiga í ísskápnum? „Smjör er það 
fyrsta sem mér dettur í hug. Sjálf 
á ég alltaf úrval af sýrðu grænmeti 
en mér finnst það alveg geggjað. 
Það getur gert hvaða óspenn-
andi máltíð sem er spennandi. Ég 
kaupi mikið af sýrðu grænmeti frá 
Móður Jörð í Vallanesi. Mér finnst 
kimchi mjög gott og á það alltaf 
til, sem og súrar gúrkur og jala-
penjó,“ segir Fanney Dóra.

Spurð hvað hún eldi helst 
heima segist Fanney vinna langan 
vinnudag og því sjaldan elda 
heima. „En mér finnst rosalega 
gaman að elda fyrir fjölskyldu og 
vini þegar ég á frí. Það er öðru-
vísi að elda í þannig félagsskap 
með góðan bjór í glasi heldur 
en að vera á þönum í vinnunni,“ 
segir Fanney Dóra kankvíslega og 
bætir við að sér finnist líka sérlega 
gaman að fara í matarboð og út að 
borða.

Þakklát ef aðrir elda
„Fyrst eftir að ég fór að vinna við 
matreiðslu fannst vinum mínum 
reyndar óþægilegt að fá mig í mat 
en eftir að ég fullvissaði þá um 
að mér þætti bjúgu með tómat-
sósu góð ef það væru súrar gúrkur 
með lagaðist það. Ég er þakklát 
ef einhver nennir að elda fyrir 
mig. Það þarf ekki alltaf að vera 
veislumatur, mömmumatur er líka 
góður. Ég fæ t.d. ekki kjötbollur 
með brúnni sósu í vinnunni,“ segir 
Fanney Dóra brosandi.

Hún segist hafa verið mat-
vandur krakki og þegar hún lítur 
til baka sér hún eftir að hafa ekki 

verið duglegri við að smakka mis-
munandi mat á æskuárunum. „Ég 
passaði upp á að yngri systir mín 
bragðaði á öllum mat þegar hún 
var að alast upp. Ég borðaði t.d. 
ekki fisk sem í dag er eitt það besta 
sem ég veit,“ segir Fanney Dóra 
sem gefur lesendum uppskrift að 
dýrindis bleikjusalati með asísku 
ívafi.

Asískt bleikjusalat  
í hollari kantinum
fyrir tvo
200 g bleikja (eða tófú fyrir græn-
kera)
30 g maísenamjöl
1 egg (eða sojamjólk)
150 g pankó brauðraspur (jap-
anskur raspur)
1 msk. þarasalt (ég nota Seaweed 
salt frá Saltverki)
2 msk. ristuð hvít sesamfræ
2 msk. svört sesamfræ
Bleikjan er beinhreinsuð, roð-
flett og skorin í fingurbreiðar 
sneiðar. Því næst er sneiðunum 
(eða tófúbitunum) velt upp úr 
maísenamjöli, þá eggi sem búið 
er að slá saman með smá vatni 
(eða sojamjólk) og síðan pankó 
brauðraspinum með sölvasalti og 
sesamfræjum. Þegar hver biti hefur 
verið hjúpaður er hann settur aftur 

í eggið og svo brauðraspinn til að 
fá extra stökka húð. Ég djúpsteiki 
bleikjubitana í olíu, en það virkar 
líka vel að setja þá á bökunarpapp-
írsklædda plötu og baka í ofni 
við 200°C í 5-7 mínútur (gott að 
spreyja smá fituspreyi yfir þá áður 
en þeir fara í ofninn).

Í salatið má nota hvaða græn-
meti sem er og það er tilvalið til að 
nýta það sem til er í ísskápnum! Ég 
notaði fínt saxað hvítkál, bauna-
spírur, sykurbaunir, rifna rófu, smá 
spergilkál og gulrætur. Þá kryddaði 
ég salatið með tveimur vorlaukum 
(hvíti hlutinn fínt saxaður), 1 
rauðu chili (fínt saxað), handfylli af 
kóríander og súrsuðu mangói sem 
ég fékk í Mai Thai efst á Laugaveg-
inum.

Dressing
3 msk. sojasósa
2 msk. hrísgrjónaedik
1 msk. rautt chilimauk, eða eftir 
smekk („gochujang“, fæst m.a. í 
Mai Thai)
1 tsk. sesamolía
Græni hlutinn af vorlauknum, fínt 
saxaður
1 límóna, börkur og safi
1 tsk. rifið engifer
Öllu blandað vel saman og hellt 
yfir salatið þegar bleikjan er til-
búin.

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega. 

Lesa bara FBL

64%

Lesa bæði
FBL OG MBL

25%

Lesa bara MBL

11%

Allt sem þú þarft ...

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.
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Auk 7 gerlastofna sem hjálpa til við að byggja upp og 
koma jafnvægi á þarmaflóruna, innheldur Bio Kult 
Candéa hvítlauk sem er bakteríudrepandi og öflugur 
fyrir ónæmiskerfið og GSE (Grapefruit Seed Extract) 
sem vinnur gegn fjölmörgum bakteríutegundum, veirum 
og sveppum.

Meltingarensím tryggja góða meltingu og geta 
komið í veg fyrir ýmiskonar meltingarvandamál og 
kvilla því tengdu. Veldu þá tegund sem hentar þér.

Uppskrift
Grænn og vænn:
•  1 lúka blönduð græn blöð, spínat eða grænkál•  ½-1 banani (má vera frosinn)•  1 bolli frosið mangó eða t.d. ananas•  1-2 cm engifer

•  Smá sítrónusafi
•  1,5 bolli kalt vatn eða t.d. möndlu- eða haframjólk 

Allt sett í blandara og maukað saman. Smá kanill, turmerik, 1 msk hörfræ eða chiafræ er gott bæta við þetta sem og smá epladjús eða 2 döðlur til að sæta aðeins. 
Meltingin og þarmaflóran er 
grunnur að góðri heilsu. Við 
þurfum að næra okkur rétt, geta 
brotið niður fæðuna svo hún 
frásogist vel í þörmunum og við 
þurfum að geta skilað reglulega 
frá okkur úrgangi. 

Vel samsett boost, einu sinni á 
dag, eykur orkuna, kemur meira 
jafnvægi á blóðsykurinn og er 
gott fyrir meltinguna. 

Hin fullkomna þrenna

BioKult Candea 5x38 copy.pdf   1   17/01/2018   10:09



„Í Úganda þar 
sem pabbi minn 
er fæddur, eru 
þrír konungar. 
Einn þeirra er 
frændi minn og 
hann heitir Oyo. 
Þetta er sérstakt 
konunglegt 
nafn,“ segir Ge-
orge Ari Tusiime 
Devos , sigurveg-
ari Syrpurapps 
Andrésar Andar.
mynD/HAnnA 

Ef þig langar til að 
semja góða tónlist, 

þá þarftu að segja eitt-
hvað sem hefur einhverja 
þýðingu.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Mér finnst að það þurfi að 
vera einhver skilaboð í 
rapptextum. Annars eru 

þeir bara svo innantómir og leiðin-
legir. Það sem heillar mig við rapp 
er „beatið“, textinn og flæðið,“ 
segir George Ari Tusiime Devos, 
en hann vann Syrpurapp Andrésar 
Andar sem fram fór í desember. 
Keppendur sendu inn lög og valdi 
sérstök dómnefnd tíu þeirra úr 
sem almenningur gat kosið um á 
netinu. Úrslit voru kynnt síðustu 
helgi og fær George átta tíma með 
rappsveitinni Úlfur úlfur í Stúdíó 
Sýrlandi í verðlaun, sem kemur sér 
vel því hann hefur löngu ákveðið 
að verða rappari.

„Ég hlusta næstum bara á rapp 
en kannski smá R&B. Ég hlusta 
mest á Drake, 21 Savage, Kodak 
Black og Future. Mér finnst Úlfur 
úlfur mjög góðir en ég hef ekki 
hlustað mikið á þá hingað til,“ 
segir George. Hann vill rappa um 
eitthvað sem liggur honum á hjarta 
og semja lögin sjálfur. Við krakka 
sem langar að búa til tónlist segir 
hann:

„Ef þig langar til að semja góða 
tónlist, þá þarftu að segja eitt-
hvað sem hefur einhverja þýðingu 
og vera stolt/stoltur af textanum 
þínum. Svo bara æfa þig. Ég byrja 
á því að hugsa hvað mig langar 
að segja. Svo finn ég eitthvert gott 
beat á YouTube og skrifa niður 
orðin. Þegar ég er búinn að búa til 
texta, rappa ég yfir beatið. Núna 
langar mig samt til að fara að semja 
tónlistina undir sjálfur.“

George er í 6. bekk í Hlíðaskóla. 

Hann fékk Tómas Nóa Emilsson, 
sem einnig er nemandi þar, til að 
búa til og leikstýra myndbandinu 
við lagið. George segist eini rappar-
inn í vinahópnum í skólanum, „en 
ég á vin í Kópavogsskóla, Gabríel, 
sem rappar líka,“ segir hann.

Hvaða bók ertu að lesa? „Þitt 
eigið ævintýri eftir Ævar vísinda-
mann.“

Hver er uppáhalds maturinn 
þinn? „Sushi er í algjöru uppá-
haldi.“

Hvað kemur þér í gott skap? 
„Góð tónlist, fjölskyldan mín og 
vinir mínir.“

Hvað kemur þér í vont skap? 
„Kynþáttafordómar fara í taug-
arnar á mér, vinsældakeppnin í 
skólanum og bara leiðinlegt fólk,“ 
segir George. Spurður hvort hann 
fái sviðsskrekk þegar hann á að 
koma fram segist hann yfirleitt 
hafa mikið sjálfstraust. „Það fer 
kannski aðeins eftir því hvaða fólk 
ég er að spila fyrir en þá hugsa ég 
bara: „kommonn George“ og bara 
geri þetta!“

Hvað þýðir Oyo? „Í Úganda þar 
sem pabbi minn er fæddur, eru þrír 
konungar. Einn þeirra er frændi 
minn og hann heitir Oyo. Þetta er 
sérstakt konunglegt nafn.“

Lagið Toppa þig má hlusta á  
á Youtube: Oyo official.

Rappar undir  
konunglegu       
   nafni
George Ari Tusiime Devos vann Syrpurapp 
Andrésar Andar með lag sitt „Toppa þig“. Hann 
rappar undir nafninu Oyo og fær í verðlaun átta 
stúdíótíma með rappsveitinni Úlfur úlfur.

Fæst í apótekum og heilsubúðum

P
R
E
N
T
U
N
.IS

@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

Bestu meltingargerlar
sem ég hef prófað

”
“

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur

frá Háskóla Íslands.
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- Móttaka og gestgjafar
- Þjónustu- og gæslustörf
- Ýmis störf á veitingasviði
- Ræstingar og þvottahús
- Sölustörf í verslunum
- Ýmis störf á hóteli
- Skrifstofustörf

SUMARSTÖRF Í EINSTÖKU 
UMHVERFI
Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum með ríka þjónustulund í fjölbreytt 
og spennandi störf í sumar. Við leggjum áherslu á góða samskipta- og 
samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan vinnutíma og góðan aðbúnað.

Umsóknarfrestur er til og með 31. mars.
Æskilegt er að umsækjendur hafi náð 18 ára aldri. 

Skemmtilegt 
félagslíf

Frábær 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

Góður
matur

Góð
fríðindi

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Þjálfun og 
fræðsla

2-2-3 vaktavinna 
eða dagvinna

MEÐAL STARFA Í BOÐI

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér sumarstörfin

og sæktu um

ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 L AU G A R DAG U R   2 0 .  ja n úa r  2 0 1 8Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426



Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 3000 manns í 20 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN
Össur leitar að metnaðarfullum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingi til að starfa sem verkefnastjóri í hópi

sérfræðinga. Í starfinu felst að áætla og stýra þróunarverkefnum frá hugmynd að vöru á alþjóðlegum markaði

samkvæmt gæðaferlum Össurar. Viðkomandi þarf að sjá um skýrslugerð og skýr samskipti við hagsmunaaðila og geta 

tekist á við þær áskoranir sem koma upp á verkefnistímanum.

Prófunarsvið gæðaseturs Össurar leitar eftir jákvæðum og drífandi einstaklingi til að leiða vörugæði stoðtækja.

Verkefni felast í hönnun prófunarbúnaðar, þróun og stöðlun prófana, greiningarvinnu á brotum og bilunum á vörum 

ásamt því að leiða og vera þátttakandi í úrbótaverkefnum. Starfið felur í sér samvinnu við þróunardeild, framleiðsludeild 

og aðrar deildir ásamt samþættingu aðferðafræða með prófunarsetrum á starfstöðvum Össurar erlendis.

STARFSSVIÐ
•   Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í þverfaglegum

    verkefnateymum

•   Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra

•   Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í verkefnum

STARFSSVIÐ
•   Sérfræðingur í prófunarstöðlum og vörugæðum

•   Þróun prófunarverkfæra og -aðferða

•   Sérfræðingur í notkun prófunarbúnaðar

•   Sérfræðingur í bilanagreiningum á vörum

•   Leiðandi og þátttakandi í úrbótaverkefnum á vörum og ferlum

•   Samþætting prófana með þróunar- og framleiðsludeild

•   Sérfræðingur í áhættugreiningum

•   Sérfræðingur í beitingu tölfræði

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc í verkfræði

•   Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla á sviði

     verkefnastjórnunar, ákjósanlega í hönnun og þróun

•   Að minnsta kosti IPMA D-vottun

•   Leiðtogahæfileikar

•   Reynsla í Microsoft Project

•   Mjög góð enskukunnátta

HÆFNISKRÖFUR
•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, verkfræði eða tæknifræði

•   Reynsla í véltækni, smíði eða bilunum og brotfræðum

•   Þekking/reynsla á burðarþols-, efnis- og efna-fræði

•   Reynsla og þekking á beitingu staðla

•   Þekking á kröfum fyrir lækningatæki er kostur

•   Mjög góð enskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2018.
Sótt er um störf á vef Össurar, ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.
Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

VERKFRÆÐINGUR Á GÆÐASVIÐI
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Verkefnastjóri hjá Endurmenntun Háskóla Íslands

Helstu verkefni
• Þarfagreining og þróun nýrra námskeiða á 

ýmsum sviðum 
• Skipulagning námskeiða 
• Samskipti við kennara, viðskiptavini og aðra 

samstarfsaðila 
• Þátttaka í teymisvinnu og þróunarverkefnum

Hæfniskröfur
• Meistaragráða á háskólastigi 
• Fjölbreytt starfsreynsla úr opinbera- og/eða einkageiranum 
•  Reynsla af verkefnastjórnun 
• Gott tengslanet 
• Þjónustulipurð og framúrskarandi samskiptahæfni 
• Skipulagshæfni og frumkvæði 
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

Endurmenntun Háskóla Íslands hyggst bæta við verkefnastjóra. Einnig kemur til greina að ráða í tímabundið starf til áramóta. 
Leitað er að einstaklingi með víðtæka reynslu og tengsl í atvinnulífinu svo sem á sviði fjármála, upplýsingatækni, verkfræði 
eða heilbrigðisþjónustu. Viðkomandi þarf að búa yfir lipurð í samskiptum, skipulagshæfni og vera tilbúinn til að takast á við 
fjölbreytt verkefni í síbreytilegu umhverfi. Verkefnastjóri tekur þátt í teymisvinnu á vinnustaðnum. 
Næsti yfirmaður er þróunarstjóri námskeiða. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
4. febrúar nk.

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun liggur fyrir. 
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Capacent — leiðir til árangurs

Landhelgisgæsla Íslands er 
löggæslustofnun sem hefur það 
hlutverk að sinna löggæslu og 
eftirliti sem og leit og björgun á 
hafsvæðinu umhverfis Ísland. 
Þá fer Landhelgisgæslan einnig 
með daglega framkvæmd 
öryggis- og varnarmála 
samanber varnarmálalög. 
 
Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags og 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. 
Viðkomandi þarf að geta 
staðist öryggisvottunarkröfur 
samkvæmt lögum nr. 52/2006 
og 34/2008. 
 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6312 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Haldgóð reynsla af bókhaldsstörfum og bókhaldsþekking.
Reynsla af frávikagreiningu og tölfræðilegri úrvinnslu.
Góð þekking á einu eða fleiri bókhaldskerfum.
Góð Excel kunnátta.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Jákvæðni, lipurð og frumkvæði í starfi.
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Umsóknarfrestur

5. febrúar 

Starfssvið:
Skráning og bókun reikninga.
Afstemmingar.
Undirbúningur fyrir lokafærslur.
Frávikagreiningar.
Tölfræðileg úrvinnsla.
Önnur tilfallandi verkefni tengd bókhaldi og uppgjörum 
stofnunarinnar.

Landhelgisgæslan auglýsir laust til umsóknar starf bókara. Leitað er að sveigjanlegum og talnaglöggum einstaklingi sem 
hefur gaman af fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Um fullt starf er að ræða og gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 
fljótlega.

Landhelgisgæsla Íslands

Bókari

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í Austurkór.  

· Deildarstjóri í Fífusölum.   

· Deildarstjóri í Læk.  

· Leikskólakennari í Fífusölum.  

· Leikskólakennari í Marbakka.  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór.  

· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Álfatúni.  

· Leikskólakennari/starfsmaður í Læk.  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór.  

· Starfsmaður í sérkennslu í Læk.  

· Þroskaþjálfi, leikskólakennari í Fífusölum.  

Grunnskólar

· Forfallakennari í Smáraskóla.  

· Frístundaleiðbeinandi í Hörðuvallaskóla.  

· Frístundaleiðbeinendur á dægradvöl   
 Smáraskóla.   

· Grunnskólakennari á yngsta stigi.  

· Ritari í hlutastarf í Kópavogsskóla.  

· Skólaritari í Kársnesskóla.  

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Álfhólsskóla.  

Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk.   

· Starfsmaður í íbúðarkjarna í Kópavogi.  

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk.   

· Verkstjóri í Örva.  

· Yfirþroskaþjálfi á áfangaheimili fyrir fatlað fólk.  

Annað

· Eftirlitsverkstjóri Þjónustumiðstöðvar

· Aðstoðarbyggingarfulltrúi hjá Kópavogsbæ.  

ænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.
kopavogur.is, þar sem jafnframt má finna fleiri 
störf og nánari upplýsingar.

STARFSSVIÐ:

• Dagleg umsjón með byggingum

• Umsjón og eftirlit með hússtjórnarkerfum 

   og öryggismálum

• Eftirlit með ræstingu

• Tækniaðstoð í kennslustofum og öðrum rýmum

• Tilfallandi viðhald í byggingum

• Flutningar innan og á milli bygginga

• Önnur tilfallandi verkefni 

Sótt skal um starfið á vefsíðu 

Háskóla Íslands undir laus störf. 

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim 

tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 

hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði 

frá lokum umsóknarfrests.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir,

Laufey Sigurðardóttir rekstrarstjóri fasteigna, 

sími 525 4686 og Vilhjálmur Pálmason deildarstjóri 

hjá rekstri fasteigna í síma 525 4365 

eða GSM 894 2114

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið 

mið af jafnréttisáætlun háskólans.

  

HÆFNI- OG MENNTUNARKRÖFUR: 

• Iðnmenntun – kostur að menntun sé á sviði 

rafeindavirkjunar eða tengdum greinum

• Gott vald á íslensku og ensku, vald á öðru 

norðurlandamáli er kostur

• Góð tölvukunnátta

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Skilyrði er að viðkomandi hafi bílpróf og geti unnið 

um kvöld og helgar eftir ákveðnu vinnutímaskipulagi

• Reynsla af notkun öryggis- og hússtjórnarkerfa 

 er kostur

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála-

ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Gert er ráð fyrir að umsækjandi geti hafið 

störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar nk. 

FRAMKVÆMDA- OG TÆKNISVIÐS, REYKJAVÍK 

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNA 
HJÁ HÁSKÓLA ÍSLANDS

Rekstur fasteigna, framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands óskar eftir að ráða 

umsjónarmann fasteigna í 100% starf. Starfið fellur undir rekstrarstjóra fasteigna 

Háskóla Íslands. Umsjónarmaður verður einn af 15 umsjónarmönnum Háskóla Íslands. 

Við ráðningu verður tekið mið af samsetningu hópsins sem viðkomandi verður hluti af. 

Rekstur fasteigna sér um daglegan rekstur bygginga Háskóla Íslands.
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir
beðnir um að sækja um starfið þar.

Hýsi – Merkúr hf. óskar eftir að ráða röskan og skipulagðan einstakling  til starfa í kranateymi.
Um fullt starf til framtíðar er að ræða.

Leitað er að ábyrgum einstaklingi með gott frumkvæði og stjórnunarhæfileika.
Viðkomandi mun starfa við uppsetningu og þjónustu á byggingakrönum ásamt stýringu
kranadeildar í samstarfi við þjónustustjóra. Meirapróf er æskilegt

Starfsmaður í kranateymi
Ráðgjafar í Hlaðgerðarkot, 

meðferðarheimili Samhjálpar
Samhjálp óskar eftir að ráða tvo áfengis- og vímuefnaráðgjafa á

meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot. Um er að ræða fullt starf.  
Við leitum að einstaklingum sem hafa áhuga og metnað til að sinna

endurhæfingu áfengis- og vímuefnaneytenda. 
Gerð er krafa um starfsréttindi sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi, 

háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af meðferðarstarfi.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Einarsdóttir
í 586 8641 eða gudrun@samhjalp.is

Umsóknir sendist fyrir 29. janúar nk. á netfangið
samhjalp@samhjalp.is merkt Ráðgjafi í Hlaðgerðarkoti.
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Forstöðumaður 

Starfssvið 
• Ábyrgð á rekstri, daglegri stjórnun og 

starfsmannahaldi Setursins
• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með 

þjónustu við skjólstæðinga
• Ábyrgð á faglegri þróun

Hæfniskröfur
• Menntun á heilbrigðissviði
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega 

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

MS Setrið óskar að ráða heilbrigðismenntaðan forstöðumann. 

MS Setrið er dagvist og endurhæfingarmiðstöð  
í MS-húsinu að Sléttuvegi 5, Reykjavík.

Sjá nánar á www.msfelag.is/ms-setrid

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk.
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MS Setrið
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Lögfræðingur

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg álit, ráðgjöf og umsagnir
• Gerð leiðbeininga vegna stjórnsýslu 

stofnunarinnar og samræmingar á eftirliti
• Greining á EES-löggjöf á sviði 

markaðseftirlits og gerð tillagna um 
innleiðingu

• Undirbúningur stjórnvaldsákvarðana
• Þátttaka í mótun reglna á verkefnasviði 

stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Þekking og reynsla af EES-rétti er kostur
• Þekking á stjórnsýslurétti og reynsla af opinberri 

stjórnsýslu er kostur
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu 

og riti
• Góð kunnátta í ensku. Kunnátta í einu 

Norðurlandamáli er kostur
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni

Upplýsingar veita:

Ásta Sóley Sigurðardóttir  
asta@mvs.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk.

Sækja skal um starfið rafrænt í gegnum tengil sem má finna á 
hagvangur.is, mannvirkjastofnun.is og í auglýsingu stofnunarinnar 
á Starfatorgi.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100% og eru konur jafnt 
sem karlar hvattar til að sækja um starfið. 

Mannvirkjastofnun auglýsir starf lögfræðings á lögfræðisviði stofnunarinnar laust til umsóknar. Stofnunin leitar að 
jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að takast á við krefjandi verkefni á sviði stjórnsýslu, 
mannvirkjamála og markaðseftirlits, þ.á.m. greiningu EES-gerða til innleiðingar.

Hlutverk Mannvirkjastofnunar er einkum að sinna stjórnsýslu og samræmingu eftirlits á sviði byggingarmála, 
brunavarna og rafmagnsöryggismála og að annast markaðseftirlit á sviði rafmagnsöryggis, visthönnunar 
og orkumerkinga, byggingarvöru og uppruna timburs. Áhersla er lögð af hálfu stofnunarinnar á rafræna 
stjórnsýslu og gerð gagnagrunna við eftirlit.

Inga S. Arnardóttir 
inga@hagvangur.is



Laus störf hjá KORTA

Endurkröfufulltrúi

Sérfræðingur á sviði áhættustýringar og hlítingar

Scrum Master

Helstu verkefni
• Úrvinnsla endurkrafna vegna greiðslukorta
• Samskipti við söluaðila og kortaútgefendur
• Samskipti og samvinna við aðrar deildir KORTA
• Eftirfylgni við úrlausn endurkröfumála

Helstu verkefni
• Skoðun nýrra samninga
• Greining á áhættu og þátttaka í þróun á 

mælikvörðum
• Skýrslugerð og skjölun gagna
• Eftirfylgni á nýjum lögum og reglum er við koma 

starfseminni
• Önnur verkefni tengd sviðinu

Helstu verkefni
• Þjálfa og kynna Agile hugmyndafræði í fyrirtækinu og 

leggja áherslu á samábyrgð, samvinnu og jákvæðan 
teymisanda

• Þjálfa, þjóna og leiðbeina teymum til að nýta sér Agile 
aðferðir við hugbúnaðarþróun (Scrum/Kanban)

• Starfa náið með vörustjórum (Product Owners) til að 
tryggja að verkefni séu skýr og forgangsröðuð

• Finna leiðir til að hámarka afköst hjá teymum
• Fjarlægja hindranir sem standa í vegi fyrir þróun
• Sjá um að skipuleggja og stýra Scrum fundum

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af þjónustustörfum
• Reynsla af bókhaldi kostur
• Framúrskarandi tölvukunnátta og geta til að læra á ný tölvuumhverfi
• Mjög góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Framúrskarandi samskiptafærni, sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfni
• Vilji til að vinna að lausnum
• Geta unnið vel undir álagi

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Greiningarhæfni og kunnátta í Excel
• Mjög góð færni í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Sjálfstæð öguð vinnubrögð og frumkvæði
• Samskiptahæfni, hæfni til að vinna í hópi sem og geta 

til að vinna undir álagi
• Reynsla á sviði áhættustýringar er kostur

Hæfniskröfur
• Reynsla af að vinna með Scrum teymum nauðsynleg
• Góð þekking á Agile hugmyndafræði og reynsla af Agile verkefnum
• Góð þekking á Jira nauðsynleg
• Frumkvæði og lausnamiðað hugarfar
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
• Þekking á Lean og Laizen þar sem áhersla er lögð á stöðugar umbætur
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Þrautseigja og leiðtogahæfni
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Vegna aukinna umsvifa innanlands og utan óskar KORTA eftir öflugu starfsfólki 

KORTA er færsluhirðir sem hefur starfað á innlendum og erlendum fyrirtækjamarkaði síðan 2002. 
Starfsmenn fyrirtækisins eru um 60 talsins og lögð er rík áhersla á gott og skemmtilegt starfsumhverfi.
 

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk. 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Framkvæmdasvið Félagsbústaða leitar að pípara 

Starfssvið: 
• Viðgerðir á sviði pípulagninga
• Almenn umsjón og eftirlit með verklegum 

framkvæmdum
• Samskipti við iðnaðarmenn og verktaka 
• Yfirferð og samþykkt reikninga 
• Samskipti við leigutaka 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Löggild iðnmenntun á sviði pípulagninga
• Reynsla af sambærilegu starfi og af 

byggingarframkvæmdum er nauðsynleg 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð 
• Þarf að geta tileinkað sér færni í þeim 

tölvukerfum sem starfið krefst 
• Nákvæmni og samviskusemi 

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem  
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.

Leitað er að aðila sem hefur til að bera frumkvæði og getur unnið sjálfstætt, en jafnframt virkað vel í samvinnu stærri heildar.

Félagsbústaðir hf. er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar. Það á, rekur og leigir út tæplega 
2.500 íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns. Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og 
er vottað í hóp framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi 2017 af Credit Info. Á framkvæmdasviði starfa 7 starfsmenn. 
Sviðið ber ábyrgð á framkvæmdum fyrir um 1,5 milljarða á hverju ári. 

Nánari upplýsingar um félagið og starfsemi þess má finna á heimasíðunni www.felagsbustadir.is

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Aðalbókari

Bókari

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð með bókhaldi og 

fjárreiðum félagsins, dótturfélaga og systurfélaga
• Ábyrgð á mánaðar-, árshluta og ársuppgjöri
• Skattaleg uppgjör og skil á gögnum til yfirvalda
• Greining gagna og verkefnastjórnun
• Þátttaka við undirbúning og gerð fjárhagsáætlana
• Önnur tilfallandi verkefni

Starfssvið
• Færsla bókhalds og gerð reikninga
• Afsemmingar og uppgjörsvinna
• Önnur tilfallandi störf 

Menntun og hæfniskröfur
• Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun
• A.m.k. 5 ára reynsla af endurskoðunarskrifstofu við 

uppgjör og endurskoðun
• Enskukunnátta nauðsynleg, dönskukunnátta kostur
• Frumkvæði, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 

mannlegum samskiptum er mikilvæg
• Hreint sakavottorð

Hæfniskröfur
• Góð þekking og reynsla af bókhaldi
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Þekking á AX bókhaldskerfi er kostur
• Enskukunnátta skilyrði og dönskuþekking kostur
• Þekking á VSK og tollamálum kostur

Upplýsingar veitir: 

Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar nk.

66°Norður leitar að öflugum og metnaðarfullum 
aðilum í tvö spennandi störf

66°NORÐUR á sér 90 ára sögu og er því eitt elsta starfandi framleiðslufyrirtæki landsins. Frá upphafi hefur það verið metnaður
okkar að framleiða útivistarfatnað sem stenst alla duttlunga íslenskrar veðráttu. Í dag eru vörur 66°NORÐUR eftirsóttar hér
heima og erlendis og eru þekktar fyrir styrk, endingu og frábæra hönnun. 66°NORÐUR er líflegur og spennandi vinnustaður
með alþjóðlega starfsemi, þar sem drifkraftur, ævintýraþrá og reynsla af íslenskri veðráttu koma að góðum notum.
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Hagstofa Íslands
leitar að metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki

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

Umsóknir skulu  berast í pósti á: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.  
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Aðferðafræðingur
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða aðferðafræðing til þess að auka gæði, tímaleika og nákvæmni 
opinberrar tölfræði, efla rannsóknir og vinna að nýsköpun á sviði hagnýtingar nýrra gagnalinda og 
aðferða. 

Í starfinu felst að byggja upp aðferðafræðilega þekkingu á sviði gagnavísinda, vinna að aðferða-
fræðilegum umbótum með sérfræðingum stofnunarinnar og hafa forystu um hagnýtingu á þeim 
styrkjum sem Hagstofunni bjóðast til umbóta og nýsköpunar á sviði rannsókna og hagskýrslugerðar. 
Þá leiðir aðferðafræðingur Hagstofunnar störf aðferðafræðiráðs hennar og sinnir alþjóðlegu  
samstarfi fyrir hönd stofnunarinnar á þessu sviði.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Framhaldsmenntun	á	háskólastigi	sem	nýtist	í	starfi	ss.	tölfræði,	stærðfræði	
   eða reikniverkfræði.  Doktorsgráða er kostur
•	 Mjög	góð	samskipta-	og	skipulagsfærni
•	 Starfsreynsla	tengd	akademískum	rannsóknum
•	 Mikil	reynsla	og	þekking	á	tölfræði	og	tölfræðilegum	aðferðum
•	 Mikil	þekking	á	hagnýtingu	samspils	tölfræði	og	tækni
•	 Farsæl	reynsla	af	því	að	stýra	verkefnum
•	 Mikill	áhugi	á	nýjungum	og	nýsköpun
•	 Góð	enskukunnátta	og	ritfærni	á	fræðilegum	texta
•	 Þekking	á	gæðastarfi	er	kostur
•	 Þekking	á	aðferðafræði	félagsvísinda	er	kostur
•	 Drifkraftur,	vinnusemi	og	þrautseigja

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: 
Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið  
starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Arnar Þórðarson í síma 5281000.

Sérfræðingur í launa- og vinnumarkaðstölfræði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til að innleiða alþjóðlegan staðal fyrir starfaflokkun,  
ISCO-08. Í starfinu felst yfirumsjón með útgáfu og innleiðingu staðalsins  ásamt eftirfylgni með 
starfaflokkun	á	íslenskum	vinnumarkaði.	Með	starfinu	verður	lagður	grunnur	að	starfaflokkun	fyrir	
íslenskan vinnumarkað í heild sinni með hliðsjón af innleiðingu jafnlaunavottunar.  
Starfið felur einnig í sér önnur verkefni við launa- og vinnumarkaðstölfræði.

HÆFNISKRÖFUR
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Þekking	á	íslenskum	vinnumarkaði	og	kjarasamningum
•	 Þekking	á	jafnlaunavottun	er	kostur
•	 Reynsla	af	stjórnun	verkefna	er	æskileg
•	 Reynsla	af	stöðlum	eða	innleiðingu	kerfa	er	æskileg
•	 Góð	rökhugsun	og	færni	til	að	fanga	heildarmynd
•	 Mjög	góð	samskipta-	og	samstarfsfærni
•	 Skipulögð,	nákvæm	og	öguð	vinnubrögð
•	 Geta	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku
•	 Góð	tölvufærni
•	 Tölfræðiþekking	er	æskileg

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018 og skulu umsóknir berast í pósti á: 
Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Hauksdóttir í síma 5281000.

Helstu verkefni

•   Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar 

•   Yfirumsjón með veitingasölu

•   Verkstjórn

•   Starfsmannastjórnun

•   Innkaup og samskipti við birgja

•   Birgðarstýring og kostnaðareftirlit

•   Önnur tilfallandi verkefni á stöðinni

Hæfniskröfur

•   Menntun á sviði verslunarstjórnunar  
     eða önnur sambærileg menntun sem 
     nýtist í starfi 

•   Reynsla á sviði verslunar-, þjónustu-
      og veitingareksturs

•   Góð almenn tölvukunnátta

•   Frumkvæði og árangursdrifni

•   Samskiptafærni og jákvætt viðhorf

•   Leiðtogahæfileikar

VR-15-025

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

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Örn Líndal rekstrarstjóri þjónustustöðva  
í síma 440 1022 eða pallorn@n1.is

Áhugasamir sæki um á www.n1.is – merkt Stöðvarstjóri Egilsstaðir, ferilskrá og kynningarbréf 
fylgi með umsókn. Umsóknarfrestur til og með 28. janúar nk.

Við hvetjum bæði kyn til að sækja um  
auglýst störf hjá fyrirtækinu. 
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Bifvélavirkjar
Helstu verkefni:
• Viðgerðir á vélum og tækjum
• Bilanagreiningar
• Önnur tilfallandi verkefni 
 á verkstæði 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í bifvélavirkjun 
 eða sambærileg menntun
• Bílpróf og aukin ökuréttindi (C)
• Öguð vinnubrögð, metnaður 
 og vandvirkni
• Stundvísi og áreiðanleiki
• Almenn tölvuþekking
• Þjónustu- og samskiptahæfni 

Starfskjör skv. kjarasamningi 
Strætó bs. og Samiðnar.

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2018. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf um miðjan maí eða eftir samkomulagi. Við hvetjum bæði kyn til að sækja um.

Vagnstjórar
Starfið felst í akstri strætisvagna á 
höfuðborgarsvæðinu og þjónustu við 
viðskiptavini. Um er að ræða fullt starf 
í vaktavinnu.  

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Aukin ökuréttindi (D) 
 og hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni 
 og rík þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði 
 í vinnubrögðum
• Íslensku- og/eða enskukunnátta 
 er æskileg 

Þjónustufulltrúar
Helstu verkefni: 
• Þjónusta við viðskiptavini 
 og starfsfólk Strætó bs. 
• Talstöðva- og/eða símasamskipti
• Úrvinnsla ábendinga og vinna 
 í upplýsingakerfum
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Stúdentspróf eða sambærileg 
 menntun æskileg 
• Góð tölvuþekking 
• Gott vald á íslensku og ensku 
• Góð skipulagshæfni og geta 
 til að starfa undir álagi 
• Rík þjónustulund og góð samskiptafærni 
• Sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni
• Reynsla af þjónustustörfum mikill kostur 

Starfskjör skv. kjarasamningi Strætó bs. 
og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Næsta stopp

Við óskum eftir þjónustuliprum og ábyrgum einstaklingum til starfa í sumar.

er sumarstarf hjá Strætó

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra fjármála- og þjónustusviðs. Hjá Þjóðminjasafni Íslands starfa 80 manns  
og annast fjármála- og þjónustusvið allan almennan rekstur stofnunarinnar. Undir sviðið heyra fjármál, starfsmannamál, sýningargæsla og 
safnbúðir, húsnæðis- og öryggismál, tölvumál, stjórnsýsla og skjalavarsla. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Fagleg ábyrgð á starfsemi og þróun sviðsins í samræmi við  
heildarmarkmið og áherslur stofnunarinnar. 

Yfirumsjón með fjárhagsáætlanagerð stofnunarinnar og ábyrgð  
á að reksturinn sé í samræmi við lög og fjárheimildir.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf í viðskiptafræði 
 æskilegt, framhaldsgráða kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu og opinberum fjármálum 
 og rekstri nauðsynleg.
• Að minnsta kosti þriggja ára stjórnunarreynsla.
• Reynsla af bókhaldi.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
• Færni í íslensku og ensku, jafnt töluðu og rituðu máli, kunnátta 
 í einu Norðurlandamáli kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2018.
Upplýsingar um starfið, helstu verkefni og umsóknarferli má finna á vef Þjóðminjasafns www.thjodminjasafn.is og á www.starfatorg.is 

Nánari upplýsingar veitir Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður í síma 530-2200 (margret@thjodminjasafn.is) og Hildur Halldórsdóttir 
starfsmannastjóri  (hildur@thjodminjasafn.is)  í síma 530-2239.

Sviðsstjóri fjármála- og 
þjónustusviðs

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 0 .  jA N úA R  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Viltu bætast í okkar góða hóp?
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan lögfræðing til starfa á Akureyri.
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu 
og þekkingarmiðlun. Um fullt starf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir, mannauðs- og fjármálastjóri í síma 569 7900
Ferilskrá sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og 
kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum heimasíðu 
fiskistofu, www.fiskistofa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018. 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu 
eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan 
til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sbr. 2. 
mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.  

Helstu verkefni: 
• Meðferð brotamála.
• Meðferð mála samkvæmt lögum um lax- og 
 silungsveiði.
• Yfirferð erinda um millifærslur hlutdeilda og 
 aflamarks. 
• Lögfræðileg ráðgjöf innan Fiskistofu. 
• Önnur lögfræðileg verkefni á starfssviði 
 stofnunarinnar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Sjálfstæði, nákvæmni og ögun í vinnubrögðum.
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum
 samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig 

í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu er kostur sem og 

þekking á sjávarútvegi og fiskveiðilöggjöfinni.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs 
og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á  
Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og 
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Forritari með áhuga á 
íslenskum fræðum

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum óskar eftir 
að ráða forritara í fullt starf frá og með 1. mars 2018.
Helstu verkefni snúa að forritun og viðhaldi á vefkerfum 
stofnunarinnar, þróun nýrra lausna og þjónustu við starfs-
menn og samstarfsmenn á öllum sviðum stofnunarinnar.

Hæfnikröfur
•	Háskólapróf	í	tölvunarfræði,	hugbúnaðarverkfræði	 
 eða annað sem nýtist í starfinu
•	Áhugi	á	íslensku	máli,	málfræði	og	íslenskum	fræðum
•	Góð	íslenskukunnátta	(bæði	í	ræðu	og	riti)
•	Rík	skipulagshæfni	og	lipurð	í	mannlegum	samskiptum

Þekking og reynsla
•	Python,	Django,	PHP
•	HTML,	CSS
•	Javascript
•	PostgreSQL
•	Git
•	 Linux

Umsóknir	skulu	berast	til	Stofnunar	Árna	Magnússonar	
í íslenskum fræðum á rafrænu formi á netfangið rakel.
palsdottir@arnastofnun.is	eigi	síðar	en	5.	febrúar	2018.	

Öllum	umsóknum	verður	svarað	og	umsækjendum	tilkynnt	
um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Laun	eru	skv.	kjarasamningum	BHM	og	fjármála-	og	 
efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu 
stofnunarinnar.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Steinþór	Steingríms-
son	(s.	525	4010,	steinthor.steingrimsson@arnastofnun.is).

Frekari	upplýsingar	um	stofnunina	má	finna	á	
heimasíðunni, www.arnastofnun.is.

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar. Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 
sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Sumarstörf í Straumsvík
Við leitum að öflugu starfsfólki í fjölbreytt sumarstörf hjá Rio Tinto á Íslandi hf.  
sem rekur álverið ISAL í Straumsvík.

» Kerskáli, steypuskáli, skautsmiðja og efnisvinnsla
» Rannsóknarstofa
» Framleiðsluskipulag, öryggisdeild, birgðahald og innkaup
» Verkstæði
» Ýmsir aðrir vinnustaðir 

Hjá Rio Tinto er aðallega unnið á þrískiptum eða tvískiptum 
vöktum en einnig í dagvinnu. Öll störf henta jafnt körlum 
og konum. Lögð er rík áhersla á öryggismál starfsmanna og 
markvissa þjálfun í upphafi starfstíma. 

   Hæfniskröfur:
» 18 ára og eldri
» Bílpróf er skilyrði og lyftarapróf er kostur
» Sterk öryggisvitund
» Stundvísi, frumkvæði og nákvæmni
» Þarf að gangast undir læknisskoðun og standast 

lyfjapróf
» Hreint sakavottorð
» Iðnmenntunar er krafist í störf á verkstæði eða að 

viðkomandi sé í iðnnámi

Sumarstörf eru á tímabilinu 15. maí til 1. september eða eftir samkomulagi. Umsóknum skal skilað á www.riotinto.is.



Þekkingarsetrið á Blönduósi auglýsir eftir forstöðumanni í 
100% starf. Þekkingarsetrið er rannsókna- og fræðasetur 
staðsett í Kvennaskólanum á Blönduósi. Sérsvið setursins eru 
textíll og strandmenning.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Að veita Þekkingarsetrinu forstöðu og vinna m.a. að 

samþættingu stofnanna í Kvennaskólanum á Blönduósi
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi stofnunarinnar 
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Vinna að verkefnaþróun og samstarfsverkefnum sem 
 Þekkingarsetrið tekur þátt í
• Afla styrkja úr samkeppnissjóðum, innlendum og erlendum
• Mynda tengsl við innlenda og erlenda aðila á sérsviðum 

setursins

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Fagleg þekking og góð reynsla af stjórnun
• Samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Arnar Þór Sævarsson, formaður 
stjórnar í síma 455 4700 eða í netfangi arnar@blonduos.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018.  

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Þekkingarsetrið áskilur sér  
rétt til að hafna öllum umsóknum.

Við leitum að öflugum starfsmanni til að stýra fjölbreyttum skipulagsverkefnum og hafa eftirlit með aðkeyptum ráðgjöfum, 
hönnuðum og verktökum og bera ábyrgð á skipulagsáætlunum sem lagðar eru fram til afgreiðslu í nefndum og ráðum 
borgarinnar. Viðkomandi starfsmaður þarf að geta sýnt frumkvæði og frumleika og nákvæmni og geta bæði starfað sjálfstætt 
og starfað í samvinnu við öflugt teymi arkitekta og skipulagsfræðinga hjá skipulagsfulltrúa. Um er að ræða spennandi starf í 
skapandi og faglegu starfsumhverfi þar sem nýsköpun og framsækni í skipulagsgerð er höfð að leiðarljósi.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	í	samræmi	við	5.mgr.	7.gr.	skipulagslaga	nr.123/2010.
•	 Mikil	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Hæfni	til	framsetningar	og	greiningar	á	flóknum	gögnum.	
•	 Miðlun	upplýsinga	í	ræðu	og	riti.
•	 Hafa	þekkingu	á	þeirri	lagaumgjörð	sem	skipulagsfulltrúi	starfar	eftir.
•	 Skipulagsfærni,	nákvæmni	og	hæfileiki	til	að	vinna	sjálfstætt.	
•	 Geta	unnið	vel	undir	álagi.	
•	 Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku.
•	 Færni	í	notkun	á	algengum	hugbúnaði	sem	tengist	skrifstofustörfum	og	þekking	á	hönnunar-,	umbrots-,	og	teikniforritum.
•	 Frumkvæði,	áræðni	og	röggsemi	til	verka.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Skipulagsfulltrúinn í Reykjavík óskar eftir að ráða arkitekt, 
landslagsarkitekt eða skipulagfræðing í framtíðar starf.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Starfssvið
•	 Verkstjórn	og	yfirferð	skipulagsverkefna	hjá	embætti	skipulagsfulltrúa	sem	þarfnast	lögbundinnar	skipulagsmeðferðar.
•	 Mat	 og	 gerð	 umsagna	 vegna	 fyrirspurna,	 umsókna,	 framkvæmdaleyfa	 og	 annarra	 erinda	 er	 varða	 skipulagsmál	 og	

byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. 
•	 Samskipti,	ráðgjöf	og	samráð	við	íbúa,	hagsmunaaðila,	ráðgjafa	og	stofnanir,	nefndir	og	ráð,	skrifstofur	og	deildir	innan	og	

utan borgarkerfis um skipulagsmál. 
•	 Umsjón	með	og	þátttaka	í	verkefnateymum	á	vegum	skipulagsfulltrúa	og/eða	umhverfis-	og	skipulagssviðs.
•	 Önnur	verkefni	á	vegum	embættis	skipulagsfulltrúa.

Samstarfsaðilar	eru	aðrir	sérfræðingar	hjá	skipulagsfulltrúa	og	umhverfis-	og	skipulagssviði,	fagaðilar	og	fagráð,	
viðskiptavinir og kjörnir fulltrúar og hlutaðkomandi starfsmenn annarra sviða og stofnana Reykjavíkurborgar og sveitarfélaga 
og ríkisstofnana.
Næsti yfirmaður starfsmanns er skipulagsfulltrúi. 
Um	er	að	ræða	100%	starf	og	æskilegt	er	að	starfsmaður	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningi	
Reykjavíkurborgar	og	hlutaðeigandi	stéttarfélags.	Nánari	upplýsingar	veitir	Björn	Axelsson	skipulagsfulltrúi	í	síma	411-1111	
eða bjorn.axelsson@reykjavik.is.	Sótt	er	um	starfið	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	www.reykjavik.is undir „laus störf” 
og „verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa“.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	fimmta	febrúar	2018.	Öllum	umsækjendum	verður	
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Íþrótta- og  
tómstundafulltrúi

Dalabyggð, í samvinnu við Ungmennasamband Dalamanna 
og Norður-Breiðfirðinga (UDN) auglýsir starf íþrótta- og 
tómstundafulltrúa.

Leitað er að öflugum einstaklingi sem er tilbúinn til að stýra 
metnaðarfullu og lifandi starfi.  Starfshlutfall er 80% - 100% 
auk fastrar yfirvinnu.  

Helstu verkefni:
• Að samþætta og efla íþrótta- og tómstundastarf í Dala- 

byggð og stuðla að samfellu í skóla, íþrótta- og félagsstarfi 
barna í sveitarfélaginu.

• Framkvæmdastjórn UDN.
• Yfirumsjón með vinnuskóla, félagsmiðstöð og íþrótta- 

mannvirkjum.
• Forstaða félagsstarfs aldraðra og aðstoð.
• Aðstoð við ungmennaráð Dalabyggðar.
• Skipulag og verkefnastjórn í ýmsum málum sem til falla, t.d. 

forvarnamál og átaksverkefni.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking á íþrótta- og æskulýðsmálum.
• Góð framkoma og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af stjórnun, stefnumótun og fjárhagslegri ábyrgð.
• Framsýni og metnaður í starfi.
• Almenn tölvukunnátta.

Gert er ráð fyrir að starfsmaðurinn komi til með að búa í  
Dalabyggð og hann þarf að hafa hreint sakavottorð.  
Starfsstöð verður á skrifstofu Dalabyggðar í Búðardal.

Laun skv. samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og  
SDS eða viðeigandi fagfélags.

Umsókn skal skila til skrifstofu Dalabyggðar, Miðbraut 11,  
370 Búðardal. Fyrirspurnir má senda á sveitarstjori@dalir.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk.

Dalabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag á Vesturlandi.  
Miðstöð stjórnsýslu og þjónustu er í Búðardal sem er um 160 
km. frá Reykjavík.  Umtalsverð uppbygging er fyrirhuguð sem 
tengist stafsviði íþrótta- og tómstundafulltrúa.

 
Karlar jafnt sem konur er 
hvött til að sækja um starfið.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Kópavogsbær óskar eftir 
aðstoðarbyggingarfulltrúa
 

Kópavogsbær auglýsir laust til umsóknar starf aðstoðarbyggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og 
áhugavert starf í góðu starfsumhverfi hjá metnaðarfullu sveitarfélagi sem er í mikilli uppbyggingu.

Helstu verkefni
•	 Yfirfer sérteikningar og hönnunargögn í samræmi við byggingarreglugerð.
•	 Annast öryggis- og lokaúttektir.
•	 Annast samskipti við eldvarnar- og heilbrigðiseftirlit.
•	 Vinnur að áfanga- og stöðuúttektum.
•	 Er staðgengill byggingarfulltrúa.
•	 Annast almenna upplýsingagjöf varðandi byggingarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólapróf í verk- eða tæknifræði á byggingarsviði.
•	 Víðtæk og góð reynsla af byggingarmálum.
•	 Löggildur mannvirkjahönnuður.
•	 Reynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Góð tölvufærni
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og skipulagsfærni.
•	 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Frekari upplýsingar

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi háskólafélags.

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2018.

Upplýsingar veitir Valdimar Gunnarsson byggingarfulltrúi í síma 441-0000 eða í tölvupósti valdimarg@
kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is



Origo er framsækið þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni sem varð til við sameiningu Nýherja, Applicon og TM Software. 
Hjá Origo starfar öflugur hópur fólks sem nýtir hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina. 

Umsóknarfrestur er 5. febrúar 
Þú sækir um starf á www.origo.is/atvinna og þar finnur þú líka nánari lýsingar á störfum og hæfniskröfum.

KERFISSTJÓRI
Daglegur rekstur á kerfum Origo og viðskiptavina. Reynsla af rekstri netþjóna og 
Microsoft sérlausna er æskileg.

KERFISSTJÓRI Í REKSTRI SÉRKERFA
Starfið felst í rekstri sértækra hugbúnaðarkerfa fyrir Origo og viðskiptavini. 
Brennandi áhugi á tækni er nauðsynlegur.

RÁÐGJAFI Í DYNAMICS NAV
Við ætlum að stækka ráðgjafateymi NAV lausna. Helstu verkefni eru ráðgjöf  
og þjónusta til ört stækkandi viðskiptavinahóps Origo.

FORRITARI Í DYNAMICS NAV
Við viljum styrkja frábært teymi forritara okkar. Helstu verkefni eru forritun og 
ráðgjöf í Dynamics NAV og LS NAV. Reynsla af Dynamics NAV er nauðsynleg.

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR
Við leitum að sérfræðingum með reynslu af vefforritun og góða þekkingu á ASP.
Net og C# sem munu vinna m.a. að þróun þjónustuvefsvæða, fjármálalausna  
og sjálfsafgreiðslukerfa. Fullt af spennandi verkefnum.

SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐSKIPTAGREIND
Hugbúnaðarlausnir Origo leita að sérfræðingi á sviði viðskiptagreindar  
(e. Business intelligence) til að koma að spennandi verkefnum, eins og þróun  
á stöðluðum skýrslum, þróun OLAP kubba og sinna ráðgjöf til viðskiptavina.

HUGBÚNAÐARPRÓFARI
Hugbúnaðarlausnir Origo leita að öflugum prófara í sérlega sterkt og 
skemmtilegt hugbúnaðarteymi. Einstakt tækifæri til að hafa áhrif á vörur  
sem þúsundir Íslendinga nota á hverjum degi.

SÖLUSTÝRING
Ertu efni í leiðtoga sölumála á sviði rekstrarþjónustu og Innviða? Þar starfar 
framúrskarandi tæknifólk og sérfræðingar, sem hafa metnað til að fara fram  
úr væntingum viðskiptavina með afbragðsþjónustu.

TÆKNIBORÐ
Okkur vantar sjálfstæðan og útsjónarsaman einstakling á tækniborð Origo 
sem leysir úr fyrirspurnum viðskiptavina við fyrstu snertingu með því að greina 
tæknileg vandamál og aðstoða við úrlausn.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Við leitum að drífandi þjónustufulltrúa til að sjá um móttöku, afhendingu  
og sölu á vörum í Þjónustumiðstöð Origo en þar er bæði lagerstarfsemi  
og verkstæði.

LAGER
Helstu verkefni eru móttaka, tiltekt og afhending á vörum, skráning, aðstoð  
á varahlutalager og önnur hefðbundin lagerstörf.

SUMARSTÖRF
Við leitum að hressum og skemmtilegum einstaklingum í sumarstörf.

VILT ÞÚ VINNA Á EINUM EFTIRSÓKNARVERÐASTA VINNUSTAÐ LANDSINS?
Origo er ferskt og nýsameinað þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Við sækjumst eftir fólki sem hefur 
brennandi áhuga á upplýsingatækni og metnað til að ná langt í starfi. Hressir og öflugir einstaklingar 
óskast í alls konar skemmtileg hlutverk. 

FRAMTÍÐIN ÞÍN 
ER ORIGO



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tæknimaður Á framleiðslusviði 
 

V E R K V I T  •  H U G V I T  •  E I N I N G

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2018 
Móttaka umsókna er á vefsíðunni umsokn.vhe.is

Við hvetjum konur og karla til að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu. 
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði. Frekari upplýsingar um 

star�ð er hægt að nálgast hjá Njáli Andersen; njall@vhe.is

Við leitum að öflugum einstaklingi til starfa á framleiðslusviði Fyrirtækisins á Austurlandi

Menntunar- og hæfniskröfur :

• Háskólamenntun á sviði Véltæknifræði, Vélaverkfræði, 
  Mekatróník hátæknifræði eða sambærilegu er nauðsynleg

• Þekking og reynsla af vélahönnun er æskileg, efnilegir 
  nýútskrifaðir einstaklingar koma þó líka til greina

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, teymisvinnu og skipulagi

• Áhugi fyrir fjölbreytileika í starfi ásamt frumkvæði 
  og sjálfstæði í vinnubrögðum

Í starfinu felst M.a. : 
• Hönnun á sviði iðntækni

• Tilboðsgerð

• Verkefnastjórnun

• Áætlana- og ferlagerð

• Umsjón og utanumhald með verkbókhaldi

• Ýmislegt annað sem til fellur  

VHE er fjölskyldufyrirtæki, stofnað 1971 og hefur starfsstöðvar í Hafnarfirði, á 
Egilsstöðum og á Reyðarfirði. Hjá fyrirtækinu starfa um 350 manns við hin ýmsu störf 
og erum við mjög stolt af þekkingu starfsmanna okkar og reynslu. VHE er framsækið 
fyrirtæki á Véla- og Mannvirkjasviði, við bjóðum upp á ítarlegar lausnir í hönnun, 
framleiðslu og þjónustu fyrir viðskiptavini okkar, má þar nefna sérhæfðar lausnir fyrir 
stóriðju, iðnað, orkufyrirtæki og mannvirkjagerð.

Um er að ræða fullt starf á skemmtilegum vinnustað við fjölskylduvænar aðstæður. Frábært tækifæri 
fyrir fjölskyldufólk að sækja á vit ævintýranna á landsbyggðinni þar sem vandað leiguhúsnæði á 
góðu verði stendur til boða.

Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður
Sími 575 9700 • www.vhe.is

VHE ehf

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfslýsing Hæfniskröfur

Tæknimaður

· Mælingar á verkefnum fyrirtækisins
  á byggingastöðum og hjá einstaklingum

· Magntaka, pantanir og utanumhald.

· Hönnun og teiknun á smíðahlutum.

· Eftirlit og mælingar

· Tilboðsgerð og önnur tilfallandi verkefni

· Tæknimenntun eða sambærilegt

· Reynsla í byggingageiranum

· Reynsla í Autocad eða Inventor teikniforritum

· Góð tölvukunnátta æskileg

· Góð enskukunnátta

· Nákvæmni og öguð vinnubrögð

· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

· Hæfni í mannlegum samskiptum

Öflugt framleiðslu og innflutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
tækni- eða verkfræðing til starfa með reynslu í byggingageiranum.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Eftirlitsverkstjóri 
Þjónustumiðstöðvar 
Kópavogsbæjar

Kópavogsbær óskar eftir að ráða öflugan 
einstakling í starf eftirlitsverkstjóra 
Þjónustumiðstöðvar. Hér er um að ræða 
gott tækifæri fyrir þá sem hafa reynslu 
af framkvæmdum í jarðvegsvinnu og/eða 
malbiksframkvæmdum að nýta reynslu sína til 
að viðhalda og bæta gatnakerfi bæjarins.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Eftirlit með verktökum.
•	 Staðfestir magntölur og reikninga verktaka.
•	 Metur og merkir viðgerðarstaði malbiks og  

framkvæmir magnmælingar
•	 Staðfestir verklok framkvæmda.
•	 Fylgist með að öryggisatriði og merkingar  

verktaka séu í lagi.
•	 Sinnir öðrum eftirlitsstörfum sem til falla

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Reynsla af jarðvegs- og eða 

malbiksframkvæmdum.
•	 Reynsla af eftirlitsstörfum kostur.
•	 Góð almenn tölvukunnátta.
•	 Aukin ökuréttindi og vinnuvélapróf kostur.
•	 Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Leifur 
Eiríksson, forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
í síma 441-9000 eða í tölvupósti leifureiriks@
kopavogur.is.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.rumfatalagerinn.is

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR!

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 25.01.18

Umsóknir sendist á rfl@rfl.is
Athugið upplýsingar eru ekki gefnar í síma.

Óskum eftir klárum grafískum hönnuði í fullt starf tímabundið, með möguleika
á áframhaldandi starfi. Þarf að geta unnið sjálfstætt.  Sveigjanlegur vinnutími. 
Hæfniskröfur: 
· Þekking/kunnátta á InDesign og Photoshop.
· Skemmtileg(ur) persónuleiki. 
· Skipulögð og markviss vinnubrögð. 
· Áræðni og hugmyndaflug. 
· Lipurð í mannlegum samskiptum. 
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Umsjónarmaður PRM þjónustu (Persons 
with Reduced Mobility) ber ábyrgð á daglegu 
eftirliti með framkvæmd þjónustunnar ásamt 
því að sjá um og hafa umsjón með þjálfun 
starfmanna flugvallarins, bæði þeim sem 
vinna beint við þjónustuna og þeirra sem eiga 
í samskiptum við PRM farþega. Hann ber 
ábyrgð á eftirliti og viðhaldi á öllum búnaði 
sem er notaður við þjónustuna og sér um 
innkaup á búnaði og varahlutum í samráði  
við yfirmann. 

Nánari upplýsingar veitir Áslaug B. 
Guðjónsdóttir, aðstoðarmaður fram-
kvæmdarstjóra, netfang: 
aslaug.gudjonsdottir@isavia.is.

Sérfræðingur öryggismála vinnur 
að gæða-  og öryggismálum 
Keflavíkurflugvallar ásamt því að sinna 
eftirliti með flugafgreiðslufyrirtækjum og 
orsakagreiningu atvika. Meðal verkefna eru 
umsjón með gerð og uppfærslum á skilmálum 
fyrir veitingu flugafgreiðsluþjónustu, umsjón 
með gerð, uppfærslu og vöktun öryggis- og 
þjónustuviðmiða flugafgreiðslufyrirtækja og 
orsakagreining atvika.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug B. 
Guðjónsdóttir, aðstoðarmaður fram-
kvæmdarstjóra, netfang:  
aslaug.gudjonsdottir@isavia.is.

Helstu verkefni eru að leiðbeina á nám-
skeiðum auk gerðar og þróunar kennsluefnis, 
hæfnismats og kennsluleiðbeininga. 

Nánari upplýsingar veitir Lóa Gestsdóttir, 
námsbrautarstjóri, netfang:  
loa.gestsdottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  
 eða sambærileg reynsla
• Reynsla eða þekking á gæðakerfum
• Þekking á innkaupum

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á öryggis- og gæða- 
 stjórnunarkerfum
• Menntun eða reynsla á sviði flug- 
 tengdrar starfsemi er kostur

Hæfniskröfur
• Reynsla af kennslu/fullorðinsfræðslu  
 er æskileg
• Færni í íslenskri textagerð og fram- 
 setningu efnis
• Reynsla af skipulagningu þjálfunar 
  og gerð námsefnis er æskileg
• Þekking á öllum helstu tölvuforritum
• Kennaramenntun eða sambærileg  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi  
 er æskileg

U M S J Ó N A R M A Ð U R 
P R M  Þ J Ó N U S T U

S É R F R Æ Ð I N G U R  
Ö R Y G G I S M Á L A

L E I Ð B E I N A N D I  Í 
F L U G V E R N D A R D E I L D

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. 

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og við hvetjum  
bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

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 ?



Umsjónarmaður veitinga  
/ verkefnastjóri

Umsjónarmaður veitinga í Hljómahöll er ábyrgur fyrir allri  
veitingaþjónustu í húsinu s.s. vínveitingum, aðkeyptri vöru og 
þjónustu, eftirliti og samskiptum við utanaðkomandi veitingamenn 
auk eftirlits og umsjónar með eldhústækjum og búnaði Hljóma-
hallar. Um fullt starf er að ræða. Viðkomandi þarf að búa yfir 
framúrskarandi þjónustulund og vera mjög sveigjanlegur varðandi 
vinnutíma þar sem viðburðir í Hljómahöll geta verið jafnt á daginn 
sem og um kvöld og helgar.
 
Verksvið

• Umsjón og eftirlit með allri veitingaþjónustu í húsinu við hin 
ýmsu tækifæri og á öðrum viðburðum hjá Reykjanesbæ sé þess 
óskað

• Umsjón og eftirlit með eldhústækjum, borðbúnaði og öðrum 
tengdum búnaði

• Viðvera og þjónusta þegar boðið er upp á veitingar í húsinu 
• Umsjón með salaleigu 
• Verkefnastjórn, samskipti, ráðgjöf og aðstoð við leigutaka við 

undirbúning viðburða 
• Samskipti við veitingamenn sem koma í húsið og starfsfólk 

þeirra 
• Ráðningar, mönnun og stjórnun þjónustufólks 
• Uppröðun og undirbúningur sala og húsbúnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

 
Hæfniskröfur

• Menntun eða mikil reynsla sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Almenn tölvukunnátta s.s. Word, Excel, tölvupóstur o.fl.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku og ensku kunnátta, talað og ritað

 
Umsækjandi þarf að náð amk. 25 ára aldri.
Umsóknarfrestur er til og með 1.febrúar n.k.
 
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Tómas Young (tomas@hljomaholl.is), 
framkvæmdastjóri Hljómahallar.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Sérfræðingur  
í tölvudeild
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing í tölvudeild. Tölvudeildin er staðsett í Kringlunni 1,  
103 Reykjavík og þjónustar allar starfsstöðvar stofnunarinnar. 

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; 
Virðing; Áreiðanleiki. Viðkomandi starfsmaður þarf að vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa  
yfir ríkri samskipta- og skipulagshæfni. Hann þarf að vera lausnamiðaður og hafa yfirgripsmikla þekkingu  
á rekstri tölvuneta. Næsti yfirmaður er deildarstjóri tölvudeildar. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Rekstur á netkerfi og umsjón með útstöðvum

• Stýring verkefna og samþættingar á tölvuneti

• Vinna að úrbótum á öryggsmálum er lúta að  
upplýsingatækni Vinnumálastofnunar

• Samskipti við ytri þjónustuaðila

• Þjónusta við innri notendur 

• Gerð leiðbeiningabæklinga og kennsluefnis 

• Uppsetning og viðhald íhluta og útstöðva

• Verkferlagerð 

• Almenn fræðsla á upplýsingatækni til starfsmanna

• Verkefnastýring sérverkefna í upplýsingatækni

• Starfsmaður þarf að vera tilbúinn að sinna þeim 
verkefnum sem undir deildina falla hverju sinni

Hæfnikröfur 
• Starfsreynsla eða menntun á sviði tölvumála.

• Þekking og reynsla af rekstri netkerfa og rekstur 
útstöðva í blönduðu umhverfi

• Frumkvæði að framþróun og umbótum  
í tölvumálum

• Mjög góð þekking á Office og helstu forritum  
sem notuð eru í dag

• Hæfni til verkefnastýringar og þekkingarmiðlunar

• Þekking á HTML, SQL gagnagrunnum,  
Lotus Notes og Navision er kostur

• Eiga gott með að tileinka sér nýjungar og fylgjast 
með þróun upplýsingatækni

• Rík samskipta- og skipulagshæfni

• Góð ensku- og íslenskukunnátta, einkum ritmál

Starfshlutfall er 100%  og laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og 
Fræðagarður hafa gert. 

Athygli er vakin á að umsóknir geta gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum. 

Nánari upplýsingar veitir Rúna Helga Hilmarsdóttir í 
síma 515-4800 eða með fyrirspurn á netfangið 
runa.hilmarsdottir@vmst.is

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: www.starfatorg.is  
Starfið er með númerið 201801/130

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is og eru áhugasamir
beðnir um að sækja um starfið þar.

Hæfniskröfur

Lager- og sölustarf

· Lyftararéttindi kostur en ekki skilyrði

· Bílpróf skilyrði

· Góð íslensku- og enskukunnátta

· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Gólfefnaval ehf. óskar eftir að ráða reyklausan starfsmann til starfa við lager- og sölustörf.
Vinnutími er frá kl. 08:30 til kl. 17:00.

Starfið er fólgið í móttöku á vörum á lager, afgreiðslu sem og almennum sölustörfum.

Gólfefnaval ehf. er viðurkenndur söluaðili fyrir virta gólfefnaframleiðendur í Evrópu og tengdar vörur.

 Fyrirtækið hefur um 20 ára skeið haft sterka umhverfisvitund og borið samfélagslega ábyrgð.

· Áreiðanleiki, stundvísi og reglusemi

· Góðir söluhæfileikar

· Góð almenn tölvukunnátta 

· Reynsla af sambærilegum störfum

Starfssvið:
Símsvörun og afgreiðsla á skrifstofu.

Aðstoða bókara og gjaldkera við reikningagerð

o.fl.

Önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Aðstoða við þjónustu í Fossvogskirkju,

þegar álag er.

Menntunar og hæfniskröfur umsækjanda:
Góð grunnmenntun.

Góð almenn tölvukunnátta.

Þekking á Navision er kostur.

Reynsla af almennum skrifstofustörfum.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:

thrag@kirkjugardar.is undir heitinu "skrifstofustarf".

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar nk.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf

sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir forstjóri með

tölvupósti: thrag@kirkjugardar.is

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
óska eft ir  að ráða starfsmann í

almenn skrifstofustörf.

Almenn skrifstofustörf

Upplýsingar um kirkjugarðana má nálgast á: www.kirkjugardar.is
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Skólameistari Tækniskólans
 Starfið er laust til umsóknar - nánar á www.tskoli.is 
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Liðsmaður óskast! 
Trausti fasteignasala óskar eftir að ráða  

löggiltan fasteignasala eða nema til löggildingar 
fasteignasala til starfa.

Vaxandi fasteignasala í léttu og skemmtilegu  
starfsumhverfi. Góðir tekjumöguleikar.
Reynsla af sölu fasteigna nauðsynleg.

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni  
í síma 867-3040 eða kristjan@trausti.is

Starfssvið:
Verkefnin felast í almennum garðyrkjustörfum 
og verkstjórn.

Menntun og hæfniskröfur:

Viðkomandi þarf að hafa lokið námi frá 
garðyrkjuskóla, helst af skrúðgarðyrkjubraut.

Vera þjónustulipur og tilbúinn að sinna tilfallandi
verkefnum.

Garðyrk jufræðingur
Garðyrkjudeild Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma

auglýsir eftir garðyrkjufræðingi:

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:
kari@kirkjugardar.is fyrir 31. janúar n.k.

Nánari upplýsingar veitir
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða
kari@kirkjugardar.is

Upplýsingar um kirkjugarðana má nálgast á: www.kirkjugardar.is

Héðinsgata 1-3 | 105 Reykjavík | Sími 863 5699 | diving@diving.is 

kafari.is

Köfunarþjónustan og Jarðfræðistofa K T óska eftir öflugum 
mælingamanni í fjölbreytt og lifandi starf.  Saman reka þessi 
aðilar alhliða mælingadeild, búna nýjasta tækjabúnaði.  

Markmið starfseminnar er að sækja fram á þessu sviði og 
verða öflugur aðili í mælingum meðal annars með fjárfestingum 
í nýjustu tækni.  Við höfum meðal annars tekið að okkur verkefni í 
Grænlandi og Færeyjum.

Viðkomandi hefur bíl til afnota.  Hann hefur umsjón með sérsmíðuðum mælingabáti, tvíbytnunni Kríunni.

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á hallgrimur@diving.is.  

Varðandi frekari upplýsingar vinsamlega hafið samband við Hallgrím Ingólfsson  á hallgrimur@diving.is 
eða í síma +354 893 8303.

ÖFLUGUR 

MÆLINGAMAÐUR
MEÐ MEIRU

Köfunarþjónustan er á lista Creditinfo yfir 
Framúrskarandi fyrirtæki 2017

Dýptar- og landmælingar

Úrvinnsla gagna

Verkefnaöflun og tilboðsgerð

Önnur tilfallandi verkefni

Sveigjanlegur vinnutími

Bakgrunnur í mælingum

Skipstjórnarréttindi á 30 
tonna bát

Gott tengslanet æskilegt

Meirapróf æskilegt.

Góð tölvukunnátta æskileg.

Kunnátta í ensku.

Nákvæmni og öguð 
vinnubrögð.

Frumkvæði og hæfni til að 
vinna sjálfstætt.

Hæfni í mannlegum 
samskiptum.

STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ HÆFNISKRÖFUR EIGINLEIKAR

ENDURSKOÐANDI
Eimskip leitar að endurskoðanda til starfa á �ármála- og rekstrarsviði 
félagsins. Starfið er �ölbreytt og kre�andi þar sem unnið er í alþjóðlegu 
umhverfi með öflugum hópi sérfræðinga í Reykjavík.

helstu verkefni
� Vinna við samstæðureikningsskil og 
 gerð árshlutauppgjöra og ársreikninga
� Skattamál samstæðunnar
� Verkefni tengd innra eftirliti
� Önnur tilfallandi verkefni

menntunar- og hæfniskröfur
� Endurskoðunarréttindi eða mikil reynsla af 
 störfum tengdum endurskoðun
� Hæfni í greiningu og framsetningu gagna og skýrslugerð
� Reynsla í gerð samstæðureikningsskila er kostur
� Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) er kostur
� Góð íslensku- og enskukunnátta
� Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2018. Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is.

Nánari upplýsingar veita Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 
og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is. 

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. 
Hreint sakavottorð og 18 ára aldur er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki á Norður-Atlantshafi með tengingar 
við alþjóðlega markaði og sérhæfingu í flutningsmiðlun um allan heim, með 
þá framtíðarsýn að vera framúrskarandi í flutningalausnum og þjónustu.

Eimskip var stofnað árið 1914 og er með hlutabréf sín skráð á Nasdaq Iceland. 
Félagið rekur 63 starfsstöðvar í 20 löndum í �órum heimsálfum, er með 22 skip 
í rekstri og hefur á að skipa um 1.790 starfsmönnum.
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Framkvæmdastjóri 
fagsölusviðs 
Húsasmiðjunnar 

Byggjum á betra verði

Helstu verkefni
•  Leiða og skipuleggja sölustarf Húsasmiðjunnar til fyrirtækja og fagaðila svo sem   
 byggingaverktaka, iðnaðarmanna og opinberra aðila. 
•   Leiða tilboðsgerð og skipuleggja afsláttarkerfi.
•   Stýra söluteymi fagsölusviðs ásamt því að vinna náið með sölumönnum grófvöru   
 á verslanasviði.
•   Samningagerð og utanumhald stærri tilboðsverkefna og samninga fagsölusviðs. 
 • Þátttaka í framkvæmdastjórn og stefnumótun fyrirtækisins.

Hæfniskröfur / Æskilegir hæfileikar
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Hæfni til að leiða fólk til árangurs og geta til að vinna undir álagi.
•  Menntun sem nýtist í starfinu s.s. viðskipta-, verk- eða tæknifræði.
•  Góð þekking á byggingavörumarkaði.
•  Reynsla af sölustörfum, sölustjórnun og stjórnunarreynsla er kostur.
•  Skipulagshæfileikar.  
•  Góð tölvukunnátta. Þekking á Microsoft AX og Microsoft CRM er kostur.
•  Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta er skilyrði. Dönskukunnátta er kostur.   

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og  Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

www.husa.is

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

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan er 
meðal stærstu 
verslunarfyrirtækja 
landsins, rekur 17 
verslanir um land 
allt og starfsmenn 
eru um 500.Húsasmiðjan er meðal stærstu verslunarfyrirtækja landsins og hluti af Bygma Gruppen 

A/S. Bygma rekur fjölmargar byggingavöruverslanir í Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum 
og á Grænlandi. Ásamt því rekur fyrirtækið nokkur heildsölufyrirtæki 
á byggingavörumarkaði í Danmörku. 
Í boði er krefjandi og vel launað starf í hvetjandi og alþjóðlegu umhverfi.
Húsasmiðjan veltir rúmum 17 milljörðum og er á lista Creditinfo 
yfir framúrskarandi fyrirtæki 2017.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2018.



Vísir hf. óskar eftir að fastráða 
vanan háseta á Sighvat Gk 57. 
Sighvatur er línuveiðiskip með 

beitningarvél. 
Nánari upplýsingar um borð í síma 

856-5770, hjá skipstjóra í síma  
856-5775 eða á  heimasíðu Vísis  

www.visirhf.is.

Vélamaður
Garðyrkjudeild Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma

auglýsir eftir vélamanni:

Starfssvið:
Vinna með garðyrkjumönnum að umhirðu og 
grafartekt í kirkjugörðunum.

Menntun og hæfniskröfur:

Hafa E réttindi á vinnuvélar.

Vera þjónustulipur og tilbúinn að sinna tilfallandi
verkefnum.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:
kari@kirkjugardar.is fyrir 31. janúar n.k.

Nánari upplýsingar veitir
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða
kari@kirkjugardar.is

Upplýsingar um kirkjugarðana má nálgast á: www.kirkjugardar.is

  

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2018.   
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir 
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Jónsson forstöðumaður 
þjónustu- og samskiptadeildar í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að 
sækja um starfið. 

 Vilt þú starfa sem lögmaður  Mosfellsbæjar? 
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ ÖFLUGUM LÖGMANNI TIL STARFA Á ÞJÓNUSTU- OG SAMSKIPTADEILD. 
 

Lögmaður hefur yfirumsjón með lögfræðilegum málefnum á vegum bæjarins. Hann er ráðgjafi 
bæjarstjóra, bæjarráðs, bæjarstjórnar, nefnda, sviða, deilda og stofnana bæjarins varðandi 
lögfræðileg málefni. Hann ber ábyrgð á og stýrir undirbúningi og flutningi dómsmála fyrir dómstólum 
landsins og sér um samskipti við lögmenn utanhúss. Hann veitir ráðgjöf við samningaumleitanir, 
samningagerð og aðra skjalagerð, ásamt því að veita veita upplýsingar um tryggingamál. Lögmaður 
Mosfellsbæjar er ritari bæjarráðs og bæjarstjórnar og sér um boðun funda og samskipti við kjörna 
fulltrúa í samvinnu við formann bæjarráðs, forseta bæjarstjórnar og bæjarstjóra eftir atvikum. 
Lögmaður starfar á þjónustu- og samskiptadeild bæjarins.    
 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. 
  
Menntunar- og hæfnikröfur: 

 Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði er 
skilyrði 

 Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi eru 
skilyrði, réttindi fyrir hæstarétti æskileg  

 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
er nauðsynlegt 

 Haldbær reynsla og þekking á opinberri 
stjórnsýslu er skilyrði 

 Þekking á lögum um skipulags- og 
umhverfismál og verktakarétti æskileg 

 Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti 
 Góð samskiptafærni og tölvukunnátta er 

nauðsynleg 

Erum við að leita að þér?

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

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

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

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

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

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

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106Við breytum vilja í verk

Vegna aukinna umsvifa á höfuðborgarsvæðinu óska ÍAV eftir að ráða smiði jafnt sem 
smíðahópa til starfa.

Um stór verkefni er að ræða á höfuðborgarsvæðinu til næstu ára.

Verkþættir eru af ýmsum toga meðal annars:

• Uppsteypa
• Glugga- og hurðaísetningar
• Utanhúsklæðningar og margt fleira

Uppmæling í boði á vegum Meistarafélagsins.

Menntun og hæfniskröfur eru eftirfarandi:

• Sveinsbréf í iðngreininni
• Vinnuvélaréttindi er kostur
• Reynsla við uppsteypu og mælingu er kostur

Ertu til í slaginn?

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

Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu ÍAV, www.iav.is

Pípulagnafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  
óskar eftir að ráða starfsmenn. 

Sveins-meistararéttindi æskileg,  
íslenskukunnátta skilyrði.

Umsókn sendist á heimalagnir@internet.is



Sumarstörf
Viltu vinna með okkur í sumar?

Hjá Veitum er frábær starfsandi, mikil ánægja með stjórnendur og allur aðbúnaður fyrsta flokks. Við leggjum mikla áherslu
á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun og möguleika til að vaxa í starfi. Við rekum stærsta veitukerfi landsins
og úrræðagóðir starfsmenn gegna lykilhlutverki við að halda viðskiptavinum okkar í sambandi – alla daga.

Kynntu þér vinnustaðinn Veitur á veitur.is og á Facebook

Við leitum að jákvæðu og framtakssömu starfsfólki í fjölbreytt sumarstörf. Við bjóðum störf við: 

• Garðyrkju
• Flokksstjórn Garðyrkju
• Vinnuflokka raf- og vatnslagna
• Innmælingar
• Sérverkefni fyrir verk- eða tæknifræðinema

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

Við tökum jafnréttið alvarlega
Við viljum hafa sem fjölbreyttastan hóp starfsfólks og hvetjum því jafnt stelpur sem stráka til að sækja um. 

Við val á nýju starfsfólki er tekið mið af hæfni, reynslu og umsögnum þannig að það borgar sig að fylla 
vandlega út umsóknina. 

Starfstímabilið er frá júní og út ágúst. Umsóknarfrestur er til 1.mars á vefnum okkar veitur.is.

Nánari upplýsingar veitir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@veitur.is.



Vinnuréttarlögfræðingur

Mannauðsdeild 

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

Mannauðsdeild auglýsir laust starf vinnuréttarlögfræðings á deildinni.

Mannauðsdeild hefur yfirumsjón með mannauðsmálum Reykjavíkurborgar, hefur forystu með stefnumótun og veitir borgar- 
yfirvöldum ráðgjöf í þeim efnum. Deildin hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd starfsmannastefnu, stjórnendafræðslu, 
starfsmats, gerð viðhorfskönnunar og vinnuréttarmálum. Einnig vinnur deildin að margs konar þróunarverkefnum og sinnir 
mannauðsþjónustu fyrir miðlæga stjórnsýslu. Deildin leggur áherslu á góða og stöðuga samvinnu við mannauðsþjónustur 
fagsviða. Mannauðsdeild er með aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.

Nánari upplýsingar veitir Ragnhildur Ísaksdóttir, starfsmannastjóri, í síma 411 1111 eða í gegnum tölvupóstfangið 
ragnhildur.isaksdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 5.febrúar nk. Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Lögfræðileg ráðgjöf um starfsmanna- og vinnuréttarmál 

til stjórnenda og mannauðsþjónustu fagsviða.
•	 Túlkun vinnuréttar, gerð greinagerða og álita um  

vinnuréttarmál.
•	 Þátttaka í mótun og eftirfylgni á mannauðsstefnu  

Reykjavíkurborgar.
•	 Hefur frumkvæði að umbótaverkefnum á sviði vinnu- 

réttarmála. 
•	 Fer fyrir vinnuréttarteymi Reykjavíkurborgar.
•	 Tekur þátt í stefnumótun og innleiðingu á stefnu  

Reykjavíkurborgar í mannauðsmálum. 
•	 Fræðsla til stjórnenda um vinnuréttarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
•	 Þekking og reynsla á sviði vinnuréttar og starfsmanna- 

mála.
•	 Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
•	 Þekking á jafnréttislöggjöfinni æskileg. 
•	 Leiðtogahæfileikar og framsýni.
•	 Metnaður til að ná árangri í starfi,  frumkvæði og sjálf-

stæð vinnubrögð.
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni til að tjá 

sig bæði í ræðu og riti.

Hæfniskröfur:

Almenn tölvukunnátta

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 31. janúar 2018

Starfsmaður í 
afgreiðslu

Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 

starfsmanni í afgreiðslu í fullt starf á 

skoðunarstöð fyrirtækisins í Holtagörðum. 

Um framtíðarstarf er að ræða.

Húsasmiðjuna einkennir 
góður starfsandi og gott 
og öruggt starfsumhverfi

Umsóknir berist fyrir 
29. janúar í netfangið 
atvinna@husa.is

Vinsamlega takið 
fram hvaða starf 
sótt er um.

Spennandi störf hjá 
Húsasmiðjunni

Byggjum á betra verði

Vilt þú vera með okkur í liði?

Við leitum eftir fólki sem hefur mikla 
þjónustulund, góða samskiptahæfni og sýnir 
frumkvæði í starfi. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir  
haldgóðri þekkingu á viðkomandi vöruflokkum 
auk góðrar íslenskukunnáttu.

Rekstrarstjóri í Borgarnesi

Leitum að sterkum leiðtoga í krefjandi 
stjórnunarstarf

Ábyrgðarsvið
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Í boði er
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki 
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi 
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi lykilstjórnenda fyrirtækisins

Sölumaður í fagmannadeild 
Húsasmiðjunnar Hafnarfirði

Viljum ráða sölumann til starfa í fagmannadeild 
Húsasmiðjunnar Hafnarfirði. Starfið felur í sér 
ráðgjöf og sölu á timbri og lagnaefni ásamt 
almennri þjónustu við viðskiptavini og öðrum 
tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:
• Haldgóð þekking á byggingavörum
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð íslensku kunnátta 
• Lyftarapróf er kostur en ekki skilyrði

Um er að ræða fullt starf virka daga 
og laugardaga eftir samkomulagi
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VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Verkefnastjóri í 
velferðartæknismiðju
Velferðarsvið auglýsir starf verkefnastjóra í velferðartæknismiðju 

laust til umsóknar. 

Koma á fót velferðartæknismiðju á velferðar-

sviði Reykjavíkurborgar.

Þarfagreina, gera úttektir, þróa og fylgja eftir 

aðgerðaráætlun um velferðartækni.

Halda utan um prófanir og þróun á nýrri velferðar-

tækni.

Tryggja góð samskipti og þátttöku starfsmanna í 

innleiðingu og sjá til þess að nýtt vinnulag festist.

Vera leiðandi í samstarfi frumkvöðla, fyrirtækja 

og háskólastofnana.

Taka þátt í norrænu samstarfi og þróun á sviði 

velferðartæknismiðja (Living Lab). 

Helstu verkefni og ábyrgð
Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. 

verkfræði, hönnun eða nýsköpun.

Þekking á sviði nýsköpunar, verkefna-

stjórnunar og breytingastjórnunar.

Reynsla af innleiðingu nýrra verkefna æskileg.

Færni og lipurð í mannlegum samskiptum. 

Frumkvæði, nákvæmni, sveigjanleiki, sjálfstæði 

og skipulagshæfni. 

Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. 

Mjög gott vald á íslensku og ensku.

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhildur Egilsdóttir í síma 411-9042 og í tölvupósti 
thorhildur.egilsdottir@reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til  3. febrúar 2018 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar veitir margskonar stuðning og aðstoð svo fólk geti búið á eigin heimili þrátt 
fyrir öldrun, fötlun og veikindi. 

Með velferðartækni er stuðlað að auknu öryggi og sjálfstæði þannig að fólk geti búið lengur heima.

Velferðartæknismiðja er ný starfseining og hlutverk hennar er að vera umgjörð um nýsköpun og innleiðingu 
velferðartækni í þjónustu velferðarsviðs. 

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

Umsjónarmaður veitinga  
/ verkefnastjóri

Umsjónarmaður veitinga í Hljómahöll er ábyrgur fyrir allri  
veitingaþjónustu í húsinu s.s. vínveitingum, aðkeyptri vöru og 
þjónustu, eftirliti og samskiptum við utanaðkomandi veitingamenn 
auk eftirlits og umsjónar með eldhústækjum og búnaði Hljóma-
hallar. Um fullt starf er að ræða. Viðkomandi þarf að búa yfir 
framúrskarandi þjónustulund og vera mjög sveigjanlegur varðandi 
vinnutíma þar sem viðburðir í Hljómahöll geta verið jafnt á daginn 
sem og um kvöld og helgar.
 
Verksvið

• Umsjón og eftirlit með allri veitingaþjónustu í húsinu við hin 
ýmsu tækifæri og á öðrum viðburðum hjá Reykjanesbæ sé þess 
óskað

• Umsjón og eftirlit með eldhústækjum, borðbúnaði og öðrum 
tengdum búnaði

• Viðvera og þjónusta þegar boðið er upp á veitingar í húsinu 
• Umsjón með salaleigu 
• Verkefnastjórn, samskipti, ráðgjöf og aðstoð við leigutaka við 

undirbúning viðburða 
• Samskipti við veitingamenn sem koma í húsið og starfsfólk 

þeirra 
• Ráðningar, mönnun og stjórnun þjónustufólks 
• Uppröðun og undirbúningur sala og húsbúnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

 
Hæfniskröfur

• Menntun eða mikil reynsla sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Almenn tölvukunnátta s.s. Word, Excel, tölvupóstur o.fl.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku og ensku kunnátta, talað og ritað

 
Umsækjandi þarf að náð amk. 25 ára aldri.
Umsóknarfrestur er til og með 1.febrúar n.k.
 
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Tómas Young (tomas@hljomaholl.is), 
framkvæmdastjóri Hljómahallar.
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585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Veitingarými
Rekstur veitingasölu í Hafnarborg,
menningar- og listamiðstöð Hafnar�arðar

Óskað er eftir tilboðum í leigu á veitingarými  í 
Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð 
Hafnarfjarðar að Strandgötu 34, Hafnarfirði.

Veitingaaðstaðan býður upp á ýmsa möguleika, 
aðstaðan hefur sérstakan inngang og er rýmið 
aðskilið frá annarri starfsemi Hafnarborgar. 
Vinnuaðstaðan býður upp á framreiðslu á 
kaffiveitingum og léttum málsverðum.  Gert er ráð 
fyrir að nýr rekstraraðili taki til starfa sem fyrst.

Allar frekari upplýsingar veitir forstöðumaður 
Hafnarborgar Ágústa Kristófersdóttir í síma 
585-5790. Rýmið verður opið til skoðunar 
miðvikudaginn 24. janúar milli 13 og 15. 

Áhugasamir skili tillögum fyrir 5. febrúar í Hafnarborg 
eða Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar. Áætlað er að 
ákvörðun um val á samstarfsaðila liggi fyrir í mars.

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Störf í 
stuðningsþjónustu

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir til umsóknar 
störf í stuðningsþjónustu. 

Aðstoð við athafnir daglegs lífs. 

Stuðningur til sjálfshjálpar og 

félagslegrar virkni.

Aðstoð og leiðbeiningar við heimilishald.

Hvatning, ráðgjöf og stuðningur.

Eftirfylgd einstaklings- og þjónustuáætlana.

Virkt notendasamráð og samvinna við 

aðstandendur og aðra hagsmunaaðila. 

Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og 

faglegri uppbyggingu.

Helstu verkefni og ábyrgð
Góð almenn menntun.

Góð samskiptahæfni, samviskusemi, 

heiðarleiki og jákvæðni. 

Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs 

starfs.

Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og 

valdeflingu.

Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og hæfni til 

að bregðast við óvæntum aðstæðum.

Hreint sakavottorð í samræmi við lög og 

reglur Reykjavíkurborgar.

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um störfin veita Anna Brynja Valmundsdóttir í síma 411 1500 og í tölvupósti 
anna.brynja.valmundsdottir@reykjavik.is og Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411 1500 og í 
tölvupósti katrin.harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2018 

Um er að ræða störf innan teyma sem veita fullorðnum einstaklingum þjónustu sem þurfa stuðning 
vegna fötlunar. 

Vinnutími er dag, kvöld og/eða helgar. Starfshlutfall er eftir samkomulagi. 

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR



       Hæfniskröfur: 

 Löggiltur slökkviliðsmaður með a.m.k. 4 ára 
starfsreynslu 

 Þekking og þjálfun í brunamálum og á sviði 
brunavarna 

 Iðnmenntun sem nýtist í starfi slökkviliðsmanna 
eða sambærileg menntun 

 Skipulagshæfni og fagmennska 
  

       Starfssvið: 

 Stjórnun og rekstur Slökkviliðs Borgarbyggðar 
 Eldvarnareftirlit 
 Almannavarnir 

 

  

 

 

 

 

Borgarbyggð óskar eftir að ráða 
slökkviliðsstjóra til starfa tímabundið í 
sex mánuði vegna forfalla.  Um er að 
ræða afleysingastarf sem felst í 
stjórnun, útköllum og öðrum 
almennum störfum slökkviliðsins.  

Auglýst er eftir slökkviliðsstjóra til 
tímabundinna starfa fyrir Borgarbyggð 

 
 

Slökkviliðsstjóri stjórnar og ber daglega ábyrgð á Slökkviliði 
Borgarbyggðar og aðstoðarslökkviliðsstjóri í forföllum 
hans. Hann ber ábyrgð á að starfsemin sé í samræmi við 
lög og reglugerðir og hefur bakvaktaskyldu utan 
dagvinnutíma í samvinnu við aðstoðarslökkviliðsstjóra. 

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem 
greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í 
starfið skulu sendar til borgarbyggd@borgarbyggd.is 

Nánari upplýsingar veita Bjarni K. Þorsteinsson 
slökkviliðsstjóri í síma 437-2222 bjarnikr@borgarbyggd.is 
og Gunnlaugur A. Júlíusson sveitarstjóri í síma 433-7100 
gunnlaugur@borgarbyggd.is   

Umsóknarfrestur er til 31. janúar nk. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna.  

 

     BORGARBYGGÐ
 

[Cite your source here.] 

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI MARKAÐS- OG SÖLUMÁLA
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM OG ÁRANGURSDRIFNUM STARFSMANNI Í HÓPINN.

Starfs og ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á daglegum rekstri og stýringu markaðsdeildar
• Stjórnun og stefnumótun markaðs- og sölumála
• Gerð markaðsáætlana 
• Yfirumsjón með gerð auglýsinga og kynningarefnis
• Umsjón með samfélagsmiðlum fyrirtækis
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði 

markaðsfræða er kostur. 
• Starfsreynsla í sölu- og markaðsmálum.
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð færni í íslensku 
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking á íslensku viðskiptalífi
• Framúrskarandi samskiptafærni og hugmyndaauðgi.

Nánari upplýsingar veitir Elmar Hallgríms Hallgrímsson (elmar@365.is)

Umsóknarfrestur er til og með 28. Janúar

Arkitekt

Skipulagssvið Akureyrarbæjar 
Laust er til umsóknar starf arkitekts skipu-
lagsmála á Skipulagssviði Akureyrarbæjar

Helstu verkefni skipulagsdeildar eru skipulagsmál,  
byggingareftirlit, lóða- og fasteignamál. 

Helstu verkefni:
• Annast gerð minni háttar deiliskipulags- og aðal- 

skipulags 
uppdrátta.

• Faglegt mat á deiliskipulagsverkefnum verktaka og  
deiliskipulagstillögum einkaaðila.

• Leiðbeina ráðgjöfum og skipulagshönnuðum varðandi 
málsmeðferð og framsetningu á skipulagsuppdráttum 
hvað varðar húsavernd, fornleifar og landslagshönnun.

• Samantekt og vinnsla á gögnum og upplýsingum fyrir 
skipulagsráð samkvæmt beiðni yfirmanns eða verkefna- 
stjóra skipulagsmála. 

• Ráðgjöf við viðskiptavini á sviði skipulags- og byggingar- 
mála. 

• Kynna mál  á fundum skipulagsráðs sem hann/hún hefur 
unnið.

• Taka þátt í undirbúningi funda skipulagsráðs.
• Taka þátt í verkefnavinnu innan sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullgilt embættispróf í arkitektúr.
• Sérmenntun og starfsreynsla á sviði skipulagsmála er 

æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta og þekking á teikniforritum  

er nauðsynleg.
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• 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 2. febrúar 2018
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Við hjá Icelandair Hótel Klaustri leitum að kraftmiklum 
og þjónustulunduðum yfirmatreiðslumanni

Vilt þú starfa við 
skapandi matreiðslu 
í hjarta Suðurlands?

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum: 
Icelandair Hotels, Hótel Edda, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar 2018. 
Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur veitir Sveinn Hreiðar Jensson hótelstjóri 
á sj@icehotels.is eða í síma 487 4900.

Viltu vinna með okkur?

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að jákvæðu og duglegu starfsfólki í sinn frábæra hóp. 
Starfið felst í að sinna sértækri heimaþjónustu við fólk með geðraskanir.
Um er að ræða hlutastörf á daginn, kvöldin og um helgar sem og 100% störf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs. 
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að veita heimild til að leitað 
sé upplýsinga úr sakaskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2017. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þorsteinsdóttir, kristinthyri@kopavogur.is

kopavogur.is

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í því að veita fólki með geðröskun fjölbreyttan stuðning og hvatningu við 
félagslega þátttöku og heimilishald. Starfið fer fram á einkaheimilum og í daglegu umhverfi 
notenda. Verkefni eru breytileg eftir þörfum og óskum þeirra einstaklinga sem verið er að 
aðstoða hverju sinni. Unnið er eftir hugmyndafræði batamiðaðrar þjónustu og valdeflingar. 
Starfsfólk mun sækja námskeið til að efla þekkingu og öðlast  færni í nýju starfi.

Hæfniskröfur
•  Formleg próf af styttri námsbrautum, s.s. félagsliðanám 

eða a.m.k. tveggja ára nám í framhaldsskóla 
•  Reynsla af starfi með fólki með geðröskun er kostur
•  Gott vald á íslensku
• Reglusemi og stundvísi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Sjálfstæði, framtakssemi og jákvætt viðhorf

Viltu vinna með okkur?

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að jákvæðu og duglegu starfsfólki í sinn frábæra hóp. 
Starfið felst í að sinna sértækri heimaþjónustu við fólk með geðraskanir.
Um er að ræða hlutastörf á daginn, kvöldin og um helgar sem og 100% störf.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs. 
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að veita heimild til að leitað 
sé upplýsinga úr sakaskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2017. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þorsteinsdóttir, kristinthyri@kopavogur.is

kopavogur.is

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í því að veita fólki með geðröskun fjölbreyttan stuðning og hvatningu við 
félagslega þátttöku og heimilishald. Starfið fer fram á einkaheimilum og í daglegu umhverfi 
notenda. Verkefni eru breytileg eftir þörfum og óskum þeirra einstaklinga sem verið er að 
aðstoða hverju sinni. Unnið er eftir hugmyndafræði batamiðaðrar þjónustu og valdeflingar. 
Starfsfólk mun sækja námskeið til að efla þekkingu og öðlast  færni í nýju starfi.

Hæfniskröfur
•  Formleg próf af styttri námsbrautum, s.s. félagsliðanám 

eða a.m.k. tveggja ára nám í framhaldsskóla 
•  Reynsla af starfi með fólki með geðröskun er kostur
•  Gott vald á íslensku
• Reglusemi og stundvísi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Sjálfstæði, framtakssemi og jákvætt viðhorf

Kópavogsbær auglýsir eftir hressu fólki, 18 ára og eldra, til að starfa við liðveislu með fötluðum bæði börnum, ungmennum og 
fullorðnum. Tímafjöldi á mánuði er einstaklingsbundinn og er á bilinu 8 til 16 tímar, oft er unnið seinnipart dags og um helgar.

Félagslegri liðveislu er ætlað að rjúfa félagslega einangrun og efla og styrkja einstaklinginn til þátttöku í félags- og  
tómstundarstarfi, aðstoð við daglegt líf og léttri aðstoð inn á heimili,  í samræmi við óskir og þarfir þjónustuþegans.  
Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf.

Reynsla og hæfni: 
• Færni í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Reynsla og kunnátta í störfum með fötluðu fólki er æskileg en ekki skilyrði 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Kópavogs.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogsbæjar þurfa að veita heimild til að leit
sé upplýsinga úr sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 4.febrúar 2018.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagný Björk Pjetursdóttir dagny@kopavogur.is og í síma 4410000 á mánudögum 
og fimmtudögum.

Skrifstofa Alþingis
auglýsir eftir skjalaritara.

Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Óskum að ráða starfsfólk í almenn skrifstofu og
bókhaldsstörf á Airport Hótel Aurora í Keflavík og
á skrifstofu í Reykjavík. Leitum að aðila 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

Airport Hotel
Keflavik - Iceland Aurora Star

Bókhaldsstarf

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
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Lögfræðingur
Vinnumálastofnun óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa á stjórnsýslusviði stofnunarinnar. Leitað er eftir  
einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing;  
Áreiðanleiki. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og búa yfir ríkri samskipta-  
og skipulagshæfni. Hann þarf að vera lausnamiðaður og nákvæmur. Næsti yfirmaður er aðstoðarforstjóri  
stofnunarinnar og sviðstjóri stjórnsýslusviðs. 

Um er að ræða krefjandi en jafnframt áhugavert starf. Verksvið er fjölbreytt og felur m.a. í sér ráðgjöf  
innan sem utan stofnunar, fundir og önnur tilfallandi verkefni á málefnasviði stofnunarinnar.  

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Lögfræðileg álit, ráðgjöf og umsagnir

•  Meðferð mála samkvæmt lögum sem heyra  
undir stofnunina, m.a. á sviði starfsmannaleiga  
og erlendra þjónustufyrirtækja sem senda  
starfsmenn til Íslands

•  Gerð leiðbeininga vegna stjórnsýslu stofnunarinnar 
og samræmingu á eftirliti

•  Undirbúningur stjórnvaldsákvarðana og mótun 
reglna á verkefnasviði stofnunarinnar

•  Samskipti við innlenda og erlenda aðila, þ.á.m.  
önnur stjórnvöld og hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfnikröfur:
•  Embættispróf í lögfræði eða BA próf í lögfræði  

auk meistaraprófs í lögfræði

•  Góð tungumálakunnátta, íslenska og enska,  
bæði í töluðu og rituðu máli

•  Góð kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur

•  Góð almenn tölvukunnátta

•  Þekking í stjórnsýslurétti og reynsla af  
opinberri stjórnsýslu er kostur

•  Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum  
samskiptum

•  Jákvæðni, frumkvæði og metnaður í starfi

Starfshlutfall er 100%  og laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra  
og Stéttarfélag lögfræðinga hafa gert.

Athygli er vakin á að umsóknir geta gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfs-
ferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Unnur Sverrisdóttir, aðs-
toðarforstjóri í síma 515-4800 eða með fyrirspurn 
á netfangið unnur.sverrisdottir@vmst.is, og Vilmar 
Pétursson, mannauðsstjóri í síma 515-4800 eða með 
fyrirspurn á netfangi vilmar.petursson@vmst.is.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is/201801/155

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar 2018

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík 

Sími 522 5600

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru  
106 rými á fimm deildum. 

Skjól er stofnaðili að 
hjúkrunarheimilinu Eir í 

Grafarvogi og eru hjúkrunar- 
heimilin rekin í nánu samstarfi. 

Áhersla er lögð á faglega 
hjúkrunar– og læknisþjónustu 
auk sjúkra– og iðjuþjálfunar.

Laus er staða deildarstjóra á 3. hæð á Skjóli

Hæfniskröfur:
     Íslenskt hjúkrunarleyfi
     Reynsla í öldrunarhjúkrun æskileg
     Jákvæðni og góð samskiptahæfni

Helstu verkefni og ábyrgð:
Ábyrgð á stjórnun, áætlanagerð, rekstri, 
starfsmannamálum og mönnun deilda.
Leiðandi í starfi, framþróun og skipulagningu á 
starfsemi deildar.

Hjúkrunardeildarstjóri óskast

Upplýsingar veitir: 
Guðný H. Guðmundsdóttir 
framkvæmdastjóri hjúkrunar
í síma: 522 5600

Umsóknir sendist á gudny@skjol.is

Umsóknir má einnig senda rafrænt á heimasíðu 
Skjóls, www.skjol.is/umsóknir

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Flataskóli
 • Leikskólakennari í leikskóladeild

Holtakot
 • Leikskólakennari

Lundaból
 • Leikskólakennari

Fjölskyldusvið
 • Þroskaþjálfi á bæjarskrifstofu
 • Starfsmenn í félagslega liðveislu

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Pípulagnafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  
óskar eftir að ráða starfsmenn. 

Sveins-meistararéttindi æskileg,  
íslenskukunnátta skilyrði.

Umsókn sendist á heimalagnir@internet.is
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Skóla- og frístundasvið Akraneskaupstaðar auglýsir laust til umsóknar starf sálfræðings 
við skólaþjónustu skóla- og frístundasviðs. Skólaþjónusta skóla- og frístundasviðs starfar 
samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð
 nr. 584/2010. Starfsmenn skólaþjónustu eru sálfræðingar, talmeinafræðingur og iðjuþjálfi. 
Sálfræðingur vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar ásamt samstarfi við kennara í 
leik- og grunnskólum, sérkennara, almenns starfsfólk, þroskaþjálfa og iðjuþjálfa. Starfsstöð 
sálfræðingsins er í Grundaskóla og eru laun í samræmi við kjarasamningi Sálfræðingafélags 
Íslands og launanefndar sveitarfélaga. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar næstkomandi. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Valgerður Janusdóttir sviðsstjóri í tölvupósti á netfangið skoliogfristund@akranes.is.
 
Sótt er um starfið í gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar. Umsóknum fylgi ítarleg starfsferil- 
skrá ásamt greinargerð þar sem kemur fram ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi til starfsins.

Akraneskaupstaður er ört vaxandi bæjarfélag með 
sjö þúsund íbúa. Mikil áhersla er lögð á góða 
þjónustu við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð í 
stjórnsýslunni. 

Einkunnarorð  sveitarfélagsins eru jákvæðni, 
metnaður og víðsýni.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

• Veitir starfsfólki leik- og grunnskóla   
 stuðning við að efla skóla m.a. með fræðslu  
 og ráðgjöf vegna kennslu og umönnunar  
 nemenda, sérkennslu, starfshátta skóla,   
 nýbreytni- og þróunarstarf og 
 starfsumhverfis.
• Veitir ráðgjöf og fræðslu/námskeið til   
 foreldra.
• Sinnir athugunum, greiningu og ráðgjöf  
 vegna nemenda.  Sinnir einnig eftirfylgd og  
 mati á árangri í samstarfi við starfsfólk og  
 foreldra.
• Er þátttakandi í barnateymi Akraness í sam-  
 starfi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands.
• Tekur þátt í stefnumótunarvinnu sem   
 tengist málaflokknum og felur meðal   
 annars í sér að móta þjónustuna í samræmi  
 við reglur á hverjum tíma.

Menntunar- og hæfnikröfur

• Sálfræðimenntun og leyfi til að starfa sem  
 slíkur hér á landi með leyfi landlæknis
• Reynsla af greiningu og ráðgjöf á þroska-  
 og hegðunarvanda barna og ungmenna  
 skilyrði
• Þekking og reynsla af starfi sálfræðings   
 skólaþjónustu er kostur
• Réttindi til námskeiðshalds vegna hegðunar  
 og líðan barna er kostur
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða
• Færni og sveigjanleiki í samskiptum
• Faglegur metnaður
• Góð íslensku- og tölvukunnátta

Starf sálfræðings 
á skóla- og frístundasviði Akraneskaupstaðar

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

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.
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Leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar
Menningarfélag Akureyrar auglýsir eftir:

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Listræn stjórn leikhússins og yfirumsjón með verkefna-

vali þess og framleiðslu.
•  Umsjón og framfylgd stefnu MAk.
•  Áætlanagerð og eftirlit verkefna leiklistarsviðs.
•  Yfirumsjón með leiklistarskóla.
•  Mannaráðningar og samningagerð við launþega og 

verktaka vegna uppsetninga á leikverkum.
•  Framlag og þátttaka í samstarfsverkefnum og upp-

setningum þar sem kjarnasvið MAk sameina krafta sína.

Menntunar og hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun á sviði leiklistar, framhaldsmenntun í 

sviðslistum eða stjórnun er kostur.
•  Reynsla af leikstjórn og þekking á stefnum og straumum 

í sviðslistum.
•  Reynsla af áætlanagerð.
•  Brennandi áhugi á menningarlífi.
•  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum.

Menningarfélag Akureyrar  |  Strandgötu 12  |  Akureyri  |  450 1000  |  mak.is

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Í HOFI

Í SAMKOMUHÚSINU

Leikfélag Akureyrar er leiklistarsvið Menningarfélags 
Akureyrar og eitt af þremur kjarnasviðum þess. 
Leikhússtjóri vinnur náið með öðrum sviðsstjórum 
MAk og framkvæmdastjóra, auk þess að sitja 
reglulega fundi með þeim og stjórn MAk.
Viðkomandi kemur til með að vinna með hæfileika-
ríku fólki alls staðar að af landinu og verða hluti af 
framtíð félags sem á sér djúpar rætur í hefð og sögu 
leiklistar á Íslandi.
 
Til að sækja um þarf að senda ítarlega ferilskrá og 
umsóknarbréf þar sem rakin er hæfni viðkomandi 
til að gegna starfinu. Umsóknarfrestur er til og með 
4. febrúar 2018. Umsóknir skulu sendar á netfangið 
umsoknir@mak.is. Umsjón með ráðningunni hefur 
framkvæmdastjóri, Þuríður Helga Kristjánsdóttir, 
ásamt stjórn MAk. 

Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
og Menningarhúsið Hof mynda Menningarfélag 
Akureyrar. 

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing,  
vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla reynslu í faginu.  
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt  
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur 
vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í kælitækni er 
nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum 
samskiptum.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið  
sigurdur@expert.is, en umsóknarfrestur er til1. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 660-2971 eða 517-4000.

Expert Kæling ehf. Dragháls 22, 110 Reykjavík. www.expert.is

Atvinnu- og viðburðafulltrúi í 
Sveitarfélaginu Árborg

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu atvinnu- og viðburða-
fulltrúa lausa til umsóknar. Leitað er að reglusömum og 
áreiðanlegum einstaklingi sem hefur m.a. til að bera  
frumkvæði,  góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnu-
brögðum. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf 
tengt ferðaþjónustu, viðburðum og fleiru í Sveitarfélaginu 
Árborg. Mikil uppbygging er í sveitarfélaginu sem er 
9000 manna samfélag á Suðurlandi með 3 þéttbýlis-
kjarna og hátt þjónustustig. Áhersla er lögð á samstarf 
í ferða þjónustu á svæðinu ásamt aukinni afþreyingu 
og fjölbreytt um viðburðum og hátíðum. Með samstarfi í 
ferðaþjónustu er m.a. átt við upplýsingamiðstöðina sem 
rekin er í samvinnu Árborgar og Flóahrepps. 

Helstu starfssvið
• Umsjón með ferðþjónustu og öðrum atvinnumálum
• Umsjón með daglegum rekstri upplýsingamiðstöðvar 
• Umsjón með viðburðum og hátíðum í sveitarfélaginu
• Starfsmannahald í upplýsingamiðstöð í samráði  
 við yfirmann  
• Samskipti og samstarf við hagsmunaaðila í viðkomandi  
 málaflokkum 
• Stefnumótun í samráði við yfirmenn 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla úr ferðaþjónustu, viðburða- og/eða  
 verkefnastjórnun er kostur 
• Stjórnunarreynsla er kostur 
• Þekking á svæðinu er kostur
• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði 
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð 
• Almenn tölvukunnátta 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og um er  
að ræða 100% starf.

Umsóknarfrestur rennur út 29.janúar næstkomandi.

Umsóknir skulu sendar á Sveitarfélagið Árborg, 
Ráðhúsinu, Austurvegi 2, 800 Selfossi eða með tölvupósti 
á bragi@arborg.is merkt „Starfsumsókn, atvinnu- og 
viðburðafulltrúi”.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bragi Bjarnason, 
menningar- og frístundafulltrúi,  í síma 480-1900, 
bragi@arborg.is

569 6900          8–16www.ils.is

Sérfræðingur
í �árstýringu

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræð- 
ing í �árstýringu til að annast �árstýringu 
sjóðsins. Við leitum að öflugum einstaklingi 
með reynslu af störfum í eignastýringu eða 
�árstýringu sem er tilbúinn að takast á við 
kre�andi verkefni í breytilegu umhverfi

Helstu verkefni og ábyrgð 
Ábyrgð á stýringu skuldabréfasafns sjóðsins
Greiningar á �árflæði sjóðsins
Greining markaða og �árfestingakosta
Arðsemis- og áhættumat
Uppbygging og utanumhald verðbréfasafna
Fjárfestingar og eftirfylgni þeirra
Upplýsingagjöf, greining og skýrslugjöf

Hæfnikröfur
Háskólamenntun eða sambærileg menntun 
sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskiptafræði, 
verkfræði eða hagfræði

Haldgóð reynsla af störfum á �ármálamarkaði

Reynsla af gerð �árflæðilíkana er kostur

Próf í verðbréfamiðlun er kostur

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
sem �ármála– og efnahagsráðherra og 
Kjarafélag viðskipta– og hagfræðinga hafa 
gert. Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar veita: 
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@ils.is  ·  569 6900  
Unnur Míla Þorgeirsdóttir
unnurm@ils.is  · 569 6900

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar. 

Íbúðalánasjóður er með efnahagsreikning sem nemur 
ríflega 800 milljörðum. A�oma rekstrar Íbúðalánasjóðs 
ræðst annars vegar af rekstri útlánasafnsins og �árfest- 
ingu lausa�ár utan lánasafns hins vegar. Íbúðalána- 
sjóður ásamt viðskiptabönkunum þremur fellur undir 
skilgreiningu FME sem kerfislega mikilvæg stofnun og 
þarf að uppfylla sömu kröfur og önnur �ármálafyrirtæki 
gagnvart FME hvað varðar lánastarfsemi, eignastýr- 
ingu, �árstýringu, áhættustýringu, innri endurskoðun 
og regluvörslu. 
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur fjárstýringar Íbúðalánasjóður Reykjavík 201801/151
Sérfræðingur Hagstofa Íslands Reykjavík 201801/150
Bókari Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201801/149
Sérfræðingur Menntamálastofnun Reykjavík 201801/148
Umsjónarmaður fasteigna Háskóli Íslands Reykjavík 201801/147
Deildarstjóri Lagadeildar Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201801/146
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201801/145
Hjúkrunarfr./hjúkr.nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/144
Sjúkraliði/sjúkral.nemi, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/143
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201801/142
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201801/141
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201801/140
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/139
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/138
Sjúkraflutningamenn, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/137
Sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201801/136
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201801/135
Lögfræðingur Mannvirkjastofnun Reykjavík 201801/134
Sálfræðingur Landspítali, sálfræðiþjónusta Reykjavík 201801/133
Eðlisfræðingur Landspítali, geislaeðlisfræðideild Reykjavík 201801/132
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201801/131
Sérfræðingur í tölvudeild Vinnumálastofnun Reykjavík 201801/130
Sérfræðingur Verðlagsstofa skiptaverðs Akureyri 201801/129
Lögfræðingur Fiskistofa Akureyri 201801/128
Bókasafns- og upplýsingafr. Landsbókasafn Íslands Reykjavík 201801/127
Fjármála- og skrifstofustjóri Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201801/126
Sumarstörf læknanema Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201801/125
Sérfræðingur í hjúkrun Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201801/124
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201801/123
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201801/122
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201801/121
Forritari Stofnun Árna Magnússonar  Reykjavík 201801/120
Geislafræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201801/119
Ráðgjafi Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201801/118
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201801/117
Sálfræðingur Landspítali, geðsvið Reykjavík 201801/116
Hugbúnaðarsérfræðingur Landspítali Reykjavík 201801/115
Iðjuþjálfar Landspítali Reykjavík 201801/114
Líffræðingur/sameindalíffr. Landspítali, frumulíffræði Reykjavík 201801/113
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, gjörgæsludeild Reykjavík 201801/112
Sérfræðilæknar Landspítali, svæfinga- og gjörgæslul. Reykjavík 201801/111
Deildarlæknir á geðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/110
Geðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/109
Starfsmenn í ræstingu og búri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/108
Aðstoðarm. á myndgreiningadeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/107
Starfsmaður í ræstingu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201801/106

Sérfræðingar í   
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Eftirlitsverkstjóri 
Þjónustumiðstöðvar 
Kópavogsbæjar

Kópavogsbær óskar eftir að ráða öflugan 
einstakling í starf eftirlitsverkstjóra 
Þjónustumiðstöðvar. Hér er um að ræða 
gott tækifæri fyrir þá sem hafa reynslu 
af framkvæmdum í jarðvegsvinnu og/eða 
malbiksframkvæmdum að nýta reynslu sína til 
að viðhalda og bæta gatnakerfi bæjarins.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Eftirlit með verktökum.
•	 Staðfestir magntölur og reikninga verktaka.
•	 Metur og merkir viðgerðarstaði malbiks og  

framkvæmir magnmælingar
•	 Staðfestir verklok framkvæmda.
•	 Fylgist með að öryggisatriði og merkingar  

verktaka séu í lagi.
•	 Sinnir öðrum eftirlitsstörfum sem til falla

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Reynsla af jarðvegs- og eða 

malbiksframkvæmdum.
•	 Reynsla af eftirlitsstörfum kostur.
•	 Góð almenn tölvukunnátta.
•	 Aukin ökuréttindi og vinnuvélapróf kostur.
•	 Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Leifur 
Eiríksson, forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar 
í síma 441-9000 eða í tölvupósti leifureiriks@
kopavogur.is.

Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vísir hf. óskar eftir að fastráða 
vanan háseta á Sighvat Gk 57. 
Sighvatur er línuveiðiskip með 

beitningarvél. 
Nánari upplýsingar um borð í síma 

856-5770, hjá skipstjóra í síma  
856-5775 eða á  heimasíðu Vísis  

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201801/192
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201801/191
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201801/190
Móttaka og símavarsla, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201801/189
Starfsmaður í þvottahús, sumarafl.Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/188
Ræsting, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/187
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/186
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/185
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/184
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/183
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/182
Læknar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/181
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201801/180
Ræsting, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/179
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/178
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/177
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/176
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/175
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/174
Starfsmenn í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201801/173
Ræsting, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/172
Móttökuritari, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/171
Móttaka og símavarsla, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Skagaströnd 201801/170
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/169
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/168
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/167
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201801/166
Móttökuritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/165
Læknaritarar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/164
Hjúkrunarfr., heilsug., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/163
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/162
Hjúkrunarfr., heimahj., sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/161
Félagsliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/160
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201801/159
Skjalaritari Skrifstofa Alþingis Reykjavík 201801/158
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Firði Hafnarfjörður 201801/157
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201801/156
Lögfræðingur Vinnumálastofnun Reykjavík 201801/155
Verkefnastjóri í Fab Lab Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201801/154
Vaktstjórar, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201801/153
Veitingasala, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201801/152

Sviðsstjóri veitu-, framkvæmda- 
og umhverfissviðs

Húnaþing vestra óskar eftir að ráða lausnamiðaðan og met-
naðarfullan einstakling í starf sviðsstjóra veitu-, framkvæmda- og 
umhverfissviðs Húnaþings vestra.  Sviðsstjóri veitu-, framkvæm-
da- og umhverfissviðs fer fyrir framkvæmda-, umhverfis- og 
auðlindamálum en undir þau falla meðal annars vatnsveita, fráveita 
og hitaveita.  Sviðið fer einnig með málefni brunavarna, rekstur 
eignasjóðs og þjónustumiðstöðvar, garðyrkju- og umhverfismála, 
hafnarsjóðs og annarra eigna er tilheyra sveitarfélaginu. Á sviðinu 
starfa 7 manns og er starfsemin staðsett á Hvammstanga.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með veitu-, framkvæmda- og umhverfismálum 

sveitarfélagsins
• Vinna við almennan rekstur veitna, viðhaldsverkefni og nýfram-

kvæmdir veitumannvirkja
• Ábyrgð og gerð á fjármálum, fjárhags- og starfsáætlunum 

sviðsins
• Dagleg samskipti við viðskiptavini og starfsmenn sveitarfélags
• Stefnumótun í samstarfi við yfirstjórn sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, verk- eða tæknifræðimenntun er 

kostur
• Reynsla við gerð verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlana
• Starfsreynsla við verklegar framkvæmdir
• Þekking, áhugi og reynsla af umsjón veitna er kostur
• Reynsla í mannlegum samskiptum þar sem áhersla er lögð á 

góða þjónustu
• Góð tölvukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2018.

Umsóknum er hægt að skila á skrifstofu sveitarfélagsins, 
Ráðhúsinu, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstanga, og á  
netfangið skrifstofa@hunathing.is.

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá.  
Nánari upplýsingar veitir Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri, 
sími 455-2400, netfang gudny@hunathing.is.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem 
konur hvött til að sækja um starfið.

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180.  Hvammstangi er í 
alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 
frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber 
þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður 
búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Við óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu. 
Vinnutími er frá 12:00 til 18:30

Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á  

bjornsbakari@bjornsbakari.is

Merkt ATVINNA

Móttökuritari og  
hjartalínurit

Læknasetrið óskað eftir að ráða starfsmenn í 
móttöku og hjartalínurit í fullt starf.  Þarf að geta 
byrjað sem allra fyrst. Umsóknir óskast sendar á 

solrun@setrid.is. Upplýsingar í síma 535 7777.
Læknasetrið 

Þönglabakka 1 og 6 
109 Reykjavík

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Skólameistari Tækniskólans
 Starfið er laust til umsóknar - nánar á www.tskoli.is 
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585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Veitingarými
Rekstur veitingasölu í Hafnarborg,
menningar- og listamiðstöð Hafnar�arðar

Óskað er eftir tilboðum í leigu á veitingarými  í 
Hafnarborg, menningar- og listamiðstöð 
Hafnarfjarðar að Strandgötu 34, Hafnarfirði.

Veitingaaðstaðan býður upp á ýmsa möguleika, 
aðstaðan hefur sérstakan inngang og er rýmið 
aðskilið frá annarri starfsemi Hafnarborgar. 
Vinnuaðstaðan býður upp á framreiðslu á 
kaffiveitingum og léttum málsverðum.  Gert er ráð 
fyrir að nýr rekstraraðili taki til starfa sem fyrst.

Allar frekari upplýsingar veitir forstöðumaður 
Hafnarborgar Ágústa Kristófersdóttir í síma 
585-5790. Rýmið verður opið til skoðunar 
miðvikudaginn 24. janúar milli 13 og 15. 

Áhugasamir skili tillögum fyrir 5. febrúar í Hafnarborg 
eða Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar. Áætlað er að 
ákvörðun um val á samstarfsaðila liggi fyrir í mars.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfslýsing Hæfniskröfur

Tæknimaður

· Mælingar á verkefnum fyrirtækisins
  á byggingastöðum og hjá einstaklingum

· Magntaka, pantanir og utanumhald.

· Hönnun og teiknun á smíðahlutum.

· Eftirlit og mælingar

· Tilboðsgerð og önnur tilfallandi verkefni

· Tæknimenntun eða sambærilegt

· Reynsla í byggingageiranum

· Reynsla í Autocad eða Inventor teikniforritum

· Góð tölvukunnátta æskileg

· Góð enskukunnátta

· Nákvæmni og öguð vinnubrögð

· Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

· Hæfni í mannlegum samskiptum

Öflugt framleiðslu og innflutningsfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða
tækni- eða verkfræðing til starfa með reynslu í byggingageiranum.

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:

Umsjónarmaður veitinga  
/ verkefnastjóri

Umsjónarmaður veitinga í Hljómahöll er ábyrgur fyrir allri  
veitingaþjónustu í húsinu s.s. vínveitingum, aðkeyptri vöru og 
þjónustu, eftirliti og samskiptum við utanaðkomandi veitingamenn 
auk eftirlits og umsjónar með eldhústækjum og búnaði Hljóma-
hallar. Um fullt starf er að ræða. Viðkomandi þarf að búa yfir 
framúrskarandi þjónustulund og vera mjög sveigjanlegur varðandi 
vinnutíma þar sem viðburðir í Hljómahöll geta verið jafnt á daginn 
sem og um kvöld og helgar.
 
Verksvið

• Umsjón og eftirlit með allri veitingaþjónustu í húsinu við hin 
ýmsu tækifæri og á öðrum viðburðum hjá Reykjanesbæ sé þess 
óskað

• Umsjón og eftirlit með eldhústækjum, borðbúnaði og öðrum 
tengdum búnaði

• Viðvera og þjónusta þegar boðið er upp á veitingar í húsinu 
• Umsjón með salaleigu 
• Verkefnastjórn, samskipti, ráðgjöf og aðstoð við leigutaka við 

undirbúning viðburða 
• Samskipti við veitingamenn sem koma í húsið og starfsfólk 

þeirra 
• Ráðningar, mönnun og stjórnun þjónustufólks 
• Uppröðun og undirbúningur sala og húsbúnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

 
Hæfniskröfur

• Menntun eða mikil reynsla sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi þjónustulund og mikil hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Almenn tölvukunnátta s.s. Word, Excel, tölvupóstur o.fl.
• Skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku og ensku kunnátta, talað og ritað

 
Umsækjandi þarf að náð amk. 25 ára aldri.
Umsóknarfrestur er til og með 1.febrúar n.k.
 
Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir Tómas Young (tomas@hljomaholl.is), 
framkvæmdastjóri Hljómahallar.
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Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Suðurlandsbraut	milli	Engjavegar	og		
Langholtsvegar.	Göngu-	og	hjólastígar,  
útboð nr. 14136.

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

     Ertu í ljósi?
    Starfar þú við viðburðalýsingu 

og hefur gert það í nokkur ár? 
 
    Kynningarfundur um raunfærnimat í
    viðburðalýsingu verður á Stórhöfða 27 
    miðvikudaginn 31. jan. 2018 kl. 17:00. 
  

“          Markmiðið með raunfærnimati
            er að meta færni og gefa út 
                staðfestingu á henni.
 

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá 
     Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins  

           www.rafnam.is - Raunfærnimat 
eða í  síma 580 5256 

              Almennt útboð

                             Bólstaðarhlíð 41. Endurnýjun þaks.

Stjórn Bólstaðarhlíðar 41 kt. 670487-1219 óskar
eftir tilboðum í verkið endurnýjun á þaki sjö hæða
blokkar. Verkið nær til endurnýjunar á þakpappa
og þakjárni ásamt viðgerð á þakkanti.

         Helstu magntölur eru:
           Fallvarnir eru 95 m 
           Þakflötur er 500 m2
           Þakkantar eru 55 m

Upphaf framkvæmdartíma, mai 2018
Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 31.ágíst 2018

Útboðsgögn verða afhent rafrænt

Tilboð verða opnuð: 8.febrúar 2018

Áhugasamir sem óska eftir útboðsgögnum  sendi póst 
þess efnis á netfangið: kristinn@h45.is

Frekari upplýsingar veitir Baldurs Einarsson í síma: 
893 9903 eða baldureinars@simnet.is

ÚTBOÐ
Hagaland 2. áfangi 2018

Gatnagerð og veitur
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í verkið 
„Hagaland 2. áfangi 2018 – Gatnagerð og veitur“. Verkið 
felst í jarðvinnu vegna gatnagerðar, fráveitulagna og veitna 
ásamt lagnavinnu, malbikun og yfirborðsfrágangi.

Útboðsgögn verða afhent á usb-lykli á skrifstofu Fram-
kvæmda- og veitusviðs Árborgar við Austurveg 67 á Sel-
fossi, frá og með mánudeginum 22. janúar nk. kl. 13:00.

Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir kl. 11:00 föstudaginn 
9. febrúar 2018. Tilboð verða opnuð sama dag kl. 11:00, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Verklok eru 15. september 2018.

Helstu magntölur eru:
• Gröftur á lausu efni 15.700 m³
• Fleygun  1.640 m³
• Neðra burðarlag  1.760 m²
• Fráveitulagnir  2.000 m
• Vatnsveitulagnir  5.850 m
• Stofnskurðir veitna    290 m
• Malbikun  4.525 m²

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar

22. janúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011-2030:
Tillaga að breytingu – vatnsgeymir í austurhlíðum 
Úlfarsfells sunnan Skarhólabrautar 

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar auglýsir hér með tillögu að breytingu 
á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 samkvæmt 1. mgr. 36. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  
Mosfellsbær áformar að reisa nýjan vatnsgeymi í austurhlíðum 
Úlfarsfells suður af Skarhólabraut. Geymirinn mun þjónusta 
fyrirhugaða byggð í Lágafelli en einnig auka þrýsting í Mýrum og 
Krikum en það hefur lágur þrýstingur valdið vissum 
vandamálum. Breytingin felst í því að skilgreind er iðnaðarlóð (I) 
á fyrrgreindu svæði sem í gildandi aðalskipulagi er skilgreint 
sem „Óbyggð svæði Ó/ÓB“.
Breytingartillagan verður til sýnis í þjónustuveri 
Mosfellsbæjar Þverholti 2, frá 22. janúar 2017 til og með 5. 
mars 2018 og hjá Skipulagsstofnun Borgartúni 7b í Reykjavík. 
Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Mosfellsbæjar á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til 5. 
mars 2018. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda 
þær til skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 
Mosfellsbæ, eða í tölvupósti til undirritaðs. 

STYRKIR ÚR 
HÚSVERNDARSJÓÐI 
REYKJAVÍKURBORGAR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og 
endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem 
hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða 
menningarsögulegum ástæðum. 

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í 
umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmynd af húsinu eins og það er nú og  
 eldri ljósmynd ef hún er til. 

 

Frekari upplýsingar eru veittar í Húsverndarstofu 
í Árbæjarsafni sem opin er á miðvikudögum frá 
kl. 15-17 og í síma 411 6333 á sama tíma. 

 

Umsóknir eru eingöngu mótteknar á þar til 
gerðu eyðublaði sem er að finna á rafrænni 
Reykjavík; http://rafraen.reykjavik.is. 

 

Opnað verður fyrir aðgengi að umsóknum þann 
20. janúar 2017, kl. 13:00, og lokað verður 20. 
febrúar 2017, kl. 23:59.

 

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað 
verður 2018 og verða ekki nýttir á árinu falla 
niður.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Efling-stéttarfélag

auglýsir 

framboðsfrest
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest 
vegna kosningar hluta stjórnar félagsins fyrir kjörtíma-
bilið 2018-2020. Kosið er listakosningu.

Tillögur skulu vera um 8 stjórnarmenn til tveggja ára 
samkvæmt 10. gr. laga félagsins. Um er að ræða for-
mann og gjaldkera auk sex meðstjórnenda en auk þess 
tvo skoðunarmenn reikninga og einn varamann þeirra. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur  
frammi á skrifstofu félagsins frá og með mánu-
deginum 22. janúar 2018. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir  
kl. 16.00 mánudaginn 29.janúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Kynning á verkefnislýsingum:

Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar  
verkefnislýsingu skv. 30.gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Landbúnaðarsvæði við Hrísbrú í Mosfellsdal:
Breytingin felst í að 10.6 ha. spildu úr landbúnaðarsvæði 
(205-L) er breytt í afþreyingar- og ferðamannasvæði 
(243-AF). Við það breytast einnig yfirlitstöflur 
landbúnaðarsvæða í kafla 4.14 og afþreyingar- og 
ferðamannasvæða í greinargerð aðalskipulags. 
Á svæðinu er fyrirhugað að reisa höfðingjasetur með 
skírskotun til íslenskrar miðaldamenningar. 

Í verkefnalýsingu kemur lögum samkvæmt fram hvaða 
áherslur sveitarstjórn hefur við skipulagsgerðina og 
upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og 
fyrirhugað skipulagsferli, s.s. um kynningu og samráð 
gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Þeir sem viðja 
kynna sér málið nánar vinsamlegast hafið samband við 
skipulagsfulltrúa. 

Verkefnalýsing liggur frammi í þjónustuveri Mosfellsbæjar    
á 2. Hæð verholts 2, 270 Mosfellsbæ og á heimasíðu bæjarins 
á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna má skila 
til þjónustuversins eða til undirritaðs og er æskilegt að þær 
berist fyrir miðjan miðjan febrúar 2018. 

20. janúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

olafurm@mos.is 

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

Vatnsendi. Milli vatns og vegar.  
Vatnsendablettir 730-739. Breytt deiliskipulag. 

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að 
breyttu deiliskipulagi fyrir lóðirnar að Vatnsendabletti 730-739. 
Skipulagssvæðið sem er um 1.5 ha að stærð afmarkast af lóðarmörkum Vatnsendabletts 1 (Elliðahvamms) til suðurs, 
Elliðahvammsvegi til vesturs, Vatnsendabletts 3 og Gilsbakka til austurs og Vatnsendabletts 5 til norðurs.
Í breytingunni felst fjölgun íbúða og lóða og tilfærsla á byggingarreitum. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi er gert ráð 
fyrir einni íbúð á þeim 10 lóðum sem liggja innan skipulagssvæðisins en breytingartillagan gerir ráð fyrir 7 parhúsum, 
fjórbýlishúsi og fjölbýlishúsi með 5 íbúðum, alls 23 íbúðir. Á skipulagssvæðinu er skúr sem ráðgert er að fjarlægja. 
Skilmálar nýbygginga breytast á þann veg að hámarks grunnflötur hverrar íbúðar í parhúsi má að hámarki vera 154 
m2 og heildar byggingarmagn 308 m2. Hámarksbyggingarmagn fjórbýlishúss er 620 m2 og fjölbýlishússins 750 m2. 
Hámarksvegghæð frá aðkomuhæð er 6.8 m og hámarksþakhæð 7.5 m. Þakform er frjálst. Aðkomuvegur að Gilsbakka 
og lóðir flytjast 5 metra til suðurs til að gefa gott pláss fyrir reið- og gönguleið sunnan manar við lóðina Vatnsendab-
lett nr. 5. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á lóðunum að Vatnsendabletti 3 og 6 og að Gilsbakka.
Að öðru leiti er vísað í gildandi deiliskipulag fyrir Vatnsenda, svæðið milli vatns og vegar, samþykkt í bæjarstjórn 8. 
maí 2001 og birt í B- deild Stjórnartíðinda 27. júní 2001.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum. Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggin-
gardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á 
netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 12. mars 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi.

Akrakór 5. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu  
deiliskipulagi við Akrakór 5. Í breytingunni felst að í stað einbýlishúss verði byggt parhús á  
lóðinni, byggingarmagn er aukið úr 400 m2 í 544 m2, heimilaðar verði útbyggingar á efri hæð út 
fyrir byggingarreit 2,5 x 7,5 á hvorri hlið, hámarkshæð verði 6,6 m í stað 6,3 miðað við aðkomuhæð. 
Heimilaðar verði svalir á suðurhlið hússins 1,7 m út fyrir byggingarreit. Uppdrættir í mkv. 1:100 og 
1:250 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 18. desember 2017.

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 
16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Einnig má sjá tillögurnar á 
heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og 
byggingardeild Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi 
síðar en kl. 15:00 mánudaginn 12. mars 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Ný og fersk störf
á hverjum degi
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Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2018

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endur- 
menntunar sjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna 
skólaárið 2018-2019. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn 
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands 
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, 
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, 
félög, fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunar- 
verkefnum verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 
2018-2019. Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra 
tímamarka fellur styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár 
verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslus-
viðum:

•	 bekkjarbragur
•	 lærdómssamfélagið
•	 foreldrasamvinna

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir 
á öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti 
viðbótargögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í 
umsókninni. 

Í umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, skipulag 
og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, áætlaðan fjölda 
þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann og annað það sem máli 
kann að skipta við mat á umsókn. Einnig skal tilgreina áætlaðan 
kostnað. Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að 
endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð 
á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Styrkir eru 
eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara. Annar  
kostnaður er ekki greiddur. 

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk verður gerður 
sérstakur samningur um hvert endurmenntunarverkefni.

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	21.	febrúar	2018.	

Stefnt er að því að svarbréf berist umsækjendum fyrir apríllok 
2018.

Reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla er að finna á  
heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is 
og eru umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla 
veitir Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti á 
klara.e.finnbogadottir@samband.is. 

Styrkir til verkefna í þágu barna árið 2018
Barnavinafélagið Sumargjöf auglýsir hér með til umsóknar styrki 

á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna.

Vakin er athygli á að umsækjendum er gert að fylla út 
umsókn á sérstöku eyðublaði sem vistað er á vef félagsins 
og senda það síðan í viðhengi á tölvupóstfang Sumargjafar 

sumargjof@simnet.is að lokinni útfyllingu.
Nánari upplýsingar er að finna á vef félagsins sumargjof.is

Stjórn Sumargjafar áskilur sér rétt til að óska eftir nánari
upplýsingum um verkefnin og leita umsagnar fagaðila.

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 2018

Reykjavík 18. janúar 2018 
Barnavinafélagið Sumargjöf

THE SCANDINAVIA-JAPAN  
SASAKAWA FOUNDATION

AUGLÝSING UM STYRKI

Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation veitir á 
árinu 2018 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands og Japans. 
Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða í tengslum við 
japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir, námsstyrkir og 
styrkir til skammtímadvalar í Japan. 

Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á heimasíðu 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, www.sjsf.se

Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation, veitir ritari Íslandsdeildar, Björg Jóhannesdóttir, 
allar frekari upplýsingar, bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2018.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

ÍBÚÐIR TIL LEIGU:   
LAUGAVEGUR 59, KJÖRGARÐUR.

OPIÐ HÚS

Dan V.S. Wiium  - hdl., og löggiltur fasteignasali

Til leigu 9 íbúðir á 3. 4. og 5. hæð í lyftuhúsi. Íbúðirnar eru allar nýjar og afhendast fullfrágengnar með öllum tækjum í eldhúsi, 
einnig þvottavél og þurkara. Allur frágangur er vandaður. Mikið útsýni úr flestum íbúðum.
 
Svalir á 3. og 4. hæðinni eru innbyggðar með svalalokun. Stórar þaksvalir eru á 5. hæðinni og eru heitir pottar á svölum stærri 
íbúðanna. Bílastæði í bílageymsluhúsi Reykjavíkurborgar fylgir hverri íbúð.
 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja, stærðir frá 78 fm. til 138 fm. 

Íbúðirnar verða sýndar laugardaginn 20. janúar milli kl. 14 og 15.  

Uppl gefur: Dan V S Wiium hdl. og lögg. fasteignasali  S. 896-4013

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Mjög fallegt og þó nokkuð  
endurnýjað 143,7 fm. einbýlis- 
hús á tveimur hæðum á  
þessum  eftirsótta stað í 
gamla bænum í Hafnarfirði.  
Fjögur herbergi. Samliggjandi 
stofur með gluggum í þrjár 
áttir. Eldhús er nýlega uppgert. 
Járn á húsi og þaki er nýlegt 
og var málað árið 2012.
Húsið stendur á 309 fermetra leigulóð með tveimur veröndum, sér 
bílastæðum og matjurtagarði.  Fyrir liggja samþykktar teikningar að 
stækkun eignarinnar með því að byggja skála við stofur. 

Verð 59,0 millj. 

Eignin verður til sýnis i dag, laugardag frá kl. 13.00 – 13.30    

OPIÐ 

HÚS

Nönnustígur 2 – Hafnarfirði.

Ómar Guðmundsson
löggiltur fasteignasali

696-3559
omar@fasteignasalan.is

194,4 fermetrar - 39,5 fm bílskúr.
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi.
Góðar stofur - sólskáli með arni.
Gott viðhald undanfarin ár.
Stutt í grunnskóla og þjónustu.
Örstutt í útivistarperlur Elliðaárdals.

VERÐ 75 mkr.
OPIÐ HÚS 22. JANÚAR, 17:30 - 18:00
Vorsabær 3, einbýli í hjarta Árbæjar.

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR  35 L AU G A R DAG U R   2 0 .  ja n úa r  2 0 1 8



BÚÐARFLÖT - 225 GARÐABÆR /ÁLFTANES
EINSTÖK HÚS VIÐ SJÁVARSÍÐUNA 

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 20. JANÚAR KL. 14:00 - 15:00 

Búðarflöt 2
Stærð: 193,9 fm
Verð: 102,5

Fullbúin hús með fjórum 
svefnherbergjum og tveimur 
baðherbergjum

Búðarflöt 4
Stærð: 185,6 fm
Verð: 98,5

Búðarflöt 6
Stærð: 179,6 
Verð: 95,5

www.domusnova.is - sími 527 1717

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

 
Auglýst verð á búseturéttum
miðast við staðgreiðslu. 
Í boði er allt að 50% fjármögnun á 
búseturéttinum frá Landsbankanum
byggt á lánareglum bankans. 

 
• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar frá GKS
• Fyrirmyndaraðgengi og hljóðvist
• Stæði í bílgeymslu með tengi 
   fyrir rafmagnsbíla

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGURINNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI 50% FJÁRMÖGNUN VANDAÐUR FRÁGANGUR

UPPLÝSINGAR:     WWW.BUSETI.IS   ·   BUSETI@BUSETI.IS   ·   SÍMI: 556 1000

ferm. ferm.ferm. ferm.

herb. herb.herb. herb.

íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr. íbúð nr.

Búseturéttur:                            7.400.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        185.638 kr.

Búseturéttur:                         10.800.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        263.010 kr.

Búseturéttur:                          12.100.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        292.262 kr.

Búseturéttur:                         15.900.000  kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        388.256 kr.

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending sumarið 2018 

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK ÞVERHOLT 17  ·  105 RVKEINHOLT 6  ·  ÞAKÍBÚÐ ·  105 RVK EINHOLT 6  ·  105 RVK 

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G65,0  107,8 97,4 192,5 

2ja 4ra3ja 6

204 301504 103

NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

OPIÐ HÚS
Í sýningaríbúð í Einholti 8. 

Mán. 22. jan. og  
fim. 25. jan. kl. 17-18Til sölu vandaðar íbúðir við Þverholt og Einholt.   

Fyrir nýja sem eldri félagsmenn óháð félagsnúmeri.



Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAGlæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

Opið hús að Holtsvegi 8-12
laugardaginn 20. jan. kl. 16.00-16.30

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólfum er 
innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
laugardaginn 20. jan. kl. 15.00-15.30

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Nánari upplýsingar um 
íbúðirnar: www.holtsvegur.is

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið í suðurhlíðum 
Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í 
suður- og vesturhlíðum Helgafells.  Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, 
í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjöl- býlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins. 

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum grunnskóla og 
tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð 
verður á svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Til sölu fullbúnar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í nútíma�ölbýli í Mosfellsbæ

Opið hús að Vefarastræti 32-38
laugardaginn 20. jan. kl. 14.00-14.30

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

Senter



Landmark leiðir þig heim!Sími 512 4900 • landmark.isHlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

DALAKUR 4 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 21.JAN KL.14:00-14:30
• Vel skipulagt 261 fm einbýli á einni hæð 
• Mikil lofthæð í húsi og björt rými
• Fjögur svefnherbergi / tvö baðherbergi / stofa og borðstofa
• Harðviðarverönd til suðurs með steyptum stoðveggjum  
• Gólfsíðir gluggar eru í stórum hluta hússins
• LAUST VIÐ KAUPSAMNING

                                                                                  Þórarinn s. 7700.309

LAnGHoLtsveGUR180, ReyKjAvíK

Opið hús Sunnudaginn 21. jan milli kl 15:30 og 16:30 

Björt og falleg 82 fm 3ja herb íbúð á jarðhæð í litlu 3ja íbúða 
fjölbýli. Sérinngangur og fallegur garður, skjólgóður og gróinn.

Verð 41,9 millj. 

sÖLKUGAtA 2 & 4, 270 Mos.

BÓKIÐ SKOÐUN
• Tvö Parhús á einni hæð 202 & 204 fm 
• Mikil lofthæð og stórir gluggar í alrými. 
• Þrjú rúmgóð svefnherbergi / tvö baðherb.
• Opin stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
• Innbyggður bílskúr 37 fm.
• Fullbúin með grófjafnaðri lóð og án gólfefna
• AFHENT Í JÚNÍ / JÚLÍ 2018  
• V.  77,9 millj.                                                           Sveinn s. 6900.820

sKeLjAtAnGi 19, MosfeLLsBÆ 

Opið hús laugardaginn 20. jan milli kl 15:00 og 15:30 

Björt og fallega 94,2  fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi og afgirtum sérafnotarétti / garði. Þrjú svefnherber-
gi, stofa / eldhús, baðherbergi og þvottahús. Geymsla með hita.

Verð 42,5 millj.  

eiÐisMÝRi – 170 seLtj.

BÓKIÐ SKOÐUN
• Raðhús á 2.hæðum alls 202 fm
• Fjögur svefnherbergi / tvö baðherb.
• Rúmgóðar stofur
• Innb.bílskúr / herbergi
• Fjölskylduvæn eign / stutt í allt
• FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• FRÁBÆR STAÐSETTNING
• V. 84.9 millj.                                                           Sveinn s. 6900.820.

BLiKAnes 10, ARnARnesi GARÐABÆ

Opið hús sunnudaginn 21. jan milli kl 14:00 og 14:30 

Vel staðsett 259,1 fm og mikið endurbætt að utan, tvær stórar 
stofur, fjögur til fimm svefnherbergi, þrjú baðherbergi og 
rúmgóður bílskúr.

Verð 99,9 millj.  

 

• Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað.
• Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða.
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í apríl / júlí 2018
• Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
• Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum.
• Húseignir eru klæddar að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi.
• Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ.

verð kr. 33.5 – 49.9. millj.
Byggingaraðili nÝ-HÚs byggingarverktakar

GeRPLUstRÆti 2-4, 
270 MosfeLLsBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

14
seLDAR

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen 
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 
thorey@landmark.is 
sími 663 2300 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 
andri@landmark.is 
sími 690 3111 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fast.  
kol@landmark.is  
sími 512 4900 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast.  
nadia@landmark.is 
sími 692 5002 

Benedikt Ólafsson  
Í námi til lögg. /eigandi 
bo@landmark.is  
sími 661 7788 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast.  
inga@landmark.is  
sími 897 6717 

Eggert Maríuson  
Í námi til löggildingar 
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Í námi til löggildingar 
johanna@landmark.is 
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 
landmark@landmark.is 
sími 512 4900 

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Skrifstofa/ í námi til lögg. 
gudrun@landmark.is 
sími 512 4900 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  
asdis@landmark.is  
sími 895 7784 

Sveinn s. 6900.820 & Þórarinn s. 7700.309

Nánari uppl. veitir Þórey í síma 663 2300  Nánari uppl. veitir Þórey í síma 663 2300  Nánari uppl. veitir Þórey í síma 663 2300  
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Gott skipulag – Bílskúr

Grandavegur

53.900.000

107 Reykjavík
Íbúð 4 herb. 130 fm  Laus strax

Brandur fasteignasali 897 1401

Gott útisvæði

Skeiðarás 3

56.900.000

210 Garðabæ
Atvinnuhúsnæði 275 fm Laust strax

Brandur fasteignasali 897 1401

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Böðvar fasteignasali 660 47777

3 herb. 128,6 fm Glæsilegt útsýni

Vatnsstígur 20-22

89.500.000

101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús þri. 23. jan. kl. 17:30-18:00

 Er til sjávar úr íbúðin og miðbærin í göngufæri

Böðvar fasteignasali 660 47777

2 herb. 63,7 fm Góð staðsetning

Víðimelur 35

34.500.000

107 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús mán. 22. jan. kl. 17:30-18:00

Húsið mikið endurnýjað

Gengið beint inn af götu

Grensásvegur 5-7

Verðtilboð

108 Reykjavík
Veitingahúsnæði 440.8 fm 2 salir, snyrtingar, 2 barir, eldhús

Veitingahúsnæði/sportbar

Vilborg fasteignasali  853 7030

Íbúð og bílskúr

NJÁLSGATA 15a

54.900.000

101 Reykjavík
Hæð og bílskúr 2 herb. 115,5fm Glæsileg eign 

Héðinn fasteignasali 848 4806

Opið hús sun. 21. jan. kl. 13:00-13:30 Opið hús þrið. 23. jan.  17.00-17.30

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Opið hús sun. 21. jan. kl 14:00-14:45 

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

1 herb. 42 fm Nýstandsett

Grensásvegur 12a

26.900.000

105 Reykjavík
Stúdíóíbúð

Sýnd samkvæmt samkomulagi

NÝBYGGING   |   FRAKKASTÍGUR 8/HVERFISGATA 58-60 - 101 RVK Opið hús laugardag 20 jan. 14.00-15.00
Gengið inn í bílageymslu á Hverfisgötu 58-60

NÝBYGGING   |   JAÐARLEITI 2–6 - 103 RVK Sölu kynning á skrifstofu Síðumúla 23 
mánudag 22 jan 16.00-17.00

NÝBYGGING   |   KÓPAVOGSBRÚN 2-4 - 200 KÓP

FRAKKA-
STÍUGUR

JAÐARLEITI 

Húsið er staðsett á góðum stað í vesturbæ Kópavogs, rétt fyrir 
neðan sundlaugina. Frá húsinu er falleg útsýni og stutt í göngu-
leiðir og alla helstu þjónustu. 

Til afhendingar fullbúið í mars 2018.         

Böðvar fasteignasali 660 47777

• Hágæða átta íbúða fjölbýlishús.

• Stærðir frá 170 til 200 m2

• Auka íbúðarými á jarðhæð með sér inngang og salerni

• Sór bílastæði í bílkjallara

Bjart og fallegt einbýlishús með aukaíbúð

Þóra fasteignasali

Nýlendugata 21a

74.900.000

101 Reykjavík
Einbýlishús

 777 2882

3 herb. 163 fm Eignarlóð í hjarta Vesturb.

Opið hús mán. 20. jan. kl. 17.30-18.00

3 herb. 88,8 fm Afhending fljótlega.

Silfurteigur 6

36.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

2 herb. 60,7 fm Góð tveggja herbergja

Blönduhlíð 2 - íb. 101

31.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030Vel skipulögð íbúð með sér afnotareyt

Þóra fasteignasali

Eyrarholt 2

31.500.000

220 Hafnarfirði
Íbúð

 777 2882

2 herb. 69 fm Laus við kaupsamning!

Opið hús þri. 21. jan. kl 17.30-18.00 Opið hús mán. 22. jan. kl. 17.00-17.30

KÓPAVOGS-
BRÚN

Sölu kynning á skrifstofu Síðumúla 23 
mánudag 22 jan 16.00-17.00

Opið hús lau. 20. jan. kl. 15.00-15.30



Gott skipulag – Bílskúr

Grandavegur

53.900.000

107 Reykjavík
Íbúð 4 herb. 130 fm  Laus strax

Brandur fasteignasali 897 1401

Gott útisvæði

Skeiðarás 3

56.900.000

210 Garðabæ
Atvinnuhúsnæði 275 fm Laust strax

Brandur fasteignasali 897 1401

519 5500
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Böðvar fasteignasali 660 47777

3 herb. 128,6 fm Glæsilegt útsýni

Vatnsstígur 20-22

89.500.000

101 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús þri. 23. jan. kl. 17:30-18:00

 Er til sjávar úr íbúðin og miðbærin í göngufæri

Böðvar fasteignasali 660 47777

2 herb. 63,7 fm Góð staðsetning

Víðimelur 35

34.500.000

107 Reykjavík
Íbúð á 1. hæð

Opið hús mán. 22. jan. kl. 17:30-18:00

Húsið mikið endurnýjað

Gengið beint inn af götu

Grensásvegur 5-7

Verðtilboð

108 Reykjavík
Veitingahúsnæði 440.8 fm 2 salir, snyrtingar, 2 barir, eldhús

Veitingahúsnæði/sportbar

Vilborg fasteignasali  853 7030

Íbúð og bílskúr

NJÁLSGATA 15a

54.900.000

101 Reykjavík
Hæð og bílskúr 2 herb. 115,5fm Glæsileg eign 

Héðinn fasteignasali 848 4806

Opið hús sun. 21. jan. kl. 13:00-13:30 Opið hús þrið. 23. jan.  17.00-17.30

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

6 herb. 187,2 fm Suðurgarður

Bollagarðar 81

97.500.000

170 Seltjarnarnes
Einbýlishús

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum

Opið hús sun. 21. jan. kl 14:00-14:45 

Sigurður Fannar fasteignasali 897-5930

1 herb. 42 fm Nýstandsett

Grensásvegur 12a

26.900.000

105 Reykjavík
Stúdíóíbúð

Sýnd samkvæmt samkomulagi
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neðan sundlaugina. Frá húsinu er falleg útsýni og stutt í göngu-
leiðir og alla helstu þjónustu. 

Til afhendingar fullbúið í mars 2018.         

Böðvar fasteignasali 660 47777

• Hágæða átta íbúða fjölbýlishús.

• Stærðir frá 170 til 200 m2

• Auka íbúðarými á jarðhæð með sér inngang og salerni

• Sór bílastæði í bílkjallara

Bjart og fallegt einbýlishús með aukaíbúð

Þóra fasteignasali

Nýlendugata 21a

74.900.000

101 Reykjavík
Einbýlishús

 777 2882

3 herb. 163 fm Eignarlóð í hjarta Vesturb.

Opið hús mán. 20. jan. kl. 17.30-18.00

3 herb. 88,8 fm Afhending fljótlega.

Silfurteigur 6

36.900.000

105 Reykjavík
Íbúð 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030

2 herb. 60,7 fm Góð tveggja herbergja

Blönduhlíð 2 - íb. 101

31.900.000

105 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030Vel skipulögð íbúð með sér afnotareyt

Þóra fasteignasali

Eyrarholt 2

31.500.000

220 Hafnarfirði
Íbúð

 777 2882

2 herb. 69 fm Laus við kaupsamning!

Opið hús þri. 21. jan. kl 17.30-18.00 Opið hús mán. 22. jan. kl. 17.00-17.30

KÓPAVOGS-
BRÚN

Sölu kynning á skrifstofu Síðumúla 23 
mánudag 22 jan 16.00-17.00

Opið hús lau. 20. jan. kl. 15.00-15.30
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Sala fasteigna frá
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SUNNUSALURINN 
HÓTEL SÖGU

Til leigu

Sunnusalurinn á Hótel Sögu er til leigu. Stærð er um 289 fm. 
Salurinn er á götuhæð í suðurenda hótelsins. Sér inngangur. 
Salurinn gæti hentað vel fyrir verslun (verslanir) og skrifstofur. 

Sverrir Kristinsson 
löggiltur fasteignasali 
sverrir@eignamidlun.is

Hilmar Hafsteinsson 
löggiltur fasteignasali og löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is

ÞEIR SEM HAFA ÁHUGA SENDIÐ TÖLVUPÓST TIL

Þverbrekka 8, Kópavogi
Opin hús um helgina.

Byggingarlóðir 
á besta stað í Hveragerði.

  S í ð a n  1 9 9 5   S í ð a n  1 9 9 5
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Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lögg. fast s. 693-3356 kynna til sölu nýjar íbúðir í glæsilegu húsi 
við Þverbrekku 8 í Kópavogi.   Íbúðirnar eru allar í kringum 70 fm og eru allar mjög glæsilegar og skemmti-
lega hannaðar.  Sérinngangur er af svalargangi í hverja íbúð, komið er inn í flísalagt anddyri með góðum 
skáp.  Rúmgott svefnherbergi.  Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, gleri fyrir sturtu, og fallegri 
innréttingu þar sem lagt er fyrir þvottarvél og þurrkara.  Eldhús með fallegri L-laga innréttingu og opið inní 
stofuna, úr stofu er útgengi út á svalir á efri hæð og sérafnotaflöt á neðri hæð.  

 Verð á íbúðum án bílageymslu 38,4 millj. en með bílageymslu 40,9 millj. 

Heiðar Friðjónsson verður á staðnum á laugardag 
á milli 14:30 og 15:00, á sunnudag á milli 15:00 og 15:30, 
á mánudag á milli 17:00 og 17:30 og sýnir eignirnar.  
Allir velkomnir.

Til sölu á svokölluðum Grímsstaðareit á besta stað í Hveragerði alls 10 byggingarlóðir.  4 
einbýlishúsalóðir og 3 parhúsalóðir, þar sem teiknuð eru glæsileg hús frá ca 185 – 200 fm að 
stærð með bílskúrum.  Á einni parhúsalóðinni stendur í dag gott ca 130 fm einbýlishús sem 
gefur góðar leigutekjur.  Lóðirnar standa við Heiðmörk og Þórsmörk og fylgja þeim samþykktar 
byggingarnefndarteikningar og allar teikningar/lagnateikningar af húsum byggðum úr einingum 
frá Smellinn. Gatnagerðargjöld eru greidd.  Frátekið er framleiðslutími hjá Smellin í vor/sumar 
n.k.  ef vill.  Verð: 120 milljónir.  

Mikil og vaxandi eftirspurn er eftir fasteignum í Hveragerði 
og er hér um gott tækifæri að ræða fyrir byggingaraðila.  

OPIÐ 

HÚS

Nánari upplýsingar:

Heiðar Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:

Ingólfur Gissurarson
lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is



LANGIRIMI - GRAFARVOGI. Leiguheimili.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

69,9
milljónir 374,3  fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Sérinngangur

Velskipulagt 375 fm 
húsnæði með 12 
herbergja útleigu - 
starfsemi í fullum rekstri. 
Miklar tekjur. Tilvalið 
fyrir aðila í atvinnurekstri 
sem vantar húsnæði fyrir 
starfsfólk.

Miklar tekjur

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906
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Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Valhöll fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl.is

FITJAHRAUN 8 - EIGNALÓÐ - BÚSTAÐUR

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

9,9
milljónir 42,5 fm

Sumarhús 2ja herb

Verönd

Valhöll fasteignasala 
kynnir í einkasölu 
virkilega fallega og vel 
staðsetta 1.2 ha. Tvö 
hús eru á lóðinni, annað 
27.5 fm. hús og minna 
hús sem er um 15 fm.

Miklir mögul.

ÞÓRÐARGATA 16, 310 BORGARNESI

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,8
milljónir 180 fm

Raðhús 5-7 herb.

Bílskúr 

Mikið endurnýjað 
fjölskylduvænt 180 fm 
raðhús á frábærum stað 
í Borgarnesi. 4- herbergi 
fallegt eldhús, bað og 
stofur. Á neðri hæð eru 
rúmgott herbergi, bílskúr 
og þvottahús.

Glæsilegt útsýni

NÖNNUFELL 3 - GLÆSILEG ÚTSÝNISÍBÚÐ.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

32,5
milljónir 84,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Útsýni

Glæsileg algerl.endurnýjuð 
3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð í álklæddu fjölbýli 
út við Víðidalinn. Nýl.
eldhús,bað,gólfefni, hurðir, 
yfirbyggðar svalir og fl. 
Eign í sérflokki

GUNNARSBRAUT 38. Hæð í Norðurmýri.Opið hús

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

37,5
milljónir 80,8 fm

Hæð 3ja herb

Laus strax

Velskipulögð 3ja herb.  
hæð í þríbýli á góðum  
stað. 2 saml. skiptan-
legar stofur, 1 sv.herb. 
Suðaustur svalir. 
Laus fljótt. Opið hús 
sunnudaginn 21.janúar 
kl. 16.00 - 16.30

HÁTÚN 8 - ÚTSÝNISÍBÚÐ - EFSTA HÆÐ

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

36,5
milljónir 73,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sólarsvalir

Valhöll fasteignasala 
kynnir glæsilega 2-3 
herb. útsýnisíbúð á 9. 
hæð - Eigin er skráð  
73,2 m2. að m.t. 
geymslu. Gott verð og 
góð staðsetning !

Glæsilegt útsýni

BAKKAHJALLI 8 - OPIÐ HÚS !

86,4
milljónir 240,9 fm

Parhús Sérbýli

Útsýni

OPIÐ HÚS - fimmtud. 
25. jan. 18:00 - 18:30. 
Nýkomin í sölu falleg 
og vel skipulagt parhús. 
Mjög góð staðsetning 
neðst í botlangagötu 
(beint inn) með 
innbyggðum bílskúr.

HAGAMELUR 41 - VESTURBÆR

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

44,9
milljónir 90 fm

Íbúð 4ra herb

Útleigu herb.

Rúmgóð og vel staðsett 
4ra herb. íbúð með 
glæsilegu útsýni (3ja 
herbergja íbúð á fjórðu 
hæð auk herbergis í risi 
sem er tilvalið til útleigu.
Sýningu eignarinnar 
annast: Anna F Gunnarsd

HJALLAVEGUR 16 - 104 RVK - OPIÐ HÚS !

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

55,4
milljónir 131,8 fm

Parhús Sérbýli

Sérinngangur

OPIÐ HÚS MÁNUDAG  
22. jan. kl. 12.15–12.45. 
Vel staðs. parhús 
þarfnast endurbóta 
og viðhalds-  Eignin 
er skráð 131,8 fm þ.e. 
114,9 fm hæð og  
16,9 fm ris. Laus strax.

FELLSMÚLI 13, 4RA HERB. 117 FM, OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

44,9
milljónir 116,9 fm

Fjölbýli 4ra herb

2 Svalir

Opið hús að Fellsmúla 13, 
sunnudaginn 21. janúar 
frá kl. 16.00 til 16.30, 
þar er til sýnis falleg 4ra 
herb. mikið endurnýjuð 
íbúð á 1- hæð við 
Fellsmúla 13 í Rvk.

GVENDARGEISLI 48, 3ja herb. 122 fm -Opið hús

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

47,9
milljónir 116,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Opið hús að Gvendar-
geisla 48, 1- hæð, 
mánudaginn 22.janúar 
frá kl. 18.00 til 18.30 
þar er til sýnis falleg 3ja 
herb. íbúð á jarðhæð 
með sérinngangur og 
stæði í bílag.og sér palli.

HRAUNBÆR 90, 2JA HERB. 2- HÆÐ, OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

28,9
milljónir 55 fm

Fjölbýli 2ja herb

Laus strax

Opið hús að Hraunbæ 90 
2- hæð til hægri, 
sunnudaginn 21. janúar 
frá kl 17.00 til 17.30.  
Þar er til sýnis falleg 2ja 
herb. íbúð sem er vel 
skipulögð og með nýrri 
eldhúsinnrétting.

ÖGURÁS 5, GLÆSILEG 3JA MEÐ SÉRINNGANG

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

46,9
milljónir 94,3 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

Höfum tekið í einkasölu 
glæsilega 3ja herb. 
íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi við Ögurás 
í Garðabæ. Rúmgott 
eldhús og stofa, geymsla 
og þvottarhús innan 
íbúðar, sér verönd.

LAUS STRAX 

REYRENGI 4 - Grafarvogi.Góð endaíbúð.Opið hús

40,9
milljónir 103,6 fm

Fjölbýli 4ra herb

Laus strax

Opið hús mánudaginn  
22. jan. kl. 17.00 -17.30.
Valhöll fasteignasala 
kynnir rúmgóða 4ra herb. 
endaíbúð á efstu hæð t.v. 
Eignin er skráð103.6 fm.
Sérinngangur + opið 
bílskýli. Góð staðsetn.

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

TORFUFELL 31. Glæsileg endurnýjuð íbúð.

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is

31,9
milljónir ca.80 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sólarsvalir

Mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja íbúð á efstu 
hæð með yfirbyggðum 
svölum. Þvottaaðstaða 
í íbúð. s.t.allt nýtt í íb. 
Opið hús  
miðvikudag 24.janúar  
kl. 18.00 - 18.30

LAUS STRAX 

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd. 
Lögg. fasteignasali
Sími: 892-8778
anna@valholl.is



Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
23. JANÚAR KL. 17:00 – 17:30
Falleg 142,6 fm. íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og tvennum 
veröndum. Sér stæði fylgir 
íbúðinni í lokuðu bílskýli með 
heitu og köldu vatni, alls 27 
fm. Eignin er staðsett innst í 
botnlanga í friðsælu hverfi.
Verð: 56,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 
24. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00 
Virkilega góð 71,2 fm. 2ja  
herbergja íbúð með sér  
inngangi í litlu fjölbýli.  
Eignin er rúmgóð, opin og björt 
með hellulögðum palli er snýr 
til suðurs.  
Verð: 35,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Neðstaleiti 13a – 103 Reykjavík Suðurhólar 35A – 111 Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG  
LAUGARDAGINN 20. JANÚAR 
KL. 13:30 – 14:00, ÍBÚÐ 306
Björt og falleg 3ja herb. íbúð á 
þriðju hæð í lyftuhúsi.  
Eignin er alls 78,9 fm. þar af er 
sérgeymsla 6 fm. Sérbílastæði 
í bílakjallara. Virkilega vel stað-
sett eign með tilliti til útivistar, 
afþreyingar og þjónustu. 
Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
21. JANÚAR KL. 14:30 – 15:00
Björt og falleg 81,8 fm. 3ja 
herbergja íbúð á fjórðu hæð. 
Suðursvalir, tvær sérgeymslur 
í sameign. Snyrtileg sameign. 
Snjóbræðslukerfi í stétt. Góð 
eign miðsvæðis.
Verð: 38,7 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Þorrasalir 1-3 – 201 Kópavogur Stigahlíð 30 – 105 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

Sala fasteigna frá

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

NÝJAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur | Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem munu 
tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og 
Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.  

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Auk þess eru tvær stórar 
penthouse íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.

Afhending 
áætluð í 
febrúar 

2018

GENGIÐ INN UM 
BÍLAGEYMSLU 

HVERFIS-
GÖTUMEGIN

OPIÐ HÚS
Velkomin í

SUNNUDAGINN 
21. janúar

Kl. 14 – 15
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PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
ÚTSALA
RISA

40-70% 
AFSLÁTTUR

SÍÐUSTU 
DAGARNIR!



Pitsubotn úr blómkáli er mun 
hollari en hefðbundinn botn og 
bragðast alveg jafnvel, ef ekki betur. 
Hér er boðið upp á ljúffenga pitsu 
með blómkálsbotni, BBQ kjúklingi 
og fleira góðgæti.
Ein stór pitsa

Botninn:
1 miðlungsstór blómkálshaus, 
skorinn í litla bita
1 egg
½ bolli rifinn mozzarella ostur
¼ bolli rifinn parmesan ostur
1 tsk. oregano eða ítölsk krydd-
blanda
Salt og pipar eftir smekk

Álegg:
½ -1 bolli BBQ sósa
Pitsuostur
1-2 bollar steiktur kjúklingur
Maískorn eftir smekk
Hálfur sneiddur rauðlaukur
Rjómaostur, nokkrar skeiðar
Kóríander eftir smekk

Hitið ofn í 200°C. Rífið blómkálið 
með rifjárni eða setjið í blandara 
þannig að útkoman minni á grjón. 
Blandið blómkáli, mozzarella og 
parmesan osti, kryddi og eggi í 
skál ásamt salti og pipar. Hrærið 
vel saman. Fletjið út á bökunar-
pappír þannig að botninn sé um 1 
cm þykkur. Bakið í 15-20 mínútur 
og takið svo út. Smyrjið BBQ sósu 
á botninn og setjið pitsuost yfir. 
Dreifið kjúklingi yfir, maískorni 
og rauðlauk. Stráið að lokum smá 
pitsuosti yfir og litlum bitum af 
rjómaosti hér og þar. Bakið auka-
lega í 5-10 mínútur eða þar til 
pitsan lítur vel út. Stráið söxuðum 
kóríander yfir áður en pitsan er 
borin fram.

Blómkálspitsa 
með BBQ 
kjúklingi

Rafbílar eru mun þyngri en bensínbílar. 

Líkurnar á dauðaslysi eða alvar-
legu slysi í umferðinni eru um 40 
prósent lægri ef þú ekur á nýjan bíl 

miðað við tíu ára gamla bíl. En nýir bílar 
eru oftar þyngri og því hættulegri fyrir 
aðra vegfarendur. Þetta er að minnsta 
kosti reynsla Norðmanna og kemur 
fram á vefsíðunni forskning.no.

Öryggisþættir í nýjum bílum eru 
sífellt að aukast. Þar með ert þú sem 
eigandi nýs bíls í góðri vörn á meðan sá 
væri í stórhættu sem þú ækir á, hvort 

sem hann er á eldri bíl eða á reiðhjóli. 
Þetta á sérstaklega við um stóra og 
þyngri bíla eins og jeppa eða rafbíla en 
sala á þeim hefur aukist mikið í Noregi.

Litlir, gamlir bílar fara mjög illa ef þeir 
lenda í árekstri við stóra bíla eða raf-
bíla. Rafbílar eru góðir fyrir umhverfið 
en ekki fyrir þá sem eru í umferðinni. 
Rafbíll er nefnilega 10-25% þyngri en 
sambærilegur bensínbíll. Það eykur 
hættu þegar þeir lenda í árekstri við 
léttari bíla.

Nýir bílar öruggari fyrir bílstjóra

Sýning á myndskreytingum í 
íslenskum barnabókum verður 
opnuð í Borgarbókasafninu 
Gerðubergi á sunnudag. Verk á 
sýningunni eiga Áslaug Jónsdóttir, 
Bergrún Íris Sævarsdóttir, Brian 
Pilkington, Böðvar Leós, Ellisif 
Malmo Bjarnadóttir, Freydís Krist-
jánsdóttir, Halla Sólveig Þorgeirs-
dóttir, Högni Sigurþórsson, Íris 
Auður Jónsdóttir, Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir, Logi Jes Kristjáns-
son, Ragnheiður Gestsdóttir, Rán 
Flygenring og Sigrún Eldjárn.

Á sunnudag verður einnig 
opnuð sýning á úrvali myndasagna 
og myndskreytinga eftir Petr Kopl, 
einn þekktasta myndasöguhöfund 
Tékka. Hann hefur hlotið fjölda 
verðlauna fyrir útgáfur sínar á 
þekktum bókmenntaverkum, eins 
og Drakúla, Baskerville-hundinum 
og Sherlock Holmes.

Sýningarnar opna klukkan 14 á 
sunnudag og standa til 4. mars.

Börn og Drakúla

Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16

Fallegur fatnaður í stærðum 42-58
sjáðu úrvalið í netverslun www.curvy.is 
eða komdu í verslun Curvy að Fákafeni 9

SÍÐUSTU DAGAR 
ÚTSÖLUNNAR

50-70% AFSLÁTTUR
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Bílar 
Farartæki

TOYOTA LAND CRUISER 120 LX 35” 
nýskr. 03/2005, ekinn 202 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Bíll í topplagi! Verð 
2.890.000 kr. Raðnr. 257165 á BILO.
is - Opið kl. 12-15:00 í dag

LAND ROVER DISCOVERY Árgerð 
1998, ekinn aðeins 154 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. TILBOÐSVERÐ 
499.000 kr. Raðnr. 257360 á BILO.
is - Opið kl. 12-15:00 í dag

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Nissan Note Disel Árgerð 8/2008 
Ekinn 184 Þkm Dísel 1.5 5 gíra 1. 
Eigandi frá upphafi Verð 790.000.- 
TILBOÐ 599.000.- Stgr Er á staðnum! 
Opið laugardaga 12:00 - 15:00 www.
nbs.is Rnr.111213.

Honda Jazz Hybrid Elegance. Árgerð 
4/2012 Ekinn 92 Þkm Bensín/
Rafmagn Sjálfskiptur 1. Eigandi frá 
upphafi Verð 1.690.000 TILBOÐ 
1.290.000.- Stgr Er á staðnum! Opið 
laugardaga 12:00 -15:00 Rnr.111055.

Skoda Yeti 4x4. Árgerð 5/2015 
Ekinn 187 Þkm Dísel 2.0 140Hö 
6 gírar. Verð 1.980.000. TILBOÐ 
1.650.000.- Stgr Er á staðnum! Opið 
laugardaga 12:00 - 15:00 www.nbs.
is Rnr.110977.

Netbifreiðasalan
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4400
netbifreidasalan.is

FRÁBÆRT VERÐ
 VW Passat GTE comfort. Árgerð 
2016, ekinn 42 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.350.000. 
Rnr.223226.

PLUG IN HYBRID
 BMW 3 330E Iperformance. Árgerð 
2017, ekinn 19 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 4.950.000. 
Rnr.223327.

BESTA VERÐIÐ
 NISSAN Navara dc 4wd acenta. 
Árgerð 2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 4.790.000. Rnr.130362.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

ÞARFTU AÐ kAUPA  
EÐA SELjA BíL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

HEITUR oG 4x4
Ford Ranger díesel 2005 double 
cab með húsi,ekinn 294þ.5 gíra.góð 
dekk, smurbók,góður vinnuþjarkur 
sem á nóg eftir.Verð 790þ.uppl. 
820-5181

ÓDýR jEPPI 195ÞúS!
Santa Fe árg 2001, ek. 195 þús, 
sjálfskiptur, krókur, sko ‘18, Fæst á 
195 þús. S. 891 9847

Nissan Qashqai 2012 4x4 
sjálfskiptur ekki 105000. í topp 
standi. verð 2690000. S: 8978748.

 Hópferðabílar

RúTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Hjólhýsi

HoBBY HjÓLHýSI 2018 
STÓRSPARNAÐUR!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við 
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir 

sendist á: kriben@simnet.is s. 863 
4449.Ath takmarað magn.

 Hjólbarðar

NýjU SAILUN DEkkIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 699-6069

 Málarar
Málarameistari getur bætt við sig 
verkefnum. Sími:820-3439

REGNBoGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 2.990.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 15þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.250944.

NISSAN Note

Verð: 1.790.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 34þ.km.

Dísel
5 gírar

Rnr.260726.

NISSAN X-trail  plus-2RENAULT Captur

Verð: 4.890.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 27þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Rnr.250975.

BMW 520 d xdrive  m  teck   
Verð: 6.990.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 7þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur

Verð 6.990.000. 

NISSAN Qashqai tekna

Verð: 4.090.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 18þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.250929.

BMW 5 530e iperformance

Verð: 8.990.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 10þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.271182.

 

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

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

 Húsaviðhald

flísalagnir - MúrVerk 
- flotun sandsparsl - 

Málun - tréVerk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

húsasMíði:
getum bætt við okkur verkefnum, 
nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl. 
í s. 858 3300

 Spádómar

sá síMaspá í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

spásíMinn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagnir, dyrasíMar.  
s. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

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

 Óskast keypt

kaupuM gull - JÓn & 
Óskar

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

Skólar
Námskeið

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

 Námskeið

iCelandiC, english & 
norWegian f. foreigners - 

enska - norska
Levels/Stig: I, II, III, IV, V: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA f. 
Fullorðna: Start/Byrja: 5/2, 5/3, 2/4, 
30/4. 28/5, 25/6: 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2-6 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds. Aukatímar: STÆ/EÐL: 
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Húsnæði

Hönnun

K
HÖNNUN

Verkfræðiteikningar 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

 Húsnæði í boði

til leigu nýlegt 133 - 
1.000 fM atVinnuhúsnæði 

í reykJaVík
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

Til leigu húsnæði, Hárgreiðslustofa 
í félagsmiðstöðinni Furugerði 1,108 
Rvk. Stofan laus nú þegar. Uppl. 
í s. 411-2740 hjá Helgu Haralsd 
eða í tölvupósti helga.bjork.
haraldsdottir@reykjavik.is

Til leigu 2ja herb. íbúð á svæði 108 
m/húsgögnum. Á sama stað óskast 
lítið skrifstofuherb. til leigu. Uppl. í 
s. 893 7429

 Húsnæði óskast
Óska eftir íbúðum fyrir erlenda 
starfsmenn á höfuðborgarsv.. Uppl. 
í s: 895 2220

 Geymsluhúsnæði

geyMslur.is 
 síMi 555-3464

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

Tilkynningar

 Tilkynningar

sayno@Vortex.is
Tækin á myndunum skynja 

hvort fíkniefni sé í vörum (bláa 
tækið) eða hitt tækið til að 

leita að fíkniefnum á fólki.Mjög 
öflug tæki.Ef ekki tekst að kaupa 

skynjunartækin til Íslands, skapast 
mjög alvarlegt ástand í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar til frambúðar.

Aðvörun! Til að kaupa þessi 
mikilvægu skynjunartæki þurfa að 

safnast 450.000.000 kr.

Með beiðni um styrk banki 
544-26-111557 kt:190237-

2069.Takk!!Svavar Sigurðsson 
Alheimsleiðtoginn.Amen.

Atvinna

 Atvinna í boði

VélstJÓri
Vantar á bát með 465 kw vél. Uppl. í 
s. 845 4183 og hsver@simnet.is

kJötsMiðJan ehf.
óskar eftir að ráða öflugan 

starfskraft í framleiðsludeild 
fyrirtækisins. 

Óskum einnig eftir að ráða 
starfskraft í 50% starf til að 

hafa umsjón með kaffistofu 
fyrirtækisins og þvotti á 

vinnufatnaði.
Áhugasamir vinsamlega sendið 

póst á netfangið  
birgir@kjotsmidjan.is

 Atvinna óskast

Vantar þig sMiði, 
Múrara, Málara eða 

aðra starfsMenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Til sölu
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is 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

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Snyrtivöruverslun og netverslun  
Vorum að fá í sölu glæsilega snytrivöruverslun með 
hágæða snytrivörur, sem einnig rekur netverslun. 

Allt eigin innflutningur. Staðsett í einni af betri verslunar- 
miðstöðvum borgarinnar. Býðst á einkar góðu verði.  

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson í síma 773-4700  
eða  á netfanginu oskar@atveignir.is                 

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Húsgagnaverslun m. frábærar vörur  

Vorum að fá í sölu húsgagnaverslun með einstakar vörur. 
Verslunin er staðsett í góðu  plássi í verslunarmiðstöð. 

Býðst nú á einstöku verði.  

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson í síma 773-4700  
eða á netfanginu oskar@atveignir.is                 

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

 Hársnyrtistofa á góðu verði
 

Til sölu hársnyrtistofa með 4 klippistóla og 2 vaskstóla. 
Mjög góð staðsetning á áberandi stað.

Til afhendingar strax. 
Býðst á ótrúlaega góðu verði.  

Uppl. veitir Óskar Mikaelsson í á netfanginu  
oskar@atveignir.is og  773-4700                            

Eignin hentar sem afar rúmgott íbúðarhúsnæði 
fyrir fjölskyldu en einnig er auðvelt að breyta 
húsinu í tvær íbúðir, báðar með sér inngangi. 
Í húsinu eru sex svefnherbergi, eldhús, borð-
stofa og stofa á miðhæð og sjónvarpsstofa 
og baðherbergi á efri hæð ásamt snyrtingu á 
jarðhæð. 

GlæsileGt hús á FRáBæRUM stað 
á akUReyRi

Mjög reisulegt og virðulegt 275m2 einbýlishús á 
vinsælum stað í hjarta Akureyrar. 

Eignin er mikið endurnýjuð, t.d. nýtt mjög rúmgott eldhús frá 
Fríform, ný tæki og ný vönduð gólfefni frá Birgisson á öllu húsinu. 

kr. 89.000.000

ásVeGUR 30

skipaGötU 1 | 600 akUReyRi | síMi: 460-5151 | GsM: 773-5100 | aRnaR@Fastak.is

kr. 79.000.000

LÆKKAÐ VERÐ

það eR ljúFt að Búa á akUReyRi 
Húsið er mjög miðsvæðis, sem dæmi er 5 mínútna gangur til 
Glerártorgs, 5 mín í miðbæinn, 5 mín. labb í skóla og sund og 

7 mínútna akstur á skíði í Hlíðarfjalli. 

Stórglæsileg eign fyrir 
fagurkera!

Opið hús
FiM. 25.01. - kl. 16-17

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Su n d l a u g a h e i m s ó k n i r 
eru fasti í lífi fjölmargra 
Íslendinga sem ýmist hefja 
daginn eða ljúka vinnu-
deginum á góðri sundferð 
og samræðustund í heita 

pottinum. Blaðamaður og ljós-
myndari kíktu í nokkrar sundlaugar 
á höfuðborgarsvæðinu og röbbuðu 
við pottverja um lífið í laugunum.

Þær voru skrafhreifnar frúrnar 
í pottinum og veittu morgun-
söng þrastanna harða samkeppni. 
Janúarkuldinn hvarf í gufustrókinn 
sem reis rólega frá heita pottinum 
og tilvera sundfélaganna sló venju-
bundinn takt. „Við komum hingað 
á hverjum morgni, já, alla daga, 
erum tólf manna hópur.“ Þeir 
töluðu hver upp í annan karlarnir 
sem komu sér þægilega fyrir í pott-
inum og fljótlega var athyglin farin 
frá blaðamanni og ljósmyndara að 
mikilvægari málum – umræðuefni 
dagsins.

Fastagestir lauganna þekkja vel 
þær óskráðu reglur sem iðkuninni 

fylgja. Þeir sem álpast í rangan skáp 
eru litnir hornauga, ekki það að 
skápar séu sérmerktir en það gilda 
sterkar hefðir í þessum efnum. 
Það sama á við um tímasetningar 
sundferðanna, blaðamaður sem er 
sundfíkill og á það til að fara á milli 

lauga hefur jafnvel fengið að heyra: 
„Sæl, ert þú vön að koma á þessum 
tíma?“ þegar hún mætir í ranga laug 
á vitlausum tíma.

„Hér eru mikilvægustu menn 
Kópavogs, hérna eru málin leyst.“ 
Þeir voru spraðaralegir herra-

mennirnir að lokinni sundferðinni, 
komnir á seinni bollann og skegg-
ræddu tillögu hópsins um að veita 
Ólafi Hauki Símonarsyni, félaga 
þeirra, riddarakross. „Það er ómögu-
legt að enginn okkar sé með orðu, 
það verður að bæta úr því.“ 

Þegar blaðamaður og ljósmyndari 
kvöddu var ekki komið fararsnið á 
félagana, þeir sátu sem fastast upp-
teknir við að njóta samverunnar og 
félagsskaparins. Kærleikurinn á sér 
ýmsar birtingarmyndir. 
astahrafnhildur@frettabladid.is

  Merkilegt 
samfélag í 
sundlaugum 
  landsins
Sundlaugamenning Íslendinga er merkilegt 
fyrirbæri. Hér gegna laugarnar sambæri-
legu hlutverki og pöbbarnir í Bretlandi – í 
senn samkomustaður og fréttaveita.
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GÓÐ VERÐ
Í JANÚAR

TORO KARRÍ- 
OG SVEPPASÓSA

169
KR/PK

VERÐ ÁÐUR 199/249 KR/PK

SPARKLING 
ICE 500 ML

129
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 249 KR/STK
258 KR/L

KELLOGG´S 
SPECIAL K 5*21,5 G

199
KR/PK

VERÐ ÁÐUR 249 KR/PK
1.851 KR/KG

SNAXY PORK 
ROLL 50 G

199
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 249 KR/STK
3.980 KR/KG

VIT HIT 
500 ML

199
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 299 KR/STK
398 KR/L

COLD PRESS 
250 ML 4 TEG.

249
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 329 KR/STK
996 KR/L

RÍSKÖKUR 
100 G

199
KR/PK

VERÐ ÁÐUR 299 KR/PK
1.990 KR/KG

NUTKAO 
SNACK 52 G

69
KR/PK

VERÐ ÁÐUR 99 KR/PK
1.327 KR/KG KRAFTUR 

44 G

169
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 329 KR/STK
3.841 KR/KG

SNAPPLE 
473 ML

169
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 199 KR/STK
357 KR/L

CORNY 
50 G

69
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 99 KR/STK
1.380 KR/KG

ÞRISTUR 
250 G

299
KR/PK

VERÐ ÁÐUR 449 KR/PK
1.196 KR/KG

HLEðSLA 
250 ML 

169
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 229 KR/STK
676 KR/L

KELLOGG´S 
SPECIAL K 

RED BERRY 21,5 G

69
KR/STK

VERÐ ÁÐUR 99 KR/STK
3.209 KR/KG

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

1. Markús Örn naut þess að hvíla 
sig í sólinni. „Frúin er að synda, 
við erum reglulegir gestir hér en 
förum líka út á Nes og berum 
laugarnar saman. Saltvatnið í 
Neslauginni er þægilegt og auð-
velt að synda þar en eimbaðið 
hér í Vesturbæjarlauginni er ein-
stakt. Hér er gott að vera.“

2. Þeir halda hópinn og mæta á 
hverjum degi í Sundlaug Kópa-
vogs. Hér eru öll heimsins vanda-
mál rædd og leyst. Félagarnir 
eru tólf talsins og fara tvisvar á 
ári saman út að borða og svo er 
skálað í snafs um áramót og á 
Þorlák. Í þennan hóp veljast bara 
eðalmenni að þeirra sögn. 

3. Þrenningin Axel, Heiða og 
Eiríkur mæta daglega í Kópa-
vogslaugina. „Ég nenni nú ekki 
að synda á hverjum degi en ég 
fæ svo mikið út úr því að ganga 
hingað. En ég missi ekki úr dag,“ 
sagði Heiða og undir það tóku 
sessunautar hennar sem sögðust 
báðir vera iðnir við að synda.

4. „Þetta er geggjað,“ sögðu 
bresku hjónin John og Samantha, 
en þau voru í stuttu stoppi á Ís-
landi og fóru í sund alla dagana. 
„Við erum algjörlega kolfallin fyrir 
þessu.“ Hjónin voru snögg að 
samþykkja myndatöku og báðu 
fyrir góðar kveðjur til Íslendinga.

5. Vatnsleikfimin í Kópavogs-
lauginni er feykivinsæl. Iðkendur 
láta kuldann ekki stoppa sig og 
mæta með skrautleg höfuðföt til 
varnar honum og gefa þeim mun 
meira í spriklið.

6. „Ég er nú ekki dugleg að sækja 
laugarnar en barnabarnið býr er-
lendis og vildi fara beint í sund,“ 
sagði Þóranna og skemmti sér 
greinilega vel með barnabarninu, 
Erni Páli.

7. Eiríkur Ingi lét ærsl skóla-
krakkanna ekki trufla sig og naut 
þess að slaka á eftir sundsprett 
dagsins.

5
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Hér eru mikilvægustu
menn kópavogs, Hérna 
eru málin leyst.

fréttablaðið/stefán
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Við kvöldborðið spurði 
ég hvort nokkur vildi 
kaupa happdrættis
miða fyrir æsku
lýðshöll. Önnur eins 
fyndni hafði ekki 

heyrst við þetta borð síðan nýja 
vinnukonan lýsti yfir því að hún ætl
aði að læra á orgel. Súpan stóð í boga 
framúr miðbörnunum. Elsti sonur
inn, sem var fastamaður í vinnu hjá 
alheimsþjáníngunni, lét þó við sitja 
að renna uppá mig augum blöndn
um meðaumkun og klígju.“

Í upphafi Atómstöðvar Halldórs 
Laxness kemur norðanstúlkan Ugla 
sér í vandræði hjá fyrirfólkinu í 
Reykjavík, þar sem hún er vistráðin, 
með því að voga sér að draga fram 
happdrættismiða sem henni höfðu 
áskotnast hjá ungu pari í hverfis
bakaríinu. Frúin á heimilinu rífur 
miðana í tætlur og hótar Uglu brott
rekstri, þar sem æskulýðshöll sé ekk
ert annað en fyrirsláttur kommúnista 
sem hyggist halda þar sellufundi. 
Uppákoman verður þó einnig til þess 
að húsfaðirinn, íhaldsþingmaðurinn 
Búi Árland, veitir ungu stúlkunni 
athygli í fyrsta sinn, sem síðar þróast 
í skammvinnt en afdrifaríkt ástar
samband.

Atómstöðin er langpólitískasta 
skáldsaga Halldórs Laxness eða í 
það minnsta það verka hans þar 
sem samtímastjórnmál voru í hvað 
veigamestu hlutverki. Auk þess að 
vera ástarsaga er bókin pólitísk spá
sögn þess efnis að ráðamenn lands
ins stefndu leynt og ljóst að því að 
koma bandarískri herstöð til Íslands 
og svíkja þannig sjálfstæði landsins 
að mati höfundar. Að auki var sagan 
krydduð með ótal vísunum í ýmsar 
dægurflugur stjórnmálanna, reyk
vískar kjaftasögur og menningarmál.

Lesendur fengu Atómstöðina í 
hendur í lok mars 1948 og var sagan 
að mestu skrifuð á árinu 1947. Á 
þeim tíma var bygging æskulýðs
hallar í Reykjavík fyrst og fremst 
áhugamál Æskulýðsfylkingar Sósíal
istaflokksins sem ályktaði um það á 
öllum sínum þingum. Í hugum ungra 
sósíalista var æskulýðshöllin hugsuð 
sem athvarf fyrir ungmenni Reykja
víkur, sem myndi gefa þeim kost á 
heilnæmum tómstundum en bjarga 
frá sjoppuhangsi og heiladauðu bíó
glápi amerískra vellumynda. Það að 
höll þessi væri ekki löngu risin var 
að þeirra mati einungis til marks 
um andstöðu Sjálfstæðisflokksins í 
höfuðstaðnum við þetta framfara

mál sem hlyti að skýrast af ótta við 
æskuna og þjónkun við eigendur lág
kúrulegra skemmtistaða.

Þessi þróun æskulýðshallarmálsins 
sem sérstaks hugðarefnis sósíalista 
var sérkennileg í ljósi þess hvernig 
til þess var stofnað. Fáeinum árum 
áður hafði þverpólitísk samstaða 
ríkt um hugmyndina um æskulýðs
höll og allir flokkar keppst við að lýsa 
sig fylgjandi henni.

Menningarsnauð dansskröll
Sjálft orðið „æskulýðshöll“ virðist 
fyrst hafa ratað á síður dagblaðanna 
árið 1942. Reykjavík var þá full af 
hermönnum og þrengsli mikil bæði 
á heimilum og á opinberum sam
komustöðum. Kaupmáttur jókst 
mjög á stríðsárunum, einnig meðal 
ungmenna, en á sama tíma var 
skortur á afþreyingu nánast algjör. 
Fátt annað var í boði en að sækja 
kvikmyndahúsin, sem voru svo vin
sæl að svartamarkaðsviðskipti urðu 
til með aðgöngumiða.

Sama ár var Ungmennafélag 
Reykjavíkur stofnað með viðhöfn, 
en fyrri ungmennafélög bæjarins 
höfðu meira og minna lognast út 
af. Hið nýja félag hugðist starfa á 
breiðari grundvelli en þau íþrótta

félög sem fyrir væru og horfa þar til 
fyrirmynda úti á landi. Hóf það þegar 
baráttu fyrir byggingu félagsheimilis 
reykvískrar æsku – Æskulýðshallar.

Skúli H. Norðdahl, formaður 
UMFR, lýsti skömmu síðar þörfinni 
á að reisa slíka miðstöð: „Æskan á 
engan opinberan samastað, nema ef 
vera skyldi á götunni, á menningar
snauðum dansskröllum, í óþrifa
legum kaffistofum eða kvikmynda
húsum sem sýna lélegar myndir til 
þess að þjóna gróðafíkn eigendanna. 
Upp úr þessum jarðveg spretta svo 
götustrákar og götustelpur, vand
ræðamenn og vandræðakonur, er 
verða að kærkomnu slúðursöguefni 
borgarblaðanna og viðfangsefni lög
reglu og dómstóla. Síðan eru hinir 
hamingjusnauðu unglingar dæmdir 
óbótamenn og úrkast þjóðfélags
ins, auglýstir sem slíkir í blöðum og 
útvarpi og sviptir möguleikunum til 
þess að snúa á rétta leið og lifa hinu 
heilbrigða menningarlífi, sem sér
hver æskumaður og kona á rétt til.“

En hvaða starfsemi átti þá að fara 
fram í æskulýðshöllinni sem gegndi 
þessu mikilvæga mannbótarhlut
verki? Í skýrslu sem unnin var fyrir 
bæjarstjórn Reykjavíkur árið 1944 
voru settar fram nákvæmar til
lögur með þarfagreiningu. Húsið 
skyldi hafa að geyma kaffistofu 
fyrir 120 manns; fjórar setustofur 
þar sem lægju dagblöð, tímarit og 
töfl; „dyngja“ (sérstök setustofa fyrir 
konur) með tilsögn í hannyrðum á 
tilteknum tímum; smíðastofa fyrir 
handavinnu pilta; borðtennisher
bergi; húsnæði fyrir Bæjarbókasafn 
Reykjavíkur; þrír litlir fundarsalir (40, 
80 og 120 manna) og einn 300 manna 
með kvikmyndaaðstöðu og leiksviði; 
íbúðir fyrir húsvörð, forstjóra og 
annað starfsfólk og 810 skrifstofu
herbergi fyrir ýmis félagasamtök.

Stjórnmálaflokkarnir í bæjarstjórn 
gátu komið sér saman um að ráðast í 
byggingu á grunni þessara hugmynda 
að því tilskildu að ríkið legði til helm
ing byggingarkostnaðar. Flutti Bjarni 
Benediktsson borgarstjóri, sem einn
ig átti sæti á Alþingi, frumvarp um 
byggingu Æskulýðshallar það en 
fékkst ekki afgreitt þrátt fyrir ítrek
aðar tilraunir á nokkrum þingum. 
Eftir að ljóst varð að erfitt yrði að 
sækja fé í hirslur ríkisins dofnaði 
nokkuð áhugi Sjálfstæðismanna á 
málinu og í blöðum þeirra mátti æ 
oftar sjá þau sjónarmið að ekki væri 

allt unnið með því að reisa skraut
hallir og æskulýðsstarf ætti fremur að 
snúast um innihald en steinsteypu, 
en andstæðingar þeirra á vinstri
vængnum forhertust að sama skapi í 
að dásama kosti æskulýðshalla, eins 
og áður hefur verið rakið.

Bitist um bragga
Það var þó ekki barátta sósíalista 
heldur erjur í íþróttahreyfingunni 
sem urðu til þess að endurlífga 
æskulýðshallarmálið. Árið 1946 festi 
nýstofnað Íþróttabandalag Reykja
víkur kaup á Hálogalandi, gömlum 
íþróttahússbragga breska hernáms
liðsins við Suðurlandsbraut. Kaupin 
ollu óánægju þriggja sterkustu 
íþróttafélaga bæjarins: ÍR, Ármanns 
og KR, sem höfðu sjálf haft augastað 
á húsinu en þurftu nú að deila því 
með hinum Reykjavíkurfélögunum.

Stóru félögin þrjú ákváðu því 
að taka höndum saman með Ung
mennafélagi Reykjavíkur og stofn
uðu árið 1948 ný samtök, öðrum 
þræði til höfuðs ÍBR. Samtökin 
fengu nafnið: Bandalag æskulýðs
félaga í Reykjavík, BÆR, og höfðu á 
að skipa ýmsum aðilum á borð við 
bindindisfélög, skátahreyfinguna 
og síðar slógust ungliðahreyfingar 
stjórnmálaflokkanna í hópinn. Til 
að styrkja hópinn enn frekar var 
talið snjallt að tryggja sér stuðning 
kirkjunnar og var séra Ásmundur 
Guðmundsson, síðar biskup, feng
inn til að gegna formennsku. Þótti 
það nokkuð óvenjulegt val á for
manni æskulýðssamtaka, enda stóð 
Ásmundur á sextugu.

Þegar stjórnmálahreyfingarnar og 
kirkjan voru komnar um borð, töldu 
aðstandendur BÆR öruggt að fjár
munir fengjust bæði frá ríki og borg. 
Var því nýju lífi blásið í æskulýðs
hallarhugmyndina, en að þessu sinni 
með nokkuð öðrum áherslum. Upp
haflegu tillögurnar höfðu að mestu 
snúist um að útbúa tómstundaað
stöðu og athvarf fyrir ungt fólk til að 
hittast og spjalla yfir kaffibolla eða 
á litlum fundum. Stjórnendur BÆR 
vildu hins vegar slá fleiri flugur í einu 
höggi.

Íþróttafélögin innan bandalags
ins lögðu áherslu á að fá íþróttasali: 
lítinn æfingasal og stóran íþróttasal 
með áhorfendaaðstöðu sem hýst 
gæti stórleiki og uppfyllti alþjóðlega 
staðla. Fulltrúar kirkjunnar innan 
BÆR gátu tekið undir þessa kröfu, 

enda bráðvantaði húsnæði í Reykja
vík fyrir stærri trúarsamkomur og 
fátt sem benti til að byggingu Hall
grímskirkju lyki í bráð.

Stofnað hafði verið hlutafélag í 
Reykjavík um byggingu og rekstur 
skautahallar og þótti liggja beint við 
að slá þessum tveimur hugmyndum 
saman. Meginbygging hinnar nýju 
æskulýðshallar skyldi því vera fjöl
nota skauta og íþróttasalur með 
fjölda áhorfendastæða. Út frá honum 
skyldu svo rísa í áföngum ýmsar 
tengibyggingar með kvikmyndasal, 
mötuneyti, fundaherbergjum, bún
ingsklefum og minni íþróttasölum.

Gísli Halldórsson arkitekt var 
fenginn til að hanna bygginguna, 
enda sérfræðingur í gerð íþrótta
mannvirkja. Reykjavíkurbær úthlut
aði lóð við Sigtún og ráðist var í 
jarðvegsvinnu. Húsið var risavaxið 
á þeirra tíma mælikvarða, rétt tæpir 
50 þúsund rúmmetrar að stærð. Til 
samanburðar var Þjóðleikhúsið þá 
talið stærsta hús landsins en ekki 
nema um 35 þúsund rúmmetrar.

Ekki hafði arkitektinn mikla trú 
á verkefninu og í endurminningum 
sínum segist Gísli aldrei á ævinni 
hafa teiknað byggingu sem hann 
væri jafn sannfærður um að yrði 
aldrei að veruleika. Fyrir vikið teikn
aði hann húsið í mun stærri skala en 
vant var með slíkar teikningar. Hafa 
ber í huga að Gísli var sjálfur andsnú
inn verkefninu, enda forystumaður 
í ÍBR og því ekki hlutlaus í málinu. 
Spádómurinn stóð þó fyrir sínu. 
Engir fjármunir fengust frá ríkinu og 
framkvæmdum við æskulýðshöllina 
í Sigtúni lauk áður en tókst að hræra 
neina steypu.

Þegar æskulýðshallardraumurinn 
var úti fjaraði hratt undan BÆR. 
Bandalagið gerðist þó einn af bygg
ingaraðilum Laugardalshallar, en 
framkvæmdir við hana hófust árið 
1959. Hlutur BÆR í verkefninu var 
ekki nema 4% og á miðjum fram
kvæmdatímanum tók ÍBR yfir skuld
bindingar bandalagsins.

Áður en til þess kom tókst 
Ásmundi Guðmundssyni þó að hafa 
veigamikil áhrif á hönnun hússins, 
en hann kom því til leiðar að allir 
áhorfendapallar voru hafðir á sömu 
hlið hallarinnar í stað þess að vera 
beggja vegna íþróttavallarins eins 
og algengara var. Rökin fyrir þessari 
tilhögun voru þau að auðveldara 
yrði að nota íþróttahúsið fyrir stórar 
guðsþjónustur með því móti. Áratug
um saman hafa íþróttaáhugamenn 
furðað sig á þessari sérkennilegu 
hönnun, án þess að hafa hugmynd 
um að hún væri runnin undan rifjum 
rúmlega sjötíu ára gamals æskulýðs
frömuðar og biskups.

Höll æskulýðsins

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrif-
ar um loftkastala.

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins
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Magnús 
Emilsson
Lögg. fast. / Eigandi
magnus@hraunhamar.is
898 3629

Hilmar Þór 
Bryde
Sölumaður
hilmar@hraunhamar.is
892 9694

Hlynur 
Halldórsson
Löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is
698 2603

Ágústa 
Hauksdóttir
Löggiltur fasteignasali
agusta@hraunhamar.is

Freyja 
Sigurðardóttir
Lögg. fast. / Eigandi
freyja@hraunhamar.is

Helgi Jón 
Harðarson
Sölustjóri / Eigandi
helgi@hraunhamar.is
893 2233

Hildur 
Loftsdóttir
Ritari / skjalavinnsla
hildur@hraunhamar.is
693 2989

Andrea Guðrún 
Gunnlaugsdóttir
Löggiltur fasteignasali 
andrea@hraunhamar.is

ERLUÁS  EINBÝLI  252  FM  105 MILLj.

Glæsilegt vandað einbýli á einni hæð með innbyggðum 
rúmgóðum tvöföldum 60 fm bílskúr.   Einstök staðsetning í 
Áslandshverfinu og stórkostlegt útsýni yfir bæinn og fjörðinn.
Upplýsingar veitir Helgi Jón Harðars. 893-2233 

KLUKKUVELLIR   FjÖLBÝLI    116 FM   47,9 MILLj.

Glæsileg  nýleg,  rúmgóð og björt  4ja herb.  endaíbúð á 2. 
hæð í lyftuhúsi. Góð staðsetning á Völlunum sérstaklega til 
framtíðar litið.  Möguleiki er að loka svölunum. Laus strax
Upplýsingar veitir Helgi Jón Harðars. 893-2233.

BERjAVELLIR  FjÖLBÝLI  103 FM   41,9 MILLj.

Sérlega falleg 4ra herb. íbúð á 2 hæð  í lyftuhúsi.  
Afgirt verönd.

Upplýsingar veitir Hlynur Halldórs. 698-2603

HNOÐRAVELLIR ENDARAÐHÚS 198 FM 67,9 MILLj.

Fallegt endaraðhús í Vallarhverfinu. Húsið er á einni hæð og 
er innarlega í lokuðum botnlanga. Möguleiki á fimm svefn-
herb. Nýtt harðparket. 
Upplýsingar veitir Hlynur Halldórs. 698-2603

VÖRÐUBERG   RAÐHÚS   169 FM  66,4 MILLj.

Mjög fallegt 5 herb. raðhús með  bílskúr . Góð staðsetning í 
hinu vinsæla Setbergslandi. Stutt í verslanir,  íþróttasvæði FH 
ofl. Skjólgóður garður með geymsluskúr.
Upplýsingar veitir Helgi Jón Harðars. 893-2233

 STRANDGATA  NÝBYGGING   4 íBÚÐIR.

Nýjar og sérlega fallegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Allar 
íbúðirnar eru með sérinngangi og með glugga í þrjár áttir, 
aukin lofthæð. Íbúðirnar eru til afhendingar við kaupsamning. 
Upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

KVISTAVELLIR    NÝBYGGING  145 FM  68,9 MILLj.

Glæsilegt nýtt endaraðhús á einni hæð, skilast húsið fullbúið 
að utan sem innan.  Hátt til lofts. Gert ráð fyrir halogen lýsin-
gu í stofum.  Traustur verktaki með áratugareynslu. 
Upplýsingar veitir Hlynur Halldórs. 698-2603

KIRKjUVELLIR   FjÖLBÝLI   109 FM  45,4 MILLj.

Glæsileg ný 4ra herb. íbúð með sérinngangi af svölum á 2. 
hæð í vönduðu þriggja hæða lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Traustur byggingaraðili Fjarðarmót ehf.
Upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

HLíÐARBRAUT   EINBÝLI    183 FM     64,9 MILLj.

Tvílyft einbýli  á þessum eftirsótta stað í Suðurbæ Hfj.  
Innbyggður bílskúr. Góð eign.
Upplýsingar veitir Hlynur Halldórs. 698-2603

STEKKjARHVAMMUR  RAÐHÚS  211 FM  68,5 MILLj.

Gott fjölskylduhús á tveimur hæðum, vel staðsett. Innbyggður 
bílskúr. Stutt í skóla, sundlaug ofl.
Upplýsingar veitir Hilmar Þór Bryde 892-9694

GAUKSÁS  RAÐHÚS   236 FM  74,9 MILLj.

Fallegt vandað miðjuraðhús á góðum stað í Áslandinu. Stór- 
kostlegt útsýni. Stutt í skóla. Frábær bílskúr. Lóð er ræktuð, 
helllulagt stórt bílaplan með hita. Vönduð og góð eign.  
Upplýsingar veitir Helgi Jón Harðars. 893-2233

ÁLFHÓLSVEGUR  ENDARAÐHÚS  169 FM  61,9 MILLj.

Tvílyft smekklegt endaraðhús á eftirsóttum stað miðsvæðis 
í Kópavogi. Auk þess er sólstofa, hún er ca 9 fm. Falleg og 
gróin lóð. Stutt í alla helstu þjónustu. Rúmgóður bílskúr.
Upplýsingar veitir Hlynur Halldórs. 698-2603

EFSTALAND  FjÖLBÝLI   80 FM     39,9 MILLj.

4ja herb. íbúð á þessum eftirsótta stað í Fossvoginum. Íbúðin 
er 80 fm fyrir utan geymslu sem er u.þ.b.  4 fm. Eignin er vel 
staðsett,  íbúðin getur verið laus fljótlega.
Upplýsingar veitir Hlynur Halldórs. 698-2603

SKÓGARÁS   EINBÝLI    302 FM   114,9 MILLj.

Sérlega glæsilegt vandað einbýli með  bílskúr,  vel staðsett á 
glæsilegum útsýnisstað í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Fallegar 
innréttingar.  Jaðarlóð við ósnortna náttúruna.  
Upplýsingar veitir Helgi Jón Harðars. 893-2233

DRÁPUHLíÐ 20   HÆÐ   118 FM   55,9 MILLj.

Fín hæð vel staðsett í Hlíðarhverfinu í Rvík. Eign á eftirsót-
tum stað, eignin er mikið til í upprunalegu ástandi að innan. 
Eignin er laus við kaupsamning.
Upplýsingar veitir Hlynur Halldórs. 698-2603

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.isSími 520 7500



Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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Barebells próteinstykki

  
Tilboð 12 stk. í kassa 
2.899 kr/ks

Verð áður 3.588 kr/ks

 
Froosh

  
Ávextir í flösku 

20% afsláttur

  
Whole Earth

  
Smooth eða crunchy, án viðbætts sykurs 

  
Leksands hrökkbrauð

  
Sænskt súrdeigs hrökkbrauð eins og það gerist best 

20% afsláttur

  
Sparkling Ice 

  
Kolsýrt vatn aðeins 12 kaloríur 

159 kr/stk

Verð áður 199 kr/stk

  
Sambazon Acai

  
Frosin Acai ber og berjablanda, næringarrík 

ofurfæða 

15% afsláttur

  
Allos smyrjur

  
Frábært á hrökkbrauðið 

399 kr/pk

Verð áður 499 kr/pk

  
Yogi Te

  
Lífræn te fyrir líkama og sál 

 
Cedars hummus

 
Bráðhollur hágæða hummus 

399 kr/stk

 
ProPud prótein ís

 
499 kr/stk 

Verð áður 998 kr/stk

  
Amino Energy

  
Tilboð 2 stk. að eigin vali 

4.798 kr/2 stk

Verð áður 5.738 kr/2 stk

VEGAN Meira
hollt
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Það er dálítil skorpa núna. Eitt 
þeirra verkefna sem ég er í 
heitir Brothættar byggðir 
og því fylgja ferðalög, íbúa-
fundir og fleira slíkt,“ segir 
Eva Pandora Baldursdóttir 

hress. Hún tók nýlega við starfi sérfræð-
ings á þróunarsviði Byggðastofnunar 
á Sauðárkróki þar sem hún var valin 
úr 29 umsækjendum. Hún er einmitt á 
ferð um landið, enda hinar brothættu 
byggðir hver á sínu landshorni.

„Ég fer til Þingeyrar, Kirkjubæjar-
klausturs og Borgarfjarðar eystri núna 
með stuttu millibili. Það er ágætt að 
hoppa beint út í djúpu laugina og líka 
lærdómur að fara um landið á vetrardög-
um. Maður verður að kynnast aðstæðum 
fólks á öllum árstímum.“

Eva Pandora sat á þingi síðasta kjör-
tímabil fyrir Pírata og kveðst þá hafa 
fylgst dálítið með dreifðum byggðum, 
enda átti hún meðal annars sæti í 
atvinnuveganefnd. „Þetta nýja starf á 
afskaplega vel við mig og ég féll inn í það 
á fyrsta degi. Svo fylgir því líka alþjóð-
legt samstarf, Erasmus+ heitir það, þar 

er verið að styrkja brothættar byggðir í 
fleiri löndum,“ upplýsir hún.

Þannig að veran á þinginu hefur verið 
viss þjálfun fyrir þetta starf? „Já, alger-
lega. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 
stjórnsýslunni en þekkti hana aðallega 
úr akademísku námi áður en ég fór á 
þing. Ég er að ljúka diplómu í opin-
berri stjórnsýslu en á þingi fékk ég smá 
reynslu af henni sem var mjög gott, þó 
að tíminn væri ekki langur, bara tæpt ár. 
Ég fékk smjörþefinn.“

Eva Pandora er fædd og uppalin á 
Sauðárkróki og býr þar. „Ég flutti suður 
til að fara í háskóla, var þar í nokkur ár 
og eitt ár erlendis en ég er ekta lands-

byggðartútta.“ Hún kveðst heppin að 
höfuðstöðvar Byggðastofnunar skuli 
vera á Króknum.

„Það vantar svo víða á landsbyggð-
inni áhugaverð störf fyrir unga fólkið. 
Ég held að marga langi að flytja aftur í 
heimabyggð en geta það ekki því þeir 
fá ekki störf við hæfi,“ segir hún. „Það 
sem nútímafólk kvartar undan er tíma-
skortur, það vantar meiri tíma fyrir fjöl-
skylduna og önnur áhugamál og hann 
fæst á landsbyggðinni, þar er sólarhring-
urinn drýgri. Fólk er kannski komið 
heim og búið að sækja börnin klukkan 
16.20, jafnvel koma við í búðinni líka. Þá 
hefur það allt síðdegið fyrir sig. Svo eru 
streituvaldarnir færri á minni stöðum, ég 
hef samanburðinn, um leið og ég keyri 
inn í borgina finn ég fyrir stressinu en 
þegar ég kem norður fer af mér byrði og 
streitan hverfur. Mér finnst líka mikið 
öryggi í því að búa þar sem allir þekkja 
alla, samheldnin er svo verðmæt. Fólk 
sem er uppalið í borgum áttar sig ekki á 
þessu en ég mæli með að sem flestir prófi 
að búa á minni stöðum.“
gun@frettabladid.is

Ekta landsbyggðartútta
Eva Pandora Baldursdóttir sem sat á þingi fyrir Pírata síðasta kjörtímabil er nýbyrjuð hjá 
Byggðastofnum. Það er ekki tilviljun að hún er á ferðinni þegar hún svarar síma.

„Maður verður að kynnast aðstæðum fólks á öllum árstímum,“ segir Eva Pandora sem fer á íbúafundi í þremur landsfjórðungum í 
þessum mánuði.  Mynd/Hrund Pétursdóttir

Ástkær eiginkona mín, 
Erna Halldórsdóttir 

Seyðisfirði,
lést mánudaginn 1. janúar síðastliðinn 

á Sjúkrahúsinu á Seyðisfirði.  
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hilmar Eyjólfsson

Elskulegur sonur okkar,  
bróðir minn og barnabarn,

Ísak Breki Stefánsson
Funafold 7, Reykjavík,

lést á heimili sínu  
laugardaginn 13. janúar.  

Útför fer fram frá Grafarvogskirkju, 
föstudaginn 26. janúar kl. 13.00.

Stefán Þór Gunnarsson Elísa Rós Jónsdóttir
Daníel Máni Stefánsson

ömmur og afar.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Matthildur Bjarnadóttir,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi 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.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Um leið og ég keyri inn í 
borgina finn ég fyrir 

stressinu en þegar ég kem 
norður fer af mér byrði og 
streitan hverfur.
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Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
bróðir, mágur og afi,

Steingrímur Eiríksson 
hæstaréttarlögmaður,

er látinn. 
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Harpa Sigríður Steingrímsdóttir Ólafur Karel Jónsson
Helga Ína Steingrímsdóttir Bjarki Ólafsson
María Ellen Steingrímsdóttir 
Lilja Eiríksdóttir Bragi Líndal Ólafsson
Eva Eiríksdóttir Ditto Michael Ditto

og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín,  
móðir okkar, dóttir, systir,  
mágkona og tengdadóttir,

Sigríður Hrólfsdóttir

varð bráðkvödd í Frakklandi 
laugardaginn 6. janúar. Útför hennar fer 

fram frá Hallgrímskirkju föstudaginn 26. janúar  
kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.

   Gunnar Sverrisson
Halldór Árni Gunnarsson Sverrir Geir Gunnarsson, 
Þórunn Hanna Gunnarsd. Halldóra Sveinbjörnsd.
Þóra Hrólfsdóttir  Tómas Kristjánsson
Halldóra Hrólfsdóttir Pétur S. Waldorff
Sverrir Gunnarsson Sigríður H. Gunnarsdóttir
Lára Sverrisdóttir  Jón Höskuldsson

og aðrir aðstandendur.

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

Grétar L. Strange
rafvélavirkjameistari,  

Hjallaseli 25,
 sem lést miðvikudaginn 10. janúar verður 

jarðsunginn frá Seljakirkju 23. janúar kl. 13.

Edda Ásta Sigurðardóttir Strange
Sigurður Strange Harpa Kristjánsdóttir
Guðrún Strange Hilmar Snorrason 
Hannes Strange Bryndís Björnsdóttir
Grétar Strange Guðbjörg Fanndal Torfadóttir

afabörn og langafabörn. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Petrína Kristín 
Steindórsdóttir 

frá Bolungarvík,  
Hrafnistu, Reykjavík,  

áður til heimilis á Nönnugötu 6, 
 lést á Landspítalanum þann 13. janúar. Útförin 

fer fram frá Áskirkju föstudaginn 26. janúar kl. 14.00.

Árni Andersen  Sigríður M. Jónsdóttir
Rut Andersen  Þorsteinn Gunnarsson
Steindór I. Andersen Hrefna Ársælsdóttir
Sigþrúður Jóhannesdóttir Ólafur Bragason
Kristín G. Jóhannesdóttir Preben Hansen
Rósa Jóhannesdóttir Helgi Zimsen

ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær sonur okkar, faðir og bróðir,
Björn Theodór  

Húnfjörð Björnsson 

lést á heimili sínu 17. janúar.  
Útförin fer fram í kyrrþey.

Emilía V. Húnfjörð  Will Thornton
Björn Heiðar Björnsson Freyja Þorsteinsdóttir
Theodór Heiðar Björnsson Dagur Húnfjörð Björnsson
Magnús Páll Haraldsson Lara Roje

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Sveinn Valdimarsson 
fyrrv. skipstjóri og  

útgerðarmaður frá Varmadal, 
lést á Hraunbúðum í Vestmannaeyjum 

16. janúar sl. Útför fer fram í Landakirkju 
laugardaginn 27. janúar nk. kl. 14. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Hollvinasamtök Hraunbúða, 

kt. 420317-0770, reikn. 0582-26-200200. 

Guðfinna Sveinsdóttir Ásgeir Þorvaldsson
Margrét Sveinsdóttir Guðmundur Guðmundsson

barnabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hólmfríður Jóhannesdóttir 
frá Hofstöðum,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni
föstudaginn 12. janúar síðastliðinn. Útförin 

fer fram frá Laugarneskirkju föstudaginn 26. janúar kl. 13.00.

Ólafur Gíslason Una Sigurðardóttir
Jóhannes Gíslason Elín María Ólafsdóttir
Gunnhildur Gísladóttir Björn Rúnar Guðmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar kæri,
Magnús Helgason

Hjallaseli 55, Reykjavík,
lést 25. desember 2017. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Aðstandendur.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Garðar Sveinbjarnarson
frá Ysta-Skála, 

Hlíðarhúsum 7, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 

þriðjudaginn 9. janúar. Útför hans fer fram 
frá Grafarvogskirkju mánudaginn 22. janúar kl. 11.

Kjartan Garðarsson Antonía Guðjónsdóttir
Guðbjörg Garðarsdóttir Stefán Laxdal Aðalsteinsson
Anna Birna Garðarsdóttir Jón Ingvar Sveinbjörnsson
Guðrún Þóra Garðarsdóttir Sigurjón Ársælsson
Sigríður Garðarsdóttir Stefán Þór Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Við köllum þetta stund með tali 
og tónum,“ segir Gunnar Kvaran 
um viðburð í Dómkirkjunni á 

morgun, sunnudag, klukkan fjögur. Þar 
ætlar hann, ásamt Hauki Guðlaugssyni 
organista, að leika ljúfa tónlist milli þess 
sem hann talar um það sem hann kallar 
andleg málefni. Hvað skyldi felast í því?

„Þetta eru hugleiðingar um mál sem 
ég hugsa mikið um dagsdaglega,“ svarar 
hann og nefnir fyrsta umræðuefnið sem 
verður um hinn tæknivædda heim, kosti 
hans og galla. Annað fjallar um samskipti 
manna og varðveislu mennskunnar. „Svo 
tala ég um mátt manneskjunnar til að 
hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt,“ segir 
hann og heldur áfram: „Mér finnst allt-
of fáir gera sér grein fyrir hvað þeir eru 
miklir áhrifavaldar. Með því er ég í raun 
að undirstrika hvað manneskjur eru dýr-
mætar og því er svo mikilvægt að þeim 
takist að nýta líf sitt á jákvæðan og upp-
byggilegan hátt.“

Máttur bænarinnar er Gunnari líka 
ofarlega í huga. „Bænir sem beinast að 
einni manneskju, fjölskyldu eða heilli 
þjóð eru andlegt afl því þegar fólk biður 
frá hjartanu þá er það orka sem heldur 
áfram að vera til,“ segir Gunnar og bætir 
við að þeir Haukur organisti muni brjóta 
upp þessar hugleiðingar með fallegri tón-
list sem allir geti skilið. „Við spilum verk 
eftir Bach, Pablo Casals og Schubert,“ lýsir 
Gunnar og segir um klukkustundar langa 
dagskrá að ræða í heildina.

Með stundinni í Dómkirkjunni kveðst 
Gunnar í raun vera að fara inn á nýjar 
brautir. „Ég hef auðvitað oft haldið tón-
leika þar sem ég segi frá tónlistinni og 
höfundum hennar en þarna er ég að 
blanda saman tónlist og öðrum hugðar-
efnum. Þetta er ókeypis og allir eru hjart-
anlega velkomnir. Dómkirkjan tók vel á 
móti mér þegar ég bar þessa hugmynd 
undir forráðamenn þar og ef vel gengur 
á morgun er aldrei að vita nema framhald 
verði á.“ gun@frettabladid.is

Stund með Gunnari Kvaran 
og Hauki Guðlaugssyni
Þjóðin þekkir Gunnar Kvaran sem sellóleikara og þeir sem mæta í Dómkirkjuna á morg-
un klukkan 16 fá líka að kynnast hugleiðingum hans um mál sem liggja honum á hjarta. 
Organistinn Haukur Guðlaugsson spilar með honum tónlist sem allir geta skilið.

Gunnar ætlar meðal annars að tala um mátt manneskjunnar til að hafa jákvæð áhrif á 
umhverfi sitt, í Dómkirkjunni á morgun. Fréttablaðið/Vilhelm

Mér finnst alltof fáir 
gera sér grein fyrir hvað 

þeir eru miklir áhrifavaldar.

1991 Skíðaskálinn í Hveradölum brennur.

2009 Barack Obama tekur við embætti sem 44. forseti 
Bandaríkjanna.

2009 Hörð mótmæli eiga sér stað við Alþingishúsið. Það er 
fyrsti dagur búsáhaldabyltingarinnar.

2017 Donald Trump tekur við embætti sem 45. forseti 
Bandaríkjanna.

 Merkisatburðir

t í m a m ó t   ∙   F R É t t a B L a ð i ðT í m a m ó T   ∙   F R É T T a B L a ð i ð 39L a U G a R D a G U R   2 0 .  j a n ú a R  2 0 1 8



Krossgáta  Þrautir

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Búið er að tilkynna val á opna lands-
liðinu sem keppir á Evrópumótinu 
í sumar (9.-16. júní í Belgíu). Valin 
voru 3 pör. Eins og oft áður eru Jón 
Baldursson og Sigurbjörn Haraldsson 
eitt paranna. Hin pörin eru Aðalsteinn 
Jörgensen-Matthías G. Þorvaldsson og 
Ómar Olgeirsson-Ragnar Magnússon 
en Anton Haraldsson verður fyrirliði 
liðsins. Aðalsteinn hefur oftast undan-
farin ár verið liðsmaður í opna lands-
liðinu, en Matthías, Ómar og Ragnar 
hafa minni reynslu. Þeir eru þó allir 
firnasterkir spilarar og með landsliðs-

reynslu. Aðalsteinn og Matthías hafa 
ekki oft verið spilapar, en verða eflaust 
sterkt par. Spil dagsins er gott dæmi 
um það. Það var spilað á 12 borðum 
í tvímenningskeppni hjá Bridgefélagi 
Reykjavíkur. Á 9 borðum var loka-
samningurinn hjartageim hjá NS. Á 
2 borðum varð lokasamningurinn 3 
grönd í NS. Aðalsteinn og Matthías 
sátu einnig í NS og sögðu sig alla leið 
upp í hjartaslemmu, eftir spaðasögn 
austurs. Suður var sagnhafi og fékk út 
einspilið í spaða. Norður var gjafari og 
allir á hættu:

Útspil vesturs var örugglega einspil og því þurfti 
að beita vandvirkni í úrspilinu. Upp með spaðaás, 
taka trompin, gefa spaðaslag og samgangur til að 
fría spaðaslag með trompsvíningu sem nægir til 
að henda tapslögum í laufi. Úrvinnslan vafðist ekki 
fyrir sagnhafa og slemman vannst.

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

Benedikt Jónasson (2.248) átti leik 
gegn Degi Ragnarssyni (2.332) á 
Skákhátíð MótX. 
Svartur á leik
39. … Dxd5! 40. Bc4 (40. Dxd5 
Hb1+). 40. … Db7 41. Bf1 Db1 
42. Dc4 De1 43. Dxa6 Hb1 0-1. 
Stórmeistararnir Jóhann Hjartar-
son og Hjörvar Steinn Grétarsson 
eru efstir með fullt hús eftir 2 um-
ferðir.

www.skak.is:  Sjávarvíkurmótið.           

Norður
Á1097
K85
ÁKD8
108

Suður
D3
ÁDG732
63
Á63

Austur
KG8542
4
G104
KD7

Vestur
6
1096
9752
G9542

GÓÐ SLEMMA

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist nokkuð sem strembið getur verið að 
leysa (11). Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. janúar næst-
komandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „20. janúar“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Fegurð 
er sár eftir eka Kurniawan 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu krossgátu var stefán 
Vilhjálmsson, akureyri. 

Lausnarorð síðustu viku var
g r j ó n a g r a u t u r

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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Lárétt 
1 Fituðum grey á þeirra 
þvengjum (9)
11 Sagði upp starfi í mót-
mælaskyni við skipan fram-
leiðslu (12)
12 Brjóskið er ónýtt en ég fæ 
samt hjálp (9) 
13 Vil að Óðinn upplýsi læri-
sveina um sín mál (12)
14 Norður í landi eða í 
sjónum norður af því? (11)
15 Reyndar, nei;  heldur í 
skerplu og sólmánuði (4)
16 Það ku róstusamt í TT-9 (7)
17 Hosubeðja leikur sér með 
heimagerðar handfígúrur (11)

23 Eignast það sem mest var 
átt við en einfaldast er (11)
28 Gera lítið úr tittum og 
tjörnum í minna lagi (8)
29 Dreifum fé og drullu-
slettum (11)
31 Stefnir svaka drætti í voða 
(8)
32 Niður fylgir ferð þeirra af 
toppnum (11)
33 Sendlafjöl sundrast um 
suðræn björg (10)
34 Svona ummæli varpa ljósi 
á eðli og eiginleika hlutanna 
(11)
35 Barmar Elínar minna á 
matsvepp (10)

36 Miklar sómaskeljar og 
gómsæt úrvals sletta þótt 
rugluð sé (11)
38 Reykur nautna er ekki fyrir 
sundmenn heldur hina (6)
39 Þessi róttæka gersemi 
kallar á eðalmálm (9) 
41 Ringluð veimiltíta vælir 
undan kvefi (5)
42 Burt með prufuna, inn 
með víðsýnina (7)

Lóðrétt 
1 Dauði Kínakeisara og hálfrar 
þjóðar hans (8)
2 Góð gefur fjáðum grið (8) 
3 Frumræða mín ber yfir-
skriftina „Sætisnúmer“ (8)
4 Transar fara sem eldur um 
æðar (8)
5 Prútta við afkomanda um 
málminn sem herðir (8)
6 Sá fræjum ótta við snjógras 
(9)
7 Vaskur grefur undan 
toppum punts (9) 
8 Í hús með ungann og aflið 
hans (7) 
9 Kem vallhumli til heilsu á 

ný (9)
10 Fín vefslóð á fjölskyldu-
síðu frænku (9)
18 Sé fótalaus lindýr labba til 
rangala tíma og rúms (9)    
19 Leita að minni uppáhalds-
smurningu: Smábátaflotinu 
(13)
20 Eldaskálarnir sjá um út-
förina (12)
21 Frá heildargrjótbjörgunum 
sem skilja heimsálfurnar (13)
22 Feitu grósserarnir átu allar 
kúlur þorskfrændanna (13)
24 Hvað er það sem sameign 
Reykvíkinga greiðir fyrir? (12)
25 Helstu krúsir allra helstu 

hrotta heims (9)
26 Vikaþýið fylgir fast á hæla 
okkur inn um dyrnar (12)
27 Vinur Línu eltist við Jenna? 
(5)
30 Sjaldan miskunn sýnir þó/
sá er minnsta finnur ró (10)  
35 Keyr þú spora þinn í 
saurugt ræsi (5)
37 Alltumlykjandi hugarfar og 
rækt (4)
40 Þreyta myndast er þau 
reyta (2)
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Opið mánud. - föstud. 11:00 - 18:00 og laugard. 12:00 - 16:00 

Amíra - Ármúla 23 

  

Húsgögn, ljós, handklæði,
sængurföt, falleg gjafavara og 

damask dúkar
(sem ekki þarf að strauja)

 
 

50 %
Verslunin lokar

- dekraðu við heimilið -

af öllum vörum



Lagið

„Þetta er nú meira 
viðrinið,“ sagði 
Kata þegar hún sá 
dýradýrið sem var 
næsta þraut. 
„Já, það skal nú 
viðurkennast að það 
er hálf skrýtið,“ sagði 
Lísaloppa. „Það er 
varla hægt að ætlast 
til þess að maður 
þekki úr hvaða dýrum 
þetta dýradýr er sett 
saman,“ sagði Kata. 
„En þraut er þraut,“ 
bætti hún við 
ákveðin, „og ef 
við ætlum að 
vinna þennan 
leik verðum við 
að leysa þessa 
þraut eins og allar 
aðrar þrautir.“ 
Lísaloppa horfði 
á þetta undarlega 
dýradýr og velti því 
fyrir sér hvort hún 
gæti leyst þessa þraut 
á undan Kötu.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
285

Sérð þú úr 

hvaða fimm 

dýrum þetta 

dýradýr er sett 

saman?

?
?

?

Lausn á gátunni

svar: mauraæta, gasella, úlfaldi, gíraffi og kanína.?

Hvað ertu gamall? „Ég er tólf ára.“

Í hvaða skóla gengur þú? „Háteigs-
skóla.“

Uppáhaldfagið? „Smíði.“

Hvers vegna ákvaðstu 
að smíða þessa endur-
gerð? „Ég var búinn 
að vera að horfa 
á upprunalegu 
Star Trek þættina 
og langaði að búa til 
eftirlíkingu. Fannst það skemmti-
leg hugmynd.“

Og hvað fannst smíðakennar-
anum? „Hann var svolítið hissa.“

Hver eru helstu áhugamál þín? 
„Mér finnst gaman að búa eitthvað 
til í höndunum. Það getur verið að 
smíða, teikna, búa eitthvað til úr 
efnivið sem ég finn,“ segir Orri sem 
meira að segja tekst að búa til eitt-
hvað frumlegt og skemmtilegt þegar 
hann bakaði piparkökur með fjöl-
skyldunni fyrir jólin. Að minnsta 
kosti dettur ekki mörgum í hug að 
baka og mála piparkökuhníf.

„Ég hef líka mikinn áhuga á kvik-
myndagerð og langar til þess að 
verða kvikmyndaleikstjóri.“

Uppáhaldskvikmyndin? „Psycho 
eftir Alfred Hitchcock.“

Áttu mörg systkini? „Ég á einn eldri 
bróður, hann er þrettán 

ára og heitir Bjartur. 
Svo á ég litla systur 
sem heitir Tinna en 

hún verður fjögurra 
ára 23. febrúar.“

Áttu mikið af græjum til að 
gera allt það sem þér finnst 
skemmtilegt? „Það væri fínt 

að eiga meiri græjur. En ég 
nota samt það sem ég hef og finn 

til heima hjá mér. Það er alltaf hægt 
að finna eitthvað til dæmis í papp-
írsgámnum.“

Eru mamma þín og pabbi með 
þér í þessu? „Ég smíðaði hænsna-
kofa með pabba mínum þegar við 
bjuggum niðri í miðbæ. Við gerum 
oft eitthvað saman.“

Er eitthvað fleira sem þér finnst 
skemmtilegt að gera? Æfir þú til 
dæmis íþróttir? „Nei, ég æfi ekki 
íþróttir, ég hef ekki tíma fyrir það. 
En ég spila stundum tölvuleiki og í 
uppáhaldi núna er Battlefront.“

  Smíðaði  
eftirlíkingu af  
Star Trek byssu
Orri Guðmundsson er líklega handlagnari en 
flestir jafnaldrar hans. Hann smíðaði nýverið 
eftirlíkingu af Star Trek byssu í smíðatíma í 
Háteigsskóla sem vakti mikla eftirtekt. 

Orri er afskaplega frjór og hefur gaman af alls kyns sköpun. Fréttablaðið/Eyþór

Frumgerðin af byssunni.

Nú er frost á Fróni,
frýs í æðum blóð,
kveður kuldaljóð
kári í jötunmóð.
yfir laxalóni
liggur klakaþil.
Hlær við hríðarbyl
hamragil.

Mararbára blá
brotnar þung og há
unnarsteinum á
yggld og grett á brá.
yfir aflatjóni
æðrast skipstjórinn,
harmar hlutinn sinn
hásetinn.

Kristján Jónsson fjallaskáld

Þorraþræll

Orðaskýringar
Frón = Ísland
kári = stormur
jötunmóður = brjálað skap
klakaþil = svell
mararbára = alda á sjó
unnarsteinar = steinar sem 
    öldurnar brotna á – fjörugrjót

brá = auga – yfirbragð
aflatjón = tapaður fiskafli
æðrast = kvartar sáran
harmar = sér eftir
hlutur = partur af aflanum
háseti = verkamaður á sjó 

Þjónninn: Jæja, í dag er ég með 
steikta lifur, reykta tungu, nýru í 
kássu og grísalappir.
Gesturinn: Ég var ekki að spyrja 
um heilsufar þitt.

Af hverju fer Lúlli laukur alltaf í 
ljós?
Svo að hann verði ekki hvítlaukur.

Allir sem halda að þeir séu vit-
leysingar standi á fætur, sagði 
kennarinn við bekkinn. 
Eftir nokkra stund stóð einn 
nemandinn upp hægt og rólega. 
Heldurðu að þú sért vitleysingur? 
spurði kennarinn.
Nei, alls ekki, svaraði nemandinn. 
Mér fannst bara leiðinlegt að þú 
þyrftir að standa þarna einn. 

Hvað er líkt með fíl 
og gíraffa?
Þeir eru báðir 
gulir nema fíll-
inn.

Brandarar
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EINU STÓLARNIR MEÐ 

360º
VELTITÆKNI

-30%
af öllum 
stólum!

 Áður 169.900  
Nú 118.930

Kírópraktorar 
á staðnum 
milli 13-15

Helga Björg Þórólfsdóttir

Guðmundur Freyr Pálsson

Helga og Guðmundur frá 
Kírópraktorstofu Íslands 
verða með ráðgjöf fyrir 
viðskiptavini Hirzlunnar 
varðandi val á stólum 
og leiðbeina fólki um 
vinnustellingar til að 
bæta heilsu stoðkerfis

FAGAÐILAR MÆLA MEÐ WAGNER

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari



veður   myndasögur

Róleg norðlæg átt í dag. Léttskýjað á sunnanverðu landinu og léttir einnig 
til austanlands. Snjókoma eða él fyrir norðan, einkum við ströndina. Frost 
víða 2 til 10 stig.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Jú, mér sýnist 
þetta vera hún! 

Fyrsta ástin 
mín, Jonna. 

Eða... það er svo 
langt síðan.

Hringdu í 
hana! Ertu 
ekki með 
númerið?

Þú ert svo  
sniðugur, 

Húgó!
I know!

Nei, ég fékk 
bara „slökkt er 
á farsímanum“ 
dæmið. En hún 

var mjög lík henni.

Við getum öll 
gert mistök, 

Ívar.

Palli, þarftu endilega 
að kveikja öll ljós í 

húsinu á meðan við 
erum í burtu?

Það var 
svo dimmt!

Við höfum þrjú korter 
til að gera eitthvað 

af viti áður en  
Solla og  

Hannes koma  
úr skólanum!

Hvað ættum 
við að gera 

fyrst? Köku!
Ég ætla að hlusta á ráðleggingar 

þínar oftar, Lóa.

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.
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Leikhús

skúmaskot 
HHH�HH
Borgarleikhúsið

Höfundur: Salka Guðmundsdóttir
Leikstjórn: Gréta Kristín Ómars-
dóttir
Leikarar: Halldór Gylfason, 
Maríanna Clara Lúthersdóttir, Vala 
Kristín Eiríksdóttir og Þórunn Arna 
Kristjánsdóttir
Leikmynd og búningar: Eva Signý 
Berger
Lýsing: Julietta Louste
Leikgervi: Margrét Benediktsdóttir
Tónlist: Axel Ingi Árnason
Hljóð: Ólafur Örn Thoroddsen

Systurnar Vala og Rúna standa á 
tímamótum. Völu finnst hún vera 
orðin of gömul til að þola litlu systur 
sína og hjónaband foreldra þeirra 
virðist standa á brauðfótum. Þær 
slysast inn í lífræna matvöruverslun 
sem selur einungis baunir, fara að 
hnakkrífast og með óljóst loforð um 
partí frá illa skrifuðu auglýsingaskilti 
lætur Rúna sig hverfa ofan í niður-
grafinn kjallara undir Skeifunni. 
Skúmaskot er skrifað af Sölku Guð-
mundsdóttur og er afsprengi tíma 
hennar sem leikskálds Borgarleik-
hússins en leikritið var frumsýnt fyrr 
í janúarmánuði.

Orðfæri er Sölku sem annar 
hamur. Hún leikur sér með íslensk-
una, talar aldrei niður til smærri 
áhorfenda og er oft á tíðum ein-
staklega hnyttin. Í síðustu verkum 
sínum hefur hún leitast við að finna 
nýja og forvitnilega fleti á aðstæðum 
sem virðast við fyrstu sýn hversdags-
legar en geyma iðulega falda heima. 
Aftur á móti er það viðloðandi verk 
hennar líka að þau séu aðeins of 
löng. Hér hefði mátt stytta sýningar-
tíma um allavega korter.

Með hlutverk Rúnu fer Þórunn 
Arna Kristjánsdóttir sem hefur mikla 
reynslu af barnasýningum og hún 
veit hvernig á að halda athygli áhorf-
enda með hlýlegum leik en þó þróast 
persónan helst til lítið. Leikárið hefur 
verið Völu Kristínu gjöfult enda 
fengið skapleg tækifæri til að dafna 
sem leikkona. Hún er bæði lipur og 
einlæg í hlutverki eldri systurinnar 
en tími hennar á sviðinu mætti vera 
meiri. Svipaða sögu má segja um 
Halldór Gylfason sem leikur tvö 
hlutverk, annars vegar baunabúðar-
eigandann Geir og hinn dularfulla 
húsvörð sem dvelur í dimmu völund-
arhúsinu undir Skeifunni. Hann límir 
leikritið saman með góðum leik en er 
fastur í hlutverki sem tengir atburði 

saman frekar en að fá að njóta þess 
að leika heilar persónur.

Maríanna Clara hefur úr miklum 
hæfileikum að spila og skilar iðulega 
sínu. Karakterinn Kristveig Kristel 
spennir út leiksýninguna, enda ágæt-
lega skrifuð, með ofsa og geðshrær-
ingu. Í hvert skipti sem hún kemur á 
svið kippist sýningin við og fær nýjan 
blæ. Hlutverk af þessari tegund 
virðast auðveld í hennar höndum 
en slíkt er ekki á færi hverrar sem er. 
Nú er kominn tími til að hún fái fjöl-
breyttari hlutverk.

Litla svið Borgarleikhússins er 
ekki auðveldasta leikhúsrýmið að 
eiga við enda sitja áhorfendur í eins 
konar hálfhring um sviðið sem liggur 
framarlega í salnum en er líka djúpt 
baka til. Gréta Kristín Ómarsdóttir er 
ný í sviðslistaheiminum, tiltölulega 
nýútskrifuð frá Listaháskóla Íslands. 
Mörgu skilar hún ágætlega, til dæmis 
þegar persónur verksins birtast 
upp úr ýmsum holum og hornum 
sviðsins. En ekki er endilega á færi 
nýliða að stjórna sýningu fyrir börn. 
Senuskiptingar taka oft of langan 
tíma, takturinn í sumum senunum 
er einnig of hægur og sviðið er ekki 
nægilega vel nýtt.

Sömuleiðis hefur Eva Signý Berger  
verið að byggja upp markverða 
vinnu á síðastliðnum misserum og 
prufað sig áfram í mismunandi stíl 
með ágætis árangri. Í þetta skipti 
tekst ekki nægilega vel til, enda 
miðsviðið ekki nægilega vel nýtt. 
Baksviðið er þó skemmtileg smíð og 
leynir aldeilis á sér.

Skúmaskot hefur margt gott að 
geyma. Í bestu senum sýningarinn-
ar smellur allt saman: texti Sölku, 
frammistaða leikhópsins og leik-
stjórnin. Þessar stundir eru þó of 
sjaldan til að um smell sé að ræða 
en hressandi er að sjá nýtt íslenskt 
leikrit fyrir börn á öllum aldri, þá 
sérstaklega með sterkum ungum 
konum sem leiða ævintýrið.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Skondin skopsmíð en 
göt á heildarmyndinni leynast of víða.

Neðanjarðarskop í Skeifunni
Vala Kristín Eiríksdóttir og Þórunn Arna Kristjánsdóttir í Skúmaskoti Sölku Guðmundsdóttur. Mynd/GríMur

Reykjavíkurborg undirbýr innkaup á nýjum tækjabúnaði fyrir borgarstjórnarsal 

Ráðhússins. Um er að ræða tækja- og hugbúnað til stjórnunar funda borgarstjórnar, 

þ.m.t. rafræna atkvæðagreiðslu og viðverukerfi, mælendaskrá auk annars er tengist 

umsjón og útsendingu fundanna. 

Hluti af undirbúningi fyrir innkaupin er að kalla eftir upplýsingum frá aðilum á 

markaði sem bjóða slík kerfi. 

Þeir sem hafa áhuga á að kynna virkni sinna kerfa, búnaðar og þjónustu skulu 

vinsamlegast hafa samband við Hugrúnu Ösp Reynisdóttur verkefnastjóra hjá 

upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar fyrir 1. febrúar nk. á netfangið  

hugrun.osp.reynisdottir@reykjavik.is 

Athugið að þessi markaðskönnun felur ekki í sér neina skuldbindingu um innkaup, 

hvorki af hálfu Reykjavíkurborgar né áhugasamra aðila. Gert er ráð fyrir að 

innkaupaferlið hefjist í vor en það verður framkvæmt í samræmi við lög um opinber 

innkaup nr. 120/2016 og innkaupareglur Reykjavíkurborgar. 

reykjavik.is/borgarstjornarsalur

Tækjabúnaður fyrir borgarstjórnarsal

Markaðskönnun vegna innkaupa

Ágæti kvikmyndaframleiðandi og  
kvikmyndagerðarmaður. 

Við skulum huga í sameiningu að langtímavarðveislu, skráningu 
og utanumhaldi kvikmyndaverka þinna svo framtíð þeirra sé 
tryggð.

Kvikmyndasafn Íslands sinnir lögbundnu hlutverki á sviði 
langtímavarðveislu allra tegunda útgefinna íslenskra kvik- 
mynda sem og samstarfsverkefna við erlenda starfsbræður.

Við hvetjum þig til að hafa samband við okkur til að fá allar 
frekari upplýsingar um tilhögun skila. Kvikmyndasafnið er í 
Hafnarfirði á Hvaleyrarbraut 13 og símanúmerið er: 565 5993.

Við tökum vel á móti þér.

ÍSLENSKT 
TÍSKUTÍMARIT

KOMIÐ Í ALLAR  
HELSTU VERSLANIR

Í bestu senum 
sýningarinnar 

smellur allt saman: texti 
sölku, frammistaða leik-
hópsins og leikstjórnin. 
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25%
AFSLÁTTUR AF   
INNIMÁLNINGU
17. - 24. janúar

Litur#372 
Sumarnótt

Skoðaðu
litabækling  

á byko.is

Bliss veggmálning. Án leysiefna,  
engin skaðleg uppgufun og lyktarlítil. 
Mælt með af astma- og ofnæmis- 
samtökum Noregs, NAAF.

Auðvelt að versla á byko.is
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20. janúar 2018
Tónlist
Hvað?  Hipphopp stórtónleikar í 
Gamla bíói
Hvenær?  15.00
Hvar?  Gamla bíó
Puzzy Patrol efnir til stórtónleika 
hipphoppkvenna í Gamla bíói laug-
ardaginn 20. janúar næstkomandi. 
Að auki verður málþing yfir daginn 
sem Laufey Ólafsdóttir stýrir þar 
sem farið verður yfir uppgang og 
sögu femínisma í hipphoppheim-
inum ásamt umræðum um stöðu og 
framtíð kvenna í dag. Um kvöldið 
verða síðan haldnir kraftmiklir tón-
leikar en fram koma: ALVIA, Cell7, 
Fever Dream, Krakk & Spaghettí, 
Reykjavíkurdætur og Sigga Ey.

Viðburðir
Hvað?  Aðalfundur Grikklandsvina-
félagsins Hellas
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg

Aðalfundur Grikklandsvina-
félagsins Hellas verður haldinn í 
Hannesarholti, Grundarstíg 10, 
Reykjavík, laugardaginn 20. janúar 
næstkomandi og hefst fundurinn 
kl. 14.00.

Hvað?  Titanic – 20 ára afmælis-
sýning
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Titanic er tuttugu ára! Því ætlum 
við að halda upp á það með því að 
bjóða upp á einstaka nostalgíusýn-
ingu laugardagskvöldið 20. janúar 
2018 í Bíói Paradís! Myndin er sýnd 
með íslenskum texta.

Hvað?  Björt í Sumarhúsi í Salnum á 
Dögum ljóðsins
Hvenær?  13.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Það er söngkonan Valgerður 
Guðnadóttir og Hrönn Þráinsdóttur 
píanóleikari sem flytja verkið sem 
fjallar um stelpuna Björt sem fer í 
sumarbústað með afa og ömmu en 
leikmunir eru í einni ferðatösku.
Söngleikurinn er eftir Elínu Gunn-
laugsdóttur við texta Þórarins Eld-
járns. Sýningin er liður í Dögum 
ljóðsins í Kópavogi, allir velkomnir 
og aðgangur ókeypis.

Hvað?  Leiksýning á ensku eftir 

Baret Magarian
Hvenær?  21.00
Hvar?  Tjarnarbíó 
Einleikur leikinn af Páli Sigþóri Páls-
syni í leikstjórn Rúnars Guðbrands-
sonar. Maður keyrir gamlan kagga 
yfir Mojave-eyðimörkina með dul-
arfullan pakka meðferðis og lendir í 
næturævintýrum á vegamót elum á 
leiðinni. Haukur Valdimar Pálsson 
sér um hljóð, lýsingu og myndband. 
Sýningin tekur um klukkustund í 
flutningi.

Hvað?  Dansnámskeið í tjútti
Hvenær?  13.30
Hvar?  Danshöllin, Drafnarfelli
„Komið og dansið“ verður með 
námskeið í gamla góða tjúttinu 
í dag og á sama tíma á morgun. 
Skráning þátttöku er í síma 
557 7700. Ekki er þörf á að hafa með 
sér dansfélaga.

Sýningar
Hvað?  Opnun ljósmyndasýninga 
– Langa blokkin í Efra-Breiðholti og 
Fornar verstöðvar
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðminjasafn Íslands
Laugardaginn 20. janúar kl. 14 
verða opnaðar tvær ljósmynda-
sýningar í Þjóðminjasafni Íslands: 

Langa blokkin í Efra-Breiðholti með 
ljósmyndum Davids Barreiro og 
Fornar verstöðvar með myndum 
eftir Karl Jeppesen. Sýningarnar eru 
á dagskrá Ljósmyndahátíðar Íslands 
2018.

Hvað?  Opnun – Þessi eyja jörðin
Hvenær?  15.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Þessi eyja jörðin er yfirskrift sam-
sýningar sem opnuð verður í Ljós-
myndasafni Reykjavíkur í dag. Á 
sýningunni beina fimm ljósmynd-
arar búsettir á Íslandi sjónum að 
náttúrunni.

Tónlist
Hvað?  Nicolas Kunysz (lowercase 
night #65)
Hvenær?  21.30
Hvar?  Prikið, Bankastræti

Viðburðir
Hvað?  Leiðsögn – Hafið (La Mer)
Hvenær?  14.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sunnudagsleiðsögn í umsjá Æsu 
Sigurjónsdóttir sýningarstjóra um 
sýninguna Hafið / La Mer eftir Ange 
Leccia. Hafið (La Mer) er þekktasta 
verk Leccia sem hann umbreytir 
sífellt og aðlagar sýningarrýminu 
hverju sinni. Þar sjást æskustöðvar 
hans á Korsíku, hafið sem hann 
myndar aftur og aftur, sífellt með 
nýjum tækjum. Tíminn birtist sem 
röð kyrrstæðra ramma eða í runu 
augnablika sem þjóta hjá, síflæð-
andi eins og aldan sem brotnar 
á ströndinni, líkt og endurtekið 
söngl án upphafs, miðju og endis. 
Aðgöngumiði á safnið gildir. Frítt 
fyrir meðlimi Selmuklúbbsins.

Hvað?  Dansnámskeið í gömlu 
dönsunum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Danshöllin, Drafnarfelli
„Komið og dansið“ verður með 
námskeið í gömlu dönsunum í 
kvöld og næstu þrjú sunnudags-
kvöld. Skráning þátttöku er í síma 
557 7700. Ekki er þörf á að hafa með 
sér dansfélaga.

Á sunnudaginn verður leiðsögn um sýninguna Hafið í Listasafni Íslands.

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

Sunnudagur

ÁLFABAKKA
THE POST KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE POST VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 1 - 2 - 3:20 - 5:50
DOWNSIZING KL. 5:40 - 8:30 - 10:30
FATHER FIGURES KL. 8 - 10:30
STAR WARS 2D KL. 5:20 - 8:30
STAR WARS 2D VIP KL. 2
WONDER KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
COCO ÍSL TAL KL. 1 - 3:20
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 1 - 3:20

THE POST KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 1 - 3:20
DOWNSIZING KL. 7:40
FATHER FIGURES KL. 5:40
STAR WARS 2D KL. 3 - 6 - 9
THE GREATEST SHOWMAN KL. 8 - 10:30
THE DISASTER ARTIST KL. 10:30
DADDY’S HOME 2 KL. 1
COCO ÍSL TAL KL. 1 - 3:10

EGILSHÖLL

THE POST KL. 4 - 6:30 - 9 - 10:40
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 1:40 - 2 - 3:40
STAR WARS 2D KL. 4:20 - 7:30
THE DISASTER ARTIST KL. 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 2 - 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI
THE POST KL. 8 - 10:40
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 1 - 3
12 STRONG KL. 8 - 10:30
DOWNSIZING KL. 5:20
STAR WARS 3D KL. 5
COCO ÍSL TAL KL. 1 - 3:10

AKUREYRI

THE POST KL. 8
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL   KL. 1:30 - 3:30
12 STRONG KL. 10:30
THREE BILLBOARDS KL. 8
THE COMMUTER KL. 10:30
PADDINGTON 2 ÍSL TAL KL. 1 - 3:20 - 5:40
JUMANJI KL. 5:35

KEFLAVÍK �����
NEW YORK POST

�����
LOS ANGELES TIMES

�����
TOTAL FILM

BESTI LEIKARINNBESTITI LEIKLEIKARINN

Golden globe
verðlaun

�����
GUARDIAN

MATT DAMON
CHRISTOPH WALTZ
KRISTEN WIIG

Meryl Streep og 
Tom Hanks í nýrri 

stórmynd frá
Steven Spielberg

Sýnd með íslensku tali

6
BESTA MYNDIN

BESTI LEIKSTJÓRINN
BESTA LEIKKONAN
BESTI LEIKARINN

Golden globe
tilnefningar

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NÝ VIÐMIÐ 
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR
DOLBY ATMOS

LUXURY · LASER

Sýnd kl. 8, 10.40 Sýnd kl. 1.40, 3.40, 4.30, 5.50

Sýnd kl. 8, 10.15 Sýnd kl. 7.50, 10.30 Sýnd kl. 2, 5 Sýnd kl. 2

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA,

KR. 950

Miðasala og nánari upplýsingar

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1.40 SÝND KL. 2

SÝND KL. 2
SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

On Body and Soul 17:30, 22:30
Eldfim Ást 17:30
I, Tonya 18:00
Titanic  20:00
Gotowi Na Wszystko Ekstreminator ENG SUB 20:00 
The Disaster Artist 20:00
Undir Trénu ENG SUB 22:00
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Þáttaröðin Burðardýr fjallar um einstaklinga úr íslenskum veruleika sem flækst hafa inn í 
skuggavef alþjóðlegs eiturlyfjasmygls. Í hverjum þætti heyrum við einstakling segja sína 
sönnu sögu. Skipuleggjendur eiturlyfjasmygls nýta sér neyð fórnarlamba, nota hótanir og 
ofbeldi til að fá vilja sínum framgengt. Í þáttunum kynnumst við manneskjunum á bakvið 
fyrirsagnirnar, fólkinu sem við köllum burðardýr.

HEFST Á SUNNUDAG



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

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Mamma Mu 
07.35 Waybuloo 
07.55 Gulla og grænjaxlarnir 
08.05 Með afa 
08.15 Nilli Hólmgeirsson 
08.25 Billi Blikk 
08.40 Dóra og vinir 
09.05 Dagur Diðrik 
09.30 Mæja býfluga 
09.40 Kalli á þakinu 
10.05 Lína langsokkur 
10.30 Loonatics Unleashed 
10.50 Ævintýri Tinna 
11.15 Friends 
11.40 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 Friends 
15.15 Fright Club 
16.10 Kórar Íslands 
17.30 Hversdagsreglur 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest 
19.55 50 First Dates 
21.35 Suicide Squad Spenn-
andi ævintýramynd með Will 
Smith, Margot Robbie, Jared Leto 
og fleiri stórgóðum leikurum. 
Myndin segir frá nokkrum and-
hetjum sem hafa hingað til notað 
hæfileika sína til illra verka, enda 
eru þær allar í fangelsi. Dag einn 
býðst þeim að sameina krafta sína 
í sérsveit á vegum stjórnarinnar 
og takast á hendur það verkefni 
að stöðva yfirvofandi ógn. 
23.35 Desierto 
01.05 War Dogs Gamansamur 
spennutryllir frá 2016 með Jonah 
Hill og Miles Teller. Myndin er 
byggð á sannri sögu þeirra Davids 
Packouz og Efraims Diveroli sem 
árið 2007 lönduðu 300 milljóna
dollara vopnasölusamningi við 
bandaríska varnarmálaráðu-
neytið þrátt fyrir að vera aðeins 
rúmlega tvítugir að aldri. 
02.55 Kidnapping Mr. Heineken 
04.30 Totem

15.55 Friends 
16.20 Friends 
16.45 Friends 
17.10 Friends 
17.35 Friends 
18.00 Pretty Little Liars 
18.45 Fresh Off the Boat 
19.10 New Girl 
19.35 Modern Family 
20.00 The X Factor 2017 
21.20 UnReal 
22.10 NCIS. New Orleans 
22.55 The Knick 
23.50 The Mentalist 
01.10 Banshee 
02.10 Modern Family 
02.35 New Girl 
03.00 Tónlist

08.55 Miracles From Heaven 
10.40 Dare To Be Wild 
12.25 Murder, She Baked: A 
Chocolate Chip Cookie Mystery 
13.55 Billy Madison 
15.25 Miracles From Heaven 
17.15 Dare To Be Wild 
19.00 Murder, She Baked: A 
Chocolate Chip Cookie Mystery 
20.30 Billy Madison 
22.00 Woodshock 
23.40 Horrible Bosses 
01.25 The Captive 
03.15 Woodshock

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kalli og Lóa 
07.12 Lundaklettur 
07.19 Vinabær Danna tígurs 
07.32 Húrra fyrir Kela 
07.56 Símon 
08.02 Með afa í vasanum 
08.14 Ernest og Célestine 
08.27 Hvolpasveitin 
08.50 Rán og Sævar 
09.01 Mói 
09.12 Ronja ræningjadóttir 
09.34 Djúpið 
10.00 Alvin og íkornarnir 
10.11 Klaufabárðarnir 
10.20 Útsvar 
11.30 Disney’s Teen Beach Movie 
II 
13.10 Hemsley-systur elda hollt 
og gott 
13.35 Kynningarþáttur Söngva-
keppninnar 2018 
14.10 Everly Brothers. Himneskur 
samhljómur 
15.10 Eskil og Trinídad 
16.50 Landakort 
17.05 Heimsleikarnir í CrossFit 
2017 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kioka 
18.07 Letibjörn og læmingjarnir 
18.14 Lóa 
18.27 Hrúturinn Hreinn 
18.35 Krakkafréttir vikunnar 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veðurfréttir 
19.40 Tracey Ullman tekur 
stöðuna 
20.15 The Magic of Belle Isle 
22.05 Bíóást - The Godfather: Part 
III 
00.55 Monica Z

08.00 King of Queens 
08.25 Everybody Loves Raymond 
08.45 Everybody Loves Raymond 
09.10 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.55 American Housewife 
10.15 Angel From Hell 
10.40 The Great Indoors 
11.05 Benched 
11.30 Pitch 
12.15 Top Gear 
13.05 America’s Funniest Home 
Videos 
13.30 The Bachelor 
15.00 Superior Donuts 
15.25 Scorpion 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Friends With Better Lives 
17.55 Rules of Engagement 
18.20 Family Guy 
18.45 Glee 
19.30 Air Bud: World Pup 
21.00 Indiana Jones and the Last 
Crusade 
23.10 The Next Three Days 
03.35 Heroes Reborn 
04.20 Imposters

08.30 Abu Dhabi HSBC Golf 
Champ  ionship 
13.00 CareerBuilder Challenge 
16.00 Sony Open in Hawaii 
18.00 CareerBuilder Challenge 
21.00 CareerBuilder Challenge

08.10 Grindavík - Keflavík 
09.50 Domino’s-körfuboltakvöld 
11.30 ÍR - KR 
13.10 Stjarnan - Breiðablik 
14.50 Martin: Saga úr Vesturbæ 
15.35 Manchester United - Stoke 
17.15 Everton - WBA 
18.55 Arsenal - Crystal Palace 
20.35 West Ham - Bournemouth 
22.15 Stoke - Huddersfield 
23.55 Burnley - Manchester 
United

07.00 Derby County - Bristol City 
08.40 Hertha Berlin - B. Dortmund 
10.20 Domino’s-körfuboltakvöld 
11.50 Premier League Preview 
12.20 Brighton - Chelsea 
14.35 1 á 1 
14.50 Burnley - Manchester 
United 
17.00 Laugardagsmörkin 
17.20 Manchester City - Newcastle 
19.30 Leicester - Watford 
21.10 Brighton - Chelsea 
22.50 Burnley - Manchester 
United 
01.25 UFC Now 2018 
02.15 UFC Countdown 2018 
03.00 UFC Live Events 2018

07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Mamma Mu 
08.00 Strumparnir 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og Litli 
09.13 Víkingurinn Viggó 
09.27 K3 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Tindur 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Mamma Mu 
12.00 Strumparnir 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og Litli 
13.13 Víkingurinn Viggó 
13.27 K3 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Tindur 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Mamma Mu 
16.00 Strumparnir 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og Litli 
17.13 Víkingurinn Viggó 
17.27 K3 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Tindur 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Smáfólkið

Mörgæsirnar  
kl. 10.24,  
14.24  
og 18.24 

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 20. janúar

Chelsea

12:20

Brighton

Man. Utd

14:50

Burnley

Sunnudagur 21. janúar

Liverpool

19:50

Swansea

#BHACHE

#BURMUN

Newcastle

17:20

Man. City
#MCINEW

#LIVSWA

Tottenham

15:50Man. City

#SOUTOT

Southampton

365.is   1817

Mánudagur 22. janúar
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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

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Zigby 
07.35 Waybuloo 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.05 Kormákur 
08.15 Heiða 
08.40 Pingu 
08.45 Grettir 
09.00 Töfrahetjurnar 
09.20 Tommi og Jenni 
09.40 Ljóti andarunginn og ég 
10.05 Lukku láki 
10.30 Ninja-skjaldbökurnar 
10.55 Friends 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Great News 
14.05 Mike & Molly 
14.25 So You Think You Can 
Dance 
16.35 Landhelgisgæslan 
17.00 Time To Live 
18.05 The Simpsons 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 60 Minutes 
19.55 Burðardýr Þáttaröðin 
Burðar dýr fjallar um einstaklinga 
úr íslenskum veruleika sem 
flækst hafa inn í skuggavef 
alþjóðlegs eiturlyfjasmygls. Í 
hverjum þætti heyrum við ein-
stakling segja sína sönnu sögu. 
Skipuleggjendur eiturlyfjasmygls 
nýta sér neyð fórnarlamba, nota 
hótanir og ofbeldi til að fá vilja 
sínum framgengt. Í þáttunum 
kynnumst við manneskjunum 
á bak við fyrirsagnirnar, fólkinu 
sem við köllum burðardýr. 
21.05 Bancroft Hörkuspennandi 
breskir þættir um yfirrannsóknar-
lögreglukonuna Elizabeth Banc-
roft sem á framtíðina fyrir sér 
hjá lögreglunni og vekur athygli 
fyrir óhefðbundar leiðir til að 
ná árangri í starfi. Bancroft leiðir 
erfiða rannsókn á miskunnar-
lausu glæpagengi sem vílar ekki 
fyrir sér að beita bolabrögðum til 
að fá sínu framgengt. 
21.50 Shameless 
22.45 Peaky Blinders 
23.45 The Brave 
01.15 Roadies 
02.15 Roadies 
03.05 Roadies 
04.00 Crimes That Shook Britain 
04.45 60 Minutes

14.40 Seinfeld 
15.05 Seinfeld 
15.30 Seinfeld 
15.55 Seinfeld 
16.20 Seinfeld 
16.45 Mayday: Disasters 
17.35 Fresh Off the Boat 
18.00 Pretty Little Liars 
18.45 New Girl 
19.10 Modern Family 
19.35 Friends 
20.00 The Mentalist 
20.45 Enlightened 
21.15 Banshee 
22.10 Westworld 
23.20 Empire 
00.30 New Girl 
00.55 Modern Family 
01.20 Tónlist

08.50 Song One 
10.20 The Trials of Cate McCall 
11.55 Spotlight 
14.00 Yogi Bear 
15.25 Song One 
16.55 The Trials of Cate McCall 
18.30 Spotlight 
20.35 Yogi Bear 
22.00 You Don’t Know Jack 
00.15 The 40 Year Old Virgin 
02.10 San Andreas 
04.05 You Don’t Know Jack

07.01 Kalli og Lóa 
07.12 Nellý og Nóra 
07.19 Sara og önd 
07.26 Tobbi 
07.30 Klingjur 
07.41 Ofur-Groddi 
07.48 Hæ Sámur 
07.55 Begga og fress 
08.08 Polli 
08.14 Hinrik hittir 
08.19 Kúlugúbbarnir 
08.42 Úmísúmí 
09.05 Hrúturinn Hreinn 
09.12 Veistu hvað ég elska þig 
mikið 
09.24 Molang 
09.28 Hrói Höttur 
09.40 Skógargengið 
09.51 Letibjörn og læmingjarnir 
09.58 Undraveröld Gúnda 
10.10 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Ævar vísindamaður 
11.00 Silfrið 
12.10 Menningin - samantekt 
12.40 Baráttan við aukakílóin 
13.30 Hæpið 
14.00 Er hægt að lækna MS-sjúk-
dóminn? 
14.30 Af fingrum fram 
15.15 Kjarnakonur í Bandaríkj-
unum – Konur og grín 
16.10 Tannálfurinn 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Neytendavaktin 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veðurfréttir 
19.40 Varnarliðið 
20.35 Thorne læknir 
21.25 Silfurhæðir – Skógurinn 
gleymir aldrei 
22.25 Krossferill

08.00 King of Queens 
08.25 Everybody Loves Raymond 
09.10 How I Met Your Mother 
09.55 Superstore 
10.15 The Good Place 
10.40 Growing Up Fisher 
11.05 Telenovela 
11.30 Million Dollar Listing 
12.15 America’s Next Top Model 
13.05 90210 
13.50 Family Guy 
14.15 Glee 
15.00 Extra Gear 
15.25 Top Chef 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.25 The Grinder 
17.50 Grandfathered 
18.15 Ally McBeal 
19.00 Heartbeat 
19.45 Superior Donuts 
20.10 Scorpion 
21.00 Stella Blómkvist 
21.50 Law & Order.SVU 
22.35 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.20 The Walking Dead 
00.55 The Bastard Executioner 
01.40 The Handmaid’s Tale 
02.25 The Disappearance 
03.15 Blue Bloods 
04.00 Chance

08.30 Abu Dhabi HSBC Golf 
Champ ionship 
13.00 CareerBuilder Challenge 
16.00 Tournament of Champions 
18.00 CareerBuilder Challenge 
21.00 CareerBuilder Challenge

 
07.45 Leicester - Watford 
09.25 West Ham - Bournemouth 
11.05 Stoke - Huddersfield 
12.45 Everton - WBA 
14.25 B. Munchen - W. Bremen 
16.30 Domino’s-körfuboltakvöld 
18.00 Burnley - Manchester 
United 
19.40 Real Betis - Barcelona 
21.45 Real Madrid - Deportivo La 
Coruna 
23.25 Southampton - Tottenham

07.30 Everton - WBA 
09.10 Arsenal - Crystal Palace 
10.50 Burnley - Manchester 
United 
12.30 Brighton - Chelsea 
14.10 Manchester City - New-
castle 
15.50 Southampton - Tottenham 
18.00 Messan 
19.30 New England Patriots - 
Jacksonville Jaguars 
23.30 Philadelphia Eagles - 
Minnesota Vikings

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

 365.is

Nýtt

THE SANDHAM 
MURDERS

Þættirnir fjalla um rannsóknar-
lögreglumanninn Thomas Andreas-
son og lögfræðinginn Noru Lindes 
sem hjálpast að við að upplýsa 
flókin morðmál.

KL. 20:30

BURÐARDÝR

Einstakir þættir þar sem fjallað er um einstaklinga úr íslenskum 
veruleika sem flækst hafa inn í skuggavef alþjóðlegs eiturlyfjasmygls. Í 
hverjum þætti heyrum við sanna sögu þeirra sem við köllum burðardýr.

KL. 19:55

60 MÍNÚTUR

Við sýnum nú þennan virtasta og vinsælasta fréttaskýringaþátt í heimi 
alltaf strax að loknum fréttum á sunnudögum. Ekki missa af heitustu 
heimsfréttunum og skemmtilegum viðtölum á besta tíma!

KL. 19:10

BANCROFT

Hörkuspennandi breskir þættir um yfirrannsóknarlögreglukonuna 
Elizabeth Bancroft sem á framtíðina fyrir sér hjá lögreglunni og vekur 
athygli fyrir óhefðbundnar leiðir til að ná árangri í starfi.

KL. 21:20

Nýr
tími

Nýtt

Nýtt

07.00 Stóri og Litli 
07.13 Víkingurinn Viggó 
07.27 K3 (45 / 52) 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Tindur 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Mamma Mu 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og Litli 
11.13 Víkingurinn Viggó 
11.27 K3 (45 / 52) 
11.38 Mæja býfluga 
11.50 Tindur 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Mamma Mu 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og Litli 
15.13 Víkingurinn Viggó 
15.27 K3 (45 / 52) 
15.38 Mæja býfluga 
15.50 Tindur 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Skrímsli í París

Dóra könnuður 
kl. 08.00, 
12.00 og 16.00
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FRUMSÝNING Í DAG!

Korando DLX, sjálfskiptur, 
með Toyo vetrardekkjum.
Fullt verð 4.920.000 kr.
Afsláttur bíll -    400.000 kr.
Afsláttur dekk -      130.000 kr.

Tilboðsverð 4.390.000 kr.

530.000 kr.
kynningarafsláttur  

AÐEINS
56.918 KR.

Á MÁNUÐI
80% lán*

Það er ótrúlega margt sem mælir með nýjum fjórhjóladrifnum Korando 
jeppa frá SsangYong. Hann státar af framsæknu útliti jafnt að utan sem 
innan, þar sem hönnunin sér m.a. til þess að enginn miðjustokkur er í 
gólfinu og því er nóg fótapláss. Kraftmikill Korando slær dýrari 
jeppum við á ótal sviðum. Hann var valinn „Towcar Of The Year 
2018,“ í sínum flokki. Velkomin á frumsýningu á nýjum Korando 
í dag, 20. janúar, frá 12 – 16.

+ Towcar Of The Year 2018
+ 2ja tonna dráttargeta
+ Fjórhjóladrif með læsingu

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynda- og textabrengl. * Fjöldi greiðslna 84 | Á

rleg hlutfallstala kostnaðar 9,62%
 | Vextir 7,95%

 | Innborgunarhlutfall 20%
 | Stofngjald 3,5%



Arne rAwe á Bleksmiðjunni
Hvað ertu með mörg húðflúr? 
Ég ætti að vera með fleiri 
eftir að hafa unnið sem 
húðflúrari í 24 ár. En ætli 
maður gleymi sér ekki 
stundum. Ég hef 
undanfarið bara 
fengið mér 
tattú eftir að 
hafa tekið stórar 
ákvarðanir á tíma-
mótum í lífi mínu. En 
ég hlakka til að fá mér 
næsta tattú.

Fyrsta tattúið? Þegar ég 
var 18 ára í Þýskalandi. Ég vissi 
eiginlega ekkert um tattú. Kíkti 
bara inn í einhverja vafasama 
stofu rekna af mótorhjólagengi 
og fékk „bara eitthvað“. Maður 
vildi ekki vera með neitt vesen 
þannig að ég valdi bara eitthvað 
af veggnum til að komast burt 
sem fyrst. Tveimur árum síðar 
byrjaði ég sem lærlingur á þessari 
sömu stofu, en lagði áherslu 
á að verða ekki eins og hinir á 

stofunni.
Einhver eftirsjá? Flest tattúin 
mín eru eftir vini. Það eru 

auðvitað margar ástæður 
fyrir að maður fær sér 

tattú. Fyrir ástina, 
upp á gamanið, 

fyrir eitthvað 
sem þú þráir 

eða eitthvað sem 
þú vilt ekki missa. 

Eða vegna þess að þú 
vilt minnast einhvers sem 

dæmi. En þetta snýst alltaf 
um lífið, jafnvel þó þetta sé 

bara skraut. Tattúið verður hluti 
af þér. Þau eldast með þér og þá 
þýðir ekkert að sjá eftir þeim.

Hvaða tattú er í uppáhaldi? 
Fyrir nokkrum árum flutti ég úr 
gamla heimabænum mínum 
fyrir fullt og allt, til að ferðast um 
og vinna víða um heim. Ég fékk 
mér auga á vinstra handarbakið, 
til marks um þessi kaflaskil. En 
þetta tattú hefur verið lukku-
gripur sem hefur minnt mig á að 
hafa opinn huga og taka því sem 
lífið hefur upp á að bjóða opnum 
örmum. Og þetta hefur skilað 
mér bestu árum lífs míns. Ég 
settist loksins að á Íslandi, á dá-
samlega kærustu og fallegan son.

Auður elísAbetArdóttir  
á Íslenzku Húðflúrstofunni
Hvað ertu með mörg húðflúr? Ég er 
með um 13 plús ermi.

Fyrsta tattúið? Ég pantaði tím-
ann í fyrsta tattúið mitt á 18 ára 
afmælisdaginn minn og fékk það 
nokkrum dögum seinna. Þetta er 
pínulítill fílsungi sem ég teiknaði 
sjálf á hægri hásin.

Einhver eftirsjá? Ég sé ekki beint 
eftir neinu flúri sem ég er með. 
En ég er hins vegar með slæmar 
minningar tengdu einu flúrinu. 
Ég er með teikningu úr Valhallar-
teiknimyndasögunum af hröfnum 
Óðins á handleggnum. Ég gekk inn 
á einhverja stofu í San Francisco 
og fékk tíma samdægurs. Flúrarinn 

var svo 
hrikalega 
dónalegur og 
hún og lét mér 
líða svo mikið 
eins og ég væri að trufla hana allan 
tímann að mér hefur alltaf liðið 
hálf skringilega gagnvart flúrinu 
mínu. Ég hef verið harðákveðin 
síðan ég byrjaði að flúra að láta 
aldrei neinn af mínum kúnnum 
líða svona.

Hvaða tattú er í uppáhaldi? Mér 
finnst nánast ómögulegt að gera 
upp á milli náttfiðrildanna fyrir 
ofan hnén á mér og ermarinnar 
minnar sem Búri er enn að vinna í.

Hafa flest ekki tölu á 
fjölda tattúa
Það er forvitnilegt að fá að skoða húðflúr þeirra sem vinna við að 
setja tattú á aðra. Við fengum sex húðflúrlistamenn til að segja frá 
sínum eigin tattúum og flestir eiga þeir það sameiginlegt að hafa 
ekki lengur tölu á fjölda húðflúranna sem prýða líkama þeirra.

JAson tHompson á Black kross tattoo
Hvað ertu með mörg húðflúr? Ég 
er með helling … þau einhvern 
veginn byrja á fingrunum og flæða 
þaðan. Flest tengjast þau við 
önnur. Ég veit ekki, þetta eru um 
55 tattú og svo ermar.

Fyrsta tattúið? Það var 
lógóið fyrir Alva-hjólabrettin, eða 
kannski Santa Cruz bullet wheels-
lógóið. Eitthvað þannig. Ég fékk 
það þegar ég var 18 ára og faldi 
það fyrir mömmu minni í heilt 
ár. Ég fékk tattúið frá mótorhjóla-
gaur heima hjá honum um nótt. 
Og hann notaði kveikjara sem 
lýsingu. Ég teiknaði tattúið upp 
eftir límmiða á bílnum mínum. 
Þetta kom vel út.

Einhver eftirsjá? Eftirsjá, nei, 
engin. Ég er búin að hylja þau öll 
með öðrum tattúum fyrir löngu.

Hvaða tattú er í uppáhaldi? Það 
er erfið spurning. Ef ég ætti að 
velja eitt þá myndi ég segja tattúið 
sem börnin mín teiknuðu. Ég vildi 
meira að segja að dóttir mín, þá 7 
ára, myndi húðflúra teikningarnar 
á mig en hávaðinn í tattúbyssunni 
hræddi hana. Þannig að ég fékk 
vin min til að gera þetta.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞAu eldAst með 
Þér og Þá Þýðir 

ekkert Að sJá eftir Þeim.

ruuben  
á Black kross tattoo
Hvað ertu með mörg húðflúr? Ég veit 
það ekki, meira en 45 eða 50, það 
eitt er víst.

Fyrsta tattúið? Ég var 12 ára og 
gerði það sjálfur með öryggisnælu 
og skrifbleki.

Einhver eftirsjá? Já, eitthvað. Þess 
vegna er ég að láta leisera þau af svo 
ég geti fengið mér ný.

Hvaða tattú er í uppáhaldi? Litrík 
hauskúpa á hægri handlegg, sem er 
enn verið að vinna í.

búri á Íslenzku  
Húðflúrstofunni
Hvað ertu með mörg húðflúr? 
Það eru mörg ár síðan ég taldi 
húðflúrin mín, þetta er meira 
og minna runnið saman í ermar 
og skálmar.

Fyrsta tattúið? Fyrir um 
það bil 18 árum síðan, það er 
„cartoon“-engill á framhand-
legg.

Einhver eftirsjá? Nei, þótt ég 
sé með ýmislegt sem ég myndi 
ekki endilega fá mér í dag, þá 
hefur eftirsjá aldrei komið upp, 
þetta eru eftir allt minningar 
um það hver ég var þegar ég 
fékk mér flúrið.

Hvaða tattú er í uppáhaldi? 
Ætli það sé ekki jólaþema-
tattúið mitt.

JóHAnnA geirdAl á Bleksmiðjunni

Hvað ertu með mörg húðflúr? Ég 
get ekki talið húðflúrin, ætli þau 
renni ekki saman í eitt stórt, 
frá tám og upp.

Fyrsta tattúið? Ég hef 
verið sirka 16 ára og 
fór til Jóns Páls, 
það eru um 
16 ár síðan. 
Mamma 
bannaði mér að 
fá mér hljómsveita 
„tribute“ svo ég fékk 
mér litla rós á ökklann 
sem ég fann í „flash“-
möppu. Ég hefði betur fengið 
mér Manson-eldinguna.

Einhver eftirsjá? Já, ég er með 

nokkur sem pirra mig, enda 
byrjaði ég ung að fá mér flúr. En 

þá er bara að krota yfir þau.
Hvaða tattú er í uppá-
haldi? Ég á nokkur uppá-

halds, ref sem dóttir 
mín teiknaði 

þegar hun var 7 
ára og Daria 
setti á mig. 

Batman sem er 
að gráta og Sigrún 

setti á mig, Nick Cave 
á sköflungnum sem Ingi 

gerði og Halloween-tri-
bute á lærið sem Dagur gerði. 

Örninn á bakinu sem Arne gerði 
er líka uppáhalds.

flúrArinn 
vAr svo 
HrikAlegA 
dónAlegur og 
Hún og lét 
mér líðA svo 
mikið eins og 
ég væri Að 
truflA HAnA.

mAmmA 
bAnnAði mér 
Að fá mér 
HlJómsveitA 
„tribute“.
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30-50%
AFSLÁTTUR

AF ÚTSÖLUVÖRUM Í EFTIRTÖLDUM VERSLUNUM

20% AFSLÁTTUR AF NÝJUM
ÚTIVISTARFATNAÐI FYRIR BÖRN

LAUGAVEGUR 91  REYKJAVÍK - AUSTURSTRÆTI 5  REYKJAVÍK 

ÞINGHOLTSSTRÆTI  2 - 4  REYKJAVÍK  -  FÁKAFEN 9  REYKJAVÍK 

MIÐHRAUN 4  GARÐABÆR - HAFNARSTRÆTI 106  AKUREYRI 

BÁSASKERSBRYGGJA 2  VESTMANNAEYJAR

ICEWEAR.IS – FRÍ HEIMSENDING

ÚTSÖLULOK
SUNNUDAGINN 21. JANÚAR

Útsölulok fbl 255x380 L91.indd   1 08/01/2018   08:34



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Máté Dalmay mate@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: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.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
14.01.18- 
20.01.18

Aðeins 69.930 kr.

JAZZ
hægindastóll
með skemli

Stillanlegur 

hægindastóll.

Koníaksbrúnt, brúnt 

eða svart leður.

Fullt verð: 99.900 kr.

EKKI 
MISSA 

AF ÞESSU
Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Janúar
útsalan

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Í sigurvímu í Kænugarði 
hvöttu Portúgalarnir til 
þess að fleiri þjóðir myndu 
syngja á sínu móðurmáli. 
Góður rómur var gerður að 
þessum orðum þegar þau 

voru öskruð um blaðamannahöll-
ina. Portúgalski hjartaknúsarinn 
Salvador Sobral kom, sá og sigraði í 
Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-
stöðva í Kænugarði.

Hann, ásamt systur sinni og höf-
undi sigurlagsins Luísu Sobral, hlaut 
alls 758 stig í keppninni. Íslendingar 
hrifust einnig af systkinunum og 
fékk Portúgal tólf stig frá Íslandi.

Í gær var opinberað hvaða tólf 
lög og flytjendur munu taka þátt í 
forkeppni Eurovision hér á landi. 
Rúmlega 200 lög bárust í keppnina 
sem verður með svipuðu sniði og í 
fyrra.  Það sem vekur athygli er að 
öll lögin er líka til í enskri útgáfu, 
nema eitt. Það er Kúst og fæjó sem 
Heimilistónar flytja. Allir hinir vilja 
því syngja á ensku í stað íslensku.

Hægt er að hlusta á íslenskar og 
enskar útgáfur laganna á songva-
keppnin.is en lögin hafa líka verið 
gefin út á Spotify, tonlist.is og You-
tube.

Undanúrslitin fara fram í 
Háskólabíói, laugardagana 10. og 
17. febrúar. Úrslitakvöldið verður 
haldið með pompi og prakt í 
Laugardalshöll 3. mars en, eins og 
síðastliðin ár, mun erlend Eurovisi-
on-stjarna stíga þar á svið.

Lögin verða flutt á íslensku í und-

anúrslitum, sex lög keppa hvort 
kvöld. Þau þrjú lög sem hljóta flest 
atkvæði í símakosningu hvort und-
ankvöld tryggja sér sæti í úrslitum. 
Því keppa sex lög til úrslita í söngva-
keppninni í Laugardalshöll 3. mars. 
RÚV hefur þó heimild til að bæta 
auka lagi, svokölluðum svartapétri, 
í úrslitin.

Sigurlag söngvakeppninnar verð-
ur framlag Íslands í Söngvakeppni 
evrópskra sjónvarpsstöðva sem 
haldin verður í Lissabon í Portúgal 
dagana 8., 10. og 12. maí. Kynnir 
keppninnar í ár er sem fyrr Ragn-
hildur Steinunn Jónsdóttir. 
benediktboas@365.is

Allir nema einn ætla 
að syngja á ensku
Þrátt fyrir hvatningaróp Portúgals í fyrra eru öll lögin nema eitt sem 
send eru inn í Eurovision-keppnina einnig til á ensku. Lögin verða 
flutt á íslensku í undanúrslitum þar sem sex lög keppa hvort kvöld.

Lagaheitin á íslensku  
og ensku
l  Lag: Golddigger / Gold Digger 

Flytjandi: Aron Hannes
l  Lag: Hér með þér / Here for 

you 
Flytjandi: Áttan

l  Lag: Heim / Our Choice 
Flytjandi: Ari Ólafsson

l   Lag: Aldrei gefast upp  
Flytjandi: Fókus hópurinn 

l  Lag: Í stormi / Saviourson 
Flytjandi: Dagur Sigurðarson

l  Lag: Svaka stuð / Heart Attack 
Flytjendur: Stefanía Svavars-
dóttir, Agnes Marinósdóttir og 
Regína Lilja Magnúsdóttir

l  Lag: Ég mun skína / Shine 
Flytjandi: Þórunn Antonía

l  Lag: Litir / Colours 
Flytjandi: Guðmundur 
Þórarinsson

l  Lag: Brosa / With You 
Flytjendur: Þórir Geir Guð-
mundsson og Gyða Margrét 
Kristjánsdóttir

l   Lag: Ég og þú / Think It Through 
Flytjendur: Tómas Helgi Weh-
meier og Sólborg Guðbrands-
dóttir

l  Lag: Óskin mín / My Wish 
Flytjandi: Rakel Pálsdóttir

l  Lag:  Kúst og fæjó 
Flytjandi: Heimilistónar

Lögin verðA fLutt á 
ísLensku í undAn

úrsLitum, sex Lög keppA 
hvort kvöLd. ÞAu Þrjú Lög 
sem hLjótA fLest Atkvæði í 
símAkosningu hvort undAn
kvöLd tryggjA sér sæti í 
úrsLitum. 

Nú er hægt að hlusta á 
íslenskar og enskar útgáfur 
laganna á songvakeppnin.is.

ætLAr Að LátA fLúrA sig 
hátt og Lágt

Emmsjé Gauti fagnaði 
milljónasta áhorfinu 

á myndbandið sitt. 
Það gerði hann 
með því að láta 
smella á sig 
flúri af tveimur 
amerískum 
köggum. Hann 

hefur ekki lengur 
tölu á flúrunum 

sem þekja líkama 
hans og er hvergi nærri 

hættur.

styrkjA konur í Listum
Þær Vala og Björg stofnuðu við-
burðafyrirtækið Puzzy Patrol 
sem sérhæfir sig í að skipuleggja 
viðburði með listakonum og 
femínískum talskonum. Þær hafa 
skipulagt stórtónleika í Gamla 
bíói þar sem fram koma fremstu 
rapplistakonur landsins.

einfALt Líf í nokkrum 
ráðum
Margrét Björk Jónsdóttir setti 
saman góð ráð fyrir þá lesendur 
Lífsins sem hafa áhuga á að til-
einka sér mínímalískan lífsstíl.

ekki minnst einu orði á 
Ljósmyndun
FÍSL hélt 
uppboð 
til að 
standa 
straum 
af útgáfu 
á bók um 
íslenska 
samtíma-
ljósmyndun. 
Bókin er svar við því að ljósmynd-
un var skilin út undan í bókinni 
Íslensk listasaga sem kom út árið 
2011.
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ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

www.egodekor.is
Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau: 10.00 - 16.00 Sun: 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12

JERSEY 4RA SÆTA SÓFI
Breidd: 298cm
Verð: 195.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 136.500,-

ALEXA STÆKKANLEGT BORÐ
Hvítt matt/eik
Stærð: 190(230)X90cm
Verð: 138.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 103.500,-

ALEXA SKENKUR – hvítt matt/eik
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 96.600,-

MADISON TUNGUSÓFI
Stærð: 281X172cm
Verð: 209.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 167.200,-

MAX STÓLL
Verð: 16.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 12.675,-

CLARK STÓLL
Verð: 16.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 10.140,-

COBY STÓLL
Verð: 18.500,-

ÚTSÖLUVERÐ: 14.800,-

MILO STÓLL
Verð: 17.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ: 14.320,-

CANNON HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 284X190/165cm
Verð: 279.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 195.300,-

MAXWELL TUNGUSÓFI
Stærð: 290X173cm
Verð: 236.000,-  
ÚTSÖLUVERÐ: 177.000,-

f



Auðvelt að versla á byko.is

HELGARTILBOÐ
Þú mátt ekki missa af þessu! 18.-22. janúar

FRÁBÆR

Hvað er optískur reykskynjari?
Optískir skynjarar skynja best kaldan og sýnilegan reyk sem myndast þegar 
rafmagnstæki og raflagnir brenna. Einnig skynja þeir vel hægan bruna. 

Optískir skynjarar henta því vel þar sem mikið er um rafmagnstæki eins og í 
stofum, sjónvarpsherberg jum og barnaherberg jum. 

MULTISÖG
PMF 250 CES, kemur í tösku 

19.995kr.
74862197 
Almennt verð: 29.995 kr.

KASTARI
Wofi, GU-10 

495kr.
52254527 
Almennt verð: 995 kr.

OPTÍSKUR REYKSKYNJARI
Rafhlaða fylgir með. 

495kr.
50005047 
Almennt verð: 995 kr.

MATAR- OG KAFFISTELL
20 stk; diskar, skálar, bollar og undirskálar 

3.495kr.
41100109  
Almennt verð: 6.995 kr.

KAFFIVÉL  
Svört original

8.445kr.
65103489 
Almennt verð: 12.995 kr.

HANDLAUG  
Sevilla á borð eða vegg,  
56x45x16 cm, handlaugartæki  
fylgir ekki með

8.995kr.
10708505 
Almennt verð: 19.795 kr.

HARÐPARKET  
Nevada Oak  
192x1285mm, 8mm

1.495kr./m2

0113475 
Almennt verð: 2.695 kr./m2

Rafhlaða 
fylgir

50% 
AFSLÁTTUR

50% 
AFSLÁTTUR

33% 
AFSLÁTTUR

fyrir 
 4

Frábær DIY vél með 220W mótor og auðvelt 
að skipta um aukahluti eftir verkefnum. Hentar 
vel í að saga, skera, skrapa og pússa.

Lítill og nettur!

Látlaust og fallegt stell, tilvalið sem aukasett, fyrir 
krakkana, fyrstu íbúð eða í sumarbústaðinn.

1. Setja í samband 2. Kveikja 
á vél 3. Vatn í vatnshylkið 
4. Poki undir lok 5. Ýta á 
kaffibollatakka 6. Drekktu 
nýlagaðan ljúfan kaffibolla. 
Þetta getur hver sem er!

35% 
AFSLÁTTUR
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Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

45% 
AFSLÁTTUR

55% 
AFSLÁTTUR

50% 
AFSLÁTTUR

Blöndunartæki frá GROHE endast að maðaltali 20 ár og þurfa 
að standast erfiðustu þolraunirnar fyrir vöru í þessum flokki. 

Við ábyrg jumst varahluti á lager í 20 ár, jafnvel lengur.

30 daga fullur skilréttur (tryggir öryggi notandans á 
ákvarðanatöku- og innkaupastiginu).

Margverðlaunuð hönnun.

35% 
AFSLÁTTUR

ELDHÚSTÆKI  
Start Edge, með hárri sveiflu

10.995kr.
15331369 
Almennt verð: 16.995 kr. RAFHLÖÐUBORVÉL 

16V, 2x1,5Ah rafhlöður, hleðslutæki, 
taska og ýmsir aukahlutir fylg ja

11.995kr.
74094116 
Almennt verð: 17.995 kr.

Vinsæl  
vara

33% 
AFSLÁTTUR Rafhlöðuborvél sem er 

vel í stakk búin að sinna 
flestum litlum verkefnum 
sem koma upp á venjulegu 
íslensku heimili. Og ekki 
spillir verðið fyrir!



Auðvelt að versla á byko.is

HELGARTILBOÐ
Þú mátt ekki missa af þessu! 18.-22. janúar

FRÁBÆR
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stofum, sjónvarpsherberg jum og barnaherberg jum. 

MULTISÖG
PMF 250 CES, kemur í tösku 

19.995kr.
74862197 
Almennt verð: 29.995 kr.
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495kr.
52254527 
Almennt verð: 995 kr.
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495kr.
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Almennt verð: 995 kr.
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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.

Óttars 
Guðmundssonar

BAkþAnkAR

Læknafélag Íslands fagnar 
aldarafmæli sínu þessa dagana 
í Hörpu með fjaðraþyt og söng. 

Félagið var stofnað af nokkrum 
læknum í miklum fimbulkulda 
árið 1918. Náttúran var landi og 
þjóð óblíð þetta ár. Katla gaus um 
haustið með tilheyrandi öskufalli og 
hörmungum. Í október og nóvem-
ber gekk spænska veikin yfir með 
miklu mannfalli.

Einn af stofnfélögum læknafélags-
ins var Sigvaldi Stefánsson Kalda-
lóns læknir í Nauteyrarhreppi við 
Ísafjarðardjúp. Hann var ástsælasta 
tónskáld liðinnar aldar og samdi 
mikinn aragrúa laga sem rötuðu 
beint inn í þjóðarsálina. Fyrir vikið 
lifir Sigvaldi áfram í lögum sínum.

Læknafélagið minntist Sigvalda 
með veglegri dagskrá í vikunni. 
Ævisaga tónskáldsins einkenndist 
af langvinnu heilsuleysi og sárri 
fátækt. Hann gegndi lækningum 
í einhverjum erfiðustu héruðum 
landsins, fékk berkla og var um tíma 
vart hugað líf. Árið 1929 sótti hann 
um Keflavíkurlæknishérað og fékk 
embættið í trássi við Læknafélagið. 
Þar á bæ voru menn í heilögu stríði 
við ráðherra heilbrigðismála, Jónas 
Jónsson frá Hriflu, út af embættis-
veitingum og fleiru. Læknar kröfð-
ust þess að Sigvaldi drægi umsókn 
sína til baka en Jónas hvatti hann til 
að gera hið gagnstæða. Sigvaldi var 
í kjölfarið rekinn úr Læknafélaginu. 
Eftir þessa atburði höfðu læknar 
ávallt horn í síðu Sigvalda. Hann sat 
lengst af í Grindavík og andaðist þar 
árið 1946.

Læknasamtökin sýndu mikla 
óbilgirni og hroka gagnvart þessu 
heilsulausa og fátæka tónskáldi. 
Stundum flýgur að manni að 
snilligáfa hans á sviði tónlistar hafi 
fyllt forystumenn lækna óöryggi 
og afbrýðisemi. Það er gaman að 
Læknafélag Íslands hafi ákveðið að 
sættast endanlega við Sigvalda eftir 
90 ára ólund. Nú er lag að gera hann 
að heiðursfélaga í samtökum lækna 
rúmum 70 árum eftir dauða sinn.

Kaldalóns

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

ÍSLENSKT 
TÍSKUTÍMARIT

KOMIÐ Í ALLAR  
HELSTU VERSLANIR
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