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Mæðgur flúðu
undan leiguokrinu
Mæðgurnar Drífa og Unnur voru orðnar
langþreyttar á himinhárri húsaleigu
á höfuðborgarsvæðinu en leika nú við
hvern sinn fingur á Eyrarbakka þar sem
þær keyptu sér íbúð saman.

Íslensk lestraraðferð
Hundrað milljónum
eytt án árangurs. ➛ 26

Græjur sem bæta lífið
Einfaldar lausnir
á hversdagslegum
vandamálum. ➛ 22

Kjallaranum lyft upp
Auður Gná og Hulda
tóku niðurgrafinn
kjallara í gegn. ➛ 32
PLÚS 3 SÉRBLÖÐ

● FÓLK ● ATVINNA ● ORKA ÍSLANDS
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Leitað áfram í dag

Veður

Hæg suðvestlæg átt í dag og víða
slydduél eða él. Hiti nálægt frostmarki. SJÁ SÍÐU 40

Áfram í haldi
eftir kæru pilts
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fimmtugsaldri, sem grunaður er um
kynferðisbrot gegn ungum pilti
um nokkurra ára skeið, var í gær
úrskurðaður í áframhaldandi vikulangt gæsluvarðhald.
Grímur Grímsson, yfirmaður
miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu,
segir lögreglu hafa gert kröfu um
aðra viku á grundvelli rannsóknarhagsmuna í gær áður en fyrri gæsluvarðhaldsúrskurður yfir manninum
rann út. Héraðsdómur féllst á þá
kröfu.
Líkt og Fréttablaðið sagði frá á
þriðjudag barst lögreglu kæra á
hendur manninum í síðustu viku
frá ungum manni um tvítugt. Brot
mannsins eru sögð hafa staðið yfir
um nokkurra ára skeið er pilturinn
var barn og unglingur.
Lögregla handtók manninn í kjölfar kæru piltsins og gerð var húsleit
á heimili hans. – smj

Halda á áfram leit að Ríkharði Péturssyni í dag en leit var frestað upp úr fimm í gær. Tugir björgunarsveitarmanna á Suðurlandi leituðu í gær að
Ríkharði sem sást síðast til á þriðjudag. Leitað var með þyrlu og björgunarsveitarmenn fóru einnig út á Ölfusá á bát. FRÉTTABLAÐIÐ/MAGNÚS HLYNUR

Vefverðlaun til
Vísis og Nova

Viku varðhald
eftir heimkomu

TÆKNI Fréttavefurinn Vísir.is vann
í gær til verðlauna sem efnis- og
fréttaveita ársins á Íslensku vefverðlaununum.
„Þetta er ótrúlega ánægjuleg
viðurkenning á starfi fjölmargra
sem voru á bak við þessa stóru
breytingu sem við gerðum á síðasta
ári. Það var flókið verkefni sem
heppnaðist svakalega vel og við
erum ótrúlega ánægð með að fá
svona jákvæðar viðtökur, bæði frá
lesendum og fagfólki,“ segir Tinni
Sveinsson, vefstjóri Vísis.
Nova fékk verðlaun sem vefur
ársins. Þá fékk Nova einnig verðlaunin í flokkunum fyrirtækjavefur
ársins í flokki stórra fyrirtækja og
vefverslun ársins.
Sorpa vann í flokki samfélagsvefs
ársins fyrir Flokkunarleiðbeiningar
Sorpu og í flokki markaðsvefs ársins
fyrir Lygamæli Sorpu. – þea

LÖGREGLUMÁL Íslenskur karlmaður
var handtekinn við komuna til
Íslands frá Spáni í fyrradag grunaður
um aðild að fíkniefnainnflutningi.
Þetta staðfestir Grímur Grímsson,
yfirmaður miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Maðurinn hefur verið
úrskurðaður í viku gæsluvarðhald.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er maðurinn grunaður um
aðild að innflutningi þeirra efna
sem falin voru í sendingu merktri
Skáksambandi Íslands. Tveir menn
voru settir í gæsluvarðhaldi vegna
þess máls 9. janúar. Annar þeirra var
látinn laus í vikunni.
Samkvæmt heimildum blaðsins
var þessi sami maður handtekinn á
Spáni í síðustu viku vegna gruns um
alvarlegt ofbeldisbrot gegn eiginkonu sinni. Honum var sleppt úr
haldi þar ytra fyrir viku. – aá

Rekstraraðili
óskast
á veitingastað með fallegt sjávarútsýni í Hafnarfirði
231m2 / 70 manns í sæti · Full innréttað · Útbúið tækjum
Möguleiki á rekstri spilasalar · Losnar fljótlega

Á besta stað
í hjarta Hafnarfjarðar
Guðmundur
615 0009

fjordur@fjordur.is

Umdeilt brugghús setur
súr hvalseistu í bjórinn
Eigandi Steðja í Borgarfirði selur þorrabjór sem inniheldur hvalseistu sýrð upp
úr gerjaða drykknum Kombucha. Mjög heilnæmt segir eigandinn Hinir hvalabjórar fyrirtækisins vöktu heimsathygli og reiði erlendra dýraverndunarsinna.
VERSLUN „Við ákváðum að búa til
bjór með súrhval en á okkar forsendum,“ segir Dagbjartur Arilíusson, eigandi Brugghúss Steðja í
Borgarfirði, um nýjan þorrabjór
fyrirtækisins sem inniheldur hvalseistu sýrð upp úr gerjaða drykknum
Kombucha.
Þorrabjórar Steðja hafa vakið
heimsathygli síðan í janúar 2014
þegar brugghúsið kynnti bjór sem
innihélt hvalmjöl. Ári síðar fór í
sölu bjór með taðreyktum eistum
langreyða sem Dagbjartur segir
stoltur að sé umdeildasti bjór
heims. Umfjöllun Fréttablaðsins
um bjórinn rataði í fréttir erlendra
fjölmiðla á borð við BBC og The
Guardian og vakti framleiðslan reiði erlendra dýraverndunarsinna.
Eistun koma að sögn Dagbjarts frá Hval hf. í Hafnarfirði eða sama fyrirtæki og
sá Steðja fyrir hvalmjölinu
og kynkirtlinum sem brugghúsið hefur taðreykt síðustu
ár. Í umfjöllun um Kombucha
í blaðinu í ágúst í fyrra kom
fram að drykkurinn er gerður úr grænu tei, hrásykri og
lifandi gerlum.
„Þetta er mjög heilnæmt
fyrir meltingarveginn og
bætir þarmaflóruna. Við
ákváðum að nota gerið til að
búa til súrhval og svo er bjórinn bruggaður í belgískum
Lambic-stíl en á okkar forsendum. Útkoman er súrbjór
þar sem þetta gefur bjórnum
eilitla sýru,“ segir Dagbjartur.
„Við verkum eistun samkvæmt ákveðinni gæðahand-

Brugghúsið er starfrækt á bænum Steðja í Borgarfirði.

Þau voru alveg vitlaus í
þetta og fóru með þetta
heim til sín í Hollywood
og auglýstu þar. Ég er
búinn að fá fullt af fyrirspurnum.
Dagbjartur
Arilíusson,
eigandi
Brugghúss
Steðja

bók og það er mjög langt
ferli að sýra þetta á réttan
hátt. Yfirleitt eru súrbjórar
bruggaðir með súrgeri eða
villtum bakteríum en við
notum bara sýrðu eistun og

ölger,“ segir Dagbjartur og bætir við
að mikið af erlendu ferðafólki heimsæki brugghúsið eingöngu vegna
hvalabjóranna.
„Við opnuðum gestastofu hjá
okkur í fyrravor og þetta er það sem
þeir eru að leita eftir eða að finna
eitthvað íslenskt og öðruvísi,“ segir
Dagbjartur og nefnir sem dæmi
að leikararnir Tori Spelling og Ian
Ziering, sem gerðu garðinn frægan
í sjónvarpsþáttunum Beverly Hills
90210 á tíunda áratugnum, hafi
heimsótt Steðja í september síðastliðnum.
„Þau voru alveg vitlaus í þetta
og fóru með þetta heim til sín í
Hollywood og auglýstu þar. Ég er
búinn að fá fullt af fyrirspurnum
þaðan en þetta er auðvitað hvalafurð og vandmeðfarin vara,“ segir
bruggarinn. haraldur@frettabladid.is

Takklæti
Brandenburg / SÍA

fyrir níu ára ánægju
Við erum stolt, glöð, ánægð, hrærð og kát en fyrst og fremst þakklát viðskiptavinum
okkar fyrir frábæra einkunn í Íslensku ánægjuvoginni. Viðskiptavinir Nova eru
ánægðustu viðskiptavinirnir í farsímaþjónustu, níunda árið í röð. Takk fyrir það!
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is
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26

börn eru nú á leikskólaaldri á
Kirkjubæjarklaustri. Hefur þeim
fjölgað úr 13 í 26 á einu ári og biðlisti myndast. Var því nýlega ákveðið að kaupa
færanlega
kennslustofu fyrir
11 milljónir króna til
þess að koma
öllum fyrir.

Þrjár í fréttum
Símabann,
fall og
ráðherraraunir
Sveinbjörg Birna
Sveinbjörnsdóttir

borgarfulltrúi
hyggst í byrjun
febrúar leggja
fram tillögu í
borgarstjórn
um að borgaryfirvöld auðveldi
skólastjórnendum
að banna notkun snjallsíma í
grunnskólum borgarinnar. Sveinbjörg segir snjallsímanotkun
grunnskólabarna á skólatíma vera
vaxandi vandamál en hún hefur
fulla trú á að hægt sé að koma
böndum á notkun símanna.

Ólafía Hrönn Jónsdóttir

leikkona
missti Lúðvík
Steinarsson,
lögmann og
formann þorrablótsnefndar, í
gólfið á þorrablóti Stjörnunnar
um síðustu helgi.
Atriðið var að sögn Ólafíu vel æft
en hlutirnir fóru úrskeiðis þegar á
hólminn var komið. Lögmaðurinn
er lemstraður eftir útreiðina en á
batavegi.

Sigríður Á. Andersen

dómsmálaráðherra
svaraði bréfi
umboðsmanns
Alþingis þar
sem hann
óskaði eftir
upplýsingum
um þá aðila sem
ráðherrann ráðfærði
sig við vegna skipunar dómara við
Landsrétt. Sagði hún að líkast til
myndi hún greina frá öllum samskiptum sínum við umboðsmann.

3,2

milljarða króna framkvæmdum hefði þurft að
ljúka til að kísilver United
Silicon hefði talist fullklárað.
Félagið lýsti sig gjaldþrota
fyrr í vikunni eftir samfellda
raunasögu sem var á köflum
nánast reyfarakennd.

tonn voru
flutt af klósettpappír
hingað til
lands frá
maí til
nóvember í
fyrra. Er um
talsverða
aukningu
að ræða en á sama tímabili árið
2016 voru flutt inn tæplega
1.234 tonn af klósettpappír.

2.000
krónur er fermetraverðið í Mathöllinni
á Hlemmi samkvæmt leigusamningi sem gerður
var við Eignasjóð
Reykjavíkurborgar. Í
heild kostar leigan
rúmlega milljón
krónur á mánuði en
húsnæðið er 529
fermetrar að stærð.

11%
1.450

hreindýr má veiða á þessu ári
en umhverfis- og auðlindaráðherra gaf í vikunni út kvóta.
Þá er gert ráð fyrir 1.061 kú og
389 törfum. Fjölgunin milli ára
nemur 135 dýrum.

forstjóra
hundrað stærstu
fyrirtækja landsins eru konur
en 89 prósent
karlar. Þrátt fyrir
það voru tveir af
hverjum þremur
nemendum sem
útskrifuðust úr HÍ
og HR í fyrra konur en einungis
þriðjungur karlar.

Aldursmörk hjá Strætó setja
öryrkja í þriggja ára tómarúm
Öryrkjar verða ellilífeyrisþegar við 67 ára aldur og missa þá örorkuafslátt sinn af fargjöldum Strætó. Afsláttarkjör fyrir eldri borgara miðast hins vegar við 70 ára aldur og þurfa öryrkjar því að greiða fullt verð í
millitíðinni. Strætó segir að vandamálið hafi hingað til verið leyst í samvinnu við viðskiptavinina sjálfa.
SAMGÖNGUR „Um leið og stjórnin
bregst við og breytir þessu þá er
þetta vandamál sjálfleyst. Það
myndi einfalda margt,“ segir Guðmundur Heiðar Helgason, markaðsog upplýsingafulltrúi Strætó, um
þann vanda sem hækkun aldursmarka á afslætti eldri borgara í 70
ár olli öryrkjum.
Fréttablaðið fjallaði um það í
vikunni að stjórn Strætó hafi fyrir
áramót viljað lækka aldursmörk
afsláttarins aftur niður í 67 ár eftir
að þau voru hækkuð í 70 ár í hagræðingaraðgerðum árið 2011.
Breytingunum var hins vegar
frestað þar sem stjórnin vildi vita
hver kostnaðurinn við hana yrði.
Fólk á aldursbilinu 67 til 69 ára
telst því til eldri borgara víðast hvar
í þjóðfélaginu, nema í strætó.
Þetta skapar vandamál fyrir fleiri.
Öryrkjar njóta sömu afsláttarkjara
og sjötugir eldri borgarar hjá Strætó
og fá sömu kort og miða. Hins vegar
fellur greiðsla örorkulífeyris eða
örorkustyrks niður við 67 ára aldur
og við tekur ellilífeyrir. Öryrkjar
teljast þá til eldri borgara, bara ekki
í Strætó.
Samkvæmt reglum Strætó ættu
öryrkjar, sem náð hafa 67 ára aldri,
því að þurfa að greiða fullt fargjald
til sjötugs.
Guðmundur Heiðar segir þetta
vissulega óhentugt en að málin hafi
hingað til verið leyst hverju sinni
til að brúa þetta þriggja ára bil og
tryggja öryrkjum afsláttarkjör sín
áfram.
„Ég er sammála því að þetta er

ÖLL BRAUÐ Á

25%

AFSLÆTTI

ALLA MÁNUDAGA
• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

1.982

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

www.bjornsbakari.is

Brúa þarf þriggja ára bil milli örorkuafsláttar og eldri borgara afsláttar hjá Strætó með fiffi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við höfum leyst
málin og fundið út
úr þeim í sameiningu með
viðkomandi hverju sinni.
Guðmundur Heiðar Helgason,
markaðs- og upplýsingafulltrúi Strætó

óheppilegt en yfirleitt hefur þetta
verið þannig að þeir sem eru með
öryrkjakortin, þótt þau séu útrunnin, hafa getað komið með þau og
sýnt þau. Og ef þeir hafa losað sig
við þau þá hefur það verið leyst
öðruvísi, jafnvel með því að sýna
gamla miða. Við höfum leyst málin
og fundið út úr þeim í sameiningu

með viðkomandi hverju sinni,“ segir
Guðmundur Heiðar.
Gísli Jafetsson, framkvæmdastjóri
Félags eldri borgara í Reykjavík og
nágrenni, sagði í Fréttablaðinu í gær
að krafa eldri borgara væri að aldursmörkin yrðu færð niður strax sem og
að gjaldfrjálst yrði fyrir eldri borgara
í strætó. mikael@frettabladid.is

Áfram sama sykurmagn í klassísku kóki
NEYTENDUR Coca-Cola á Íslandi
mun ekki breyta uppskriftinni að
upprunalega kókinu í viðleitni
sinni til að draga úr sykri í vörulínum sínum hér á landi um tíu
prósent fyrir árið 2020.
Coca-Cola European Partners
Ísland greindi frá þessari skuldbindingu sinni á janúarráðstefnu
Festu í Hörpu á fimmtudag.
Í kjölfarið mátti greina áhyggjuraddir meðal aðdáenda klassíska
kóksins sem óttuðust að hróflað
yrði við sykurmagninu á kostnað
bragðs. Stefán Magnússon, markaðsstjóri Coca-Cola á Íslandi, segir
að þeir geti andað léttar.
„Við erum að tala um grömm á
hvern seldan lítra af óáfengum vörutegundum. Við reiknuðum út hvað
við seljum mikið, mjög nákvæmlega
hvað er mikill sykur í hverri vöru og
fengum út hversu mörg grömm af
sykri við seldum per lítra,“ útskýrir
Stefán.
Yfirlýsingar um tíu prósenta

Svona líta sykurmolarnir 54 í kóklítranum út. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

sykur minnkun eiga þó ekki við
um mest selda sykraða gosdrykk
landsins um langt árabil, Coca-Cola
Classic.
„En það verður vöruþróun í
Fanta, Sprite og Schweppes og nýjar
vörur sem við setjum á markað
verða sykurminni. Í einhverjum tilvikum verða þær með sykri en við
erum markvisst að draga úr magni í
grömmum per seldan lítra og leggja
áherslu á minni skammtastærðir,“
segir Stefán.
Það er ekkert leyndarmál að
undirstaðan í klassíska kókinu, sem
og helstu keppinautum þess á borð
við Pepsi, er að megninu til sykur.
Í hverjum einasta lítra af gosdrykknum vinsæla eru 108 grömm
af viðbættum hvítum sykri, eða
sem nemur 54 sykurmolum, ef hver
og einn er tvö grömm. Eftir sem
áður verður mest seldi gosdrykkur
Íslands óbreyttur, meðan unnið
verður að skaðaminnkun á öðrum
sviðum. – smj

440 4000

Íslenska ánægjuvogin 2017

Við erum afar stolt af árangrinum því ánægja viðskiptavina
okkar skiptir öllu máli. Kærar þakkir.

íslandsbanki.is

Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni eru ánægðustu viðskiptavinir
á bankamarkaði hjá Íslandsbanka — fimmta árið í röð.

@islandsbanki

Fimm
sinnum
takk!

12. febrúar í 10 nætur
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Ofbeldið gegn erlendu
FUERTEVENTURA konunum annars eðlis
Bókaðu sól
Frá kr.

69.995
Frá kr.

89.995
Allt að

25.000
kr.
afsláttur á mann

TAO
Apartments

Frá kr. 69.995

m/ekkert fæði innif.

Netverð á mann frá
kr. 69.995 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá
kr. 89.995 m.v. 2 fullorðna
í íbúð.

Hotel
Costa Caleta

Frá kr. 104.895
m/allt innifalið

Netverð á mann frá
kr. 104.895 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá
kr. 123.895 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Occidental Jandia
Playa Hotel

ENNEMM / SIA • NM86133

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

Frá kr. 115.245

m/hálft fæði innif.
Netverð á mann frá
kr. 115.245 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í
fjölsk.herb.
Netverð á mann frá
kr. 131.795 m.v. 2
fullorðna í herbergi.

Labranda Cactus
Garden Hotel

Frá kr. 112.795
m/allt innifalið

Netverð á mann frá
kr. 112.795 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í svítu.
Netverð á mann frá
kr. 147.595 m.v. 2
fullorðna í svítu.

Varaformaður W.O.M.E.N., félags kvenna af erlendum uppruna, telur mikilvægt
að bæta upplýsingagjöf til þessa hóps og tryggja að gætt sé að réttindum allra.
Hún segir hópinn vera sérstaklega berskjaldaðan og oft með engan stuðning.
SAMFÉLAG „Allar konur geta lent í
ofbeldi, en eðli þess er annað, þegar
um er að ræða konur af erlendum
uppruna. Kona sem kemur frá öðru
landi er berskjölduð, með engan
stuðning. Það er kannski engin
fjölskylda og enginn skilningur á
hennar stöðu. Svo er hún einangruð
og er sagt að þegja ef hún kvartar. Bara, velkomin til Íslands,“ segir
Shelagh Smith, varaformaður Félags
kvenna af erlendum uppruna, eða
W.O.M.E.N.
Shelagh telur að í kjölfarið á
þessum frásögnum sé mikilvægt að
upplýsingum sé komið til kvenna,
um allt land, um aðstoð og vernd
sem þær eiga rétt á.
„Það geta auðvitað allar konur
lent í ofbeldi, en það sem vantar
fyrir konur af erlendum uppruna er
sama upplýsingagjöf og til íslenskra
kvenna,“ segir Shelagh. Næsta skrefið sé að reyna að koma jafn miklu
af upplýsingum til þessara kvenna.
„Sérstaklega ef þær eru fastar
heima. Það gengur ekki að þær fái
einungis upplýsingar fá karlinum
sem er að beita þær ofbeldi, eða
vinnuveitanda sem er að ljúga að
þeim. Það vantar einhvern fulltrúa án fordóma, sem ekki er undir
áhrifum frá vinnuveitendum og er
einfaldlega algerlega hlutlaus.“
Shelagh vill að brugðist verði við
sögunum. Kannski helst úti á landi,
þar sem er ekki sama þjónusta í
boði og á höfuðborgarsvæðinu. Þar
sé mögulega brýnna að konur geti
sótt sér upplýsingar og aðstoð, því
þar séu þær jafnvel enn einangraðri.
„Ég vil að það sé einhver í hverjum bæ og þorpi, skilgreindur, sem
hægt er að leita til. Það væri gott ef
sveitarfélögin gerðu það. Þau eiga
auðvitað að taka ábyrgð á íbúum
sínum,“ segir Shelagh.
Að sögn Shelagh getur margt
stjórnað því að konur segi ekki frá
og samþætting við íslenskt samfélag

✿ Hlutfall af erlendum uppruna
Stígamót

Saman gegn ofbeldi:
Heimilisofbeldi á
höfuðborgarsvæðinu

Kvennaathvarfið

5%

24%

31%

Barnaverndarstofa

Bjarkarhlíð

20%

11%

Hræðsla getur
auðvitað stjórnað
því að miklu leyti hjá konum
af erlendum uppruna hvort
þær segi frá eða ekki.
Shelagh Smith,
varaformaður
Félags kvenna
af erlendum
uppruna

geti að mörgu leyti verið betri.
„Hræðsla getur auðvitað stjórnað
því að miklu leyti hjá konum af
erlendum uppruna hvort þær segi
frá eða ekki. Þær eru hræddar við að
missa heimilið, börnin sín, eða jafn-

vel verða sendar úr landi. Einfaldlega af því að það er búið að segja
það við þær, eitthvert bull. Eina
upplýsingagjöfin er mögulega frá
manni sem er að beita þær ofbeldi,“
segir Shelagh.
W.O.M.E.N hefur síðastliðin tvö
og hálft ár boðið upp á jafningjaráðgjöf. Það er ókeypis þjónusta þar
sem ráðgjafar samtakanna annaðhvort aðstoða konurnar eða leiðbeina þeim um hvar eða hvernig
þær geti leitað sér hjálpar. Frá því
að þær byrjuðu að bjóða upp á slíka
ráðgjöf hafa 40 til 60 konur leitað til
þeirra á skrifstofuna og svo fá þær
yfirleitt eitt til þrjú símtöl á viku.
Ráðgjöfin er í boði tvisvar í
mánuði, á þriðjudagskvöldum. Þar
eru ráðgjafar sem tala ýmis tungumál, meðal annars íslensku, ensku,
pólsku, þýsku, rússnesku, taílensku
og spænsku. lovisaa@frettabladid.is

Aukning í flugi kallar á uppbyggingu á
Akureyrarflugvelli að sögn ráðherra
SAMGÖNGUMÁL Stjórn Samtaka
ferðaþjónustunnar skorar á stjórnvöld að bregðast við þeim aðstæðum
sem komnar eru upp hvað varðar
innanlandsflug og stöðu flugvalla á
Íslandi.
Stórefla þarf alla innviði flugsamgangna. Uppsöfnuð viðhaldsþörf
annarra flugvalla og lendingarstaða
en Keflavíkurflugvallar nemur tveimur 2 til þremur milljörðum króna
Í byrjun janúar hóf bresk ferðaskrifstofa að fljúga til Akureyrar og
eru 14 flugvélar áætlaðar til Akureyrar fram í miðjan marsmánuð. Mikið
hefur verið rætt um mikilvægi þess
að dreifa ferðamönnum um landið
sem og að lengja tímabil ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni. Tvisvar
hefur það gerst að vélarnar hafa þurft
að hverfa frá Akureyrarflugvelli og
lenda í Keflavík.
„Öruggar samgöngur, hvort heldur
sem er á landi eða í lofti, skipta miklu
máli þegar kemur að því að dreifa
ferðamönnum betur um landið
okkar. Á það sérstaklega við yfir vetrarmánuðina þegar ferðaþjónusta á
landsbyggðinni á undir högg að
sækja,“ segir í ályktun stjórnar SAF.
Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra segir Isavia hafa haft
þá stefnu að stækka Keflavíkurflugvöll á meðan stefnuna hafi skort í
uppbyggingu annarra flugvalla.

Að mati Sigurðar Inga þarf að leggja fé í flugvelli á landinu. Nefnd á vegum
ráðuneytisins kortleggur nú innanlandsflugið. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Já, ég vil halda því fram að það
hafi skort stefnu,“ segir Sigurður Ingi.
SAF segir í ályktun sinni að mikilvægt sé að ráðast í að stækka flughlað og flugstöðina á Akureyri til að
hægt sé að sinna millilandaflugi og
þjónusta flugfarþega með viðunandi
hætti. Sigurður Ingi tekur í sama
streng.
„Sóknarfærin sem felast í því að
opna fleiri hlið inn í landið eins og
nú er að gerast kalla á uppbyggingu
á Akureyri alveg eins og eftirspurnin
í Keflavík kallaði á uppbyggingu þar.
Þetta er það sem við erum að kortleggja,“ bætir Sigurður Ingi við.

Sigurður Ingi
Jóhannsson.

Að mati samgönguráðherra er
uppsöfnuð viðhaldsþörf mikil.
„Samgöngur í heild sinni, og þá
sérstaklega vegina og flugið, hefur
skort fjármagn í mörg ár. Við höfum
aukið þetta síðastliðin tvö ár en
uppsöfnuð þörf er orðin nokkuð
mikil.“ – sa

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87333 01/18

Í FULLKOMNU FLÆÐI

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Hybrid – 50% rafdrifinn

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með
fyrirvara um villur.
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Þingið vill lægri skatt á fjölmiðlaáskrift

Tillaga nefndar um einkarekna fjölmiðla um að færa virðisaukaskatt af áskriftum íslenskra fjölmiðla niður í lægra skattþrep nýtur mikils
stuðnings á Alþingi. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra er þó á móti. Aðgerðin muni bara gagnast sumum fjölmiðlum, en ekki öllum.
FJÖLMIÐLAR Yfirgnæfandi stuðningur er við þá tillögu nefndar um
rekstrarumhverfi einkarekinna
fjölmiðla að færa áskriftartekjur
íslenskra fjölmiðla í neðra þrep
virðisaukaskatts. Af þeim 39 þingmönnum sem Fréttablaðið náði
sambandi við og tóku afstöðu til
málsins voru aðeins sex andvígir
tillögunni; þingmenn Viðreisnar
og Vinstri grænna, auk Sjálfstæðismannsins Brynjars Níelssonar.
Í skýrslu nefndarinnar, sem Lilja
Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, hefur fengið,
er að finna tillögur í sjö liðum. Ein
þeirra snýr að því að sala og áskriftir
dagblaða, tímarita og landsmála- og
héraðsfréttablaða, hvort sem er á
prentuðu eða rafrænu formi, skattleggist í sama skattþrepi og falli í
lægra þrep virðisaukaskatts, 11 prósent. Lilja vill ráðast strax í að endurskoða skattalegt umhverfi fjölmiðla.
Meirihluti nefndarinnar telur að
áskriftir hljóð- og myndmiðla, bæði í
línulegri dagskrá og hljóð- og myndefni eftir pöntun, skuli einnig falla
undir lægra þrepið. Í dag greiða fjölmiðlar 24 prósenta virðisaukaskatt
af áskriftum á rafrænu formi. Sala
á áskriftum á pappírsformi fellur
undir 11 prósenta virðisaukaskatt.
Nefndinni þótti ekki fýsilegur
kostur að afnema virðisaukaskatt af
sölu áskrifta. Hefð hafi skapast fyrir
því að íslenskir fjölmiðlar bjóði efni
sitt frítt í formi fríblaða eða á frétta-

Ég er ekki hlynnt
því að eingöngu
áskriftarfjölmiðlar á borð
við Morgunblaðið og Viðskiptablaðið fái sérmeðferð
með sérstökum skattaafslætti. Við þurfum auðvitað
að skoða þetta umhverfi
heildstætt og finna lausn sem
gagnast öllum fjölmiðlum á
markaði en ekki
sumum.

Ég get ekki stutt
tillögu sem virðist
þjóna hagsmunum tiltekinna fjölmiðla umfram
annarra. Það verður að gera
kröfu um að við endurskoðun sé tekið tillit til
heildarmyndarinnar. Markmiðið er jú að jafna samkeppnisstöðuna, ekki
skekkja hana enn
frekar. Ekki
satt?
Hanna Katrín
Friðriksson, þingmaður Viðreisnar

vefjum sínum, ólíkt því sem gerist
víða erlendis. Aðgerðin hefði því
ekki sömu áhrif hér og til dæmis í
Noregi, þar sem sú leið hefur verið
farin.
Páll Magnússon, Sjálfstæðismaður og fyrrverandi útvarpsstjóri,
segir við Fréttablaðið að hann sé
hlynntur því að greinin greiði lægri
virðisaukaskatt en að veitur sem
miðli erlendu efni, svo sem stafrænar kvikmyndaleigur, greiði hefðbundinn skatt.
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráð-

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, segir það forgangsmál að endurskoða skattaumhverfi fjölmiðla í landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra hugnast ekki að færa virðisaukaskatt af
áskriftum í lægra skattþrep, það komi bara sumum til góða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður VG

herra og formaður Vinstri grænna,
segir við Fréttablaðið að hún vilji
ræða skattalegt umhverfi fjölmiðla
með heildstæðum hætti. „Þetta með
áskriftirnar nýtist sumum og öðrum
ekki,“ segir hún.
Fréttablaðið spurði þingmennina
einnig hvort þeir teldu rétt að ganga
enn lengra og færa virðisaukaskatt
af sölu auglýsinga niður í neðra
skattþrep. Fáir treystu sér til að taka
afstöðu til spurningarinnar. Átta
þingmenn sögðust því fylgjandi en
níu voru á móti. Í þeim svörum voru
flokkslínur ógreinilegar.
baldurg@frettabladid.is

KAROQ OPNAR ÞÉR
NÝJAR LEIÐIR Í LÍFINU

NÝR ŠKODA KAROQ KEMUR SKEMMTILEGA Á ÓVART.
Hann er kominn til landsins og tilbúinn í ævintýrin með þér; nýr KAROQ – með snjallar lausnir og
tækninýjungar sem gera aksturinn öruggari og skemmtilegri. Komdu og sjáðu nýjan ŠKODA KAROQ
og endurnýjaðu tengslin við það sem drífur þig áfram í lífinu. Hlökkum til að sjá þig!

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

ŠKODA KAROQ frá:

3.890.000 kr.
www.skoda.is

ENNEMM / SÍA /

N M 8 6 3 6 3 H y u n d a i Tu c s o n 5 x 3 8 k e y r u m n i ð u r v e r ð

Fáðu nýjan Tucson
á janúar smellverði.

Hyundai Tucson Comfort
2WD, 1,7 l dísil, sjálfskiptur

VERÐ: 4.790.000 KR.
JANÚAR SMELLVERÐ:

4.290.000 KR.
Hyundai | Kauptúni 1 | Sími 575 1200 | www.hyundai.is

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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Konur taka yfir lista- og menningarlífið
Mikið hefur verið rætt
um valda- og áhrifaleysi
kvenna innan lista- og
menningargeirans.
Samantekt Fréttablaðsins sýnir hins vegar að
þær eru við stjórnvölinn
um allt listalífið.
SAMFÉLAG „Ég held að þetta sé að
breytast jafnt og þétt,“ segir Kristín
Eysteinsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins, en hún hefur verið
áberandi í umræðunni um valdeflingu kvenna og lagt áherslu á að
bæta þurfi stöðu kvenna innan listageirans og gefa þeim meiri völd.
Samantekt Fréttablaðsins sýnir
hins vegar að konur virðast stjórna
langflestum lista- og menningarstofnunum landsins. Þannig situr
kona í ráðherrastól menningarmála,
kona stýrir Bandalagi íslenskra listamanna, kona stýrir Íslensku óperunni, kona stýrir Borgarleikhúsinu,
kona stýrir Íslenska dansflokknum,
kona stýrir Kvikmyndamiðstöð
Íslands, Kona stýrir Hörpu, kona
stýrir Listahátíð, konur stýra flestum menningarstofnunum Reykjavíkurborgar, konur stýra flestum
söfnum. Í mörgum þessara stofnana
eru konur í yfirgnæfandi meirihluta
stjórnunarstarfa.
Aðspurð segir Kristín að það sé
ekki nóg að hafa konu í leiðandi
stöðu sem stjórnanda heldur þurfi
meðvitaða stefnu um þessi mál og

Mennta- og
menningarmálaráðuneytið
Lilja Alfreðsdóttir
ráðherra

Listaháskóli Íslands

Fríða Björk Ingvarsdóttir
rektor

23

Íslenski dansflokkurinn
Erna Ómarsdóttir,
listrænn stjórnandi

Kristín vil stefnumótun um valdeflingu kvenna í listum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það er ekki sjálfgefið að það sé
hugsað meira um þessi mál
ef það er kona að stýra.
Kristín Eysteinsdóttir, leikhússtjóri
Borgarleikhússins

setja markmið sem unnið er út frá.
„Það er ekki sjálfgefið að það sé
hugsað meira um þessi mál ef það er
kona að stýra, það er auðvitað mjög
einstaklingsbundið,“ segir Kristín
og segist sjálf finna til ábyrgðar eftir
að hafa unnið í faginu í tíu ár sem

leikstjóri. „En við í Borgarleikhúsinu
höfum sett okkur jafnréttisstefnu og
fjölskyldustefnu sem við vinnum
mjög markvisst út frá og ég held að
það sé rétta leiðin,“ segir Kristín og
tekur dæmi út frá sjálfri sér og þeirri
stofnun sem hún stýrir:
„Það þarf að skoða þetta út frá
allri listrænni stefnu hússins; hvaða
leikrit er verið að setja upp, hvaða
sögu er verið að segja, hvernig eru
birtingarmyndir kvenna á sviðinu,“
segir Kristín. Hún segir að leikkonur
þurfi að fá að takast á við djúpar og
þrívíðar persónur og því skipti máli
að jafna kynjahlutföll leikstjóra og
leikskálda. „Reynsluheimur kvenna
er oft allt annar og um það snýst
þetta.“ adalheidur@frettabladid.is

Sinfóníuhljómsveit
Íslands

Arna Kristín Einarsdóttir
framkvæmdastjóri

Íslenska óperan

Steinunn Birna
Ragnarsdóttir óperustjóri

Harpa

Svanhildur Konráðsdóttir
forstjóri

Menningarfélag Akureyrar
Þuríður Helga Kristjánsdóttir framkvæmdastjóri

Leikfélag Akureyrar
Jón Páll Eyjólfsson
(rekinn)

Kvikmyndamiðstöð
Íslands

Laufey Guðjónsdóttir
forstöðumaður

Nýlistasafnið

Þorgerður Ólafsdóttir
stjórnandi
Sigríður Sigurjónsdóttir
framkvæmdastjóri

Ari Matthíasson
leikhússtjóri

Kristín Eysteinsdóttir
leikhússtjóri

Harpa Þórsdóttir
safnstjóri

Hönnunarsafn Íslands

Þjóðleikhúsið
Borgarleikhúsið

Listasafn Íslands

Listasafn Reykjavíkur

5
Kynningarmiðstöð
íslenskrar myndlistar

Björg Stefánsdóttir
framkvæmdastjóri

Bandalag íslenskra
listamanna

Kolbrún Halldórsdóttir
forseti

Menningarstjórn
Reykjavíkur

Sif Gunnarsdóttir,
skrifstofustjóri menningarmála

Listahátíð í Reykjavík

Vigdís Jakobsdóttir,
listrænn stjórnandi

Iceland Airwaves
Grímur Atlason

Útón

Sigtryggur Baldursson
framkvæmdastjóri

Hönnunarmiðstöð

Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri

Ólöf K. Sigurðardóttir
safnstjóri

Listasafn Akureyrar
Hlynur Hallsson,
framkvæmdastjóri

Landsbókasafn
Íslands

Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður

Borgarbókasafn
Reykjavíkur

Pálína Magnúsdóttir
borgarbókavörður

Miðstöð íslenskra
bókmennta
Hrefna Haraldsdóttir,stjórnarformaður

Bókmenntaborgin
Reykjavík

Kristín Viðarsdóttir, verkefna- og viðburðastjóri

Þjóðminjasafnið

Margrét Hallgrímsdóttir
þjóðminjavörður

Borgarsögusafn
Reykjavíkur

Guðbrandur Benediktsson forstöðumaður

Kæru Sjálfstæðismenn
Mætum á kjörstað
Kjósum breytingar
og tökum til í Reykjavík.

Ég býð ykkur velkomin í
kosningakaffi á kosningaskrifstofu
minni að Laugavegi 3. Húsið
opnar kl. 10 og það verður heitt á
könnunni til kl. 18.
Eyþór Arnalds

Kjörstaðir eru þessir:
Árbæjar‐ og Seláshverfi, Ártúns‐ og Norðlingaholt.
Kjörstaður: Félagsheimili Sjálfstæðisfélagsins, Hraunbær 102b (við
hliðina á Skalla).
Hóla‐ og Fellahverfi, Bakka‐ og Stekkjahverfi, Skóga‐ og Seljahverfi.
Kjörstaður: Félagsheimili Sjálfstæðisfélaganna Mjódd, Álfabakka 14a.
Grafarvogur, Bryggjuhverfi, Grafarholt, Úlfarsárdalur og Kjalarnes.
Kjörstaður: Hverafold 1-3, 2. Hæð.
Aðrir kjósa í Valhöll, Háaleitisbraut 1

Nýr Tiguan Allspace.
Fyrir hann, hana, hann,
hann, hana, hana og það.
Öll í einu.

Nýr sjö manna Volkswagen Tiguan Allspace.
Þegar þú sest inn í Tiguan Allspace opnast þér nýr heimur tækni og þæginda. Plássið er rúmt en heldur þétt utan um þig
og möguleikarnir í upplýsinga- og afþreyingarkerfinu eru óþrjótandi. Tiguan Allspace er útbúinn ríkulegum staðalbúnaði og
með 4Motion fjórhjóladrifinu fer hann létt með hvaða aðstæður sem er á vegum úti. Svo fæst hann bæði fimm og sjö manna.
Komdu í reynsluakstur og finndu hvernig Tiguan Allspace breytir sýn þinni á heiminn. Hlökkum til að sjá þig!
Fjórhjóladrifinn Tiguan Allspace
Verð frá:

5.990.000 kr.

Við látum framtíðina rætast.

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ
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Tyrkir hyggjast
sækja að Írak
SÝRLAND Tyrkneski herinn er tilbúinn til þess að sækja alla leið austur
að landamærum Sýrlands og Íraks
í aðgerðum sínum gegn YPG, hersveitum Kúrda. Þetta sagði Recep
Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands,
í gær. Ítrekaði hann að næst myndu
Tyrkir taka borgina Manbij.
Manbij er nú undir stjórn YPG
en bandarískir hermenn hafa allnokkrir aðsetur í borginni eftir að
hernaðarbandalaginu gegn ISIS
tókst að vinna borgina af skæruliðum árið 2016. Rétt eins og Tyrkir og
Bandaríkjamenn eru Kúrdar aðilar
að bandalaginu.
Tyrkir telja YPG hins vegar hernaðararm Verkamannaflokks Kúrda
(PKK) en flokkurinn er álitinn
hryðjuverkasamtök af bæði Atlantshafsbandalaginu og Evrópusambandinu. Því eru Bandaríkjamenn
ekki sammála.
Erdogan sagði í gær að það þyrfti
að „hreinsa Manbij“ og átti við að
uppræta þyrfti hryðjuverkamennina úr YPG úr borginni.
Bandaríkjamenn hafa verið í
borginni frá því í mars 2017 en þá
tókst þeim að fá Tyrki til þess að
hætta við áform sín um að taka
borgina og í staðinn myndi YPG
færa sig austur yfir ána Efrat. Það
gerðist hins vegar aldrei og telur
BBC líklegt að innrás Tyrkja nú gæti
leitt til átaka á milli Bandaríkjamanna og Tyrkja. – þea

27. JANÚAR 2018

LAUGARDAGUR

Norðurkóresk kol millilenda í
Rússlandi þrátt fyrir þvinganir

Leyniþjónustustofnanir í Evrópu eru sammála um að Norður-Kóreumenn selji enn kol, þvert gegn samþykktum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Talið að kolin fari fyrst til Rússlands og þaðan meðal annars til
Suður-Kóreu og Japans. Rússar segjast fylgja alþjóðalögum alfarið og hafna því að þeir hafi brotið af sér.
NORÐUR-KÓREA Þrátt fyrir að
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna
hafi samþykkt í ágúst að banna öll
viðskipti með kol frá Norður-Kóreu
hefur einræðisríkið haldið áfram
útflutningi og að minnsta kosti
þrisvar flutt kol til rússnesku hafnarborganna Nakhodka og Kholmsk.
Þar voru flutningaskipin affermd
og send áfram til Suður-Kóreu og
Japans. Frá þessu greindi Reuters í
gær og vitnaði í heimildarmenn sína
innan úr þremur vesturevrópskum
leyniþjónustustofnunum.
Samkvæmt einum nafnlausum
heimildarmanni miðilsins komu
kolin til Japans og Suður-Kóreu í
október. Þetta staðfesti annar heimildarmaður innan bandarískrar
leyniþjónustu og sagði þessi viðskipti enn vera stunduð.
Dmitrí Peskov, talsmaður rússnesku ríkisstjórnarinnar, sagði
Rússa hafa í einu og öllu farið eftir
alþjóðalögum. „Rússland er ábyrgur
meðlimur heimssamfélagsins,“

Frá höfninni í Nakhodka á Kyrrahafsströnd Rússlands. NORDICPHOTOS/AFP

sagði Peskov við blaðamenn.
Rússneski miðillinn Interfax
hafði það eftir heimildarmanni í
rússneska sendiráðinu í einræðisríkinu að Rússar hefðu ekki keypt
kol af Norður-Kóreumönnum og
að kol hefðu heldur ekki farið frá

Norður-Kóreu til annarra landa í
gegnum rússneskar hafnir.
Reuters sagði frá því að þeir lögfræðingar sem miðillinn ræddi við
hefðu sagt að aðgerðir Rússa væru
brot á samþykktum öryggisráðsins.
Miðillinn gerði hins vegar þann

fyrirvara við umfjöllun sína að ekki
hefði verið hægt að staðfesta hvort
kolin sem komu til Rússlands væru
þau sömu og fóru til Suður-Kóreu
og Japans né hvort eigendur skipanna sem fluttu kol frá Rússlandi til
ríkjanna tveggja hefðu vitað hvaðan
kolin komu.
„Það er klárt mál að Rússar þurfa
að standa sig betur. Öll aðildarríki
Sameinuðu þjóðanna, þar með
talið Rússland, eru skyldug til þess
að fylgja þvingununum eftir og við
búumst við því að það sé gert,“ sagði
upplýsingafulltrúi bandaríska utanríkisráðuneytisins.
Í desember greindi Reuters frá
því að rússnesk olíuskip hefðu séð
Norður-Kóreumönnum fyrir olíu.
Þá sagði Donald Trump, forseti
Bandaríkjanna, í samtali við miðilinn þann 17. janúar að Rússar væru
að aðstoða einræðisríkið og sjá því
fyrir birgðum sem gengi þvert gegn
samþykktum öryggisráðsins.
thorgnyr@frettabladid.is

Fasteignagjöld

2018

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. NORDICPHOTOS/GETTY

Trump ætlar
að ráðast gegn
ránviðskiptum

Borgarstjórinn í Reykjavík, 27. janúar 2018.

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2018 verða sendir til íbúa á næstu dögum. Fasteignagjöldin verða innheimt í gegnum netbanka þar sem jafnframt er hægt að prenta út greiðsluseðil.
Greiðsluseðlar verða ekki sendir út en hægt er að óska eftir heimsendum greiðsluseðlum á mínum
síðum á www.reykjavik.is eða í gegnum þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar annast álagningu og innheimtu á
fasteignaskatti, lóðaleigu og sorphirðugjaldi.
Fasteignagjöld ársins 2018, yfir 25.000 kr., greiðast með níu jöfnum
greiðslum á gjalddögum 3. febrúar, 4. mars, 2. apríl, 2. maí, 2. júní,
2. júlí, 4. ágúst, 1. september og 2. október. Gjalddagi fasteignagjalda
undir 25.000 kr. er 3. febrúar.
Tekjulágir elli- og örorkulífeyrisþegar, sem fengu lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi á liðnu ári, fá einnig að óbreyttu lækkun
fasteignaskatts og fráveitugjalds fyrir árið 2018 að teknu tilliti til
tekju- og eignaviðmiða. Fjármálaskrifstofa framkvæmir breytingar
á fasteignaskatti og fráveitugjaldi eftir yfirferð skattframtala elli- og
örorkulífeyrisþega. Það þarf því ekki að sækja sérstaklega um lækkun
eða niðurfellingu þessara gjalda. Við álagningu fasteignagjalda í janúar
verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við
tekjur ársins 2016. Þegar álagning vegna tekna ársins 2017 liggur fyrir
haustið 2018, verður afslátturinn endanlega ákvarðaður og verða þá
allar breytingar tilkynntar bréflega.
Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi,
sé þinglýstur eigandi fasteignar, eigi þar lögheimili og geti átt rétt á
vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um
tekjuskatt og eignaskatt.

Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota.
Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli-og örorkulífeyrisþega vegna niðurfellingar/lækkunar fasteignaskatts á árinu 2018 verði eftirfarandi:
100% lækkun: Einstaklingar með tekjur allt að 3.910.000 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur allt að 5.450.000 kr.
80% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 3.910.000 til 4.480.000 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 5.450.000 til 6.060.000 kr.
50% lækkun: Einstaklingar með tekjur á bilinu 4.480.000 til 5.210.000 kr.
Samskattaðir aðilar með tekjur á bilinu 6.060.000 til 7.240.000 kr.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, veitir
allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á gjaldi fyrir meðhöndlun
úrgangs í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á
netfangið sorphirda@reykjavik.is.
Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, Höfðatorgi, Borgartúni 12-14, veitir
upplýsingar varðandi álagningu fasteignaskatts og lóðarleigu og breytingar á
þeim í síma 411 1111. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið
fasteignagjold@reykjavik.is.

Hægt er að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is

www.reykjavik.is

SVISS Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hét því í gær á fundi
Alþjóðaefnahagsráðsins í Davos í
Sviss að hann ætlaði að ráðast gegn
ósanngjörnum viðskiptaháttum
þeirra ríkja sem versla við Bandaríkin. Sagði hann að „ránviðskipti“
hefðu slæm áhrif á bandarískan efnahag og hann myndi ekki lengur líta
fram hjá slíkum viðskiptaháttum.
„Við munum alltaf setja Bandaríkin í fyrsta sæti þegar kemur að
viðskiptum. Það þýðir hins vegar
ekki að Bandaríkin ætli að standa ein.
Við erum opin fyrir áframhaldandi
viðskiptum,“ sagði Trump.
Boðskapur Trumps og viðskiptastefna hans, sem hann kallar „America First“, þykir vera á skjön við tilgang fundarins en markmið hans
er að ýta undir hnattvæðingu og
alþjóðasamstarf. – þea

Karlmenn hjá
BBC taka á sig
launalækkun
BRETLAND Sex af hæst launuðu karlkyns starfsmönnum BBC, breska
ríkisútvarpsins, hafa samþykkt að
taka á sig launalækkun eftir að í ljós
kom að mikill munur var á launum
kynjanna hjá miðlinum. Frá þessu
greindi BBC í gær en í upphafi árs
sagði Carrie Gracie, ritstjóri BBC í
Kína, af sér í mótmælaskyni.
„Þetta er eitthvað sem þarf að laga.
Ég styð kvenkyns samstarfsfólk mitt
heilshugar,“ sagði Jeremy Vine, einn
sexmenninganna. Laun hans voru um
700 þúsund pund á ári fyrir lækkunina en óljóst er hver þau eru nú. – þea

E N N E M M / S Í A / N M 8 6 3 3 4 N i s*sViðmiðunartölur
a n M i c r a 5 x 3 framleiðanda
8 k e y r u m n ium
ð u reldsneytisnotkun
verðið
í blönduðum akstri.

KOMDU OG
REYNSLUAKTU
NÝJUM NISSAN MICRA

VERÐ FRÁ: 2.190.000 KR.

JANÚAR SMELLVERÐ:

1.990.000 KR.
Smelltu þér á nýjan Micra
á www.bl.is í janúar

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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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AFSL 914.000 K!
160 - TRARDEK
+ VE
Flottar frumsýningar allan janúar með geggjuðum tilboðum og dúndrandi fjöri.
Brimborg býður upp á yfir 500 gerðir bíla, frábært verð og framúrskarandi þjónustu.
Þetta eru tilboð sem þú vilt ekki missa af!
Komdu á karnival í Brimborg – við eigum rétta bílinn fyrir þig!

VOLVO S60 CROSS COUNTRY

PEUGEOT 308

VERÐ FRÁ: 5.750.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 4.990.000 KR.

VERÐ FRÁ: 3.160.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 2.860.000 KR.
A F S L Á T T U R

-760.000 kr.

A F S L Á T T U R

-300.000 kr.

+ VETRARDEKK

+ VETRARDEKK

Felgur ekki eins og myndin sýnir

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5

brimborg.is

OPIÐ LAUGARDAG 12-16, REYKJAVÍK OG AKUREYRI

FORD KUGA TREND EDITION

MAZDA6 STATION

VERÐ FRÁ: 4.160.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 3.795.000 KR.

VERÐ FRÁ: 3.970.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 3.620.000 KR.

A F S L Á T T U R

-365.000 kr.

A F S L Á T T U R

-350.000 kr.

+ VETRARDEKK

+ VETRARDEKK

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

A F S L Á T T U R

-220.000 kr.
+ VETRARDEKK

VERÐ FRÁ: 2.170.000 KR.
TILBOÐSVERÐ: 1.950.000 KR.

SKOÐUN
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Vonbrigði
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Gunnar

S

Kristín
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Annað er
vanhugsað,
eins og t.d.
lækkun
virðisaukaskattsþreps á
áskriftarmiðla. Er þar
ekki verið að
mismuna
miðlum eftir
rekstrarformi?
Væri ekki nær
að lækka
skattheimtu af
auglýsingasölu?

kýrslan um rekstrarumhverfi fjölmiðla, sem lengi
hefur verið beðið eftir, er vonbrigði. Ekki síður
svör menntamálaráðherra. Enn á að setja málið í
nefnd.
Ráðherra kallar það „að setja strax af stað
frekari stefnumótun innan ráðuneytisins um stöðu fjölmiðlunar hér á landi. Þar verða áhrifin metin af fyrirhuguðum aðgerðum. Leitað verður eftir samvinnu og samstarfi við hagsmunaaðila, stjórnmálaflokka og almenning.
Markmiðið er að ná breiðri sátt um starfsemi fjölmiðla og
hugsanlega aðkomu ríkisins að lýðræðis- og menningarhlutverki þeirra“.
Í erindisbréfi nefndarinnar segir meðal annars að
henni sé ætlað að gera tillögur um breytingar á lögum og
aðrar nauðsynlegar aðgerðir til að bæta rekstrarumhverfi
og tryggja að hér á landi fái þrifist fjölbreyttur markaður
frjálsra fjölmiðla, með tilliti til mikilvægs hlutverks þeirra
fyrir lýðræðisþróun og samfélagsumræðu.
Nefndin var skipuð hagsmunaaðilum og fulltrúum
stjórnmálaflokka. Í skýrslunni er fjallað um stöðu fjölmiðlunar á Íslandi og í löndunum í kringum okkar.
Hagsmunaaðilar fengu tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Nú virðist eiga að endurtaka þá vinnu.
Enn virðist eiga að draga málið á langinn, óvíst hversu
lengi. Ekkert er í sjónmáli sem bendir til þess að breyting
verði á starfsumhverfi fjölmiðla í næstu framtíð.
Nefndin kemur með nokkrar tillögur. Sumar líta ágætlega út, þótt ljóst sé að mikil andstaða verði við það eitt
að leyfa áfengisauglýsingar. Annað er vanhugsað, eins og
t.d. lækkun virðisaukaskattsþreps á áskriftarmiðla. Er þar
ekki verið að mismuna miðlum eftir rekstrarformi? Væri
ekki nær að lækka skattheimtu af auglýsingasölu?
Þegar talað er um að ríkisrisinn fari af auglýsingamarkaði, er langur kafli um hvernig megi bæta honum
upp tekjumissinn. Ekki er nefnt, að við brotthvarfið af
auglýsingamarkaði verður hagræðing, því ekki kostar lítið
að berjast um bitana í bullandi samkeppni á auglýsingamarkaði.
Samkeppni við risa sem getur endalaust sótt í
almannasjóði verður aldrei heilbrigð nema skýrar reglur
séu settar.
Markmiðið, að jafnvægi þurfi að ríkja á fjölmiðlamarkaði, er litlu nær eftir lesturinn. Sjálfstætt starfandi
fjölmiðlum eru ekki sköpuð réttlát skilyrði á meðan
ríkisrisi þrengir að einkamiðlum. Ríkisútvarpið þarf að
skerpa sérstöðu sína og skilgreina hlutverk sitt, í orði og
á borði. Er ekki kominn tími til að gera þá kröfu til RÚV
að fyrirtækið sé rekið með hagsýni að leiðarljósi? Helstu
fréttirnar sem berast þaðan eru um fjölgun í yfirmannaskaranum sem fyrir er.
Við þurfum fjölbreytni. Yfirvöld hygla Ríkisútvarpinu
um of. Nýja skýrslan og nýframlögð fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gefa ekki til kynna að breyting verði á.
Engu er líkara en að stjórnarherrarnir átti sig ekki á
þessu. Þeir bregðast einkareknum fjölmiðlum æ ofan í
æ með dekri sínu við ríkisfjölmiðilinn – þvert á fyrirheit
margra þeirra um að standa vörð um frjálsa fjölmiðlun,
til viðhalds lýðræðinu eins og sagt er á tyllidögum. Þetta
er afleitt því þróttmiklir og fjölbreyttir fjölmiðlar tryggja
lýðræðið. Löggjafanum ber að standa vörð um þróttmikla
og fjölbreytta fjölmiðla.

KOMDU
Í
– dásamleg deild samfélagsins

KVIKA

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Leyndarhyggja
menntakerfisins

U

ndanfarnar vikur, þegar ég hef farið með dóttur
mína á leikskólann sem hún sækir hér í London,
hef ég læðst með veggjum. Ástæðan er sú að ég
vildi heldur plokka af mér hvert einasta líkamshár með
flísatöng en að tala við aðra foreldra. Á hverjum einasta
morgni í anddyri leikskólans, í hverju einasta barnaafmæli, í hverjum einasta blauta bröns ræða breskir
foreldrar ekki um annað en skólamál. Með svalasta
freyðivínið í glasi í annarri hendi – að sögn er kampavín
úti en prósekkó inni – kál og kínóabollur á tannstöngli í
hinni og litlu Suzie eða litla John hangandi á fótleggnum
ræða foreldrarnir um gæði grunnskólanna í hverfinu af
svo miklum tilfinningahita að ætla mætti að verið væri
að leysa sjálfa lífsgátuna. Málið er þeim svo hugleikið
að þótt fréttir bærust af því að loftsteinn stefndi í átt að
jörðu og væri við að má út allt líf snerist umræðan enn um
skólamál.
Dóttir mín mun byrja í skóla næsta haust. Frestur til að
sækja um skóla rann út í síðustu viku. Ég nenni því ekki
að ræða þessi mál lengur. Eins og við Íslendingar segjum:
„Þetta reddast.“
Ég get að vísu trútt um talað. Því fyrir einskæra tilviljun
nýt ég góðs af áhrifamætti gagnaöflunar.

Frábær falleinkunn
Eftir að ég flutti í hverfið þar sem ég bý nú komst ég að því
að skólinn næstur heimili okkar var í lamasessi. Opinbera
eftirlitsstofnunin Ofsted, sem mælir gæði skóla í Bretlandi,
gaf skólanum næstlélegustu einkunn sem gefin er. En
þessi falleinkunn reyndist það besta sem gat komið fyrir
skólann.
Foreldrar hverfisins urðu brjálaðir. Ráðinn var nýr
skólastjóri og var honum falið að gera umbætur á skólastarfinu. Skólinn tók svo miklum framförum að í nýjustu
mælingu Ofsted fékk hann næstbestu einkunn.
Upplýsing gamaldags
Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, nýkjörinn formaður
Félags grunnskólakennara, var tekin tali í Kastljósi Sjónvarpsins í vikunni. Þar var hún spurð út í bága frammistöðu íslenskra nemenda í samanburðarrannsóknum á

borð við PISA-könnunina. Þorgerður Laufey brást við með
því að gera lítið úr mælingunum. Sagði hún menntun eiga
að auka og ydda mennskuna og PISA-könnunin mældi
þekkingu sem gæti „orðið úrelt á morgun eins og bensínbílarnir“.
Við Íslendingar tökum að jafnaði mark á alþjóðlegum
samanburðarkönnunum. Oft komum við vel út úr þeim
og fögnum árangrinum stolt. Ein er hins vegar sú könnun
sem virðist hafa verið dæmd ómarktæk með öllu. Og
fyrir undarlega tilviljun er það einmitt könnunin sem við
komum hvað verst út úr.
Það virðist vera orðin þjóðaríþrótt að gera lítið úr
PISA-könnuninni. Árið 2014 hafnaði skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar tillögu Sjálfstæðisflokksins um að
aflétta leynd af frammistöðu reykvískra grunnskóla í PISAkönnun frá árinu 2012. Var tillagan sögð bera vott um
„gamaldags sýn þeirra sem telja skólastarf vera keppnisíþrótt“. Í fyrra var sama uppi á teningnum.

Að PISA í skóinn sinn
En Þorgerður Laufey ræddi fleira í Kastljósinu en PISAkannanir. Eitt helsta baráttumál sitt sagði hún vera að
tryggja að horfið yrði frá aukinni viðveruskyldu kennara
því breytingin hefði dregið mjög úr starfsánægju stéttarinnar.
Ef kannanir sýna að dregið hafi úr starfsánægju kennara
er bæði brýnt og rökrétt að gripið sé til úrbóta.
En er ekki eðlilegt að nemendum sé sýnd sama virðing?
Ef kannanir sýna að námsárangur íslenskra grunnskólanema sé undir meðallagi og að hann fari jafnvel versnandi,
er ekki brýnt og rökrétt að bregðast við með úrbótum?
Skóli dóttur minnar í London fékk falleinkunn fyrir ekki
svo löngu. Vegna þess að árangur breskra skóla er mældur
og niðurstöðurnar gerðar opinberar var hægt að krefjast
úrbóta sem skiluðu sér hratt og vel.
Í stað þess að gera lítið úr könnunum sem sýna
óviðunandi árangur íslensks menntakerfis, í stað þess að
kalla mælingar „gamaldags sýn“ og námsfög á borð við
stærðfræði og lestur „úrelta þekkingu“, í stað þess að leyna
foreldra markvisst upplýsingum, væri ekki nær að líta á
niðurstöðurnar sem hvatningu til að gera betur?
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Áskorun til forsætisráðherra

10 ár frá hruni!
Í október 2018 verða

Það er löngu kominn tími
til að heimilin fái að njóta vafans...

og losni úr klóm fjármálafyrirtækja!
Hagsmunasamtök heimilanna hafa skorað á Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra
að láta vinna rannsóknarskýrslu um það sem gert var eftir hrun

Skipa þarf rannsóknarnefnd til að rannsaka afleiðingar bankahrunsins á heimili landsins
Rannsaka þarf:

- Stofnun nýju bankanna og yfirfærslu lánasafna gömlu bankanna til þeirra
- Afhendingu stórra eignarhluta í bönkunum til þrotabúa föllnu bankanna
- Úrlausnir mála vegna ólöglegra lánaskilmála og framferðis kröfuhafa
- Hversu margar fjölskyldur hafa verið sviptar heimilum sínum frá hruninu
- Hversu margar fjölskyldur voru hraktar að ósekju út á vonlausan leigumarkað
og hver staða húsnæðismála væri núna ef það hefði ekki verið gert
- Greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara sem hefur reynst mörgum illa
- Ólöglegar vörslusviptingar ökutækja á grundvelli ólöglegra krafna
- Skort á samráði við fulltrúa neytenda og samtök þeirra

*

Slík rannsókn myndi efla traust almennings á stjórnsýslunni og auka gagnsæi
Samtökin benda enn fremur á að:

- Verðtrygging húsnæðislána er skaðleg og hana er einfalt að afnema
- Málsmeðferð við nauðungarsölur og aðfarir brýtur í bága við mannréttindi
- Gengistryggð lán hafa ekki enn verið leiðrétt í samræmi við neytendarétt
- Úrvinnsla slíkra mála hingað til hefur brotið í bága við stjórnarskrárvarin réttindi neytenda
og skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum
- Alþingi og dómstólar hafa verið blekkt af málflytjendum fjármálafyrirtækja
- Endurskoða þarf þær breytingar sem gerðar voru á vaxtalögum með lögum nr. 151/2010
neytendum í óhag, og stöðva aðfarir á hendur heimilum á meðan
Það er víða pottur brotinn í málefnum neytenda og lántakenda
og staða þeirra gagnvart bönkunum, stjórnsýslunni
og dómskerfinu er vægast sagt bágborin.
Þúsundir fjölskyldna þurfa á því að halda að staða þeirra
verði styrkt og að þær njóti verndar fyrir því að
lög- og stjórnarskrárvarin réttindi séu brotin á þeim.

Almenningur er ekki fóður fyrir bankana

SPORT
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Hinn mikli Golíat sigrar Davíð í London
Chelsea getur brátt hafist handa við að rífa Stamford Bridge og byggja glænýjan og rándýran völl eftir að bæjarráð vísaði kvörtun nágranna frá. Crosthwaite-fjölskyldan segir að nýi völlurinn komi til með að hindra útsýni og hefta aðgang að sólarljósi og vill bætur.
FÓTBOLTI Crosthwaite-fjölskyldan
hafði kært Chelsea til borgarráðsins
í Hammersmith og Fulham vegna
áætlana félagsins um að byggja
nýjan 60 þúsund manna völl en hann
mun kosta allt að einum milljarði
punda. Sumir breskir fjölmiðlar hafa
reyndar dregið úr þessum kostnaði
og sagt hann vera nær 500 milljónum
punda.
Í kærunni var vísað til þess að
íbúar eigi rétt á sólarljósi en nýi
völlurinn mun koma í veg fyrir að
sólarljós nái í gegnum fjóra af fimm
gluggum á húsi Crosthwaite-fjölskyldunnar. Borgarráðið hefur tekið
kæruna fyrir og vísað henni frá enda
eru öll leyfi komin fyrir vellinum og
ekki er hægt að kæra borgarráðið til
hæstaréttar.
Crosthwaite-fjölskyldan er að
íhuga næstu skref og að sögn BBC
hefur lögmaður hennar sagt að hún
hafi ekki sagt sitt síðasta orð í þessu
máli.
Húsið sem Crosthwaite-fjölskyldan á er ekkert slor og er fasteignamat þess um fjórar milljónir punda.
Þetta eru því engir vitleysingar. Fjölskyldan vill fá 20 milljónir punda í

bætur ef nýi völlurinn verði byggður.
Þriggja herbergja íbúð í götunni seldist á um tvær milljónir punda í fyrra.
Fjölskyldan hefur búið nánast
ofan í Stamford Bridge í rúm 50 ár.
Chelsea hefur að sögn BBC boðið
fjölskyldunni yfir milljón pund í
bætur en það var afþakkað.
Chelsea sótti um að rífa núverandi leikvang í nóvember 2015
en áætlanir félagsins hafa tafist
töluvert vegna íbúa í grennd við
Stamford Bridge. Félagið hefur
þegar greitt um 50 íbúum skaðabætur vegna þess að sólin mun
skína minna inn í stofur þeirra og
útsýni skerðist. Í nágrannakynningu voru þó 97 prósent nágranna
samþykkir áformum Chelsea.
Chelsea hefur bent á að sjö milljónir punda fari í innviði í hverfinu
og að 2,4 milljónir gesta muni heimsækja nýjan völl. Hverfið muni því
blómstra sem aldrei fyrr.
Borgarstjórinn í London, Sadiq
Khan, skrifaði svo upp á teikningarnar fyrir um ári og allt virtist klappað
og klárt en hjónakornin Nicolas og
Lucinda Crosthwaite voru ekki til í
að kvitta upp á hvað sem er.

Svona mun nýr Stamford Bridge-leikvangur líta út þegar hann verður tekinn í notkun á öndverðum næsta áratug.

Smith & Norland
er framúrskarandi
fyrirtæki
Súlur og múrhleðslur munu setja svip á hinn nýja 60.000 sæta leikvang.

Þau eru ekki á móti nýjum velli
en finnst að austurstúkan, þar sem
Chelsea ætlar að hafa allar sínar fínu
veislur og sína mikilvægustu gesti,
sé of há og vilja að arkitektastofan
Herzog & de Meuron endurhanni
þann hluta. Þau benda á Emiratesvöllinn, heimavöll Arsenal, en þar
fara 16 prósent undir hina mikilvægu
gesti. Á nýjum Stamford Bridge-leikvangi verður hlutfallið 28 prósent.
Eigandi Chelsea, Roman Abramovich, er trúlega ekki vanur að láta
einhverja meðaljóna stoppa sig og
lögfræðingateymi hans hefur, samkvæmt breskum fjölmiðlum, unnið

Smith & Norland hlaut fyrir stuttu viðurkenningu Creditinfo fyrir
að hafa verið Framúrskarandi fyrirtæki árið 2017,, annað árið í röð.
Creditinfo framkvæmir árlega fjárhagslegt styrk- og
stöðugleikamat á fyrirtækjum landsins. Með tilliti til ársins 2017
uppfylla 2,2% allra íslenskra fyrirtækja þau skilyrði sem Creditinfo
setur þeim til að geta talist Framúrskarandi fyrirtæki.
Við erum stolt af árangri fyrirtækisins og þakklát fyrir þessa
viðurkenningu. Við viljum nýta tækifærið og þakka góðu
starfsfólki og traustum viðskiptavinum þennan góða árangur.

dag og nótt að því að finna leið til
að fá völlinn samþykktan. Og það
hafðist að lokum í vikunni.
Chelsea er enda langt á eftir
öðrum liðum þegar kemur að fjölda
áhorfenda á heimavelli. Arsenal,
West Ham og Tottenham eru öll með
mun fleiri áhorfendur en Stamford
Bridge er sjöundi stærsti völlurinn í
ensku úrvalsdeildinni.
Talið er að Chelsea geti byrjað að
spila á hinum nýja heimavelli tímabilið 2024-2025. Þangað til verður
líklega notast við Wembley líkt og
Tottenham hefur þurft að gera.
benediktboas@365.is

Leyfin fyrir Superbowl
dottin í hús
NFL Ofurskálin eða SuperBowl
fer fram sunnudagskvöldið
4. febrúar og eru íþróttabarir
landsins komnir með starfsleyfi þessa nótt til að hafa opið
til lokaflauts. Tom Brady og
félagar í New England
Patriots mæta þá
Philadelphia Eagles.
Borgarráð leyfði
American Bar að
hafa opið til fjögur
um nóttina eins og
Keiluhöllinni í Egils-

höll, Lebowski Bar og Dubliner.
Enski barinn, Bjarni Fel, Ægisgarður og Ölver fá að hafa
opið hálftíma lengur eða til
04.30. Svo virðist sem NFLstuðningsmenn á Íslandi
séu prúðir með eindæmum en í áliti sem
lögreglan gaf kom í
ljós að engar kvartanir höfðu borist
inn á borð til
hennar.
– bb

Bíll á mynd er, Honda CR-V með aukabúnaði.

Á HONDA BETRA VERÐI
Við lögðum af stað með meira. Meira pláss til að gera góða hluti, eiga góða daga, meira af
góðum ferðum. Meiri bíl til að treysta á, aflmeiri, hagkvæmari, sparneytnari. Meira af því sem
við gerum vel - gert enn betur.
Já, og meira fyrir peninginn.

SÉRVALDIR HONDA CR-V Á SÉRSTÖKU TILBOÐSVERÐI
HONDA CR-V - VERTU MEIRA TIL Á MEST SELDA BORGARJEPPA Í HEIMI

VERÐ FRÁ KR. 5.390.000
Bernhard ehf

• Vatnagörðum 24-26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Umboðsaðilar: Bernhard, Reykjanesbæ • Bílver, Akranesi • Höldur, Akureyri • Bragginn, Vestmannaeyjum

FRIDAY

25%

U-sófi. Hægri tunga. Grátt og brúnt slitsterkt áklæði.
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

209.993 kr. 279.990 kr.

25%

2ja eða 3ja sæta sófi úr koníaksbrúnu
eða svörtu, ekta leðri.

AFSLÁTTUR

3ja sæta stærð: 202 x 80 x 80 cm

164.993 kr. 219.990 kr.

265.993 kr. 379.990 kr.

AFSLÁTTUR

DC 3600

2ja sæta: 143 x 80 x 80 cm

GENOA

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

Sérlega vandaður 2,5 eða 3ja sæta leðursófi. Svart
áferðarfallegt Savoy split leður.

209.993 kr. 279.990 kr.

20%

AFSLÁTTUR

DC 6000

2,5 sæta: 193 × 99 × 83 cm

239.992 kr. 299.990 kr.

271.992 kr. 339.990 kr.

AFSLÁTTUR

Allar vörur frá
Kähler með
50% afslætti

La-Z-Boy stóll úr svörtu leðri.
Stærð: 81 × 94 × 103 cm

127.992 kr. 159.900 kr.

50%

25%

Nettir La-Z-Boy sjónvarpssófar.
Klæddir gráu slitsterku áklæði eða
svörtu leðri. Einnig fáanlegir 2ja sæta
3ja sæta: Stærð: 197 × 98 × 104 cm

STANLEY

71.992 kr. 89.990 kr.
KÄHLER

AFSLÁTTUR

3ja sæta: 229 × 99 × 83 cm

EMPIRE

La-Z-Boy stóll. Brunt slitsterkt áklæði.
Stærð: 80 × 70 × 102 cm

20%

20%

AFSLÁTTUR

EMPIRE

30%

Áklæði

AFSLÁTTUR

Leður

187.493 kr. 249.990 kr.

299.993 kr. 399.990 kr.

JAKOBSDAL PÚÐAR
Allir púðar frá Jakobsdal með 50% afslætti.

POMAX

Allar vörur

AFSLÁTTUR

50%

50%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Verð frá:

3.495 kr. 6.990 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 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.

EIFFEL

RISA

ÚTSALA

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

30%
AFSLÁTTUR

Með svörtum eða hvítum fótum.

6.993 kr. 9.990 kr.
Með krómfótum.

8.393 kr. 11.990 kr.
STORY

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

SÍÐUSTU
DAGARNIR
V

EF

VERSLU

Hvít skel,
eikarfætur og
grátt áklæði
í setu.

N

40%
AFSLÁTTUR

Með lituðum fótum.

www.husgagnahollin.is

AL

IN

60%

Allt að

LT

AF OP

afsláttur

8.394 kr. 13.990 kr.
Með eikarfótum.

9.594 kr. 15.990 kr.
GHOST

Hægindastóll í mörgum litum í
áklæði og svörtu
leðri.

Ghost í áklæði

95.992 kr. 119.990 kr.
Ghost í leðri

127.992 kr. 159.900 kr.

BOYD

Þriggja sæta sófi og
Hægindastóll. Grátt
sléttflauel eða brúnt
PU-áklæði. Stærð:
215 × 87 × 78 cm

25%
AFSLÁTTUR

Sléttflauel sófi

89.993 kr. 119.990 kr.

PU-áklæði sófi

93.743 kr. 124.990 kr.

VEFVERSLUN

www.husgagnahollin.is

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

Sléttflauel stóll

43.493 kr. 57.990 kr.

PU-áklæði stóll

44.993 kr. 59.900 kr.

HELGIN
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Lofar alveg

geggjuðu

stuði

Fjölskyldudagur verður haldinn í dag í
veitingahúsinu í Húsdýragarðinum þar sem
Sævar Helgi Bragason og Vísindasmiðja Háskóla Íslands munu setja vísindi og rafmagnsfræði í skemmtilegan búning. Frítt verður í
garðinn á meðan viðburðurinn stendur.

V

ið lofum skemmtilegri fjölskyldustemningu þar sem
fólk getur meðal annars haldist í hendur
og leitt rafmagn í
gegnum sig. Látið útvarp hljóma
þannig sem slokknar svo á þegar
takinu er sleppt,“ segir Sævar Helgi
Bragason, kennari og einn þekktasti
vísindamaður landsins, sem verður
í Húsdýragarðinum í dag þar sem
verður mikið fjör og mikið stuð,
svona í bókstaflegri merkingu.
Orka náttúrunnar og Veitur bjóða
fjölskyldum og krökkum að koma á
skemmtun og fræðslu um rafmagnið. Í veitingahúsinu í Húsdýragarðinum verður Vísindasmiðja Háskóla
Íslands með tilraunir, þrautir, tæki,
tól, leiki og óvæntar uppgötvanir
fyrir alla aldurshópa og þar getur
fjölskyldan leikið sér af hjartans
lyst.
Gestir geta meðal annars kynnst
undraverðum eiginleikum ljóss,
lita, hljóðs og rafmagns, smíðað
vindmyllu og margt fleira. Kannaðar verða stjörnur, sólir og tungl
og gestum boðið að spreyta sig á að
búa til einfalt vasaljós.
Boðið verður upp á heitt kakó
og kruðerí og aðgangur er ókeypis
í garðinn á meðan viðburðurinn
fer fram en hann byrjar klukkan 13
og verður slökkt á öllu stuðinu um
kaffileytið.
„Við ætlum að reyna að kveikja

ÞAÐ VERÐUR FULLT AF
SKEMMTILEGUM HLUTUM
Í BOÐI ÞVÍ VÍSINDIN ERU
SVO SKEMMTILEG. ÞEGAR
ÞAU ERU SETT Í AUÐSKILJANLEGAN BÚNING ÞÁ
VERÐA ÞAU ENN
SKEMMTILEGRI.
Sævar Helgi Bragason

áhuga á vísindum sem veitir nú
ekki af. Fræða fólk um hvernig
rafmagnið okkar verður til á eins
náttúrulegan hátt og hægt er.
Þarna verða sérfræðingar frá
Háskóla Íslands sem sýna krökkum
ýmislegt sem tengist rafmagni og
náttúrunni,“ segir Sævar Helgi en
þetta er fyrsti viðburður sem Vísindasmiðja Háskólans býður upp
á þetta árið. „Það verður fullt af
skemmtilegum hlutum í boði því
vísindin eru svo skemmtileg. Þegar
þau eru sett í auðskiljanlegan búning þá verða þau enn skemmtilegri.“
benediktboas@365.is

Sævar Helgi Bragason verður í banastuði í Húsdýragarðinum í dag eins og honum einum er lagið. FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

Um helgina
FÓTBOLTI Í
ÚTVARPI OG
SJÓNVARPI
„Ég er að fara
að stýra útvarpsþættinum
mínum sem ég
hef gert í 9 ár
á X-inu ásamt
Tómasi Þór kl.
12-14 og eftir
það er fótboltagláp. Á sunnudag ætla ég að
horfa á aðeins
meiri fótbolta,
bæði hér heima
og á skjánum.“

LESTU
Stefán Jakobsson.

TÓNLEIKAHALD OG AFMÆLI
„Um helgina ætla ég ásamt Andra Ívars að
skemmta á þorrablótum í Njarðvík og Grindavík.
Ætli ég kíki ekki við í afmæli hjá Bibba í Skálmöld
eftir það.“

Dóru Bruder eftir
Patrick Modiano. Í
bókinni rýnir Modiano í eigin ævi þar
sem faðir hans leikur
eitt lykilhlutverkið.
Sigurður Pálsson
þýddi.

Elvar Geir Magnússon.

HORFÐU Á
franskar kvikmyndir.
Franska kvikmyndahátíðin hófst í gær og
stendur yfir til 4. febrúar.
Á dagskránni kennir
ýmissa grasa og allir
ættu að finna mynd við
sitt hæfi. Þá er einnig að
finna teiknimynd fyrir
börnin.

OKKAR ER ÁNÆGJAN
VÍNBÚÐIN ER MEÐ ÁNÆGÐUSTU VIÐSKIPTAVININA
Á SMÁSÖLUMARKAÐI SAMKVÆMT
ÍSLENSKU ÁNÆGJUVOGINNI

ENNEMM / SÍA

Starfsfólk okkar víðsvegar um landið er stolt
af árangrinum og þakkar viðurkenninguna.
Við erum staðráðin í halda áfram að gera okkar
besta í þjónustu og samfélagslegri ábyrgð.
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Unnur Ósk Kristjónsdóttir, Drífa Pálín Geirs og Svanhildur Pálín eru glaðar í bragði enda í öruggu húsaskjóli á vinalegum stað eftir barning á leigumarkaði á höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ánægðar með lífið á Eyrarbakka
Þrjár kynslóðir kvenna, amma, mamma og dóttir, voru orðnar þreyttar á himinhárri leigu á höfuðborgarsvæðinu
og ákváðu að flytja út á land, þrátt fyrir að sumum hafi þótt sú hugmynd afleit í fyrstu. Mæðgurnar Drífa og Unnur
rækta nú kartöflur og jarðarber á sumrin, fæða fugla bæjarins á veturna og skipta milli sín verkum á heimilinu.
Bryndís Silja
Pálmadóttir

Í

bryndissilja@frettabladid.is

litlu húsi á Eyrarbakka hafa
þrjár kynslóðir kvenna, ásamt
smáhundinum Tinu Turner,
hreiðrað um sig. Amma,
mamma og dóttir rækta
þar kartöflur og jarðarber á
sumrin og fæða fugla bæjarins yfir
vetrarmánuðina.
Mæðgurnar Drífa og Unnur voru
orðnar langþreyttar á himinhárri
leigu á höfuðborgarsvæðinu og fóru
einn vetrardaginn fyrir rúmu ári að
skoða möguleikann á því að fjárfesta í fasteign saman. Fyrir röð tilviljana fóru þær að skoða fasteignir
á Suðurlandi sem Drífu fannst í
fyrstu fáránleg hugmynd en hún
er nú alsæl í litla bænum sem hefur
tekið þeim opnum örmum.
„Ég segi örugglega tvisvar eða
þrisvar í viku: Mamma trúir þú því að
við búum hérna? Ég er alveg enn þá
hérna,“ tjáir gagnasérfræðingurinn
Drífa Pálín Geirs blaðamanni.
Fyrir rúmu ári voru Drífa og sex
ára dóttir hennar Svanhildur Pálín
við það að missa tveggja herbergja
leiguíbúðina sem þær bjuggu í en
hún átti að fara á sölu. Greiðslubyrði Drífu var þar hátt í 200 þúsund
á mánuði en leigan var 170 þúsund.
Á sama tíma var móðir Drífu,
Unnur Ósk Kristjónsdóttir, nýlega
fráskilin og bjó í stofunni hjá þeim
mæðgum. „Svo það stóð ljósast við

að við myndum leita að einhverju
saman, en þá hefðum við þurft að
fara upp í leigu upp á 300 þúsund á
mánuði sem er algjör sturlun,“ segir
Drífa. „Svo fór Drífa í Twitter-saumaklúbb,“ segir Unnur móðir hennar
meðan hún grandskoðar rabarbaraböku sem Drífa bakaði eftir uppskrift móður sinnar með rabarbara
úr garðinum.

Varð að flýja streituna í borginni
Drífa er í saumaklúbbi með konum
sem kynntust á samfélagsmiðlinum
Twitter. Í einum saumaklúbbnum
stakk vinkona hennar upp á því
að þær mæðgur myndu skoða hús
á Eyrarbakka. „Ég var alveg: Hver
býr á Eyrarbakka?“ segir Drífa og
skellihlær. „Alveg þessi hroki. Svo
kom ég heim og fannst þetta alveg
fáránleg hugmynd og sagði þetta við
mömmu.“
Unni fannst þetta hins vegar ekki
jafn fráleit hugmynd og dótturinni
og náði að sannfæra Drífu um að
kíkja í það minnsta á fasteignavefinn með sér. Nú er komið ár síðan
þær mæðgur flúðu leigumarkaðinn
í höfuðborginni yfir í kyrrð og öryggi
smábæjarins og þær eru yfir sig
ánægðar með ákvörðunina.
Greiðslumatið flækti þó málin
töluvert vegna veikinda sem Drífa
hefur þurft að takast á við.
„Þetta var svolítið maus og vesen.
Ég er með sjaldgæfan sjúkdóm í
heiladingli svo ég þjáist oft af ofnæmi
og veikindum og verð lengi veik. Ég
þarf þá að passa mikið upp á streitu

því ég framleiði ekki hormón sem
vinna á móti streitunni. Ég var í
stöðugu streituumhverfi og þar
af leiðandi voru tekjurnar mínar
ekki stöðugar og það var erfitt að fá
greiðslumat,“ segir Drífa alvarleg en
bætir svo við kát: „En það hafðist.“

Einangrun í margmenninu
Eftir flutningana gerðust þær
mægður svo meðlimir í nær öllum
mögulegum hópum á Eyrarbakka.
Í öllu frá skógræktarfélagi þorpsins
til kvenfélagsins hafa þær Drífa og
Unnur látið til sín taka. Unnur fer
líka á prjónakvöld einu sinni í viku
með eldri borgurum bæjarins.
„Það er ofsalega góður andi hérna
og okkur hefur verið tekið svo vel.
Ég hef aldrei átt öflugra félagslíf en
síðan ég flutti hingað,“ segir Drífa.
Það sé frekar að fólk einangrist á
höfuðborgarsvæðinu.
„Þar er svo mikið af fólki og svo
auðvelt að vera einn; að fara inn í
sína íbúð og vera bara við sitt, hérna
þarftu á nágrönnunum að halda
varðandi vissa hluti og færð þessi
tengsl, ef þú kærir þig um.“
Drífa gerði sér lítið fyrir síðasta
sumar og stóð fyrir kvennahlaupinu
í þorpinu, þá nýflutt þangað.
„Þá vantaði einhvern og Drífa er
náttúrulega svona „ég skal, já, ég er
til“ og svo er hún komin með allt of
mikið af verkefnum,“ segir Unnur
sem þekkir greinilega sína konu vel.
En er ekki erfitt fyrir fullorðnar
mæðgur að eiga og reka heimili
saman? „Þetta bara gengur upp, fólki

sem þekkir okkur finnst þetta ekkert skrítið, við höfum alltaf náð vel
saman og verið miklar vinkonur. Það
kom fólki í rauninni ekkert á óvart
að við skyldum enda í svona nábúð.“

Sérherbergi ef þolinmæðin þrýtur
Áður en þær mæðgur fjárfestu í
íbúðinni höfðu þær búið saman í
tvo mánuði þar sem Unnur svaf í
stofunni.
„Við hugsuðum eiginlega að ef við
gætum það gætum við allt. Þolinmæðin var reyndar á þrotum þá en
þetta hefur gengið alveg rosalega vel
hérna, hér erum við líka með okkar
eigin herbergi,“ segir Drífa kímin.
Þær mæðgur eru með verkaskiptingu á heimilinu sem gengur bara
ágætlega. Þar sér Unnur helst um
þvottinn en garðurinn er að sögn
Drífu hennar yfirráðasvæði.
„Mamma sagði strax að hún ætlaði ekki nálægt þessum garði, en svo
þegar hún er byrjuð þá er erfitt að ná
henni inn. Hér tökum við þessu samt
ekki svo alvarlega, við erum ekkert
að stressa okkur á þessum hlutum.“
Drífa segir sambúðina þó ekki
heldur vera svo ólíka því þegar þær
ráku sitt heimilið hvor á höfuðborgarsvæðinu. En vegna veikinda Drífu
hefur hún þurft töluverða aðstoð.
Þetta sé í rauninni ekki svo ólíkt því.
Svanhildur litla græðir líka á því að
búa með móður sinni og ömmu.
Mæðgurnar eiga líka ýmis sameiginleg áhugamál.
„Við erum handavinnuóðar,
mæðgurnar, varstu búin að segja

henni það?“ spyr Unnur dóttur sína
og hlær. Í bjartri stofu heimilisins má
því finna ótal heimaprjónuð teppi
og hekluð sjöl ásamt aragrúa pottaplantna.
„Við prjónum, heklum og saumum, ég á líka mynd sem hangir inni á
Alþingi – svona andspyrnuútsaum,“
segir Drífa sem gaf Andrési Inga,
þingmanni Vinstri grænna, útsaumaða mynd þegar hann komst á þing
fyrir rúmu ári.

Skólabíll og bréfaskriftir í bæinn
„Dóttir mín var búin að flytja fjórum
sinnum,“ segir Drífa en dóttir hennar
Svanhildur Pálín verður sjö ára síðar
á þessu ári. Hún byrjaði í fyrsta bekk
síðasta haust og er í litlum bekk með
fjórtán börnum. Að sögn Drífu byrjuðu í fyrsta skipti í lengri tíma fleiri
börn í skólanum í haust en hættu.
„Hún hefur aldrei átt sitt eigið
herbergi og aldrei búið við þetta
öryggi,“ segir Drífa sem telur Svanhildi hafa skynjað þá stöðugu streitu
sem fylgir því að vera í ótryggu húsnæði á leigumarkaði. „Krakkar finna
alltaf fyrir streitu og nú veit hún að
við erum ekki að fara neitt. Þetta er
alltaf punkturinn sem er heim. Það
er gott fyrir krakka að fá þessa jarðtengingu.“
Lífið á Eyrarbakka er að vissu leyti
frábrugðið því sem gengur og gerist
á höfuðborgarsvæðinu. Svanhildur
tekur til að mynda skólabíl í skólann
flesta daga vikunnar. Að sögn Drífu
voru þetta svolítil viðbrigði fyrir erfingjann að flytja en þá skipti mestu
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máli hvað nágrannarnir tóku vel á
móti þeim.
„Mér fannst smæðin á skólanum
líka mjög heillandi,“ segir Drífa sem
var farin að hafa töluverðar áhyggjur
af þessum stöðugu flutningum þeirra
mæðgna. „Þú vilt vera í skólahverfinu þínu og eignast vini en hvernig
átt þú að geta gert það ef þú ert alltaf
að flytja?“
Rétt fyrir klukkan tvö fer Unnur
amma út á horn að sækja Svanhildi
litlu sem kemur þá heim með skólabílnum. Inn kemur sú stutta eins og
stormsveipur.
„Ég gleymdi húfunni og vettlingunum í rútunni,“ tjáir hún móður
sinni áköf.
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sé endurnýtt má þar finna einn
aðkeyptan hlut, garðbekk sem þær
mæðgur keyptu á Litla-Hrauni.
„Við köllum þetta sakamannabekkinn,“ segir Drífa og hlær. „Því
hann er smíðaður á Litla-Hrauni.
Þar getur maður keypt garðhúsgögn
og fuglahús og okkur fannst alveg
kjörið að styðja við iðnað á svæðinu.
Svo er hann líka brennimerktur LitlaHrauni.“

Tvítar um Eyrarbakka
Garður mæðgnanna er þó ekki
ónýttur meðan snjórinn fellur
og á meðan vetrarhörkur ríkja á
landinu sækja þangað smáfuglar í
mat. „Við erum með svona fimmtíu

fugla í mat á hverjum degi,“ útskýrir
Unnur.
„Það er svo mikill vilji hjá fólki til
að sýna hvað þorpið okkar er fallegt,
ég er búin að búa hérna í ár og ég er
strax farin að segja þorpið okkar. Það
er ekkert sjálfgefið.“
Drífa hefur verið dugleg að segja
frá lífinu á Eyrarbakka á samfélagsmiðlinum Twitter þar sem hún er
með töluvert af fylgjendum. Að eigin
sögn langaði hana helst að halda
utan um alla þessa reynslu, sem
flutningarnir eru, en hún vissi sjálf
lítið hvað hún var að fara út í.
„Ég fór ekki einu sinni í sveit og
fólk er mikið búið að hlæja að mér
því ég veit ekkert í sambandi við

sveitina. En mér finnst bara gaman
að leyfa öðrum að vera með í þessu.“

Að gera grín að sjálfum sér
Það má með sanni segja að þær Drífa,
Unnur og Svanhildur litla séu himinsælar með nýja lífið á Eyrarbakka.
„Ég fer alltaf minna og minna í
bæinn,“ segir Drífa sem kveðst nýta
sér óspart heimsendingu á hlutum.
Enda er pósturinn á Eyrarbakka
alveg frábær að sögn Drífu. „Ef maður
er ekki heima skilur pósturinn bara
pakkann eftir fyrir utan. Þetta er
alveg svona fílingur hérna og þegar
maður er úti þá veifar maður öllum.“
Unnur er úr Vestmannaeyjum en
Drífa og Svanhildur hafa alla tíð búið

í borginni. Því hljóta það að hafa
verið töluverð viðbrigði fyrir þær að
flytja í svona smábæ. Drífa segir að
slíku verði bara að taka með léttleika.
Þegar talið berst að þorrablótum
Sunnlendinga fer Drífa að hlæja.
„Maður verður að geta gert grín að
sjálfum sér. Ég hef aldrei búið annars
staðar en í borginni þannig að ég veit
ekkert hvað verið er að tala um.“
Móðir hennar bætir við: „Ég þekki
muninn á kótelettum og lærisneiðum,“ segir hún og þær mæðgur skella
báðar upp úr yfir þekkingarleysinu.
„Ég viðurkenni það alveg fúslega
og geri bara grín að mér fyrir vikið,
maður má ekki taka sjálfan sig of
hátíðlega,“ segir Drífa.

ÉG VAR ALVEG: HVER
BÝR Á EYRARBAKKA?
Drífa Pálín

Svanhildur heldur þó enn sambandi við vinina í Hafnarfirði og fer
þangað aðra hverja helgi til pabba
síns. Hún skrifar líka vinunum í
borginni reglulega sendibréf og
heldur þannig í vinahópinn.

Samfélagsleg ferðaþjónusta
Eftir flutningana fékk Drífa þá flugu
í höfuðið að hún vildi gera meira í
þorpinu varðandi ferðamennsku.
Einn daginn var hún á gangi með
hundinn sinn þegar hún hitti konu
með svipaðar hugmyndir. Drífa og
samstarfskona hennar, Vigdís Sigurðardóttir, enduðu á því að sækja
saman um styrk til að þróa svokallaða samfélagslega ferðaþjónustu.
Svona gerast hlutirnir nefnilega í
sveitinni.
„Ég vildi finna flöt þar sem væri
hægt að gera meira í þorpinu, skapa
eitthvað meira. Það er alveg hellingur
af ferðamönnum hérna en vantar
svolítið við að vera. Mig langaði að
bjóða fólki í mat eða fara í göngutúra og Vigdís var með svipaðar
hugmyndir.“ Þær Drífa og Vigdís fóru
því á stúfana til þess að finna út hvað
þorpsbúar vildu sjá varðandi ferðamennina.
„Við viljum finna út hvernig við
getum uppfyllt óskir þorpsbúanna
varðandi ferðamennsku,“ segir Drífa.
Í síðasta mánuði fengu þær úthlutað
styrk frá Samtökum sunnlenskra
sveitarfélaga til þess að þróa hugmyndina um samfélagslega ferðaþjónustu á svæðinu. Þegar innt er
eftir því hvernig þær stöllur hyggjast
komast að því hvað þorpsbúar vilja
er svarið einfalt, þær ætla einfaldlega
að ganga í hús.
Vöruskipti með vínarbrauð
Þær mæðgur fengu ágætis garð með
húsinu og hafa nýtt hann vel. Í sumar
ræktaði Drífa þar kartöflur, rabarbara, baunir og jarðarber og er búin
að byggja moltugerðartunnu til þess
að endurnýta lífrænan úrgang.
„Garðurinn við húsið var alveg
óskrifað blað. Ég er mikið að reyna
að kaupa ekki of mikið af hlutum
til að hafa í garðinum, frekar nýta
það sem fellur til annars staðar,“
segir Drífa sem útbjó til að mynda
gróðurker úr gömlum fiskikörum
sem þær fengu frá nágrannanum.
Pallurinn við húsið er líka endurunninn en hann er byggður úr gömlum
vörubrettum. „Við viljum ekki henda
neinu og vera eins umhverfisvænar
og við getum.“
Í gömlu fiskikörunum sem Drífa
fékk gefins ræktar hún kartöflur og
jarðarber yfir sumarmánuðina.
„Meira að segja spýturnar eru
endurnýttar,“ segir Drífa og bendir
á spýtur sem notaðar voru til að
smíða utan um körin. „Þetta eru
afgangsspýtur sem ég fékk frá trésmið á Stokkseyri. Ég þurfti að borga
fyrir þær tvær vínarbrauðslengjur og
tvo poka af kaffi. Svona er þetta hér
í sveitinni.“
Þrátt fyrir að flest í garðinum

Rafmögnuð stemning
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum
Veitur og Orka náttúrunnar bjóða upp á skemmtun
og fræðslu um rafmagn fyrir alla fjölskylduna
laugardaginn 27. janúar kl. 13–16.
Vísindasmiðja HÍ býður gestum að taka þátt í tilraunum, þrautum og
leikjum í vísindahúsi Fjölskyldu- og húsdýragarðsins sem kynna
undraverða eiginleika ljóss, lita, hljóðs og rafmagns. Kannaðar verða
stjörnur, sólir og tungl undir leiðsögn Sævars Helga Bragsonar og
gestum boðið að spreyta sig á að búa til einfalt vasaljós.

Boðið verður upp á heitt kakó og kruðerí. Aðgangur
er ókeypis í garðinn á meðan viðburðurinn fer fram.

DIGRANES

KÁRSNES

KÁRSNES
n Setja upp vatnspósta á Rútstúni og við
Kársnesstíg – 4 m.kr.
n Ljúka endurbótum á leiksvæði á Rútstúni
– 17 m.kr.
n Endurnýja boltavöll o.fl. við Stelluróló
(Hlégerðisgarð) – 21 m.kr.
n Frágangur á svæði við Hressingarhælið
– 25 m.kr.
n Setja upp teygjuaðstöðu fyrir hlaupara við
Kársnesstíg – 3 m.kr.
n Gerð áningarstaðar við Kársnsesstíg
– 1 m.kr.
n Bæta leiksvæði við Huldubraut, m.a. fyrir yngstu
börnin – 15 m.kr.
n Setja gervigras á sparkvöll við Ásbraut og bæta
opið leiksvæði – 10 m.kr.
n Gróðursetja eplatré og berjarunna á opnum
svæðum – 3 m.kr.
n Bæta umferðaröryggi á austanverðri
Kópavogsbraut – 6 m.kr.
n Bæta umferðaröryggi á Borgarholtsbraut
– 2 m.kr.
n Setja upp hraðagátljós við Kársnesbraut og
Vesturvör – 2 m.kr.
n Gera gangbraut á gatnamótum Hraunbrautar og
Hábrautar – 1 m.kr.
n Tengja gangstétt við Kópavogsgerði og
Kársnesstíg – 4 m.kr.
n Bæta lýsingu á göngustígum milli Vallargerðis og
Borgarholtsbrautar – 2 m.kr.
n Setja lýsingu á göngustíg milli Kópavogsbrautar
og Þinghólsbrautar – 2 m.kr.
n Bæta aðkomu og auka öryggi við Sundlaug
Kópavogs – 3 m.kr.
n Setja listaverk á hringtorg á Kópavogsbraut og
Urðarbraut – 10 m.kr.
n Setja listaverk við sunnanverðan Kársnesstíg
– 17 m.kr.
n Efnt verði til hugmyndasamkeppni um svæðið við
Menningarhúsin og Hálsatorg – 10 m.kr.

SMÁRINN
SMÁRINN
n Setja upp þrektæki við „Himnastigann“ í
Kópavogsdal – 7 m.kr.
n Setja upp einföld leiktæki og bekki í Kópavogsdal,
nærri Digraneskirkju – 10 m.kr.
n Bæta frágang bakka Kópavogslækjar neðan
Fífuhvamms – 18 m.kr.
n Endurbætur á leiksvæði við Lautasmára
– 14 m.kr.
n Endurgerð leiksvæðis milli Bakkasmára og
Grófarsmára – 10 m.kr.
n Setja upp 5 nýja bekki í hverfinu – 1 m.kr.
n Endurbætur á vistgötu milli Linda- og Lautasmára
– 2 m.kr.
n Setja hraðahindrun á Arnarsmára, á móts við
Brekkusmára – 2 m.kr.
n Bæta göngustíga í Kópavogsdal, milli
Sporthússins og púttvallar – 8 m.kr.
n Ljúka við stíg sunnan Sporthúss og auka gróður
– 5 m.kr.
n Gera hjólaleið við Fífuhvammsveg, sunnan Lindaog Lautasmára – 15 m.kr.
n Bæta stígalýsingu í nágrenni við Gullsmára
– 8 m.kr
n Laga göngustíg á opnu svæði milli
Fífuhvammsvegar og Arnarsmára – 3 m.kr.
n Gera göngustíg sunnan Arnarsmára – 22 m.kr.
n Fjölga leiktækjum og bæta leikaðstöðu á lóð
Smáraskóla – 18 m.kr.
n Fjölga hjólastæðum og endurnýja við Smáraskóla
– 3 m.kr.
n Setja upp hjólabraut ( „Pumptrack“ ) nærri
Smáraskóla – 11 m.kr.
n Endurnýjun hluta leiktækja og undirlags á lóð
leikskólans Lækjar – 17 m.kr.
n Setja upp hljóðvarnargirðingu við
Hafnararðarveg á móts við tjörnina í
Kópavogsdal – 5 m.kr.
n Setja upp hljóðvarnargirðingu sunnan við lóðir
ölbýlishúsa við Arnarsmára – 16 m.kr.

DIGRANES

LINDIR
OG
SALIR

n Gera 9 holu minigolfvöll á svæði við
Lund – 12 m.kr.
n Setja upp skilti og áningarstaði í
Fossvogsdal – 3 m.kr.
n Gera rathlaupabraut í Fossvogsdal
– 2 m.kr.
n Gera leiksvæði neðan við Kjarrhólma – 20 m.kr
n Gera hjólabrettasvæði í austurhluta Fossvogsdals
– 23 m.kr.
n Gera leiksvæði á horni Nýbýlavegar og
Hjallabrekku – 11 m.kr.
n Setja upp stórt grillskýli í Kópavogsdal neðan
Digraneskirkju – 14 m.kr.
n Setja upp afgirt hundagerði með
hundafimitækjum í Kópavogsdal – 5 m.kr.
n Endurnýjun leiksvæðis á horni Reynihvamms og
Eskihvamms – 9 m.kr.
n Gróðursetja eplatré og berjarunna á völdum
opnum svæðum – 4 m.kr.
n Endurgera göngustíg milli Álfhólsvegar og
Löngubrekku – 3 m.kr.
n Bæta göngu- og hjólaleið frá Nýbýlavegi yfir
Grænatún – 2 m.kr.
n Bæta lýsingu á göngustígum milli Engihjalla,
Trönuhjalla og Hlíðarhjalla – 5 m.kr.
n Gera gangstétt niður brekku á Digranesvegi
– 6 m.kr.
n Gera hjólastíg við Fífuhvamm – 15 m.kr.
n Setja upp gervigrasvöll (battavöll) á lóð
Snælandsskóla – 17 m.kr.
n Gera leiksvæði á lóð Snælandsskóla fyrir yngsta
stig – 14 m.kr.
n Gera körfuboltavöll á lóð Snælandsskóla
– 12 m.kr.
n Gera leiksvæði á lóð Álfhólsskóla - Digranes
– 17 m.kr.
n Setja upp hjólabraut („Pumptrack“) við
íþróttahúsið Digranes – 8 m.kr.

RAFRÆN KOSNING
25. janúar–5. febrúar 2018
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VATNSENDI

LINDIR OG SALIR

VATNSENDI

Gefðu
einu verkefni

og þá fær
það tvöfalt
vægi

# okkarkopavogur

Birt með fyrirvara um prentvillur

n Gera púttvöll og leiksvæði á opnu svæði milli
Köldu- og Jöklalindar – 17 m.kr.
n Setja upp þrektæki á opnu svæði á Selhrygg
– 6 m.kr.
n Gera hjólabrettavöll á svæði ofan við leikskólann
Núp – 19 m.kr.
n Endurbætur á leiksvæði við Hvammsveg
– 11 m.kr.
n Endurbætur á leiksvæði milli Þorrasala og
Þrúðsala – 7 m.kr.
n Setja upp hjólabraut („Pumptrack“) í hverfinu
– 14 m.kr.
n Aukinn gróður í mön við Fífuhvammsveg
– 5 m.kr.
n Bæta lýsingu á stígum í nágrenni Lindaskóla
– 3 m.kr.
n Tengja göngu- og hjólastíg yfir Hlíðardalsveg,
austan við Lindir – 4 m.kr.
n Gera hlaupabraut við íþróttamiðstöðina í
Versölum – 7 m.kr.
n Bæta leiksvæði á lóð Lindaskóla – 19 m.kr.
n Setja upp körfuboltavöll á lóð Lindaskóla
– 6 m.kr.
n Setja upp viðbót við skólahreystibrautina sem er
komin á lóð Salaskóla – 8 m.kr.
n Setja upp klifurvegg á lóð Salaskóla – 12 m.kr.
n „Gúmmímála“ yfirborð á malbikuðum sparkvelli á
lóð Salaskóla – 2 m.kr.
n Endurbætur á lóð leikskólans Núps – 14 m.kr.
n Endurnýjun hluta leiktækja og undirlags á
leikskólanum Fífusölum – 9 m.kr.
n Gera lítinn sparkvöll á lóð leikskólans Fífusala
– 7 m.kr.
n Endurbætur á lóð leikskólans Rjúpnahæðar
– 15 m.kr.
n Leggja til búnað til rafrænnar vöktunar í hverfinu
sem lögreglan hefur umráð yfir – 10 m.kr.

n Frágangur á opnu svæði milli Akrakórs, Aflakórs
og Almannakórs – 20 m.kr.
n Gróðursetja tré í skjólbelti millli Tröllakórs og
reiðstígs – 10 m.kr.
n Gera leiksvæði milli Fróðaþings og Ásaþings
– 8 m.kr.
n Setja upp þrektæki í Þingum, á opnu svæði austan
Fróðaþings – 7 m.kr.
n Gera frisbígolfvöll í nágrenni Guðmundarlundar
– 4 m.kr.
n Setja upp hringsjá (útsýnisskífu) í Vatnsendahlíð,
ofan Guðmundarlundar – 5 m.kr.
n Fjölga bekkjum um 10 í hverfinu – 3 m.kr.
n Gera áningarstað í Hvörfum með útsýni yfir
Elliðavatn – 2 m.kr.
n Gera hjólabrettavöll á lóð Hörðuvallaskóla
– 17 m.kr.
n Setja upp hringekju á lóð Hörðuvallaskóla
– 6 m.kr.
n Setja upp kastala á lóð Hörðuvallaskóla
– 17 m.kr.
n Gera körfuboltavöll á lóð Hörðuvallaskóla
– 18 m.kr.
n Setja upp fimmhyrningsrólur á lóð
Hörðuvallaskóla – 5 m.kr.
n Ganga frá útisvæði við Kórinn fyrir elsta stig í
Hörðuvallaskóla – 15 m.kr.
n Setja upp hjólabraut („Pumptrack“) við Kórinn
– 17 m.kr.
n Fjölga leiktækjum á lóð Vatnsendaskóla
– 15 m.kr.
n Setja upp klifurtæki/-kastala á lóð
Vatnsendaskóla – 20 m.kr.
n Gera körfuboltavöll á lóð Vatnsendaskóla
– 12 m.kr.
n Lóðarfrágangur og bætt aðstaða á lóð
Vatnsendaskóla – 10 m.kr.
n Malbikun, lýsing og frágangur hluta bílastæða við
Kórinn – 20 m.kr.

28

H E LG I N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

27. JANÚAR 2018

LAUGARDAGUR

Íslensk lestraraðferð

skilar ekki betri einkunnum
Lestraraðferðin
Byrjendalæsi hefur
verið þróuð og innleidd í helming skóla
á Íslandi frá 2004.
Samræmd próf sýna
ekki að aðferðin sé
betri en sú gamla.
Forsvarsmenn segja
prófin ekki mæla
þá færni sem nemendum er kennd.

N

emendur í skólum
sem innleitt hafa
l e st ra ra ð f e r ð i n a
Byrjendalæsi
(BL), taka ekki
meiri framförum
í íslensku en jafnaldrar þeirra, ef
marka má niðurstöður úr samræmdum íslenskuprófum 4. bekkjar. Á
þriggja ára tímabili eftir að BL hefur
verið innleitt fá börn í fjórða bekk í
þeim skólum að jafnaði örlítið lakari
einkunn á samræmdum íslenskuprófum en börn í sömu skólum
gerðu á þriggja ára tímabili fyrir innleiðingu. Sveitarfélögin vörðu 105
milljónum króna til verkefnisins á
árunum 2005 til 2016.
Kjartan Ólafsson, lektor við
Háskólann á Akureyri, segir að
þetta séu áþekkar niðurstöður og
Menntamálastofnun fékk út 2015.
Hann bendir á að þó munurinn sé
marktækur sé hann mjög lítill og
segir að það virðist í raun litlu máli
skipta með tilliti til einkunnar á samræmdu prófi 4. bekkjar hvort BL hafi
verið innleitt eða ekki. Hann bendir
á að meðaltalið segi ekki alla söguna.
„Það væri áhugavert að skoða líka
breytileikann milli nemenda í þessum skólum,“ segir hann og nefnir
til dæmis að kanna mætti hvort bil
á milli þeirra bestu og lökustu hefði
minnkað eða stækkað.

Aðferðin þróuð frá 2004
Á árunum 2005 til 2016 hafði Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á
Akureyri um 105 milljónir króna í
tekjur frá sveitarfélögunum af innleiðingu lestraraðferðarinnar BL,
en miðstöðin hefur staðið að þróun
hennar frá árinu 2004. Í svari miðstöðvarinnar kemur fram að átta
starfsmenn starfi hjá miðstöðinni, í
6,14 stöðugildum.
Meginmarkmið BL er að börn nái
góðum árangri í læsi sem allra fyrst
á skólagöngu sinni. Áhersla er lögð
á að unnið sé heildstætt með tal,
hlustun, lestur og ritun, auk þess sem
hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforði, setningabygging og málfræði
er hluti af ferlinu.
Alls hafa 83 íslenskir grunnskólar
lokið BL en þrír til viðbótar eru í innleiðingarferli. Grunnskólar á Íslandi
eru 170 talsins, samkvæmt vef Hagstofunnar. Helmingur grunnskóla á
Íslandi hefur því innleitt BL. Flestir
aðrir nota svonefnda hljóðaðferð við
lestrarkennslu, í einhverri mynd.
Úrtakið helmingur nemenda
Fjörutíu og níu skólar sem oftar en
ekki höfðu fleiri en ellefu nemendur
í 4. bekk, luku BL á árunum 2008 til
2015. Fréttablaðið rýndi í einkunnir
nemenda í 4. bekk í þessum skólum
þrjú ár áður en innleiðing hófst og
þrjú ár eftir að innleiðingu lauk.
Að baki hverjum árgangi liggja

Byrjendalæsi hefur verið innleitt í helming grunnskóla á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

✿ Fjöldi skóla sem hefur innleiðingu Byrjendalæsis
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innar við fyrirspurn Fréttablaðsins
kemur fram að nú í byrjun árs sé von
á bók með 14 ritrýndum greinum um
þróunarverkefnið BL.

2008

2009

2010

2011

einkunnir 1.700 til 2.000 barna en
að jafnaði eru á bilinu 4.000 til 4.400
börn í árgangi á landsvísu. Úrtakið
er því tæplega helmingur þýðisins.
Notast var við vegið meðaltal einkunna, svo fámennir bekkir vega
ekki þyngra en fjölmennir.
Staðlaður einkunnakvarði er notaður til að birta niðurstöður samræmdra prófa fyrir landið allt. Einkunnir eru normaldreifðar þar sem
meðaltalið er 30 og staðalfrávikið 10.
Niðurstöðurnar ár frá ári eru stilltar
á sama kvarða þannig að þær verða
sambærilegar á milli ára. Nemendur
í fjórða bekk í skólunum 49 fengu
yfir þriggja ára tímabil einkunnina
30,34 áður en BL var tekið upp. Það
er aðeins yfir landsmeðaltali. Meðaltal einkunna í 4. bekk sömu skóla,
yfir þriggja ára tímabil eftir að innleiðingu BL lauk, reyndist 29,74, eða
aðeins undir landsmeðaltali. Munurinn er lítill en marktækur, eða 0,6.

Tekist á 2015
Illugi Gunnarsson, þá menntamálaráðherra, gagnrýndi BL nokkuð harðlega árið 2015, í kjölfar minnisblaðs
Menntamálastofnunar um árangur
barna sem lært hefðu með BL. Hann
sagði að aðferðin byggði á ótraustum
grunni. „Menn eiga að geta spurt sig,
þegar nýjar aðferðir eru innleiddar
í íslenskt menntakerfi, hvaða lágmarkskröfur eru gerðar um rannsóknir og vísbendingar er varða
ágæti þeirra – hvort rétt sé að inn-
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leiða þær eða ekki. Ég tala nú ekki
um þegar um lestur og stærðfræði er
að ræða.“
Háskólinn á Akureyri svaraði
gagnrýninni sem fram kom árið
2015 á þann veg að innra símat væri
innbyggt í aðferðafræði BL og að
þau gögn sýndu framfarir nemenda.
Staða nemenda væri metin þrisvar
á ári meðan á innleiðingu stæði. Þá
kom fram að staðlaðar niðurstöður
samræmdra prófa næðu til takmarkaðs hluta markmiða BL og að umtalsverðar sveiflur væru á milli ára innan
einstakra skóla. Lítil fylgni væri á
milli frammistöðu einstakra skóla á
samræmdum prófum yfir tíma.
Í greiningu Menntamálastofnunar
frá 2015 kom fram að ólíklegt væri
að aðrar skýringar væru betri en sú
að sama kerfisbundna breytingin á
vinnubrögðum í skólunum tengdist
því að nemendur þessara skóla stæðu
sig verr en nemendur í sama hverfi
áður en breytingin var gerð.
Í svari stofnunarinnar voru athugasemdir gerðar við að ekki væru til
nýrri fræðigreinar um BL en frá 2003.
Þá byggði mat á stöðu nemenda á
skimunarprófi sem ekki hefur verið
staðlað fyrir Ísland. „Niðurstöður úr
slíku prófi í lok 1. bekkjar geta ekki
talist mælikvarði á árangur nemenda
í lestri,“ sagði Menntamálastofnun.
Samanburðurinn næði aðeins til BLskóla en hvorki til annarra skóla né til
þess tímabil áður en kennsla með BL
hófst í skólunum. Í svari miðstöðvar-

Óljóst hverjir nota aðferðina
Laufey Petrea Magnúsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri, varar
við að draga þá ályktun að orsakasamband sé á milli innleiðingar BL
og lægri einkunna á samræmdum
prófum 4. bekkjar. Hún bendir á að
innleiðingin nái einungis til fyrstu
tveggja bekkja grunnskóla. Hún segir
að ekki sé ljóst hvort og í hvaða mæli
þeir skólar sem tekið hafa upp BL
notist við þær aðferðir. „Við getum
ekki vottað, þó innleiðingarferlið
hafi átt sér stað, að það hafi orðið
breytingar á starfsháttum.“ Það sé
því „í besta falli vafasamt“ að gefa sér
nokkuð um orsakasamhengið.
Til eru sérfræðingar sem stigið
hafa fram og gagnrýnt BL. Þannig sagði Hermundur Sigmundsson,
prófessor í lífeðlislegri sálfræði
við háskólann í Þrándheimi, við
Morgunblaðið árið 2014 að rétt
væri að nota aðeins raunprófaðar
aðferðir við lestrarkennslu. BL væri
ekki raunprófuð aðferð. Hann spurði
hvers vegna aðferðin hefði verið
tekin upp þegar ótal rannsóknir
hefðu sýnt að hljóðaðferðin kæmi
best út í upphafi lestrarkennslu.
Lesturinn væri undirstaða alls náms
og vanda þyrfti til verka frá upphafi.
Fulltrúi Miðstöðvar í skólaþróun
við Háskólann á Akureyri svaraði því
til að BL væri aðferð sem byggð væri
á viðurkenndum og rannsökuðum
aðferðum, meðal annars bandarískum. Hljóðaðferðin væri raunar
hluti af BL.
Kjartan segir að einkunnir á samræmdum prófum í 4. bekk séu ein
leið til að skoða árangurinn af BL.
Matið á áhrifunum fyrir og eftir innleiðingu sé mat á áhrifum BL umfram
annað sem gert er í skólakerfinu á
sama tíma. Ef skilin væru skarpari
og skólar kenndu annaðhvort eftir
aðferðum BL eða ekki væri niðurstaðan skýrari. Önnur hugsanleg
þróunarverkefni samhliða geti haft
áhrif.
Kjartan segir að það sem alltaf
vanti í þessa umræðu sé það hverju

innleiðingin átti að skila. Það sé hlutverk sveitarfélaganna að svara því.
„Þetta virðist ekki skipta neinu máli
gagnvart þessu tiltekna prófi,“ segir
hann og bætir við að stundum sé
verið að leita að einföldum svörum
við flóknum spurningum.

Skoða tengsl aðferða og árangurs
Tuttugu reykvískir skólar eru á meðal
þeirra 49 sem luku BL á árunum 2008
til 2015. Í svari frá Skúla Helgasyni,
formanni skóla- og frístundaráðs,
kemur fram að munurinn á niðurstöðum fyrir tímabilin fyrir og eftir
innleiðingu BL, þegar reykvísku skólarnir eigi í hlut, sé ekki marktækur.
Í sjö tilvikum (skólum) hafi orðið
framfarir en í 13 hafi vegin meðaleinkunn fyrir árin þrjú lækkað. Varast
beri að lesa of mikið í það.
Að mati Skúla er mjög mikilvægt
að fylgjast með námsárangri í lestri
út frá mismunandi prófum og skimunum. Hann nefnir að taka þurfi
upplýsingar á borð við fjölda barna
með annað móðurmál en íslensku
með í jöfnuna þegar námsrárangur
í íslensku er metinn.
Skúli segir að fyrir áramót hafi tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa
meirihlutaflokkanna, aðgerðaáætlun varðandi læsi, verið samþykkt.
Þar eigi meðal annars að skoða tengsl
námsárangurs og kennsluaðferða, til
að skerpa á áherslum borgarinnar í
læsismálum. „Eðlilega verður litið til
þess hvort skólarnir hafi tekið þátt í
Byrjendalæsi eða ekki í þeirri greiningu og tekið verður á því ef sú skoðun sýnir skýran mun á þeim skólum
sem notað hafa Byrjendalæsi og
þeim sem ekki hafa gert það,“ segir
Skúli. Hann tekur fram að margir
skólar sem nota BL beiti líka öðrum
lestrarkennsluaðferðum. „Það flækir
verulega allan samanburð.“
Byrjendalæsi hefur verið innleitt
í annan hvern grunnskóla landsins. Niðurstöður á samræmdum
íslenskuprófum í 4. bekk sýna að
munurinn á árangri barna í BL-skólum fyrir og eftir innleiðingu er mjög
lítill. Ósannað er hvort innleiðingin,
og þeir fjármunir sem varið hefur
verið til verkefnisins, hafi skilað því
sem til var ætlast; að börn nái betri
árangri í læsi snemma á skólagöngunni. baldurg@frettabladid.is
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Kynningar: Orkuveita Reykjavíkur, Skeljungur, Orkustofnun, Iceland Geothermal, Landsnet, Verkís Hs Orka

ON breytir

Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri ON, hefur sjálfur ekið um á rafbíl í þrjú ár og þekkir því af eigin reynslu hvað skiptir máli í rekstri rafbíls.

söluaðferð í hlöðunum
Við hlustum á rafbílaeigendur, segir framkvæmdastjóri ON, Bjarni Már Júlíusson. ➛2
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Hlaða ON opnuð á Hvolsvelli.

H

laða er orð sem hefur fengið
nýja merkingu. Þær eru
orðnar 25 hlöðurnar sem
Orka náttúrunnar hefur reist
meðfram vegum landsins til að
þjóna rafbílaeigendum og ON er
ótvíræður leiðtogi á því sviði. Það
eru tímamót fram undan í rekstri
hlaðanna því um mánaðamótin
mun sala á þjónustu hlaðanna
hefjast.
Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri ON, hefur sjálfur
ekið um á rafbíl í þrjú ár og þekkir
því á eigin skinni hvað skiptir
máli í rekstri rafbíls. Það var um
áramótin að ON tilkynnti að sala á
þjónustunni væri að hefjast. Bjarni
Már segir að samtalið sem fyrirtækið hefur átt við rafbílaeigendur
frá áramótum hafi þegar breytt
áformum fyrirtækisins.
„Við erum öll að læra á nýja tíma
og nýja tækni,“ segir Bjarni Már og
vísar þar til rafbílavæðingarinnar
sem verður sífellt örari hér á landi.
„Þegar við settum upp fyrstu
hraðhleðsluna hérna við Bæjarhálsinn gat hún þjónað 90 bílum.
Nú eru rafbílar og tengiltvinnbílar
um fimm þúsund og við hjá Orku
náttúrunnar erum himinlifandi
yfir því að sífellt fleiri velji þennan
umhverfisvæna og hagkvæma kost
til að koma sér á milli staða. Þetta
setur líka aukna ábyrgð á okkur
sem höfum einsett okkur að vera í
fararbroddi í uppbyggingu innviða
fyrir þennan vaxandi hóp,“ segir
Bjarni Már.

Klárum hringinn fyrir páska

Frá því fyrstu hlöðurnar með
hraðhleðslum voru settar upp, árið
2014, hefur margt eflst í þjónustunni. Eftir því sem fleiri framleiðendur hafa boðið frambærilega
rafbíla hefur tegundum tengja í
hlöðunum fjölgað. Miðlun upplýsinga um viðhald eða bilanir í
hlöðunum hefur stóreflst með fjarskiptatengingu þeirra og útgáfu á
Útgefandi: 365 miðlar
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Kort yfir hlöður Orku náttúrunnar
Raufarhöfn

Kópasker
Ísafjörður
Húsavík
Dalvík
Sauðárkrókur

Ásbyrgi

Akureyri (2)
Blönduós

Vopnafjörður

Laugar
Mývatn

Varmahlíð

Skjöldólfsstaðir
Egilsstaðir
Stöðvarfjörður
Búðardalur

Staðarskáli

Ólafsvík
Djúpivogur
Vegamót
Húsafell
Borgarnes (2)

Reykholt

Skorradalur (3)

Akranes
Reykjavík &
nágrenni (> 4)

Nesjahverfi
Þingvellir

Geysir

Minni Borg
Reykjavík &
nágrenni (6) Hellisheiði

Jökulsárlón
Flúðir

Fitjar

Freysnes
Hveragerði
Selfoss
Þorlákshöfn
Kirkjubæjarklaustur

Hvolsvöllur

Virkar hraðhleðslur
Á áætlun 2018

Seljalandsfoss

Hleðslur

Vík

smáforritinu ON Hleðsla. Síðast en
ekki síst hefur hlöðunum sjálfum
fjölgað stöðugt.
„Við lofuðum því að loka hringnum,“ segir Bjarni Már. „Að opna
landið fyrir rafbílaeigendum þannig að fólk á algengum bíltegundum
sem ganga eingöngu fyrir rafmagni
geti ferðast milli landshluta án
þess að traustur aðgangur að orku
sé þeim hindrun. Þetta klárum við
fyrir páska,“ segir Bjarni Már staðfastur. Það vakti einmitt athygli
að undir lok síðasta árs hlóðust
hlöðurnar upp meðfram hringveginum. „Samhliða erum við að uppfæra appið þannig að það þjóni
okkur rafbílaeigendum enn betur,
treystum rekstraröryggið með vali

Ábyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson

á búnaði, fjarstýringum og aukinni
reynslu af því að reka hlöðurnar og
síðast en ekki síst aukum við þekkingu okkar á væntingum viðskiptavinanna með því að hlusta á þá.“

Sambland af tíma
og kílóvöttum

Síðustu vikur og mánuði hefur ON
verið að þróa og prófa sölukerfi
fyrir þjónustuna í hlöðunum. Frá
miðjum þessum mánuði hafa rafbílaeigendur getað fengið senda
heim ON lykla sem ganga að hraðhleðslunum og svo virkjað þá með
því að skrá greiðslukort á vef ON,
on.is. Talsverð umræða hefur orðið
meðal rafbílaeigenda og reyndar
fleiri sem telja sig þekkja til um

verðið og sölufyrirkomulagið.
„Við höfum fylgst með þessum
umræðum, tekið þátt í þeim og
tekið mark á þeim,“ segir Bjarni
Már og boðar hér breytingar á
upphaflegum áformum ON. „Við
boðuðum eingöngu tímagjald.
Það hefur þann kost að hvetja til
sem bestrar nýtingar á hraðhleðslunum. Sumum þótti það ekki
sanngjarnt gagnvart eigendum bíla
sem taka hægar inn á sig straum.
Þess vegna höfum við ákveðið að
fara blandaða leið,“ segir framkvæmdastjórinn. „Við lækkum
gjaldið á mínútuna og seljum svo
hverja kílóvattstund sem hlaðin
er. Fyrir þá sem hlaða hraðast er
verðið svipað og við gáfum út um

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429

Við lofuðum að
opna landið fyrir
rafbílaeigendum þannig
að fólk á algengum bíltegundum sem ganga
eingöngu fyrir rafmagni
geti ferðast milli landshluta.
Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri ON

áramótin, í kringum 39 krónur
mínútan, en við tókum tillit til
ábendinga þeirra sem fannst á sig
hallað.“

Rafmagnið er framtíðin

Það eru geysilega spennandi tímar
fram undan að mati Bjarna Más.
Hann bendir á þau tækifæri sem
rafbílarnir bjóði Íslendingum sem
framleiði meira rafmagn á hvern
landsmann en nokkur önnur þjóð
og það allt úr endurnýjanlegum
orkugjöfum, jarðhita og vatnsafli.
„Rafmagnið og rafvæðing landsins færði okkur inn í nútímann
á síðustu öld. Rafvæðing samgangnanna getur fært okkur inn í
framtíðina!“
Veffang: Visir.is
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„Við teljum ekki að vetnið leysi öll heimsins vandamál en vetni er mikilvægt innlegg og ljóst er að ef það á að leysa jarðefnaeldsneyti að fullu af hólmi þarf fjölbreyttar lausnir. Vetni er einn möguleiki
og við erum sannfærð um að það verði hluti af framtíðarlausninni,“ segir Þórður Guðjónsson, framkvæmdastjóri sölusviðs Skeljungs. MYND/ANTON BRINK

Vetni er hluti af

framtíðarlausninni
Skeljungur ætlar að opna þrjár vetnisstöðvar í ár og á því næsta undir merkjum Orkunnar. Með
auknu framboði vetnisknúinna farartækja og bættum innviðum telja stjórnendur Skeljungs að
opnast gæti fyrir áhugaverðan markað sem fyrirtækið vill vera leiðandi á.

S

keljungur stefnir á opnun
þriggja vetnisstöðva fyrir bifreiðaeigendur í ár og á næsta
ári en verkefnið er sprottið úr
mjög umfangsmiklu Evrópusambandsverkefni. Vetnisstöðvarnar
verða á stöðvum Orkunnar og
verður sú fyrsta opnuð við Vesturlandsveg í vor. Önnur stöðin
verður opnuð að Fitjum í Reykjanesbæ strax í kjölfarið og sú þriðja
í ársbyrjun 2019 á höfuðborgarsvæðinu, að öllum líkindum
við Miklubraut, að sögn Þórðar
Guðjónssonar, framkvæmdastjóra
sölusviðs Skeljungs.
„Undanfarin ár hefur sífellt
meiri áhersla verið lögð á endurnýjanlega orku innan Evrópu,
t.d. vindorku og sólarorku. Þessir
orkugjafar eiga það margir sammerkt að framleiðslan á orkunni
er ekki endilega í takt við þörfina
og því myndast mikil þörf fyrir
geymslu á rafmagni. Fundið hefur
verið út að hagkvæm leið til að
geyma rafmagnið sé að umbreyta
því í vetni. Í stað þess að breyta
vetninu aftur í rafmagn er hagkvæmara að nýta vetnið sjálft sem
orkugjafa.“

Um er að ræða
hreina orku allt frá
framleiðslustigi og til
endanlegrar nýtingar þar
sem eina affallið verður
H2O, eða hreint vatn.
Þórður Guðjónsson

Samvinna margra

Með því að nýta vetnið fyrir samgöngur er kominn hreinn orkugjafi
að sögn Þórðar sem dregur úr bæði
kolefnis- og hávaðamengun bifreiða og annarra samgöngutækja.
„Um er að ræða hreina orku allt
frá framleiðslustigi og til endanlegrar nýtingar þar sem eina affallið
verður H2O, eða hreint vatn. Með
þessu næst jafnframt betri nýting
á endurnýjanlegu orkugjöfunum
en ella.“
Í hnotskurn má því segja að
endurnýjanleg orka sem ella hefði
farið til spillis sé nýtt til umhverfisvænna samgangna, segir Þórður.
„Evrópusambandsverkefnið
snýst síðan um uppbyggingu nets

vetnisstöðva í Evrópu og aukningu
í framleiðslu á vetnisknúnum rafbílum. Í dag er mögulegt að aka
vetnisknúnum rafbíl frá Bergen í
Noregi og suður til Ítalíu.“
Utan Evrópusambandsins eru
bílaframleiðendur þátttakendur í
verkefninu, t.d. Toyota, Hyundai,
Honda og Daimler. „Fjöldaframleiðsla á vetnisknúnum rafbílum
hófst fyrir nokkru. Hér á Íslandi
taka Hyundai og Toyota þátt í
þessu verkefni með okkur og eru
bifreiðar frá Hyundai nú þegar
komnar til landsins og það styttist
óðum í Toyoturnar.“
Margir stórir aðilar eru því að
sögn Þórðar að vinna á virkan hátt
að framgangi vetnis í samgöngum.
„Utan fyrrnefndra aðila má nefna
t.d. Shell og að lokum verður að
minnast á þátt Íslenskrar NýOrku
sem kom verkefninu af stað, heldur
utan um verkefnið og hefur veitt
ómetanlega ráðgjöf í ferlinu.“

Drægnin er kostur

Með auknu framboði vetnisknúinna faratækja og bættum innviðum telja stjórnendur Skeljungs
að opnast gæti fyrir áhugaverðan

markað og stefnt er á að vera
leiðandi á honum, segir Þórður.
„Stór kostur við vetnisknúna rafbíla er drægni þeirra. Hún er nú
um 500 km og mun ná yfir 600 km
árið 2019. Þá er átt við fólksbíla
en Nikola Motor Company er til
dæmis að hefja framleiðslu á flutningabílum sem hafa drægni allt að
2.000 km. Vetnistæknin hefur þann
kost að hún tekur ekki sama pláss
og rafhlaðan í klassísku rafbílunum
og það verður tilfinnanlegra því
lengri sem vegalengdirnar verða.“

Möguleikar opnast

Með vetninu opnast líka möguleikinn á að nota endurnýjanlega
orku fyrir nýjan hóp viðskiptavina sem þurfa mikla drægni, t.d.
rútur, flutningabíla og skip. Þá er
vetnistæknin einnig lausn á þeirri
innviðaþörf sem rafbílarnir kalla
á, um öflugri heimtaugar. „Með
fjölgun rafbíla þarf að byggja fjölda
hleðslustöðva víða á leiðinni um
landið með tilheyrandi kostnaði
og hugsanlega viðbótar raflínulögnum. Vetnisstöðvarnar virka
í raun eins og bensínstöðvar og
gera þannig ekki sömu innviða-

kröfur. Þar sem áfyllingartími
vetnisknúinna rafbíla er áþekkur
áfyllingartíma bensín- og dísilbíla
getur vetnisstöð annað sama fjölda
og hefðbundin bensínstöð.“

Blanda orkugjafa

Þórður segir að Skeljungur hafi
lengi talað um það að í framtíðinni
muni ekki einn endurnýjanlegur
orkugjafi taka yfir allan markaðinn,
heldur verði þar um blöndu orkugjafa að ræða. „Vetnisknúnu rafbílarnir hafa sína kosti, sem felast í
drægni, stuttum áfyllingartíma og
því að ekki er þörf fyrir sömu innviðina. Við sjáum t.d. fyrir okkur
tvinnbíl, sem gengur fyrir rafmagni
og vetni, sem afar áhugaverðan
fjölskyldubíl í framtíðinni.“
Hann segir of mikilli orku eytt í
að finna þennan eina sigurvegara
orkugjafanna. „Við teljum ekki að
vetnið leysi öll heimsins vandamál
en vetni er mikilvægt innlegg og
ljóst er að ef það á að leysa jarðefnaeldsneyti að fullu af hólmi þá
þarf fjölbreyttar lausnir. Vetni er
einn möguleiki og við erum sannfærð um að það verði hluti af framtíðarlausninni.“
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Sendinefnd frá Póllandi í heimsókn á Íslandi á árinu 2017 í samstarfsverkefni Orkustofnunar og MEERI PAS, Orkustofnunar Póllands.

Framlag
Íslands á sviði
endurnýjanlegrar
orku innan EES

Sendiherra Íslands í Póllandi, Martin Eyjólfsson, staðfesti samning við Pólland.

Endurnýjanleg orka minnkar losun gróðurhúsalofttegunda og vinnur gegn loftslagsbreytingum.

F

rá árinu 2010 hefur Orkustofnun haft aðkomu að og tekið
þátt í verkefnum Uppbyggingarsjóðs EES í nokkrum löndum
Austur- og Suður-Evrópu, að beiðni
utanríkisráðuneytisins. Vinnan
hefur verið í formi aðstoðar við
mótun, framkvæmd, útboð og eftirlit áætlana á sviði endurnýjanlegrar
orku. Aðallega eru verkefnin í formi
aðstoðar við uppbyggingu á hitaveitum, við útboð verkefna, eftirlits
með framkvæmd, þekkingaruppbyggingar með námskeiðum og
auknum samskiptum og tengslum
með heimsóknum hópa frá Íslandi
til þessara landa og hópa frá löndunum hingað til lands.
Mörgum verkefnum innan
áætlunarinnar fyrir tímabilið 2009
til 2014, er að ljúka, en þau náðu
til Asóreyja í Portúgal, Rúmeníu og
Ungverjalands. Fjölmörg íslensk
fyrirtæki komu að þeim. Einnig
hefur Orkustofnun unnið að tvíhliða verkefnum í formi úttektar
og stefnumótunar í sjö borgum
og bæjum í Rúmeníu, Póllandi,
Slóvakíu og Króatíu, sem nýtast
vel við undirbúning stærri fjárfestingar- og útboðsverkefna fyrir
aðila á markaði. Skýrslur um þetta
má sjá á heimasíðu Orkustofnunar.
Í heildina tókust þessi verkefni vel
og eru góður grunnur að enn frekari
verkefnum fyrir íslensk fyrirtæki og
stofnanir í næstu áætlun Uppbyggingarsjóðsins fyrir árin 2014 – 2021.

Nýtt tímabil Uppbyggingarsjóðs EES 2014 til 2021
– fleiri lönd og verkefni

Unnið hefur verið að undirbúningi
fyrir nýtt tímabil Uppbyggingarsjóðs EES og hafa megináherslur í
samningum verið staðfestar af utanríkisráðuneytum EES-landanna og
ráðuneytum viðkomandi landa,
Rúmeníu, Búlgaríu og Póllands.
Áherslan verður á endurnýjanlega
orku, m.a. jarðhita. Samningar við
fleiri lönd eru einnig í athugun.

Að sögn Baldurs Péturssonar,
verkefnisstjóra fjölþjóðlegra verkefna og kynningar, er stærsta breytingin frá fyrra tímabili að Pólland
bætist við á sviði endurnýjanlegrar
orku og verður langstærsta landið á
því sviði þar sem gert er ráð fyrir um
15 milljörðum kr. í verkefni í Póllandi á samningstímanum. Sendiherra Íslands í Póllandi, Martin
Eyjólfsson, staðfesti samning við
Pólland í desember 2017, ásamt
Marit Berger Rosland, ráðherra
EES- og ESB-mála í Noregi, og Jerzy
Kwiecinski, ráðherra efnahagsþróunar í Póllandi. Í framhaldinu
verður unnið að nánari útfærslum
samkomulagsins.
Frá árinu 2016 hefur Orkustofnun unnið að tvíhliða verkefnum
á sviði jarðhita um stöðumat og
stefnumótun í fjórum borgum í Póllandi og eftir góðan árangur þessara
verkefna var mikill áhugi á meira
samstarfi við Ísland. Einnig hafa
sendinefndir frá þessum fjórum
borgum, ráðuneytum, stofnunum
og háskólum í Póllandi komið
til Íslands á árinu 2017, þar sem
þær kynntu sér jarðhita á Íslandi
og íslensk fyrirtæki kynntu sína
starfsemi. Nánari upplýsingar um
EES-verkefni má finna á heimasíðu
Orkustofnunar. Ljóst er að mikil
tækifæri eru á komandi árum á
sviði jarðhitaverkefna sem tengjast
Uppbyggingarsjóði EES.

Önnur orkuverkefni
innan EES

Orkustofnun hefur einnig stýrt
Geothermal ERA NET-verkefninu
sem náði til 11 landa í Evrópu og
framkvæmdastjórnar ESB, en það
var rannsóknarverkefni á tímabilinu 2012 til 2016. Markmið
Geothermal ERA NET var að efla
hlut jarðvarma í Evrópu og var það
gert með auknu samstarfi rannsóknaraðila, einkaaðila og stjórnsýslustofnana í þessum löndum og
var það fjármagnað af rannsóknar-

áætlunum ESB/EES. Í framhaldi
af ERA NET-verkefninu byggðu
sömu samstarfslönd upp stærra
rannsóknarverkefni sem kallast
GEOTHERMICA árið 2017, en það
er samstarfsverkefni Evrópusambandsins og 16 stjórnsýslu- og
rannsóknarmiðstöðva í 13 löndum
Evrópu.
Á fundi stýrinefndar Evrópusamstarfsins um orkutækni til
framtíðar (SETPLAN) Í Brussel 24.
janúar sl., gerði fulltrúi Íslands í
nefndinni, Guðni A. Jóhannesson
orkumálastjóri, grein fyrir áætlun
um innleiðingu jarðhita, m.a. til
hitunar og raforkuvinnslu í Evrópu.
Ísland á aðild að SETPLAN-samstarfinu á grunni EES-samstarfsins
en Guðni gegndi ásamt fleirum
formennsku í vinnuhópi sem vann
að þessari áætlun í fyrra. Áætlunin
sem SETPLAN-nefndin samþykkti,
gerir ráð fyrir fjármögnun rannsóknar- og þróunarverkefna á
sviði jarðvarma, sem nemur um
940 milljónum evra eða um 120
milljörðum íslenskra króna, sem
koma frá aðildarlöndum, úr sjóðum
Evrópusambandsins og frá iðnaði.
Fyrsta samstarfsverkefni Evrópulanda af þessu tagi, GEOTHERMICA, er þegar hafið og umsóknir
sem nú eru þar til umfjöllunar
gætu leitt til verkefna með heildarfjárhæð allt að 60 milljónum evra
eða um sjö milljörðum króna.
Orkustofnun leiðir verkefnið og
frá Íslandi taka einnig þátt Rannís
sem stjórnar umsóknarferlinu og
GEORG sem rekur skrifstofu verkefnisins og annast daglega stjórnun
þess. Markmið rannsóknarverkefnisins er að styðja við og hraða
framþróun jarðhitanýtingar innan
þátttökulandanna.

Endurnýjanleg orka minnkar
gróðurhúsalofttegundir og
vinnur gegn hlýnun jarðar
Framleiðsla endurnýjanlegrar
orku í vatnsaflsvirkjunum og jarð-

Sendinefnd frá borgum og bæjum, ráðuneytum, stofnunum og háskólum í
Ungverjalandi í heimsókn á Íslandi árið 2017.

varmavirkjunum á Íslandi kemur
í veg fyrir um 18 milljóna tonna
losun koldíoxíðs, sem er sú losun
sem yrði ef orkan væri framleidd
með jarðefnaeldsneyti. Þessi losun
jafngildir bindingu koldíoxíðs í
níu milljörðum trjáa. Sá fjöldi trjáa
myndi þekja árlega um 43 þúsund
ferkílómetra, eða sem svarar um
41% af flatarmáli Íslands. Það er
mikið framlag, hér á landi og til
alþjóðasamfélagsins, til að draga
úr gróðurhúsalofttegundum og
hlýnun jarðar. Jarðhitavæðingin,
sérstaklega frá 1970 til 1985, hefur
einnig skilað miklum efnahagslegum ávinningi þar sem jarðhiti
kom í stað kyndingar með olíu og
kolum og er ódýr í alþjóðlegum
samanburði. Talið er að árlegur
efnahagslegur ávinningur af þessu
fyrir íslenskt samfélag sé að meðaltali um 2,6% af landsframleiðslu
eða um 60 milljarðar króna.
Eitt af helstu markmiðum Uppbyggingarsjóðs EES á sviði endurnýjanlegrar orku, er að draga úr
losun á gróðurhúsaloftegundum
í viðkomandi löndum. Aðstoð
Íslands við uppbyggingu endurnýjanlegrar orku, ekki síst hitun húsa
með jarðvarma, getur haft mikil
áhrif í þessum löndum, þar sem
hús eru oft hituð upp með kolum.
Í Rúmeníu var t.d. kolaorkuveri á
stærð við Kárahnjúkavirkjun breytt
í gasorkuver og húshitun með jarðhita aukin með aðstoð sérfræðinga
frá Íslandi. Enn stærri verkefni eru
á þessu sviði í Póllandi, þar sem kol
eru helst notuð til kyndingar.
Með þessum verkefnum getur

Ísland hjálpað til við að draga verulega úr notkun jarðefnaeldsneytis
og þar með losun gróðurhúsalofttegunda sem gagnast öllum óháð
landamærum. Einnig ber að geta
þess mikla starfs sem er unnið
hjá Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna sem rekinn er
hjá Orkustofnun, og hefur síðan
1979 menntað yfir 600 sérfræðinga
frá fleiri en 60 löndum um allan
heim, en þessir aðilar eru núna víða
stjórnendur á sviði uppbyggingar
og nýtingar jarðhita í viðkomandi
löndum. Allt þetta starf hefur bein
og óbein áhrif í þá átt að auka
nýtingu á endurnýjanlegri orku, og
þá sérstaklega jarðhita, og draga
um leið úr losun gróðurhúsalofttegunda í hinum ýmsu löndum.
Árangur af þessu starfi hefur m.a.
komið fram í aukinni áherslu á
jarðhita innan Uppbyggingarsjóðs
EES sem og með fjölgun landa með
áherslu á þessi mál. Áhersla á jarðhita hefur einnig aukist í rannsóknaráætlunum innan EES, s.s. á vegum
Horizon 2020 og með verkefnum
eins og ERA NET og GEOTHERMICA innan Evrópu. Þessi árangur
sýnir vel að aðilar frá litlu landi eins
og Íslandi geta tekið þátt í stórum
alþjóðlegum verkefnum og stýrt
slíku starfi með góðu skipulagi og
fagmennsku og haft þannig áhrif
á stefnumörkun og fjárframlög til
slíkra verkefna í samstarfi stærri
landa innan ESB/EES.
Heimasíða Orkustofnunar:
www.os.is
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Smágerður dróni en
samt svo fullkominn
Sigurður Helgason í nýju drónabúðinni við Lækjargötu. MYND/STEFÁN

Árni Daníel Árnason
hefur spilað á trompet frá
níu ára aldri. Hann leikur
einleik með Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna í Langholtskirkju í
dag. ➛6

DJI Store í Lækjargötu getur nú boðið byltingarkenndan dróna, Mavic Air, og
er verslunin ein af þeim fyrstu í heiminum sem fær hann í sölu. Dróninn er á
stærð við iPhone síma, búinn fullkominni tækni og fer vel í vasa. ➛2

Ú T S A L A N
Í FULLUM GANGI

2 0 - 7 0 %
A F

Ö L L U M

A F S L .
V Ö R U M

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
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Verslunin er hönnuð eftir kröfum frá DJI.

D

JI er stærsti drónaframleiðandi í heimi og brautryðjandi á sínu sviði. Fyrirtækið
er þekkt fyrir að vera framsækið en
engu að síður þekkt fyrir gæði og
góða þjónustu. Nýjasta afurðin er
smávaxinn dróni, Mavic Air, sem
tekur vídeó í 4K upplausn. „Þessi
dróni er bylting,“ segir Sigurður
Helgason, eigandi DJI verslunarinnar í Lækjargötu og iStore í
Kringlunni.

Hægt er að prófa drónahermi í búðinni. MYND/STEFÁN KARLSSON

Mavic Air, sem
tekur vídeó í 4K
upplausn.

Allar stærðir dróna

„Við erum með allar stærðir af
drónum í Lækjargötunni en
þessi nýi, Mavic Air, er alveg einstakur. Það hefur verið farið mjög
leynt með framleiðslu og þróun
drónans. Framleiðendur hjá DJI
eru sniðugir að halda nýjungum
leyndum þangað til þeir eru tilbúnir að markaðssetja þær. Það
eru bara fjórir dagar síðan spurðist
út að Mavic Air væri að koma í
búðir. Ekkert hefur lekið út um
þennan litla fullkomna dróna,“
segir Sigurður. „Nýi dróninn
hentar mjög vel fyrir byrjendur
og líka þá sem vilja fá mikið fyrir
lítið. Ég held að ef einhver dróni
eigi eftir að koma fólki til að fljúga
dróna þá sé það þessi. Hann kostar
einungis um 114.990 krónur, er
nettur og hefur flesta þá fítusa sem
dýrari drónar hafa og býður upp á
tækninýjungar sem dýrari drónar
hafa ekki í dag,“ segir hann.

sem er kostur, ef fólk gleymir
minniskortinu heima kemur það
ekki að sök. Mavic Air getur flogið í
21 mínútu og tvo kílómetra í burtu.
Þá getur hann tekið í panorama og
kúlumyndir sem hann setur sjálfur
saman, mögulega með því að flétta
saman við vídeó. Þetta er án efa
tæknivæddasti dróninn í dag með
ótrúlega marga eiginleika.“
Sigurður segir að fleiri karlar en
konur kaupi dróna en vonast til
að það breytist fljótt. „Við fögnum
í hvert sinn sem kona kemur til
okkar og kaupir dróna. Mavic Air
hentar öllum vel þar sem hann er
léttur og meðfærilegur en samt svo
öflugur,“ segir hann.

Dróni fyrir alla

Mavic Air hentar vel því fólki
sem er á ferðinni en vill forðast
þungan farangur. „Dróninn fer vel
í vasa enda er hægt að brjóta hann
saman og þá er hann á stærð við
síma. Það er mjög lítil þjöppun í
upptökum þannig að myndirnar
eru kýrskýrar og fullkomnar að
gæðum,“ segir Sigurður og segir
að allir geti notað Mavic Air.
„Fólk kaupir dróna sem áhugamál en einnig til að nota í vinnu.
Drónarnir hafa komið sterkir inn
hjá fasteignasölum. Bændur nota
þá til að reka fé eða finna það,
björgunarsveitarmenn nota dróna
við leitarstörf, veiðiverðir við
eftirlit og stór hópur fólks tekur
vídeó og myndir fyrir sjálft sig. Það
er skemmtilegt að deila þeim á
Facebook eða Instagram og fá viðbrögð frá öðrum.
Mjög margir nota dróna eingöngu sem myndavél en með
honum er hægt að ná sjónarhorni

sem væri annars ógerlegt. Við
fáum fjölda ferðamanna til okkar í
búðina sem eru að leita að góðum
drónum fyrir ferðalag sitt um
Ísland. Drónarnir hjá okkur eru
á sambærilegu verði og í öðrum
evrópskum löndum. Það borgar
sig ekki að kaupa þá erlendis.
Litli dróninn er á mjög góðu verði

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

DJI verslunin er við hliðina á Hard Rock í Lækjargötu. MYND/STEFÁN

miðað við að hann er með 4K
myndavél, með árekstraskynjara
að framan, aftan og undir. Hann
skynjar umhverfið í 3D til að auka
flugöryggi og stöðugleika. Hann
eltir eigandann og það er hægt að
stýra honum með handabendingum án þess að nota fjarstýringuna.
Hann er með 8 GB innbyggt minni

Kynning á drónum

DJI verslunin var opnuð í Lækjargötu 2a síðastliðið sumar og hefur
hún vakið mikla athygli bæði
Íslendinga og erlendra ferðamanna. DJI er sérverslun með allar
stærðir dróna. Í búðinni er flugbúr
og einnig drónahermir þar sem
hægt er að æfa sig eða prófa að
fljúga dróna, en til 23. febrúar er
hægt að spreyta sig á þrautaleik
í herminum og safna stigum. Sá

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

Sala á Mavic Air
hefst 31. janúar
klukkan 10.

keppandi sem stendur uppi með
flest stigin mun vinna Spark dróna.
Frá miðvikudeginum 31. janúar
til 7. febrúar, kl. 17 alla dagana,
verður nokkurs konar Work-Shop í
búðinni þar sem fram fer kynning á nýja drónanum. Kynningin
er öllum opin sem hafa áhuga á
að kynna sér kosti drónans, en
þeir sem mæta á kynninguna fá
happadrættismiða þar sem Mavic
Air er í verðlaun. Allir sem kaupa
vörur hjá okkur á þessu tímabili fá
happadrættismiða. Einnig verður
hægt að vinna sér inn miða með
því að deila myndum úr búðinni á
Instagram og Facebook með myllumerkinu #DJIMAVICAIR
Nánari upplýsingar má fá í síma
519 4747 eða á heimasíðunni,
djireykjavik.is

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson,
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5439 ,
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Get borðað allt og sleppi engu
Meltingarensímin frá Enzymedica eru nýjung á íslenskum markaði en öflug ensím bæta melting
meltinguna og gefa okkur aukna orku ásamt því að losa fólk við fjölmörg vandamál tengd erfiðri meltingu.

H

ver kannast ekki við að
verða þreyttur eftir þunga
máltíð? Sumir fá líka
óþægindi, uppþembu og vindverki
en þetta tengist að öllum líkindum
skorti á meltingarensímum.

Erna Hauksdóttir mælir
með meltingarensímunum frá
Enzymedica.

Ensím brjóta niður fæðuna

Meltingarensímin eru af mörgum
tegundum og hafa öll mismunandi hlutverk en hjá öllum
hefst meltingin í munninum.
Þar eru fyrstu meltingarensímin
sem fæðan kemst í snertingu við
og hefja þau niðurbrot á kolvetnum. Í maganum taka svo
fleiri tegundir af ensímum við og
brjóta m.a. niður prótein, fitu og
laktósa. Stundum gerist það þegar
við borðum of mikið og/eða að
samsetning matarins er slæm að
líkaminn nær ekki að „lesa skilaboðin rétt“ eða getur ekki framleitt
nægilega mikið af ensímum. Þetta
getur valdið vandamálum hjá fjölmörgum. Ekki bara magaónotum,
þreytu, fæðuóþoli eða öðrum
kvillum, heldur getur það gerst
að við fáum ekki þá næringu sem
maturinn á að skila okkur.

Allir kvillar horfnir!

Erna Hauksdóttir hefur öðlast
verulega bætt lífsgæði eftir að hún
fór að taka meltingarensímin frá
Enzymedica:
„Alla tíð, síðan ég var krakki,
hef ég verið slæm í maga, uppþembd og oft með mikla verki eftir
máltíðir, vesen með hægðir og
almenna vanlíðan. Hef prófað að
taka út hinar ýmsu matartegundir
til að kanna hvort ég væri með
mataróþól og skánaði við það en
varð aldrei nógu góð samt. Ég fór
að taka góðgerla til að byggja upp
þarmaflóruna, prófaði margar
tegundir og varð töluvert betri en
varð þó að passa mig og huga vel
að því hvað ég lét ofan í mig. Svo
heyrði ég talað um meltingarensím
í útvarpinu og fór beint í næsta
Heilsuhús þar sem mér var þá bent
á vörurnar frá Enzymedica. Bjóst
kannski ekki við miklu en get með
góðri samvisku sagt að ég hef ekki
verið eins góð í maganum síðan
ég veit ekki hvenær. Ég borðaði
hangikjöt á jólunum og tók mín
ensím þannig að ég fann ekki fyrir
neinu og það hefur ekki gerst í
óratíma. Ávinningur minn af því
að taka meltingarensímin með
matnum er að allir kvillar sem ég

Meltingarensím
eru ávallt tekin
rétt fyrir eða
með mat.

Einnig ættu allir þeir sem eru að
taka inn mjólkursýrugerla að skoða
hvort meltingarensím geti ekki
hjálpað til við að koma meltingunni í gott horf og auka þar með
almennt hreysti og vellíðan.

Nokkrar staðreyndir
um ensím

taldi upp í byrjum eru horfnir.
Núna hef ég verið að prófa að
borða allan mat og sleppi engu því
ef ég tek ensímin, þá er ég bara góð.
Prófaði þrjár tegundir af ensímum
og Digest Basic er að virka best
fyrir mig. Enn og aftur, ég man ekki
hvað er langt síðan ég hef getað
borðað allan venjulegan mat án
verkja og því mæli ég verulega
með þessari vöru, hún er örugglega
komin til að vera í mínu lífi.“

Hverja vantar meltingarensím?

Afleiðingar af skorti á meltingarensímum geta verið víðtækar og
hugsanlega finnum við fyrir öðrum
einkennum en meltingarónotum.
Einkenni skorts á ensímum geta
verið:
● Brjóstsviði
● Vindverkir
● Uppþemba

Ensím á bætiefnaformi geta dregið
úr einkennum fæðuóþols og geta
hjálpað þörmunum að ná eðlilegri
virkni þannig að þeir virki betur
en nokkru sinni fyrr. Með inntöku
getur fólk skilað meira frá sér en
áður og reglulegar og hungurtilfinning minnkar eða hverfur því
næringin úr fæðunni nýtist líkamanum betur. Orkan eykst og geta
ensím hreinlega hjálpað heilbrigðu
fólki að verða enn heilbrigðara.

● Kviðverkir og ógleði
● Bólur
● Nefrennsli
● Krampar í þörmum
● Ófullnægt hungur
● Exem
● Höfuðverkur
● Skapsveiflur
● Liðverkir
● Húðkláði
● Húðroði
● Svefnleysi

Sölustaðir: Apótek, heilsuhús og
heilsuhillur verslana.

Bio-Kult góðgerlar styrkja meltinguna!
Hágæða góðgerlar, heilbrigð bakteríuflóra.

Bio-Kult Candéa
Góðgerlar sem styrkja meltinguna og vinna gegn
fjölgun Candida sveppsins í meltingarvegi.

Bio-Kult Original
Öﬂug blanda góðgerla sem byggir upp
þarmaﬂóruna og styrkir varnir líkamans.

Bio-Kult Pro-Cyan
Styrkir þvagrásina og virkar sem öﬂug vörn
gegn þvagrásarvandræðum.

Bio-Kult Infantis
Góðgerlar fyrir börn á öllum aldri. Eﬂir
þarmaﬂóruna, án allra aukaefna og er bragðlaust.

Fæst í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.
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Vinnur á verkjum

og bólgu í liðum
Protis Liðir inniheldur hágæða fiskprótein og náttúruleg
efni sem eru mikilvæg fyrir liðaheilsu. Það hefur reynst
þeim sem stríða við verki í liðum einstaklega vel og er nú
til í tvöfalt stærri pakkningum en hingað til.

P

ROTIS ehf. er
íslenskt líftæknifyrirtæki sem
sérhæfir sig í þróun
og framleiðslu
IceProtein®, sem
er hreint prótín
sem er unnið
úr íslenskum
þorski,“ segir dr.
Hólmfríður Sveinsdóttir, stofnandi
og framkvæmdastjóri
PROTIS.
„Fiskprótínið er unnið
samkvæmt
IceProtein® tækni
sem byggir
á svokallaðri vatnsrofstækni, sem
tryggir skjóta
virkni prótínsins
Ida Haralds
og byggir á langMalone er
tíma rannsóknum mjög ánægð
vísindamanna hér með áhrifin.
heima og erlendis.
Prótínið er að öllu leyti íslensk
framleiðsla.“
Hólmfríður er hugmyndasmiður Protis Liða, en hún er með
meistaragráðu í næringarfræði og

Snorri Snorrason er
ánægður með
Protis Liði.

doktorsgráðu frá
matvæla- og næringarfræðideild
Háskóla Íslands
og hefur áralanga
reynslu í rannsóknum á fiskprótínum.

Liðkandi blanda

Protis Liðir er liðkandi
blanda með náttúrulegum efnum úr hafinu
við Ísland. Það inniheldur íslensk sæbjúgu
og þorskprótín,“ segir
Hólmfríður. „Sæbjúgu
samanstanda að mestu
leyti af brjóski og eru því
mjög rík af kollageni, en einnig lífvirka efninu chondroitin
sulphate, sem verndar brjósk og er
talið hafa bólguhemjandi áhrif.
Þar að auki eru sæbjúgu rík af
sinki, joði og járni sem og bólguhemjandi efnum sem nefnast
saponin,“ segir Hólmfríður. „Auk
þess inniheldur Protis Liðir túrmerik, D-vítamín, C-vítamín og
mangan. Allt eru þetta efni sem
eru mikilvæg fyrir liðaheilsu.“

Hólmfríður er stofnandi og framkvæmdastjóri PROTIS. MYND/ANTON BRINK

Vegna sívaxandi eftirspurnar
fást Protis Liðir nú í tvöfalt stærri
pakkningu en áður og eru nú
fáanlegir í 120 og 240 stykkja
pakkningum.

Hjálpar með stirðleika og gigt
Snorri Snorrason vélamaður hefur
notað Protis Liði með góðum

árangri en fyrir rúmu ári fór að bera
á miklum stirðleika í liðum hjá
honum. „Ég hef ekki fengið neina
nákvæma skýringu á hvað hrjáði
mig,“ segir Snorri. „En liðir stirðnuðu og bólgnuðu svo mikið að ég
gat ekki stigið í fæturna. Ég prófaði
ýmislegt en ekkert virkaði almennilega,“ segir Snorri, en konan hans
benti honum á að prófa Protis Liði.
„Það vantaði ekki virknina! Ég fann
mun á rúmri viku, allt í einu gat ég
bara stigið óhikað í fæturna,“ segir
Snorri. „Í dag er enginn stirðleiki
og ég tek bara Protis Liði inn. Þetta
svínvirkar á mig og gerir mér gott,
engin spurning.“

Ida Haralds Malone er líka
ánægð með áhrifin. „Ég hef glímt
við liðagigt í um 30 ár,“ segir
hún. „Stundum hefur gengið vel í
nokkur ár en svo fer alltaf að síga á
ógæfuhliðina. Ég á ekki nógu mörg
orð yfir hvað ég er ánægð með
Protis Liði og vonandi geta Protis
Liðir hjálpað öðrum í mínum
sporum.“
Protis Liðir er fáanlegt í öllum
apótekum, heilsuverslunum og
heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt
er að nálgast frekari upplýsingar á
heimasíðu Protis, protis.is.

Búin að prófa allar sundlaugar
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi er oft önnum kafin um helgar en hefur það þó fyrir sið að
helga fjölskyldunni að minnsta kosti eitt kvöld hverja helgi.

É

g er búin að lofa börnunum
mínum að fara með þeim í
sund um helgina,“ segir Heiða
Björg og bætir því við að þau reyni
að fara í sund að minnsta kosti einu
sinni í viku. „Við reynum að fara
helst alltaf um helgar og helst einu
sinni í miðri viku líka. Við erum
með sundkort þar sem hægt er að
krossa yfir þær laugar í borginni
sem við höfum farið í og við erum
búin að prófa þær allar og erum
byrjuð á öðrum hring.“ Hún segir
það fara eftir aldri fjölskyldumeðlima hvaða laug er í uppáhaldi
hverju sinni. „Ég er mjög hrifin af
Laugardalslauginni. Við getum
hjólað þangað sem er mikill munur
og við nýtum reyndar Laugardalinn
mikið til útivistar, einkum þó á
sumrin. Á veturna förum við oft í
skíðabrekkuna í Árbænum til að
leika okkur í snjónum þó við séum
ekkert sérstakt skíðafólk. Við förum
líka mikið í Elliðaárdalinn á sumrin
og finnst við ótrúlega heppin að
hafa svona náttúruparadís innan
borgarmarkanna.“
Hún segir að oft geti verið mikill
asi á virkum dögum og því reynir
fjölskyldan að eiga notalega stund
um helgar. „Ég einsetti mér það
þegar ég byrjaði í pólitík að vera
alltaf heima að minnsta kosti annað

Á veturna förum
við oft í skíðabrekkuna í Árbænum til
að leika okkur í snjónumt

Heiða Björg og dætur hennar, Sólkatla og Ísold, ásamt fjölskylduvinkonunni Ninnu Björk . MYND/ERNIR

kvöldið um helgi, þó stundum
bætist kvöldveislur við dagleg störf
borgarfulltrúans. Þá borðum við
eitthvað gott, horfum á mynd eða
spilum. Yngri dóttir mín er mikil
spilakona og hún vinnur okkur

alltaf þannig að eldri stúlkan er
minna spennt fyrir að spila. Við
gerum alltaf pönnukökur á sunnudagsmorgnum, það er einhver hefð
sem skapaðist óvart fyrst en svo eins
og er oft með börn, eitthvað gerist

tvisvar og þá er það orðið að hefð
og einhverju sem við gerum alltaf!
Maðurinn minn vinnur reyndar
erlendis svo þegar hann er heima
er oft aðeins meira um að vera um
helgar.“

Heiða viðurkennir að undirbúningur fyrir prófkjör eigi mögulega
eftir að setja mark sitt á helgina en
hún sækist eftir öðru sæti á lista
Samfylkingarinnar í Reykjavík. „Ég
verð örugglega meira í símanum
en venjulega en ég mun ná að
gera pönnukökurnar og hafa eitt
kósíkvöld. Og ég á enga harðari
stuðningsmenn en börnin mín.
Við ræðum oft hvað ég er að gera í
vinnunni og dætur mínar hafa oft
mikið til málanna að leggja. Mér
finnst mjög gaman að fá þeirra
sjónarmið á borgarmálin, hvernig
er í strætó og hvað er í matinn í
skólanum og svo framvegis. Borgarmálin snerta alla fjölskylduna svo
ég er með góða ráðgjafa heima hjá
mér.“
Í kvöld stefnir Heiða á að fara
í leikhús. „Ég ætla að reyna að
komast að sjá Lóaboratoríum. Ég er
mikill aðdáandi Lóu, finnst myndasögurnar hennar æðislegar og
hlakka til að sjá hvernig þær koma
út á sviði.“
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Leggur ekki frá sér trompetið
Árni Daníel Árnason hefur spilað
á trompet frá níu
ára aldri. Hann
leikur einleik með
Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna í Langholtskirkju í dag
klukkan 16.00.

Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna hefur
æft tónleikadagskrána frá
áramótum.

Finna rétta hljóðfærið

É

g hóf mitt tónlistarám við
Allegro Suzuki tónlistarskóla
og lærði í fyrstu á píanó. Það
hljóðfæri varð fyrir valinu því
bróðir minn nam píanóleik en ég
verð að viðurkenna að ég hafði
ekki mjög mikinn áhuga á því.
Þegar Guðmundur Hafsteinsson
trompetkennari kom í skólann og
kynnti það hljóðfæri fyrir okkur
nemendum fór ég strax heim og
sagðist vilja skipta frá píanói yfir
á trompet. Ég fann að það myndi
eiga betur við mig,“ segir Árni
Daníel Árnason.
Foreldrar hans voru ekki lengi
að láta það eftir honum og Árni
Daníel hefur nú stundað nám í
trompetleik hjá Guðmundi við
Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar í átta ár.

hefur Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna sótt árlegt námskeið í
hljómsveitarleik. Hljómsveitin er
skipuð tónlistarnemum úr tónlistarskólum á suðvesturhorni landsins
og fá framúrskarandi hljóðfæraleikarar tækifæri til að leika einleik
með hljómsveitinni. Í ár kemur það
í hlut Árna Daníels og hann er að
vonum spenntur fyrir tónleikunum
sem fara fram í Langholtskirkju í
dag klukkan 16 en þá leikur hljómsveitin undir stjórn Guðmundar Óla
Gunnarssonar.

Notar tímann vel

Árni Daníel ásamt Guðmundi Óla Gunnarssyni, stjórnanda hljómsveitarinnar.

Árni Daníel er á öðru ári á náttúrufræðibraut við Menntaskólann í
Reykjavík og hefur því í nægu að
snúast. Þrátt fyrir annir í skólanum
gefur hann sér góðan tíma á hverjum
degi til að æfa sig á trompetið. „Ég
reyni að nota tímann vel. Mig langar
líka til að standa mig vel í skólanum
og vissulega er oft strembið að púsla
þessu öllu saman. Það hefur þó tekist, enda skiptir máli að hafa áhuga á
því sem maður er að gera. Ég æfi mig
á trompetið í einn til einn og hálfan
tíma á dag. Það er ekki alltaf gaman
að vera einn heima að æfa sig en um
leið og ég kem á hljómsveitaræfingu
finn ég hvað þetta er gaman,“ segir
hann en undanfarnar þrjár vikur

„Ég hef spilað með Sinfóníuhljómsveit tónlistarskólanna í fjögur ár.
Auk þess hef ég spilað með Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands
og í gær fluttum við einmitt verk
á Myrkum músíkdögum í Hörpu.
Síðan hef ég líka verið í Skólahljómsveit Austurbæjar og farið með
henni í þrígang til útlanda,“ upplýsir
Árni Daníel.
Ætlar þú að leggja trompetleik
fyrir þig í framtíðinni? „Það er stóra
spurningin. Ég hef ekki hugmynd
um það. Ég vil bara halda öllu opnu
og tek framhaldspróf í trompetleik
núna í vor. Þá sé ég kannski til hvað
ég geri. Ég útskrifast úr MR eftir eitt
og hálft ár og gæti líka hugsað mér
að fara í læknisfræði eða jafnvel
verkfræði.“
Hvaða ráð áttu fyrir ungt tónlistarfólk sem er að taka sín fyrstu skref í
hljóðfæraleik? „Finna rétta hljóðfærið, eins og með mig og píanóið.
Ég skipti og núna get ég ekki lagt frá
mér trompetið.“

Viltu kaupa fasteign á Spáni?
MASA International býður þér í skoðunarferð til Costa Blanca á Spáni,
þar sem draumaeignina þína gæti verið að finna.
Flogið er með WOW-air til Alicante þann 22. febrúar, nk. og heim aftur 25. febrúar.
Verð aðeins kr. 30.999
Innifalið er flug, hótel og uppihald, ásamt skoðunarferðum
með reynslumiklum fasteignaráðgjöfum MASA.
MASA International hefur starfað á fasteignamarkaði á Spáni frá árinu 1981
og hjálpað yfir 35.000 manns að finna sitt annað heimili í sólinni.
Hafðu samband við kynningarfulltrúa MASA International á Íslandi og bókaðu ferðina,
Jón Bjarni 896 1067 - Jónas 842 1520
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Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441
Viðar Ingi Pétursson, vip@365.is 512 5426

Sölustjóri varahlutaverslunar
Óskum eftir tæknimönnum
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu
og þjónustu á vélum, tæknibúnaði og rekstrarvörum
til iðnaðar.
Við óskum eftir jákvæðum og sjálfstæðum einstaklingum til starfa í þjónustudeild Iðnvéla, sem bætast í
samstilltan hóp starfsmanna fyrirtækisins.
Tæknimaður fyrir tölvustýrðar/CNC vélar
Í starfinu fellst m.a. uppsetning, þjónusta og bilanaleit á ýmsum vélum og vélbúnaði, með áherslu á
tölvustýrðan/CNC vélar.

Við hjá HEKLU óskum eftir að ráða í stöðu sölustjóra
varahlutaverslunar
Starfs- og ábyrgðarsvið:
· Ábyrgð á varahlutasölu til viðskiptavina.
· Ábyrgð á þjónustu- og söluveri.
· Ábyrgð á rekstri varahlutaverslunar.
· Gerð og eftirfylgni söluáætlana.

Menntunar- og hæfniskröfur
· Þekking/reynsla á varahlutageiranum.
· Töluleg greiningarhæfni og Excel kunnátta.
· Leiðtoga- og stjórnendahæfni.
· Þekking á Navision forritinu er kostur.
· Góð íslensku- og enskukunnátta.

Yfir 130 manns starfa
hjá HEKLU hf. en
félagið er með umboð
fyrir Volkswagen, Audi,
Skoda og Mitsubishi
og er leiðandi fyrirtæki
í innflutningi, sölu og
þjónustu við nýjar og
notaðar bifreiðar.
Höfuðstöðvar HEKLU
hf. eru við Laugaveg
170-174 í Reykjavík
og umboðsmenn eru
um land allt.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar nk. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir, mannauðsstjóri í síma 590 5000 eða
gegnum tölvupóstfangið sigridur@hekla.is
Umsóknir berist gegnum heimasíðu HEKLU hf. http://www.hekla.is/storf

Hæfniskröfur:

•
•
•
•

Sveinspróf í vélvirkjun, rafvirkjun eða rafeindavirkjun æskilegt en ekki nauðsynlegt
Góð tölvuþekking
Góð mannleg samskipti
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og samviskusemi

Pipar\TBWA \ SÍA

•

Almennar viðgerðir
Í starfinu fellst m.a. uppsetning, þjónusta og bilanaleit
í ýmsum vélum og vélbúnaði.
Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

Almenn þekking á rafmagni og vélaviðgerðum
Almenn tölvukunnátta
Góð mannleg samskipti
Enskukunnátta
Frumkvæði og samviskusemi

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum
sem geta unnið sjálfstætt, hafa gaman að mannlegum
samskiptum á reyklausum vinnustað.
Fjölbreytt og lifandi starf!
Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,
margret@idnvelar.is
Vinsamlega athugið að ekki er tekið á móti
umsóknum í síma.

ÖRYGGISVERÐIR
SECURITY GUARDS

(PERMANENT AND TEMPORARY POSITIONS)
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður
öryggisvarða lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2018.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/

FORSETI MENNTAVÍSINDASVIÐS
Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Menntavísindasvið
sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans.
Frá 1. júlí 2018 skiptist Menntavísindasvið í fjórar deildir. Á sviðinu starfa um 150 starfsmenn og nemendur eru um 2000
talsins. Forseti Menntavísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.
Forseti fræðasviðs ber m.a. ábyrgð á:

Umsækjendur skulu hafa:

• Öflugri liðsheild og faglegu samstarfi innan sviðsins
• Fjármálum og rekstri fræðasviðs og stofnana
sem undir það heyra
• Útfærslu og framkvæmd stefnu Háskóla Íslands
á vettvangi fræðasviðs
• Gæðum kennslu, rannsókna og þjónustu
• Stjórnsýslu og stoðþjónustu fræðasviðsins
• Tengslum við innlenda og erlenda samstarfsaðila
• Mannauðsmálum
• Húsnæðismálum fræðasviðsins, að höfðu
samráði við rektor

• Akademískt hæfi sem og þekkingu og reynslu
af háskóla- og/eða rannsóknastarfi
• Leiðtogahæfileika og frumkvæði í starfi
• Metnaðarfulla og skýra framtíðarsýn fyrir
fræðasviðið
• Afbragðs samstarfshæfni og lipurð
í mannlegum samskiptum
• Reynslu af stjórnun og stefnumótun
• Góð tök á íslensku og ensku í töluðu
og rituðu máli

Ráðið verður í starfið til fimm ára en í samræmi við reglur nr. 569/2009 fyrir Háskóla Íslands er mögulegt að framlengja
ráðningartímann um allt að fimm ár til viðbótar. Forseti fræðasviðs er ráðinn af rektor að fenginni umsögn sérstakrar
nefndar um ráðninguna. Við ráðningu verður miðað við að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum
fræðasviðsins. Áætlað er að ráðið verði í starfið frá 1. júlí 2018.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2018.
Umsóknir skulu berast í rafrænu formi á starfsumsóknir@hi.is merkt HI17110170. Umsóknargögn sem ekki eru send
í rafrænu formi skulu berast til starfsmannasviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 6, 101 Reykjavík. Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Með umsókn þarf að fylgja greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda og hvernig hann hyggst vinna samkvæmt
stefnu Háskóla Íslands 2016–2021.
Upplýsingar um umsóknargögn, starfið og ráðningarferlið eru á slóðinni: hi.is/haskolinn/forseti_menntavisindasvids.

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking individuals for the
positions of Security Guards.
The closing date for these postions is February 4, 2018.
Application forms and further information can be found on the
Embassy’s home page: https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY: The U.S. Mission provides equal opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people without
regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, political
affiliation, marital status, or sexual orientation

Frekari upplýsingar um starfið veita Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslu og þróunar, netfang steinuge@hi.is,
sími 5254047 og Ásta Möller, sviðsstjóri starfsmannasviðs, netfang astam@hi.is, sími 5254355.
Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans.
Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.
Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og
vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn eru í föstum störfum við skólann
og um 2.200 lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Háskóli Íslands starfar
á fimm fræðasviðum, býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins
sem býður grunnnám og framhaldsnám í öllum helstu fræðigreinum.

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi
einstaklingum í spennandi störf hjá okkur

Sölu- og markaðsstarf á Heilbrigðissviði
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•
•
•

• Menntun á sviði heilbrigðisvísinda, verkfræði eða önnur menntun
sem nýtist í starﬁ
• Reynsla af markaðsstarﬁ og sölu heilbrigðisvara er mikill kostur
• Greiningarhæfni og tölvulæsi
• Þjónustulund, fagmennska og frumkvæði
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur

Sala og markaðssetning á lækningatækjum
Myndun og viðhald viðskiptatengsla
Samskipti við erlenda birgja
Fundir og ráðstefnur innanlands og erlendis
Þátttaka í viðskiptaþróun og greining vaxtartækifæra
Útboðsgerð og verðfyrirspurnir
Aðkoma að áætlanagerð og fylgja eftir áætlunum
Þátttaka í teymisvinnu og uppbyggingu sviðsins

Umsókn merkt: Sölu og markaðsstarf á Heilbrigðissviði
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hjörtur Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs (hjorturg@icepharma.is eða 520 4323)

Tækni- og þjónustustarf á Heilbrigðissviði
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Verkefnastjórnun og hönnun verkferla
Myndun og viðhald viðskiptatengsla
Uppsetning, þjónusta og viðgerðir á lækningatækjum
Samskipti við erlenda birgja
Þátttaka í viðskiptaþróun og greining vaxtartækifæra
Umsjón með verkbókhaldi og varahlutalager
Þátttaka í teymisvinnu og uppbyggingu sviðsins

Menntun sem nýtist í starﬁ, t.d. tæknifræði eða rafeindavirkjun
Þekking og reynsla af viðgerðum á rafmagns-, vél- og hugbúnaði
Reynsla af verkefnastjórnun
Þjónustulund, fagmennska og frumkvæði
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í einu Norðurlandamáli er kostur

Umsókn merkt: Tækni- og þjónustustarf á Heilbrigðissviði
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hjörtur Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri Heilbrigðissviðs (hjorturg@icepharma.is eða 520 4323)

Sérfræðingur í skráningardeild á Lyfjasviði (Regulatory Affairs)
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

• Umsókn með öllu sem lýtur að nýskráningu lyfja og
viðhaldi markaðsleyfa
• Samskipti við lyfjafyrirtæki, heilbrigðisyﬁrvöld og
dreiﬁngaraðila

•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði raunvísinda
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
Góð kunnátta í einu Norðurlandamáli æskileg
Góð almenn tölvukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Fagmennska og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsókn merkt: Sérfræðingur í Skráningardeild.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Elísabet Tómasdóttir, deildarstjóri skráningardeildar. Netfang: elisabet.tomasdottir@icepharma.is.

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa um 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og
þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Umsóknarfrestur: 5. febrúar
Lynghálsi 13

Umsóknir: atvinna@icepharma.is

110 Reykjavík

Sími 540 8000

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

Fax 540 8001
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Domino´s

Fjármálastjóri
Domino´s Pizza á Íslandi óskar eftir að ráða drífandi og metnaðarfullan leiðtoga í starf fjármálastjóra. Í boði er spennandi
starf í alþjóðlegu umhverfi sem gerir miklar kröfur til viðkomandi stjórnanda. Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

4. febrúar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

capacent.is/s/6336

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun fjármáladeilar og skrifstofu.
Mánaðarleg uppgjör og undirbúningur lokauppgjörs til
endurskoðenda.
Undirbúningur og umsjón með gerð og eftirfylgni
rekstaráætlunar.
Umsjón með skýrslu- og upplýsingagjöf til stjórnenda.
Stjórnun upplýsingatæknideildar, samþættingar kerfa
og reksturs.
Ábyrgð á fjárstýringu, greiðsluflæði og innheimtu.
Kostnaðareftirlit.
Sjóðstreymisáætlanir.
Virk þátttaka í stefnumótun, situr í framkvæmdastjórn.

•
•
•
•
•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, helst á sviði
endurskoðunar eða fjármála.
Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
Reynsla af fjármálastjórnun skilyrði sem og reynsla af
uppgjörum, kostnaðareftirliti og gerð rekstraráætlana.
Reynsla af rekstri fyrirtækis æskileg.
Faglegur metnaður og hæfni til að miðla upplýsingum.
Góð kunnátta í íslensku og ensku sem og geta til að tjá sig
í ræðu og riti á báðum tungumálum.
Góðir skipulags- og leiðtogahæfileikar.
Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæði í starfi.

Capacent — leiðir til árangurs

Spennandi
sumarstörf
Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og eftirsótt
sumarstörf í álverinu á Grundartanga. Í boði eru
störf af ýmsu tagi við framleiðslu, raf- og vélvirkjun
og fleira. Öll störfin henta jafnt körlum og konum.
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, öruggt
og ánægjulegt starfsumhverfi og góðan starfsanda.
Menntunar- og hæfnikröfur:
18 ára lágmarksaldur

Dugnaður og sjálfstæði

Mikil öryggisvitund og árvekni

Bílpróf er skilyrði

Heiðarleiki og stundvísi

Starfsfólk í raf- og vélvirkjun þarf
að hafa sveinspróf eða vera langt
komið í námi í viðeigandi fagi

Góð samskiptahæfni

Árangurstengd laun sumarfólks í vaktavinnu eru um 560.000 krónur á
mánuði fyrir fullt starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, Borgarnesi
og af höfuðborgarsvæðinu. Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar.
Sumarstarfsmenn í framleiðslu- og iðnstörfum fara á frumnámskeið vegna
vinnuvélaréttinda. Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is og
hjá Guðrúnu Hjaltalín Guðjónsdóttur í síma 430 1000. Öllum umsóknum
verður svarað og trúnaði heitið.
Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa um 600 manns
með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu hlutfalli karla og
kvenna innan fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

Domino´s er stærsta
skyndibitafyrirtæki á Íslandi og
Domino´s Inc. náði þeim áfanga
í janúar 2018 að verða stærsta
pizzufyrirtæki í heiminum með
starfsemi í 85 löndum.
Fyrsta verslun Domino’s Pizza
á Íslandi var opnuð þann 16.
ágúst 1993 að Grensásvegi 11
í Reykjavík. Reksturinn hefur
gengið mjög vel og fyrirtækið
hefur vaxið ört. Í dag rekur
Domino’s Pizza 23 verslanir hér
á landi. Sérleyfishafi Domino´s
á Bretlandseyjum á meirihluta
í félaginu en það félag er skráð í
kauphöllinni í London.
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www.skra.is
www.island.is

ÁREIÐANLEIKI

Ert þú sérfræðingur í landupplýsingum?
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við landupplýsingadeild Fasteignaskrársviðs á Akureyri.
Við leitum að snjöllum starfsmanni í teymi sem vinnur að þróun og uppbyggingu landeignaskrár sem inniheldur
landfræðilega afmörkun allra fasteigna á Íslandi. Hópurinn er í daglegum samskiptum við sveitarfélög,
fasteignaeigendur og fagaðila og leggur mikla áherslu á lipra og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•

• Háskólamenntun á sviði land- og
náttúruvísinda, skipulagsfræði, verkfræði,
tölvunarfræði eða sambærilegt
• Reynsla af notkun landupplýsingahugbúnaðar
og/eða þekking á starfsemi Þjóðskrár Íslands
er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð
vinnubrögð

•
•
•
•

Skráning upplýsinga í landeigna- og staðfangaskrá
Úrlausn fyrirspurna, þjónusta við almenning, afhending og sala gagna
Sérvinnsla landupplýsinga og kortagerð
Þjónusta við önnur svið stofnunarinnar með landupplýsingar, öflun
þeirra, notkun og miðlun
Gæðastjórnun landupplýsinga og viðhald lýsigagna
Gerð leiðbeininga og verklags til skráningaraðila og almennings
Þarfagreining, prófun og þróun nýrra kerfa
Erlent og innlent samstarf á sviði staðfanga- og landeignaskráningar

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í
samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við
sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum
um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs Þjóðskrár er
rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og
brunabótamat, rekstur island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.
Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu sem
er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að fá til
liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um virðingu,
sköpunargleði og áreiðanleika.
Við höfum metnað til að hlúa að vinnustað okkar og leggjum
áherslu á fjölskylduvænt umhverfi með sveigjanleika fyrir starfsmenn. Þjóðskrá Íslands tekur nú þátt í tilraunarverkefni um styttingu
vinnuvikunnar.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2018.
Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Athygli er vakin
á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri landupplýsingadeildar, netfang tmi@skra.is.

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum.
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær.

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUSTJÓRI

VIÐ ERUM AÐ RÁÐA

Airport Direct er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki. Vegna aukinna umsvifa þurfum við að bæta
við okkur fleiri frábærum einstaklingum til að taka þátt í þessu stóra verkefni með okkur.
Við leitum að öflugu fólki með ríka þjónustulund sem er tilbúið að takast á við þau fjölbreyttu
verkefni sem teng jast daglegum rekstri fyrirtækisins.

BIFREIÐASTJÓRI

SÖLU - OG ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Við leitum eftir samstarfsfélögum til þess að keyra rúturnar
okkar milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur, um er að
ræða fullt starf á dag- og næturvöktum. Helstu verkefni
bílstjóranna okkar er akstur og þjónusta við farþega í
glænýjum bílaflota okkar. Umsjón með og umhirða bifreiða.
Sýna umhverfi okkar tillitsemi og virða annað samferðafólk.
Vinna eftir gæðastöðlum fyrirtækisins.

Sölu- og þjónustuborðið okkar á Keflavíkurflugvelli opnar
1. mars 2018 og verður opið allan sólarhringinn. Við leitum
því eftir sölu-og þjónustufulltrúa á þjónustuborðið okkar. Um
er að ræða fullt starf á dag- og næturvöktum. Við leitum eftir
ráðagóðum og þjónustulunduðum einstaklingum með auga
fyrir smáatriðum og vilja til að vinna í breytilegu umhverfi og
ört vaxandi vinnustað.

Hæfniskröfur:
•
Fullgild ökuréttindi til aksturs hópferðabíla
•
Reynsla af akstri slíkra bíla æskileg
•
Hreint sakavottorð
•
Enskukunnátta. Önnu tungumálakunnátta er plús.
•
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
•
Snyrtimennska og stundvísi
•
Vera jákvæður og áreiðanlegur

Hæfniskröfur:
•
Góð enskukunnátta bæði í rituðu og töluðu máli.
Þekking á öðrum tungumálum er plús.
•
Góð tölvukunnátta.
•
Reynsla við vinnu í ferðaþjónustu er kostur en ekki
nauðsyn.
•
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samkiptum.
•
Sveig janleiki og jákvæðni.
•
Stundvísi og snyrtimennska.
•
Reynsla við bókunarkerfið bókun.is er kostur en ekki
nauðsyn.

Vinsamlegast sendið meðmælabréf með umsókn.

Vinsamlegast sendið meðmælabréf með umsókn.

+354 497 8000

www.AirportDirect.is

jobs@airportdirect.is

Við leitum að tveimur sölu- og þjónustustjórum í starfsstöð
Airport Direct í komusal Flugstöðvarinnar. Söluskrifstofan er
opin allan sólarhringinn og unnið er eftir vaktakerfi.
Ef þú ætlar að sækja um þá verður þú að vera framúrskarandi
sölumaður, óhrædd/ur við að horfa beint í augun á fólki og
selja þeim frábæra þjónustu. Þú verður að hafa frábæran
skilning fyrir því að þjónusta er stór hluti markaðssetningar
og hvernig góð þjónusta er samtímis langtíma- og
skammtímaverkefni sem byggir á mikilli vinnu. Þú verður að
vera vanur því að vinna við flókin tölvukerfi og líða vel við að
útskýra fyrir öðrum hvernig slík kerfi virka.
Við erum lítill hópur í tiltölulega litlu frumkvöðlafyrirtæki, við
vinnum saman að flestu og öllu, við ráðlegg jum og hlustum
á hvort annað. Svo þú verður umfram allt annað að vera nice.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 1. mars
2018, en hægt er að hefja störf fyrr.
Hæfniskröfur:
•
Þekking á sölukerfinu Bókun er mikill kostur.
•
Fullkomið vald á ensku í töluðu og rituðu máli er
forsenda. Þekking á öðrum tungumálum er plús.
•
Reynsla af sölustörfum og sölustýringu.
•
Reynsla af sölu og þjónustusstarfi.
•
Háskólanám á sviði viðskipta er kostur, en ef þú hefur
það ekki en hefur mikla reynslu og sterk meðmæli þá er
skoðum við það auðvitað.
Grunnforsendur:
•
Góð tölvukunnátta og tölvulæsi
•
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
•
Sveig janleiki og jákvæðni
•
Stundvísi og snyrtimennska
•
Bílpróf
Umsóknarfrestur er til 10. febrúar næstkomandi.
Vinsamlegast sendið meðmælabréf með umsókn.
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Lífsverk lífeyrissjóður er opinn lífeyrissjóður fyrir háskólamenntaða. Allir sem lokið hafa grunnnámi á háskólastigi
geta sótt um aðild að sjóðnum. Lífsverk var fyrsti lífeyrissjóðurinn sem byggði á aldurstengdum réttindum, tók
upp sjóðfélagalýðræði og rafrænt stjórnarkjör. Sérstaða Lífsverks er m.a. hár ávinningur réttinda og val um
leiðir fyrir skyldusparnað. Sjóðurinn starfrækir samtryggingardeild og séreignardeild. Sjóðurinn er ört vaxandi og
nemur hrein eign í árslok um 80 milljörðum króna. Gildi sjóðsins eru: Heilindi, jákvæðni, ábyrgð.
Sjá nánar á www.lifsverk.is

Markaðs- og kynningarstjóri
Lífsverk lífeyrissjóður leitar að öflugum aðila til að stýra markaðs- og kynningarmálum sjóðsins.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Stefnumótun og umsjón með markaðs- og
kynningarmálum sjóðsins
• Þróun á vöru- og þjónustuframboði
• Upplýsingagjöf og fræðsla til sjóðfélaga og almennings
• Umsjón með vefsvæði sjóðsins og samfélagsmiðlum
• Umsjón með kynningarefni og gerð ársskýrslu
• Önnur tilfallandi verkefni

•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af markaðs-, kynningar- og sölustarfi
Reynsla af vef- og samskiptamiðlum
Gott vald á íslensku og ensku
Frumkvæði og hugmyndaauðgi
Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
Þekking á lífeyrismálum er kostur

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar nk.
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.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

Tæknimaður í þjónustuteymi hátæknifyrirtækis
Við leitum að öflugum tæknimanni til að sinna uppsetningu, þjónustu, viðgerðum og
viðhaldi á hátæknivélbúnaði. Leitað er að aðila með reynslu t.d. á sviði rafvirkjunar,
vélvirkjunar, vélstjórnunar, hugbúnaðar eða með tæknimenntun sem nýtist í starfi.
Í boði er gott tækifæri og áhugavert starfssvið hjá vaxandi fyrirtæki.

www.intellecta.is

Sjá nánar á www.intellecta.is

Deildarstjóri notendaþjónustu
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með
meginstarfsemi í dreifingu á raforku auk
þess að reka fimm hitaveitur.
Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru
dreifðar vítt og breitt um landið.
RARIK hefur á undanförnum áratugum

RARIK óskar eftir að ráða deildarstjóra notendaþjónustu. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi
til að leiða deildina. Notendaþjónustan heyrir undir tæknisvið RARIK og næsti yfirmaður deildarstjóra er
framkvæmdastjóri tæknisviðs. Starfsstöðin er í Reykjavík.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Umsjón með uppbyggingu og útgáfu verðskráa

• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða
rafmagnstæknifræði

• Ábyrgð á álestrum og taxtaráðgjöf
• Verk- og kostnaðaráætlanir ásamt greiningarvinnu
• Vinna að sölumælingum og uppgjörum

• Reynsla af rafveitustörfum er æskileg
• Stjórnunarreynsla er æskileg
• Reynsla af gerð verkáætlana

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu

• Umsjón með þróun hugbúnaðarkerfa deildarinnar

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um

• Samningagerð við stærri notendur

• Reynsla af verklegum framkvæmdum

60% þess er jarðstrengir.

• Samskipti við starfsmenn, viðskiptavini og aðra ytri
aðila

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

• Nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á
heimasíðu þess www.rarik.is

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um.

Nánari upplýsingar veita Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225
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Staða saksóknara við embætti
ríkissaksóknara laus til umsóknar
Dómsmálaráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar
stöðu saksóknara við embætti ríkissaksóknara.
Miðað er við að dómsmálaráðherra skipi í
embættið frá og með 1. apríl 2018.
Saksóknarar eru ríkissaksóknara til aðstoðar,
sbr. 2. mgr. 20. gr. laga um meðferð sakamála
nr. 88/2008, en ríkissaksóknari er æðsti handhafi
ákæruvalds.
Upplýsingar um verkefni og starfsskyldur ríkissaksóknara er að finna í lögum og á vefsíðu
embættisins, www.rikissaksoknari.is. Laun eru
samkvæmt ákvörðun kjararáðs.
Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara er
skipaður til fimm ára og skal fullnægja sömu
lagaskilyrðum og héraðsdómari til skipunar í
embætti, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008,
sbr. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla.

Í umsókn skulu koma fram upplýsingar um,
eftir því sem við á:
1) menntun og hvort umsækjandi hafi í námi
sínu sérstaklega lagt stund á refsirétt og/eða
sakamálaréttarfar, 2) reynslu af sakamálaréttarfari,
saksókn mála og/eða annarri meðferð ákæruvalds,
3) reynslu af dómstörfum, 4) reynslu af lögmannsstörfum, 5) reynslu af stjórnsýslustörfum, 6) reynslu
af fræðistörfum, 7) reynslu af öðrum aukastörfum
sem nýtist í embætti saksóknara, 8) upplýsingar
um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar sem lúta að andlegu atgervi, áræði, mannlegum samskiptum og sjálfstæði, 10) upplýsingar
um þrjá núverandi eða fyrrverandi samstarfsmenn/
yfirmenn sem veitt geta upplýsingar um störf,
samstarfshæfni og aðra hæfni umsækjanda og
11) aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi á
faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli
skipta fyrir störf saksóknara.

Umsóknir óskast sendar rafrænt á netfangið
starf@DMR.is eða skriflega til dómsmálaráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík.
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum
skulu umsækjendur gefa upp netfang sem notað verður
til að eiga samskipti við umsækjendur.
Tekið skal fram að ráðuneytið kann að óska eftir
upplýsingum frá umsækjendum um fjárhag þeirra
og hagsmunatengsl sem kunna að hafa áhrif á almennt
og sérstakt hæfi saksóknara.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
skipun liggur fyrir. Umsóknir skulu berast eigi síðar en
12. febrúar 2018.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðný Elísabet
Ingadóttir, mannauðsstjóri í dómsmálaráðuneytinu,
í síma 545 9000 og ríkissaksóknari í síma 444 2900.

Jafnframt er áhersla lögð á styrkleika í samvinnu
og samskiptum, sem og frumkvæði og metnað til
að ná árangri í starfi.

D Ó M S M ÁLARÁ Ð U N E Y T I Ð
Sölvhólsgötu 7 101 Reykjavík Sími 545 9000

Erum við að leita að þér?
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.

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

Við breytum vilja í verk
ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ISO
9001

OHSAS
18001

FM 512106

OHS 606809

Quality
Management

Occupational
Health and Safety
Management

What impact will you make?

deloitte.is

Vilt þú starfa í leiðandi fjármálaráðgjöf
í alþjóðlegu umhverfi?
Vegna mikilla umsvifa leitum við að öflugum liðsmönnum í samhentan hóp
Fjármálaráðgjafar Deloitte.

Ráðgjafi við fjármögnun
fyrirtækja og verkefna

Verkefnastjóri
- Fjárhagslegar áreiðanleikakannanir

Við leitum að framsæknum einstaklingum með yfirgripsmikla
reynslu og þekkingu auk öflugs tengslanets til að ganga til
liðs við teymi okkar sem sérhæfir sig í ráðgjöf við fjármögnun
fyrirtækja og verkefna.

Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra með góða þekkingu
á reikningsskilum og fjármálum fyrirtækja til að ganga til liðs
við teymi okkar sem sérhæfir sig í framkvæmd fjárhagslegra
áreiðanleikakannana og annarrar ráðgjafar til kaupenda og
seljenda fyrirtækja.

Ráðgjafi við kaup og söluferli fyrirtækja

Sérfræðingar

Við leitum að framsæknum einstaklingum með yfirgripsmikla
reynslu og þekkingu auk öflugs tengslanets til að ganga til liðs
við teymi okkar sem sérhæfir sig í ráðgjöf við kaup-, sölu og
samruna fyrirtækja.

Við leitum að metnaðargjörnum einstaklingum sem hafa
brennandi áhuga á að læra og þróast í starfi í gegnum krefjandi
verkefni á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Starfsreynsla
er kostur en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Deloitte, www.deloitte.is.
Deloitte leitar að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum til að bætast í hóp öflugra og reynslumikilla ráðgjafa hjá
Fjármálaráðgjöf Deloitte. Fjármálaráðgjafar Deloitte vinna náið með stjórnendum fyrirtækja að úrlausn krefjandi verkefna
á sviði fjármála fyrirtækja. Deloitte er stærsta ráðgjafarfyrirtæki í heimi með um 250 þúsund starfsmenn í yfir 150 löndum.
Á Íslandi starfa um 250 sérfræðingar við ráðgjöf og endurskoðun.
Nánari upplýsingar.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum heimasíðu Deloitte,
www.deloitte.is fyrir 11. febrúar 2018. Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri, harpa@deloitte.is

www.ils.is

569 6900

Blikksmíði ehf

8– 16

Óskar eftir vönum
aðstoðarmönnum við blikksmíði
Upplýsingar í síma 893 46 460 eða
blikksmidi@simnet.is

Starfskraftur
í innheimtu
Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan
einstakling til starfa í innheimtuteymi á
viðskiptasviði.

Hlutverk innheimtuteymis er að veita
viðskiptavinum ráðgjöf vegna greiðsluerfiðleika og vanskila. Þá sér teymið um
innheimtu vanskila, útsendingu beiðna,
skráningu og meðhöndlun uppboðseigna
og gerð vanskilasamninga.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Sending milliinnheimtubréfa, greiðsluáskorana og nauðungarsölubeiðna
• Gerð kröfulýsinga og skjala til stefnuvotta
• Skráning og eftirfylgni uppboðseigna
• Ráðgjöf til viðskiptavina vegna vanskila
• Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði, svo
sem þróun verk– og þjónustuferla

LIND FASTEIGNASALA
Hæfniskröfur

• Stúdentspróf

• Þekking á innheimtu– og lánamálum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til
að starfa í hóp
• Góð enskukunnátta
Nánari upplýsingar:
Brynhildur Halldórsdóttir, mannauðsstjóri
569 6900 • brynhildur@ils.is.
Umsóknum skal skila á starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar

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

Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu
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Uppspretta ánægjulegra viðskipta

stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána,
og greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla
að stöðugleika og auka möguleika almennings á að
eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

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
•

Marorka stækkar hópinn!
•

Sérfræðingur í þróun gagnakerfa (Data Engineer)

•

DevOps sérfræðingur

•

.NET forritari

•

Hugbúnaðarprófari

til starfa við þróun stoðkerfa fyrir söfnun og úrvinnslu gagna frá hundruðum skipa víðsvegar
um heiminn.

til að sinna þróun, viðhaldi og rekstri á vef- og skýjalausnum Marorku.
til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni við þróun hugbúnaðarlausna sem lágmarka
umhverfisáhrif skipaflota.

til að stuðla að auknum gæðum í hugbúnaðarlausnum okkar.

Marorka er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í gagnadrifinni orkustjórnun fyrir skip. Við gerum
viðskiptavinum okkar mögulegt að minnka eldsneytisnotkun, draga úr útblæstri og auka afkastagetu skipaflota.
Höfuðstöðvar Marorku eru á Íslandi, og skrifstofur í Þýskalandi, Singapore og í Sameinuðu
arabísku furstadæmunum.

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

Umsóknir sendist á careers@marorka.com. Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018.
Nánari upplýsingar má finna á www.marorka.com

Kópavogsbær
Borgartún 26, 105 Reykjavík

marorka.com

kopavogur.is

ER FRAMTÍÐ
ÞÍN HJÁ
OKKUR?
DEILDARSTJÓRI INNVIÐA
Í VÖRUÞRÓUN

SÉRFRÆÐINGUR
Í ÚTFLUTNINGI

Marel óskar eftir að ráða deildarstjóra innviða fyrir vöruþróun
á Íslandi. Starfsmenn innviðadeildar sjá um að þróa og styðja
við tæki og tól til nota í vöruþróun, þróa og viðhalda bestu
starfsvenjum, koma á og efla samvinnu við aðrar deildir og
taka þátt í alþjóðlegum samræmingarverkefnum.

Marel leitar að einstaklingi til liðs við öflugt teymi sérfræðinga
í inn- og útflutningi í alþjóðlegu umhverfi. Starfið felst í að
skipuleggja flutning milli landa þar sem unnið er í nánum
samskiptum við innri og ytri viðskiptavini Marel.

Starfssvið:
• Deildarstjóri innviða heyrir undir vöruþróunarstjóra og ber ábyrgð á
þremur teymum: framleiðslutækni-, hugbúnaðar- og
raftækniteymi, gagna- og handbókateymi
• Ná fram og skilja þarfir vöruþróunarteyma til að byggja upp faglegt
sérþekkingarumhverfi
• Vera í forystuhlutverki fyrir teymið og stuðla að góðu vinnuumhverfi
og skipulagi
Hæfniskröfur:
• 5 ára starfsreynsla af því að leiða teymi með góðum árangri
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Búa yfir skipulagshæfni, hugmyndaauðgi og eiga auðvelt með að
aðlagast breytingum
• Jákvætt hugarfar og metnaður til að stuðla að framförum

LAUNAFULLTRÚI
Marel leitar að talnaglöggum og nákvæmum einstaklingi með
reynslu af launabókhaldi sem býr yfir góðri samskiptafærni.
Starfið krefst mikilla samskipta við starfsmenn og stjórnendur
fyrirtækisins.
Starfssvið:
• Launavinnsla og frágangur launa
• Launaröðun, launagreiðslur og utanumhald tímaskráninga
• Upplýsingagjöf varðandi launavinnslu og kjaratengd mál
• Aðstoð og ráðgjöf í launamálum
• Þátttaka í gerð launaáætlana
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og þekking af launavinnslu, kjarasamningum og lögum
og réttindum
• Þekking af launakerfum t.d. H-3 eða sambærilegu
• Góð kunnátta og færni í Excel
• Samskiptalipurð og sveigjanleiki

Starfssvið:
• Undirbúningur og vinnsla útflutningsskjala
• Gerð pökkunarlista
• Greiðslur af sköttum og gjöldum
• Tilboðsgerð, samþykkt reikninga og tollamál
Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi og góð enskukunnátta er skilyrði
• Reynsla af útflutningi skilyrði
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Hæfni og vilji til að starfa í alþjóðlegu teymi
• Reynsla af SAP er kostur

SÉRFRÆÐINGUR
Í INNKAUPUM
Marel leitar eftir sérfræðingi í innkaupum (e. strategic
purchaser) til þess að sinna innkaupum og aðfangastýringu
fyrir þrjá framleiðslustaði okkar á Norðurlöndum. Starfið felur
auk þess í sér að vinna að umbótum á ferlum og þátttöku í
umbótaverkefnum.
Starfssvið:
• Gerð alþjóðlegra og svæðisbundinna samninga við framleiðendur
og birgja
• Samskipti við birgja og þátttaka í samningaviðræðum
• Þróun viðskiptasambanda við stærri birgja fyrirtækisins
• Þátttaka í þróunar- og umbótaverkefnum
Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af innkaupum og/eða aðfangastýringu er skilyrði
• Hæfni og vilji til að starfa í alþjóðlegu teymi
• Geta til þess að setja skýr markmið og klára verkefni tímalega
• Haldgóð þekking og reynsla af notkun tölvukerfa s.s. DAX og SAP
• Framúrskarandi enskukunnátta (e. business English)

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar fyrir
sérfræðing í innkaupum.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar. Sótt er um rafrænt á heimasíðu Marel, marel.is/störf.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5100 starfsmenn, þar af um 600 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu
í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar
starfi. Þess vegna viljum við ráða til okkur öflugt fólk, konur og karla, sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum
á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti,
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.
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Umhverfis- og tæknimenntaður aðili
Við erum að leita ađ einstaklingi til að vinna að verkefnum tengdum mælingum
á örplasti í skólpi, nýtingu plasts í vegagerð, þróun endurnýtingar á ýmsum
auka afurðum sem og öđrum umhverfistengdum verkefnum.

HELSTU VERKEFNI
• Ábyrgð á rannsóknarverkefni sem snýr að
nýtingu plastúrgangs í vegagerð
• Ráðgjöf vegna úrgangsstjórnunar,
mengunarmála og fráveitumála,
umhverfiseftirlit, sýnataka og mælingar
• Greiningarvinna á rannsóknarstofu og
uppsetning tilrauna
• Önnur verkefnaþróun

HÆFNISKRÖFUR
• BS og/eða MS í tæknifræði, umhverfisverkfræði,
umhverfis- og auðlindafræði og/eða
sambærilegum greinum
• Þekking og/eða reynsla í fráveitumálum,
úrgangsstjórnun og lífsferilgreiningum
• Þekking á GIS og/eða CAD hugbúnaði er kostur
• Geta sinnt vettvangsvinnu
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking
í öðru Norðurlandamáli (DK, NO, SE) er kostur

Umsóknarfrestur Umsóknir sendist á
12. febrúar 2018.
job@resource.is

Nánari upplýsingar
www.resource.is/is/um-okkur/storf

Byggðasafn Reykjanesbæjar

Starf safnstjóra laust til umsóknar
Byggðasafn Reykjanesbæjar er viðurkennt safn og
starfar eftir safnalögum.

Starfslýsing

Safnstjóri ber faglega ábyrgð á starfsemi safnsins og
stýrir daglegum rekstri. Safnstjóri stýrir stefnumótun
safnsins í samræmi við menningarstefnu sveitarfélagsins og tekur ákvarðanir um söfnun og grisjun
safnskosts, útlán og innlán safnkosts, umbúnað,
forvörslu og öryggi safnkosts. Þá stýrir hann einnig
sýningum og rannsóknum á vegum safnsins.
Safnstjóri tekur þátt í samstarfsverkefnum með
öðrum stofnunum, aðilum ferðaþjónustunnar, öðrum
söfnum eða öðrum þeim aðilum sem til safnsins leita.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. á sviði
menningarsögu og/eða safnfræði
• Reynsla af stjórnun verkefna
• Reynsla af safnastarfi
• Vera vel ritfær og talandi á íslensku og ensku
• Góð tölvufærni
Við leitum að starfsmanni sem hefur lifandi áhuga á
byggðasögu svæðisins, er lipur í samskiptum, sjálfstæður í vinnubrögðum og skipulagður.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Valgerður Guðmundsdóttir,
menningarfulltrúi
Reykjanesbæjar,
valgerdur.gudmundsdottir@reykjanesbaer.is
Umsóknarfrestur er til 11. febrúar n.k. Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is
Umsóknum þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar.

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR

Atvinna - Starfsmaður í
þjónustumiðstöð
Grindavíkurbær óskar eftir starfsmanni í þjónustumiðstöð. Leitað
er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi, sem hefur áhuga á
fjölbreyttum verkefnum. Um 100% starfshlutfall er að ræða.

Viltu eignast nýja vini á aldrinum 18 til 107 ára?

Sumarstörf hjá Hrafnistu

Við leitum að sumarstarfsfólki, 17 ára eða eldra, til starfa hjá Hrafnistu Hafnarfirði, Reykjavík,
Kópavogi, Garðabæ og Reykjanesbæ. Í boði er gott vinnuumhverfi þar sem hæfileikar þínir fá
að njóta sín auk þess sem þú öðlast ómetanlega reynslu og þekkingu.

Okkur vantar:

Nauðsynleg hæfni:

• Starfsfólk í aðhlynningu
• Hjúkrunarfræðinga/-nema
• Læknanema
• Sjúkraliða/-nema
• Félagsliða
• Starfsfólk í borðsal
• Starfsfólk í ræstingu
• Starfsfólk í eldhús

• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar.
Allar nánari upplýsingar má nálgast á
hrafnista.is og á fastradningar.is
Umsjón með störfunum hefur Lind hjá Fast
Ráðningum, lind@fastradningar.is og í síma
552 1606. Eingöngu er hægt að sækja um
störfin rafrænt með því að fylla út
umsóknarform á fastradningar.is

Við hlökkum til að vinna
með þér!

Verksvið og ábyrgð
• Umsjón með viðhaldi á smávélum.
• Minniháttar viðhald á bílum þjónustumiðstöðvar. t.d. olíuskipti o.fl.
• Minniháttar viðhald á vatns- og fráveitu.
• Ýmis viðhaldsvinna innan stofnana bæjarins.
• Önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a. afleysingar á
þjónustubifreið, viðhald á opnum svæðum, snjómokstur o.fl.
Hæfniskröfur
• Starfsreynsla frá sambærilegum verkefnum sem nýst getur í starfi.
• Þekking og reynsla af því að vinna með og viðhalda vélum.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi.
• Meirapróf/D ökuréttindi
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja. Umsækjandi
þarf að vera reiðubúinn að ganga bakvaktir skv. bakvaktarkerfi
þjónustumiðstöðvar.
Umsækjandi þarf að vera með hreint sakavottorð og skila því inn
þegar þess er óskað.
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknareyðublöð má nálgast á http://www.grindavik.is/atvinna
Senda skal umsóknir til Sigmars B. Árnasonar byggingafulltrúa á
bygg@grindavik.is, skila í afgreiðslu Grindavíkurbæjar Víkurbraut
62, eða senda á póstfangið:

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa
um tólf hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 650 talsins. Veitt er
sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Hrafnista Reykjavík

I

Hafnarfjörður

I

Kópavogur

I

Garðabær

I

Nesvellir

I

Grindavíkurbær
„Starfsmaður í þjónustumiðstöð”
Víkurbraut 62
240 Grindavík

Hlévangur

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk.
Nánari upplýsingar veitir byggingafulltrúi í síma 420 1109.

SÉRFRÆÐINGUR
Í ÞJÓNUSTUÞRÓUN
TM auglýsir laust til umsóknar nýtt starf sérfræðings í þjónustuþróun. Starfið heyrir
undir Viðskiptaþróun sem hefur það hlutverk að móta og þróa vörur, kerfi og þjónustulausnir TM. Leitað er að jákvæðum, kraftmiklum og framsýnum einstaklingi til að þróa
og innleiða þjónustustefnu TM til framtíðar.
Starfssvið
Þróun þjónustustefnu TM til framtíðar
Samræming á innri og ytri þjónustu TM
Greining á nýjungum og sífelld endurskoðun á
þjónustu félagsins
Fræðsla til starfsmanna TM varðandi nýjungar
í þjónustu
Móttaka og úrvinnsla ábendinga sem snúa að
þjónustu TM
Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af mótun þjónustustefnu og/eða
innleiðingu verkefna á sviði þjónustu
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun
Sjálfstæði, frumkvæði og metnaður í starfi
Góð samskipta- og aðlögunarhæfni
Greiningar- og skipulagshæfni
Gott vald á íslensku og ensku, í bæði ræðu og riti

Umsóknir sem innihalda ferilskrá og kynningarbréf
skulu sendar á netfangið starf@tm.is eigi síðar en
4. febrúar 2018.
Nánari upplýsingar veitir Páll Ammendrup
Ólafsson, forstöðumaður Viðskiptaþróunar
(pallao@tm.is).
TM leggur ríka áherslu á kynjajafnrétti og jafnréttismál
eru meðal forgangsatriða í þróun og framtíðarsýn
félagsins. Frá 2014 hefur TM hlotið jafnlaunavottun VR
og það var með fyrstu fyrirtækjum til að fá viðurkenningu
Jafnréttisvísis Capacent.
Það er TM sérstakt kappsmál að skapa lifandi og
kraftmikið starfsumhverfi og vera aðlaðandi vinnustaður
fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk. Aðeins þannig
getur félagið þróast og eflst með það að marki að mæta
kröfum framtíðarinnar.

TM, Síðumúla 24, 108 Reykjavík · 515 2000 · tm.is

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við
Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum
aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Spennandi sumarstörf
hjá traustu fyrirtæki
Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðarfjörð.
Um er að ræða framleiðslustörf á þrískiptum átta tíma vöktum í kerskála, skautsmiðju og steypuskála Fjarðaáls. Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í að minnsta kosti tvo og hálfan
mánuð. Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri, hafa gild ökuréttindi og hreint sakavottorð.

Almennar hæfniskröfur
•
•
•
•

Sterk öryggisvitund og árvekni.
Dugnaður og vilji til að takast á við krefjandi verkefni.
Heiðarleiki og stundvísi.
Lipurð í samskiptum og vilji til að vinna í hóp.

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum
20. febrúar. Áhugasamir eru hvattir til að sækja
um sem fyrst. Umsóknir eru trúnaðarmál og er
þeim öllum svarað.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Frekari upplýsingar veitir
Valgerður Vilhelmsdóttir, valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is.

V I LT Þ Ú V E R Ð A
HLUTI AF GÓÐU
FERÐALAGI?

K E R F I S S TJ Ó R I
Á K E F L AV. F L U G V E L L I

FLUGGAGNAFRÆÐINGAR

SÉRFRÆÐINGUR
Í V I Ð S K I P TA Þ R Ó U N

Isavia auglýsir eftir kerfisstjóra í framlínu við
tölvukerfi Isavia á Keflavíkurflugvelli. Helstu
verkefni kerfisstjóra eru m.a. rekstur, eftirlit
og viðhald á tölvubúnaði farþegaafgreiðslukerfa
og flugupplýsingakerfa, uppsetning og viðhald
á tölvum, hugbúnaði og öðrum jaðarbúnaði auk
notendaþjónustu.

Isavia leitar að glöggu fólki til starfa sem
fluggagnafræðingar í flugstjórnarmiðstöð
Reykjavíkur. Helstu verkefni fluggagnafræðinga
eru meðal annars vöktun flugstjórnarkerfa
fyrir flugstjórnarmiðstöð og samskipti við
flugrekendur, flugafgreiðsluaðila og flugmenn
vegna flugáætlana.

Isavia óskar eftir að ráða sérfræðing í
viðskiptaþróun. Helstu verkefni eru meðal
annars að greina ný viðskiptatækifæri í
Flugstöð Leifs Eiríkssonar og stýra valferli og
innleiðingu á nýjum aðilum/verkefnum.

Hæfniskröfur
• Kostur að hafa lokið Microsoft prófgráðu
eins og MCSA eða MCITP.
• Kostur að hafa lokið kerfisstjóranámi.
• Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðu.
• Skilningur og þekking á Microsoft
Windows umhverfi.
• Reynsla af notendaþjónustu.
Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson,
deildarstjóri Kerfisþjónustu, 424 4531,
axel.einarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði
á tölvu æskilegur.
• Góð tök á íslenskri og enskri tungu,
ásamt rituðu máli.
Nánari upplýsingar veitir Þórdís Sigurðardóttir
yfirflugumferðarstjóri,
thordis.sigurdardottir@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Öguð og nákvæm vinnubrögð
• Samstarfsvilji og góð mannleg samskipti
• Sjálfstæði í störfum
• Reynsla af verkefnastjórnun og gagnavinnu
Frekari upplýsingar veitir Gunnhildur
Vilbergsdóttir, deildarstjóri viðskipta,
gunnhildur.vilbergsdottir@isavia.is.

Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð. Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd
þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu.
Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið.
Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum við bæði konur
og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K O G R E Y K J AV Í K

UMSÓKNIR:
I S AV I A . I S/AT V I N N A

UMSÓKNAFRESTUR:
11. FEBRÚAR

Maren og Jón Kolbeinn starfa
sem verkfræðingar hjá Isavia
og vinna að uppbyggingu
Keflavíkurflugvallar.

S TA R F S M . N E Y Ð A R VIÐBÚNAÐARMÁLA

SUMARSTÖRF
Í FLUGVERNDARDEILD

SUMARSTÖRF
Í FA R Þ EG A ÞJ Ó N U S T U

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna
neyðarviðbúnaðarmálum. Helstu verkefni eru
meðal annars vinna við stærri neyðaræfingar,
eftirfylgni með úrbótum á sviði neyðarviðbúnaðar, viðhald viðbragðsáætlana auk viðhalds
og framþróunar miðlægs neyðarviðbúnaðar.

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum,
glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum
einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru
sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað
er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu. Helstu
verkefni felast m.a. í vopna- og öryggisleit,
og eftirliti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
og á flughlöðum á Keflavíkurflugvelli.

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega
þjónustulunduðum einstaklingum með góða
samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Helstu verkefni eru flæðisstýring,
þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með
þjónustuborðum, eftirlit með búnaði sem
farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni.
Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur
• Þekking og reynsla tengt skipulagi
almannavarna og stærri neyðarviðbúnaðar
á Íslandi, þ.m.t. neyðarviðbúnaði tengt flugi,
er æskileg.
• Reynsla af stjórn og samhæfingu stærri
neyðaraðgerða og/eða æfinga er æskileg.
• Gerð er krafa um færni í textagerð.
• Gerð er krafa um færni og reynslu af fræðslu
og miðlun efnis.
Frekari upplýsingar veitir Árni Birgisson
samræmingarstjóri flugvalla og flugverndar,
arni.birgisson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Hafa rétta litaskynjun
• Lágmark tveggja ára framhaldsmenntun eða sambærilega
• Þjónustulund
Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf
og standast próf í lok námskeiðs.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí
og unnið út ágúst.

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Góð kunnátta í ensku og íslensku, þriðja
tungumál er kostur
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí
og unnið út ágúst.

Skurðhjúkrunarog hjúkrunarfræðingar
Læknahúsið ehf. Domus Medica
auglýsir eftir skurðhjúkrunarfræðingum
til starfa í 100% og 70% störf og
hjúkrunarfræðingi 80% starf.

Sölufulltrúi
í verslun
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir
að ráða sölufulltrúa til starfa í verslun
okkar að Suðurlandsbraut. Um er að ræða
tvö stöðugildi, fullt starf og hlutastarf.

Hæfniskröfur
• Öguð vinnubrögð og metnaður
• Stundvísi og áreiðanleiki

Um er að ræða fjölbreytt störf í skemmtilegu og
líflegu starfsumhverfi. Við leitum af fólki sem hefur
íslenskt hjúkrunarleyfi, mikinn faglegan metnað
og góða hæfni í mannlegum samskiptum.

• Þjónustu- og samskiptahæfni
• Reynsla af afgreiðslu- og
sölustörfum er æskileg

Umsókn og ferilskrá sendist á
evran@evran.is fyrir 25. febrúar.

Senda má fyrirspurnir varðandi störfin til Þóru Bjarkar
á thora@domusmedica.is

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar með trúnaði.

Óskað er eftir því að umsókn ásamt náms- og starfsferilsskrá sé send á domusmedica@domusmedica.is
Umsóknarfrestur er til og með 05. febrúar 2018

Læknahúsið er 35 ára gamalt fyrirtæki þar sem framkvæmdar
eru almennar, lýta-, æða-, og þvagfæraskurðaðgerðir og hjá
því starfar einvala lið starfsfólks og lækna.

www.lur.is

ENDURNÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA

Skemmtilegt tækifæri fyrir snyrtifræðing
Við óskum eftir að ráða lipran og jákvæðan snyrtifræðing til starfa
á Hilton Reykjavík Spa og Sóley Natura Spa.

Starfssvið:
• Öll almenn snyrtifræðistörf
• Samskipti við viðskiptavini
• Tímabókanir og önnur
tilfallandi störf

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2018
Umsóknir skulu sendast á ragnheidurkg@icehotels.is eða ragnhildurgu@icehotels.is
Hilton Reykjavík Spa og Sóley Natura Spa eru hluti af Icelandair hótelunum, sem eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi
og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum: Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og
Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

Hæfniskröfur:
• Menntun í snyrtifræði
• Reynsla af vinnu á snyrtistofu
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Stundvísi og snyrtimennska

ATVINNUAUGLÝSINGAR

L AU G A R DAG U R 2 7 . J A N ÚA R 2 0 1 8

Lagerstörf / Útkeyrsla.

Starf lektors í umhverfisskipulagi
við Auðlinda- og umhverfisdeild
Landbúnaðarháskóla Íslands

Framleiðslufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu
óskar eftir starfmönnum í almenn lagerstörf.
Einnig vantar starfsmann með meiraprófið í útkeyrslu.
Áhugasamir sendi umsókn
merkt box@frett.is merkt ,,Lager/útkeyrsla“

Laust er til umsóknar 100% starf lektors í umhverfisskipulagi við Auðlinda- og
umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Starfið felur í sér skyldur sem
lúta að rannsóknum, kennslu og stjórnun í Auðlinda- og umhverfisdeild.
MeðAL MenntunAr- og hæfniSkrAfA eru:
• Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum
• Meistarapróf í landslagsarkitektúr
• góð grunnþekking og hæfni í landmótunarvinnu og hönnun
• reynsla og færni í notkun helstu hönnunarforrita (Adobe, Sketchup, Cad) er skilyrði

Varahlutaverslun - Lagerstarfsmaður óskast

• reynsla af kennslu, geta og vilji til þess að þróa nýjar aðferðir til þekkingarmiðlunar
á fræðasviðinu
• æskilegt er að umsækjandi hafi átt aðild að rannsóknarverkefnum og öflun styrkja
í samvinnu við aðra

Við auglýsum nú eftir öflugum liðsmanni sem er
tilbúin til þess að taka þátt í spennandi vexti og þróun
fyrirtækisins með okkur. Starfið fellst í hefðbundnum
lagerstörfum auk tilfallandi verkefna. Íslenskukunnátta
og haldgóð þekking á bifreiðum eru skilyrði.

frekari upplýsingar veitir Auður Magnúsdóttir deildarforseti Auðlinda- og umhverfisdeildar
í síma 433 5000 eða með tölvupósti (audur@lbhi.is) og á heimsíðu skólans lbhi.is
umsóknarfrestur er til 20. febrúar. Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands
b/t Arna Garðarsdóttir, Ásgarði, 311 Hvanneyri eða í tölvupósti arnag@lbhi.is.
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um
vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið, kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar
um samskiptahæfni umsækjanda, rannsóknaráherslur og hugmyndir um kennsluaðferðir og þróun
þekkingarmiðlunar á sviðinu. Nánari upplýsingar má finna á lbhi.is

Nánari upplýsingar í síma 555 8000
Umsóknir sendist á velanaust@velanaust.is
www.velanaust.is

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt
í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Við óskum eftir
launafulltrúa
á mannauðssvið
Við leitum að talnaglöggum, jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingi
sem er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni og ábyrgð
•
•
•
•

Norðurey Hótel óskar eftir
starfsmönnum í gestamóttöku.
Starfslýsing
• Innritun gesta á hótelið.
• Taka á móti bókunum í síma.
• Almenn afgreiðslustörf.
Menntunar- og hæfniskröfur
• 20 ára aldursviðmið.
• Stúdentspróf.
• Mjög góð enskukunnátta.
• Kunnátta í einu norðurlandarmáli og/eða þýsku
er kostur.
• Jákvætt viðmót og ríka þjónustulund.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Sjáfstæði og stundvísi.
Umsóknir sendist á kjartan@norduey.is
fyrir 1.mars næstkomandi
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•

Launavinnsla
Upplýsingagjöf varðandi laun og önnur kjaratengd mál
Þjónusta við stjórnendur og starfsfólk ÁTVR
Samantektir og upplýsingar úr mannauðs- og
launakerfum
Önnur verkefni tengd launavinnslu og kjaramálum

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•

Reynsla af launavinnslu
Menntun sem nýtist í starfi
Nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
Rík þjónustulund og góð hæfni í samskiptum
Góð almenn tölvukunnátta
Góð kunnátta og færni í Excel
Þekking á Kjarna og Vinnustund er kostur

Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veitir: Emma Á. Árnadóttir mannauðsstjóri, starf@vinbudin.is, 560 7700

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

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.
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HS Veitur hf óska eftir að ráða sérfræðing á
fjármálasvið á starfsstöð sína í Reykjanesbæ
Starfssvið:
- Færsla bókhalds, afstemmingar og aðstoð við
uppgjör
- Greiðslumóttaka frá bönkum og
innheimtuaðilum
- Móttaka reikninga frá lánardrottnum
- Skýrslugerð og upplýsingamiðlun til aðila innan og
utan fyrirtækis
- Umsjón með rekstrarsamningum
- Önnur almenn störf á fjármálasviði

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi
- Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun sem nýtist
í starfi
- Góð bókhaldsþekking og skilningur á fjármálum
- Þekking og reynsla af Microsoft Dynamics AX eða
sambærilegu kerfi kostur
- Góð greiningarhæfni og tölvukunnátta
- Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
- Færni í samstarfi og samskiptum

Lögmenn athugið!

Lögmenn Laugardal óska eftir
samstarfi við duglegan lögmann.
Óskað er eftir einstaklingi sem er
jákvæður, hugmyndaríkur og með
framúrskarandi samskiptahæfni.
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á
johann@llaw.is fyrir 9. febrúar n.k.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri.
Umsækjendur sækja um á heimasíðu fyrirtækisins www.hsveitur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018.
Hjá HS Veitum starfar framsækinn hópur starfsfólks sem kappkostar að efla sig í starfi með frumkvæði, fagmennsku og
framúrskarandi vinnubrögðum.
Fyrirtækið varð til 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt upp.
HS Veitur annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum og vatnsveiturekstur að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum.
Starfsstöðvarnar eru fjórar, í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn.

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Verkefnastjóri
Markaðsstofu Kópavogs
Markaðsstofa Kópavogs auglýsir eftir verkefnastjóra.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf fyrir einstakling sem hefur brennandi áhuga á
markaðsmálum. Um er að ræða hálft stöðugildi í 6 mánuði með möguleika á framlengingu.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi VR.

Starfssvið:
• Sinnir daglegum verkefnum og öðru því sem fellur undir
verksvið verkefnastjóra.
• Ráðgjöf og þjónusta við aðildarfélög og viðskiptavini
Markaðsstofunnar
• Verkefnastjóri hefur frumkvæði, samræmir og leiðir
saman ólíka hagsmuni og sjónarmið í bænum í því skyni
að efla samkeppnishæfni Kópavogs um íbúa, fyrirtæki
og ferðamenn.
• Verkefnastjóri ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri
Markaðsstofu Kópavogs. Hann hefur yfirumsjón með
þeim verkefnum sem heyra undir Markaðsstofu og ber
ábyrgð gagnvart stjórn Markaðsstofunnar.
• Umsjón og eftirfylgni með heimasíðu- og
samfélagsmiðlum.
• Ber ábyrgð á kynningar- og markaðsmálum
• Stuðlar að samstarfi bæjaryfirvalda, fyrirtækja, samtaka,
íþróttafélaga, menningarstofnana, viðburðahaldara og
einstaklinga í Kópavogi.
Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða starfsreynsla
úr sambærilegu starfi.
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
• Reynsla af notkun samfélagsmiðla í starfi.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Leiðtoga- og skipulagshæfileikar.
• Hugmyndaauðgi og lausnamiðuð nálgun við úrlausn
verkefna.
• Hæfileiki til tjáningar í ræðu og riti.
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til
10. febrúar nk.
Umsóknum skal skila rafrænt
á netfangið
markadsstofa@kopavogur.is
Umsókn skal fylgja ítarlegt
kynningarbréf þar sem kemur
fram rökstuðningur á færni
viðkomandi í starfið.
Allar frekari upplýsingar veitir
Anna María Bjarnadóttir í síma
893-1063 milli kl. 17-18.

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi er laus staða
umsjónarkennara á miðstigi.
Markaðsstofa Kópavogs er
sjálfseignarstofnun sem hefur
það hlutverk að efla ímynd og
atvinnuþróun í Kópavogi, starfa
að ferða- og markaðsmálum
og stuðla þannig að því að efla
lífsgæði og glæða mannlíf og
atvinnulíf í bænum. Markaðsstofan er brú á milli atvinnulífs
og stjórnsýslu bæjarins og tengir
saman ólíka hagsmunahópa í
bænum.

Í skólanum eru um 670 nemendur og þar er lögð áhersla á
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga
og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum
sem körlum.
Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400
og á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is
Umsóknarfrestur er til 5. febrúar 2018.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is.
Skólastjóri
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LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐI MENNTASTOFNANA OG
LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM, ÍSLENSKU OG LÆSI

Smiðir
Leitum að duglegum smiðum
til margskonar verkefna í mælingu.
Næg verkefni.

Menntavísindasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir tveimur lektorum

Upplýsingar veitir Reynir í síma: 696 0199

Vélamenn

með reynslu óskast
Munck Íslandi óskar eftir vönum vélamönnum
vegna verkefna í Reykjavík og á Reykjanesi
> Gild vinnuvélaréttindi (jarðvinnuvélar)
> Meirapróf er kostur
> Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
> Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum
ráðningakerfi á www.munck.is fyrir 5. febrúar,
2018. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Mikilvægt er að umsækjendur taki fram á
umsókn hvaða réttindi þeir hafa.

LEKTOR Í STJÓRNUNARFRÆÐUM
MENNTASTOFNANA

LEKTOR Í MÁLÞROSKAFRÆÐUM,
ÍSLENSKU OG LÆSI

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í stjórnunarfræði menntastofnana við Uppeldis- og menntunarfræðideild Háskóla Íslands.

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í málþroskafræðum, íslensku og læsi við Kennaradeild Háskóla
Íslands.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi
á sviði menntastjórnunar. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi haldgóða þekkingu og reynslu af
störfum í skólakerfinu og góða innsýn í íslenskt
menntakerfi. Sérstaklega er leitað eftir fólki með
menntun eða rannsóknarreynslu af einu eða fleirum
af eftirfarandi sviðum: stjórnun leik,- grunn- eða
framhaldsskóla, mati á skólastarfi, skólaþróun,
þróun menntakerfa og stofnanakenningum.

Starfsskyldur felast í kennslu, rannsóknum og
stjórnun. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi.
Sérstaklega er leitað eftir fólki með menntun eða
rannsóknarreynslu á sviði málþroskafræða, íslensku
og/eða læsis. Umsækjandi þarf að hafa yfirgripsmikla
þekkingu á því hvað stuðlar að eðlilegum og farsælum málþroska, töku máls og læsis, sem og að
þekkja þau vandamál sem börn glíma við, ýmist af
líffræðilegum eða félagslegum ástæðum, svo sem
vegna annars móðurmáls.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Kristín
Sigurðardóttir, varadeildarforseti
í síma 525-5502 (aks@hi.is).

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Baldur Sigurðsson, forseti Kennaradeildar,
í síma 525-5339 (balsi@hi.is)

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
og með 26. febrúar 2018.

Nánari upplýsingar má nálgast með því að senda
póst á hr@munck.is
Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál og öllum
umsækjendum verður svarað. Við hvetjum fólk af báðum
kynjum til að sækja um störf hjá okkur.

Sjá nánar um störfin á vefsíðu Háskóla Íslands undir
laus störf og starfatorg.is

SKÖPUNARGLEÐI

VIRÐING

www.skra.is
www.island.is

ÁREIÐANLEIKI

Mannauðssnillingar athugið
Við leitum að öflugum einstaklingi á sviði mannauðsmála sem hefur einlægan áhuga á að efla samstarfsfólk sitt.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf sem er í mótun hjá Þjóðskrá Íslands
Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•

• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála er kostur eða
önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð þekking á stefnum og aðferðafræði
mannauðsstjórnunar er nauðsynleg
• Starfsreynsla á sviði mannauðsmála er kostur
• Þekking og reynsla af straumlínustjórnun er kostur
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti
• Mikil skipulagshæfni og góðir samskiptahæfileikar
• Nákvæmni og ögun í vinnubrögðum
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni til að vinna í hóp

•
•
•
•

Upplýsingagjöf og stuðningur við starfsmenn
Umsjón með nýliðamóttöku og eftirfylgni
Umsjón með starfsþróunar-og fræðsluáætlun
Gerð og innleiðing ferla, vinna með mælikvarða
í starfsmannamálum
Vinna við launa- og kjaramál
Þátttaka í starfshópum
Tölfræðigreiningar, skráningar og utanumhald
gagna tengt mannauðsmálum
Samþætting straumlínustjórnunar við dagleg
verkefni stofnunarinnar

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2018.
Umsóknum skulu fylgja starfsferilskrár og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is. Athygli er
vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Aðalheiður Sigursveinsdóttir, mannauðsstjóri, netfang as@skra.is.

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum.
Við nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að verða betri í dag en í gær.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í
samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við
sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum
um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfssviðs Þjóðskrár er
rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og
brunabótamat, rekstur island.is og umsjón með útgáfu vegabréfa.
Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu sem
er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að fá til
liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um virðingu,
sköpunargleði og áreiðanleika.
Við höfum metnað til að hlúa að vinnustað okkar og leggjum
áherslu á fjölskylduvænt umhverfi með sveigjanleika fyrir starfsmenn. Þjóðskrá Íslands tekur nú þátt í tilraunarverkefni um styttingu
vinnuvikunnar.
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HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á AÐ STARFA HJÁ
FRAMSÆKNU OG SKEMMTILEGU FYRIRTÆKI?
A4 leitar að mannauðsstjóra til að hafa yfirumsjón með mannauðsmálum fyrirtækisins.
Starfið felur einnig í sér setu í framkvæmdastjórn A4. Um er að ræða ráðningu til eins árs eða til apríl 2019.

STARFSSVIÐ

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Yfirumsjón með mannauðsmálum

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn

• Marktæk reynsla og þekking á mannauðsmálum

• Ráðningar og móttaka nýliða

• Reynsla af stjórnun og stefnumótunarvinnu

• Ábyrgð á framkvæmd og þróun starfsmannastefnu

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar

• Ábyrgð á starfsþróunar- og fræðslumálum

• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri

• Túlkun kjarasamninga og réttinda starfsmanna

• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2017. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á alfa@a4.is merkt „mannauðsstjóri“.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Alfa Lára Guðmundsdóttir í síma 580-0000 eða í alfa@a4.is. Við bjóðum góða vinnuaðstöðu,
skemmtilegan starfsanda og samkeppnishæf laun. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
A4 er framsækið fyrirtæki og leggur metnað sinn í að vera í fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-, ferða-, föndur- og hannyrðavara og húsgagna. A4 leggur áherslu á góða og trausta þjónustu
við viðskiptavini. Við erum stolt af því að geta boðið upp á heimsþekkt vörumerki sem eiga það öll sameiginlegt að vera í háum gæðaflokki. Hjá fyrirtækinu starfa um 100 starfsmenn. www.a4.is

Nánari upplýsingar á
icelandicartcenter.is

Kynningarmiðstöð íslenskrar
myndlistar óskar eftir að
ráða framsækinn og dugmikinn
einstakling í 50% stöðu
verkefnastjóra

Varmárskóli Mosfellsbæ
VARMÁRSKÓLI Í MOSFELLSBÆ LEITAR AÐ ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Hjúkrunarfræðingur Aðstoðardeildarstjóri
Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunardeild. Starfshlutfall er 60-100% eftir samkomulagi.
Hjúkrunarfræðingur
Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á
hjúkrunardeild. Starfshlutfall er 60-100% eftir samkomulagi.
Mörk hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu sem Eden
heimili. Á heimilinu er unnið metnaðarfullt starf þar sem heimilismenn og starfsfólk vinnur saman að því að skapa öruggt og
heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt heimilismanna og þátttöku þeirra.

Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Skólastarfið er í
þremur byggingum, yngri deild, eldri deild og Brúarlandi.
Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja.
Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.
Okkur vantar starfsfólk í eftirtalin störf:







Menntun samkvæmt gildandi
samningum, ef ekki fæst fólk með
réttindi er annað skoðað



Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur
metnaður



Góð færni í samvinnu og samskiptum

Umsóknarfrestur er til 13. febrúar 2018.
Frekari upplýsingar á heimasíðu Varmárskóla og á www.mos.is en einnig veitir Þórhildur Elfarsdóttir skólastýra í s:863-3297
nánari upplýsingar. Umsóknir ásamt starfsferilsskrá sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum skulu berast á netfangið
thorhildur@varmarskoli.is. 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.

Hæfnikröfur
• Faglegur metnaður og frumkvæði í starfi
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvæðni

Greitt er eftir kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Sérkennara
Grunnskólakennara
Þroskaþjálfi
Stuðningsfulltrúa

Menntunar- og hæfnikröfur:

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

Nánari upplýsingar um störfin og launakjör veitir:
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri
Sími 560-1703
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is
Umsóknarfrestur er til og með 18.02.18.

Störf í
málmiðnaði
Rennismiður
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf.
eftir að ráða vanan rennismið til starfa.
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð
verkefni við viðhald og nýsmíði.
Ryðfrí smíði
Héðinn hf. leitar að starfsmanni
með reynslu af ryðfrírri smíði.
Við leitum að mönnum sem geta starfað
sjálfstætt og af dugnaði, eiga gott með
samskipti og eru stundvísir.
Umsóknir óskast sendar á
atvinna@hedinn.is

Flokksstjóri veitna í þjónustustöð
MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF FLOKKSSTJÓRA VEITNA Í ÞJÓNUSTUSTÖÐ
Laust er til umsóknar starf starfsmanns veitna í þjónustustöð Mosfellsbæjar. Þjónustustöðin sér um
alla almenna þjónustu við bæjarbúa á sviði tækni og umhverfismála, svo sem viðhald og rekstur gatna,
holræsa, veitna, umferðarmannvirkja og opinna svæða auk snjómoksturs og aðstoð við
garðyrkjudeild og vinnuskóla. Starfsmaður veitna vinnur bæði við viðhald og nýlagnir vatns- og
hitaveitu Mosfellsbæjar í samræmi við útgefnar verkbeiðnir og í samstarfi við verkstjóra veitna.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Þjónustustöð heyrir undir umhverfissvið
Mosfellsbæjar.
Menntunar- og hæfnikröfur:





Menntun í pípulögnum æskileg eða
önnur sambærileg menntun
Reynsla í vinnu við dreifikerfi veitna er
skilyrði
Suðuréttindi er kostur



Almenn ökuréttindi skilyrði
Dugnaður, frumkvæði, jákvæðni og
sjálfstæði í vinnubrögðum er nauðsynleg
Nám í jarðlagnatækni kostur

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 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 er að finna á
heimasíðu Mosfellsbæjar en auk þess veitir Þorsteinn Sigvaldason, upplýsingar í síma 525 6700. Um framtíðarstarf er
að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.

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

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is
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Birtingaráðgjafi
Fjölmiðlaflóran verður sífellt fjölbreyttari og við hjá
Pipar\MEDIA nýtum allar leiðir til að miðla skilaboðum á
nákvæmlega réttan hóp fyrir viðskiptavini okkar. Vegna
aukins fjölda verkefna þurfum við á liðsauka að halda.

Teitur óskar eftir að
ráða í eftirfarandi störf
Bifreiðastjóri
Starfssvið
n Akstur með ferðamenn
n Þjónusta við farþega
n Umhirða á rútum

Starfssvið \ hæfniskröfur

Menntun \ reynsla

· Gerð birtingaáætlana

· Háskólamenntun á sviði félagsvísinda eða
viðskiptafræði

· Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini
· Úrvinnsla gagna
· Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
· Jákvæðni og þjónustulund

· Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta á
Excel er skilyrði
· Reynsla af birtingum er æskileg

· Sérlega góð samskiptahæfni og geta til að
vinna í hópi

n Akstur skólabíla
Hæfniskröfur
n Aukin ökuréttindi (D-réttindi)
n Hreint sakavottorð
n Reglusemi og snyrtimennska
n Reynsla af meðhöndlun stórra
ökutækja
n Hæfni í mannlegum samskiptum og
góð þjónustulund
Um er að ræða fullt starf,
hlutastarf og/eða sumarstarf

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 4. febrúar 2018.

Bifvélavirki
Starfssvið
n Almennar viðgerðir

LEIKSKÓLAKENNARAR
Í URRIÐAHOLTSSKÓLA Í GARÐABÆ

n Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
n Mótun og framfylgd viðgerðaráætlana
n Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi
Hæfniskröfur
n Færni í bilanagreiningu og
bifreiðaviðgerðum
n Reynsla af vinnu við vöru- og
rútubifreiðar
n Stjórnunarreynsla æskileg
n Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
n Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
Um er að ræða fullt starf.

Urriðaholtsskóli er nýr samrekinn leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir nemendur á aldrinum 1-16 ára. Leikskóladeild skólans tekur til starfa í mars 2018. Auglýst er eftir áhugasömum leikskólakennurum til að taka þátt í að
móta og byggja upp nýtt skólasamfélag. Samstarf verður einkennandi fyrir alla starfshætti bæði á meðal
nemenda og starfsmanna, svo og milli skólastiga.
Helstu verkefni:
• Vinnur að uppeldi og menntun barna
• Vinnur að faglegu starfi og samvinnu innan skólans
• Foreldrasamstarf

Umsóknarfrestur er til
og með 11. febrúar nk.
Frekari upplýsingar um störfin veitir
Haraldur Þór Teitsson,
framkvæmdastjóri í síma 515 2700.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Ánægja af því að starfa með börnum
• Reynsla af skólastarfi eða öðru starfi með börnum æskileg
• Sjálfstæði, sveigjanleiki, frumkvæði og góð samskiptahæfni

Vinsamlega sendið ferilskrá með
tölvupósti á info@teitur.is. Öllum
umsóknum verður svarað og
fullum trúnaði heitið.

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars í því að foreldrar
hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Leik- og grunnskólar Garðabæjar skapa sér sérstöðu í áherslum
sínum til að koma sem best á móts við fjölbreyttar þarfir nemenda og verður það verkefni hópsins að koma að
stefnumótun skólans. Þá styrkir Garðabær og styður við þróunarverkefni og sérverkefni innan hvers skóla.
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2018. Gert er ráð fyrir að fyrstu ráðningar taki gildi sem fyrst en einnig
er um samkomulag varðandi upphaf ráðningar að ræða.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri Urriðaholtsskóla,
s. 525 8500 / 621 9505, netfang thorgerdurar@urridaholtsskoli.is.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

Um fyrirtækið
Teitur Jónasson ehf. er fjölskyldufyrirtæki
sem hefur verið starfrækt frá árinu 1963.
Hjá fyrirtækinu starfa 50 starfsmenn og
rekur það 40 hópferðabíla. Teitur tekur á
móti um 40.000 ferðamönnum ár hvert
sem koma flestir frá Þýskalandi, Bretlandi,
Kína og Norðurlöndunum.

Einkunnarorð
Teits eru þjónusta,
traust og ánægja.
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Endurnæring
í einstöku
umhverfi

Ert þú sérfræðingur í heilsu?
Við leitum að kraftmiklum einstaklingi til starfa á Hilton Reykjavík Spa. Óskað er eftir jákvæðri og drífandi manneskju með
menntun á sviði íþróttafræði og/eða næringarfræði til að starfa í skemmtilegum hópi. Reynsla af þjálfun í tækjasal og
hóptímakennslu er æskileg auk góðrar, almennrar tölvukunnáttu.
Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2018
Umsóknir skulu sendast á ragnheidurkg@icehotels.is
Hilton Reykjavík Spa er hluti af Icelandair hótelunum, sem eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum
vörumerkjum: Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 800 manns.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

21

www.ils.is

569 6900

Fasteignasala
- sölumaður.

8– 16

Starfskraftur
í innheimtu
Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða öflugan
einstakling til starfa í innheimtuteymi á
viðskiptasviði.

Hlutverk innheimtuteymis er að veita
viðskiptavinum ráðgjöf vegna greiðsluerfiðleika og vanskila. Þá sér teymið um
innheimtu vanskila, útsendingu beiðna,
skráningu og meðhöndlun uppboðseigna
og gerð vanskilasamninga.
Helstu verkefni og ábyrgð

• Sending milliinnheimtubréfa, greiðsluáskorana og nauðungarsölubeiðna
• Gerð kröfulýsinga og skjala til stefnuvotta
• Skráning og eftirfylgni uppboðseigna
• Ráðgjöf til viðskiptavina vegna vanskila
• Þátttaka í verkefnum á viðskiptasviði, svo
sem þróun verk– og þjónustuferla

Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar
að ráða löggiltan fasteignasala, eða nema í löggildingu, til starfa við sölumennsku og skjalagerð.
Gott starfsumhverfi og árangurstengd laun.
Hæfniskröfur

• Stúdentspróf

Áhugasamir sendi upplýsingar á: box@frett.is
fyrir 1. febrúar merkt „fasteignasala“

• Þekking á innheimtu– og lánamálum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum og geta til
að starfa í hóp
• Góð enskukunnátta
Nánari upplýsingar:
Brynhildur Halldórsdóttir, mannauðsstjóri
569 6900 • brynhildur@ils.is.
Umsóknum skal skila á starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar
Íbúðalánasjóður starfar skv. lögum nr. 44/1998 um húsnæðismál og ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðisstefnu
stjórnvalda. Hlutverk Íbúðalánasjóðs er að þjóna íslensku samfélagi með veitingu stofnframlaga og lána,
og greiningum á húsnæðismarkaði, til þess að stuðla
að stöðugleika og auka möguleika almennings á að
eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá
félagsþjónustu Borgarbyggðar

Vilt þú leiða Rauða
krossinn í Reykjavík?

Staða
forstöðumanns
Stjórn Rauða krossins í Reykjavík leitar
að forstöðumanni frá og með 1. mars 2018.
Við leitum að öflugum einstaklingi til
kreandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar
sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði
og skipulögð vinnubrögð. Hjá deildinni
starfa að jafnaði um 25 manns og
sjál oðaliðar eru í kringum 900.
Deildin sinnir ölbreyum verkefnum
sem snúa að félagslegu öryggi og rekur
m.a. athvörf og skaðaminnkunarúrræði
og styður berskjaldaða einstaklinga sem
þurfa á aðstoð Rauða krossins að halda.
Rauði krossinn er mannúðarhreyfing og
saman vinnum við að bæu samfélagi.

Starfs- og ábyrgðarsvið
forstöðumanns

Félagsþjónusta Borgarbyggðar óskar eftir
félagsráðgjafa í eitt ár vegna afleysinga.
Um er að ræða 100% starf.
Umsóknir með upplýsingum um menntun,
starfsreynslu og umsagnaraðilum berist til
borgarbyggd@borgarbyggd.is fyrir 10. febrúar nk.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í apríl.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
Sambands íslenskra sveitarfélaga við Félags
ráðgjafafélags Ísland. Samkvæmt jafnréttisstefnu
Borgarbyggðar eru karlar jafnt sem konur hvött
til að sækja um starfið.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Inga Vildís
Bjarnadóttir, félagsmálastjóri í síma 4337100,
vildis@borgarbyggd.is og Anna Magnea
Hreinsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs í síma
8401522 annamagnea@borgarbyggd.is

BORGARBYGGÐ

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Annast meðferð mála einstaklinga og
fjölskyldna innan félagsþjónustu, þ.m.t.
félagslega ráðgjöf og fjárhagsaðstoð.
• Annast greiningu og meðferð
barnaverndarmála og upplýsingagjöf
til Barnaverndarstofu.
• Þjónusta og ráðgjöf við fólk með fötlun og
þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu s.s. með
skólum, leikskólum og öðrum þjónustu
stofnunum vegna málefna einstaklinga
eða fjölskyldna.
Menntun og hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
• Þekking og reynsla á sviði barnaverndar
og meðferð fjölskyldumála æskileg.
• Þekking og reynsla af vinnu með fólki
með skerðingar æskileg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki
í starfi.
• Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.

• Stýrir daglegum rekstri
Rauða krossins í Reykjavík
• Fylgir eir stefnu deildarinnar
og ákvörðunum stjórnar
• Undirbýr rekstraráætlun
í samstarfi við stjórn
• Stuðlar að góðum tengslum við aðrar
einingar Rauða krossins
• Annast samskipti við opinbera aðila
sem tengjast verkefnum deildarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg
• Þekking og reynsla af starfi
Rauða krossins er kostur
• Góð tungumálakunnáa er nauðsynleg
Umsóknarfrestur er til og með
10. febrúar 2018. Umsóknir sendast á
netfangið formadur.reykjavik@redcross.is
merkt „forstöðumaður“. Öllum umsóknum
verður svarað og fyllsta trúnaðar gæ.

Ertu ON?
Mótaðu
framtíðina
með okkur
ON er á spennandi tímamótum og hjá okkur eru mörg framsækin og krefjandi verkefni í pípunum.
Til að takast á við þau viljum við bæta drífandi starfsfélögum í hópinn okkar. Við bjóðum þér
fjölbreyttar áskoranir að takast á við, skemmtilega og skapandi vinnufélaga og stuðning við að
fylgja hugmyndum þínum og verkefnum eftir allt til enda.
Verkefnastjóri
Ratar þú þegar aðrir villast?
Verkefnastjóri er hluti af teymi tækniþróunar sem
hefur það hlutverk að byggja upp þekkingu og reynslu
innanhúss hjá ON varðandi framkvæmdir, úrlausn
tæknilegra viðfangsefna og verkefnastjórnun.
Verkefnastjóri er lykilaðili í fjárfestingarverkefnum
ON, kemur að verkefnum á undirbúningsstigi og leiðir
þau í gegnum hönnun og framkvæmd ásamt því að
taka þátt í framþróun verklags við verkefnastjórnun
og sérfræðieftirlit. Við leggjum áherslu á faglega
verkefnastjórnun og hvetjum alla okkar verkefnastjóra
til að afla sér alþjóðlegrar IPMA vottunar.

Ef þú hefur reynslu af verkefnastjórnun, býrð yfir frumkvæði og ert úrræðagóð(ur) og lipur í samskiptum,
þá viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa próf í iðn-,
tækni- eða verkfræði, hugsa í lausnum og vera með
góða yfirsýn.

Sérfræðingur
í viðskiptagreiningu

Sölu- og viðskiptastjóri
á fyrirtækjamarkaði

Sérð þú skóginn fyrir trjánum?

Kveikir þú á viðskiptavinum?

Viðskiptagreining er mikilvægur hluti af starfsemi
ON, sem selur rafmagn og þjónustar viðskiptavini á
samkeppnismarkaði, auk þess sem stöðugt er verið
að meta ný viðskiptaþróunartækifæri.

Starfsemi fyrirtækjamarkaðar ON felst meðal
annars í samskiptum og samningagerð vegna
raforkusölu til fyrirtækja auk ráðgjafar og þjónustu
við viðskiptavini.

Sérfræðingur í viðskiptagreiningu ber ábyrgð á
greiningu gagna og framsetningu til ákvarðanatöku,
ásamt því að vera þátttakandi í stefnumótandi
verkefnum og gegna mikilvægu hlutverki í þróun
framtíðarverkefna ON.

Sölu- og viðskiptastjóri tekur þátt í stefnumótandi
ákvörðunum er varða fjölbreyttan hóp viðskiptavina til framtíðar og ber ábyrgð á því að framfylgja
stefnunni í samvinnu við aðra sérfræðinga ON.

Ef þú hefur reynslu af greiningu og miðlun upplýsinga og býrð yfir frumkvæði og umbótahugsun, þá
viljum við heyra frá þér. Þú þarft að hafa verkfræði-,
viðskipta- eða raunvísindabakgrunn og búa yfir
drifkrafti og metnaði.

Umsóknum skal skilað á ráðningarvef ON, starf.on.is.
Öll eru hvött til að sækja um störfin, óháð kyni.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur - starf@on.is.

Ef þú hefur reynslu af sölu- og/eða viðskiptastjórnun, býrð yfir metnaði, frumkvæði og
samskiptahæfni þá viljum við heyra frá þér.
Þú þarft að leitast við að ná fram umbótum og
þrífast á því að ná árangri.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2018.

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.
Hjá Orku náttúrunnar er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. Við bjóðum upp á
fyrsta flokks aðbúnað og fjölskylduvænan vinnutíma. Það er mikil orka í gangi og spennandi verkefni framundan.

JAFNLAUNAÚTTEKT
PWC – 2017

UMHVERFISVERÐLAUN ATVINNULÍFSINS
FRAMTAK ÁRSINS

ÍSLENSKA
ÁNÆGJUVOGIN

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Stjórnunarstörf
á velferðarsviði
Við leitum að ﬂottum stjórnendum til að leiða faglegt starf á tveimur heimilum
fyrir börn. Viðkomandi einstaklingar þurfa að hafa háskólamenntun sem nýtist
í starﬁ, reynslu af stjórnun og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni:

Upplýsingafulltrúi
Upplýsingafulltrúi

verkefni:
Helstu
Efnisöflun,
skrif og framsetning fyrir fréttablað vefsíðu og samfélagsmiðla.
 Samskipti við fjölmiðla, styrktaraðila og samstarfslönd.
• Efnisöflun, skrif og framsetning fyrir
 Kynningar, markaðsmál og fjáröflun.
fréttablað
vefsíðu og samfélagsmiðla.
 Samstarf
við skóla.
• Samskipti við fjölmiðla, styrktaraðila
og samstarfslönd.
• Reynsla
og menntun
sem nýtast í starfi.
Kynningar,
markaðsmál
og fjáröflun.
 Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta.
• Samstarf við skóla.

Forstöðumaður Mánabergs, vistheimilis barna
Barnavernd Reykjavíkur auglýsir eftir forstöðumanni á Mánaberg, vistheimili barna. Heimilið er
staðsett á Laugarásvegi, í nálægð við Laugardalinn. Á heimilinu dvelja tímabundið börn að 13 ára
aldri, sem vistuð eru af barnaverndarástæðum.

Hæfniskröfur:




Brennandi áhugi á málefninu og upplýsingamiðlun.
Öguð vinnubrögð, vinnusemi og geta til að starfa bæði sjálfstætt og í hóp.

Hæfniskröfur:

Forstöðumaður skammtímaheimilis Árlandi
Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness auglýsir eftir forstöðumanni á
skammtímaheimili fyrir börn með fötlun. Heimilið er staðsett í Árlandi, á fallegum stað við
Fossvogsdalinn. Á heimilinu eru fötluð börn og ungmenni í tímabundinni dvöl.

Starfshlutfall 75-100%

• Reynsla og menntun sem nýtast í starfi.
• Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta.
Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is fyrir 5. febrúar.
• Brennandi áhugi á málefninu og upplýsingamiðlun.
SOS Barnaþorpin
eru alþjóðleg hjálparsamtök
semog
hafageta
séð munaðarlausum
og yfirgefnum
• Öguð vinnubrögð,
vinnusemi
til
börnum að
um allan
heim
fyrir fjölskyldu
og heimili
starfa
bæði
sjálfstætt
og ísíðan
hóp.1949. Auk þess hjálpa samtökin

Nánari upplýsingar á www.sos.is og hjá framkvæmdastjóra Ragnari Schram í síma 564 2910.

fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna neyðaraðstoð o.fl.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru
vinsamlega beðnir um að sækja um störﬁn á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Starfshlutfall 75-100%
Nánari upplýsingar á www.sos.is og hjá framkvæmdastjóra
Ragnari Schram í síma 564 2910.

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2018
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar í umboði velferðarráðs. Á velferðarsviði

Umsóknir sendist á netfangið umsokn@sos.is
fyrir 5. febrúar.

starfa 2.500 starfsmenn á um 100 starfseiningum. Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári.
Einkunnarorð velferðarsviðs eru Virkni, virðing og velferð. Nánari upplýsingar um starfsemi sviðsins má nálgast á

Kynningarmiðstöð íslenskrar
myndlistar óskar eftir að
ráða framsækinn og dugmikinn
einstakling í 50% stöðu
verkefnastjóra

VELFERÐARSVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Vantar þig vinnu í sumar?
Við leitum að sumarstarfsfólki
Okkur vantar jákvætt, röskt og þjónustulundað starfsfólk í:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

álestra
greiningu á skekkjumörkum gagna vegna umhverfisskýrslu
kostnaðar- og orkunotkunargreiningar fyrir CarbFix
mötuneyti
notendaþjónustu upplýsingatækni
smáforritasmíði og gagnavinnslu
sýnatöku á vinnslusvæðum Veitna og Orku náttúrunnar
tilraunir með blöndun ólíkra jarðhitavökva
flokksstjórn viðhaldsteymis gönguleiða
viðhaldsteymi gönguleiða
þjónustuver

Við leggjum áherslu á gott vinnuumhverfi, öryggi og fjölbreytni.
Jafnréttismál eru okkar hjartans mál og því hvetjum við stráka jafnt sem
stelpur til að sækja um.
Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef OR, starf.or.is, þar sem
nánari upplýsingar um störfin er að finna. Einnig er hægt að senda inn
fyrirspurnir á netfangið starf@or.is.
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2018.

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

Orkuveita Reykjavíkur

•

Bæjarhálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Sími • Tel. +354 516 6100

•

www.or.is

Nánari upplýsingar á
icelandicartcenter.is

SOS Barnaþorpin eru alþjóðleg hjálparsamtök sem hafa séð munaðarlausum
og yfirgefnum börnum um allan heim fyrir fjölskyldu og heimili síðan 1949.
Auk þess hjálpa samtökin fátækum barnafjölskyldum til sjálfshjálpar, sinna
neyðaraðstoð o.fl.

velferdarsvid.is og facebook.com/velferdarsvid.

Blikksmíði ehf
Óskar eftir vönum
aðstoðarmönnum við blikksmíði
Upplýsingar í síma 893 46 460 eða
blikksmidi@simnet.is

Störf í
málmiðnaði
Rennismiður
Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn hf.
eftir að ráða vanan rennismið til starfa.
Um er að ræða krefjandi og áhugaverð
verkefni við viðhald og nýsmíði.
Ryðfrí smíði
Héðinn hf. leitar að starfsmanni
með reynslu af ryðfrírri smíði.
Við leitum að mönnum sem geta starfað
sjálfstætt og af dugnaði, eiga gott með
samskipti og eru stundvísir.
Umsóknir óskast sendar á
atvinna@hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fjölskylduþjónusta
» Liðsmenn
Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Sálfræðingur 60% starf
Grunnskólar
» Forfallakennari - Hraunvallaskóli
» Náms- og starfsráðgjafi - Skarðshlíðarskóli
Leikskólar
» Deildarstjóri - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Hlíðarberg
» Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
» Leikskólakennari - Hraunvallaskóli
» Leikskólakennari - Vesturkot
Málefni fatlaðs fólks
» Hlutastarf - Svöluhraun
» Starf á heimili fatlaðs fólks í Áslandshverfi
» Starf á skammtímavistun fyrir fatlað fólk

Vilt þú taka þátt
í baráttunni gegn
krabbameinum?
Krabbameinsfélagið leitar að metnaðarfullum starfsmönnum sem hafa brennandi
áhuga á að vinna að markmiðum Krabbameinsfélags Íslands: að fækka þeim sem
greinast með krabbamein, draga úr dauðsföllum af völdum krabbameina og bæta
lífsgæði sjúklinga og aðstandenda þeirra.
Fræðsludeild
Fræðsludeild félagsins mótar stefnu í fræðslu- og
forvarnarmálum í nánu samstarfi við aðrar deildir
og starfsmenn félagsins. Deildin hefur umsjón með
endurbótum fræðsluefnis ásamt því að útbúa nýtt
efni og miðla efni til ólíkra markhópa með fjölbreyttum hætti.
Í Fræðsludeildina leitum við að skapandi, skipulögðum, sjálfstæðum og drífandi starfsmanni til starfa
að fræðslu og forvörnum. Um hlutastarf getur verið
að ræða.
Starfið gerir kröfu um mikla færni í að tjá sig í riti og
ræðu, þjónustulund, sjálfstæði og frumkvæði í starfi,
skipulagshæfileika, færni og lipurð í samskiptum.
Umsækjendur skulu vera heilbrigðisstarfsmenn.
Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi er kostur. Góð
íslenskukunnátta er áskilin svo og þekking á ensku
og Norðurlandamáli.
Umsóknir, ásamt náms- og starfsferilsskrám og
afritum af prófskírteinum og starfsleyfum, skal
senda Höllu Þorvaldsdóttur, framkvæmdastjóra,
á netfangið halla@krabb.is í síðasta lagi 11.
febrúar nk. Halla veitir einnig nánari upplýsingar.
Krabbameinsskrá
Hjá Krabbameinsskrá eru skráð öll krabbamein
sem greinast hjá þjóðinni. Einnig eru þar stundaðar
faraldsfræðilegar rannsóknir er tengjast orsökum og
útbreiðslu krabbameina og horfum krabbameinssjúklinga.
Til starfa hjá Krabbameinsskrá vantar okkur starfsmann til skráningar á krabbameinum frá 1. apríl nk.
Um er að ræða 80% starf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma.
Starfið er fjölbreytt og lifandi. Gerð er rík krafa um
frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum.
Kunnátta í ensku er nauðsynleg svo og góð tölvufærni. Þekking á einu Norðurlandamáli er æskileg.

Sumarstörf
» Forstöðumaður sumarstarfa
» Yfirflokkstjórar Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Starfið gerir kröfu um háskólamenntun, helst á
heilbrigðissviði.

Þjónustumiðstöð
» Húsasmiður í þjónustumiðstöð
» Tækjamaður
» Umsjónarmaður eigna

Launakjör fara eftir kjarasamningi við viðeigandi
stéttarfélags.

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

Nánar á hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Umsóknir, ásamt náms- og starfsferilsskrám og
afritum af prófskírteinum og starfsleyfum, skal
senda Elínborgu Ólafsdóttur, deildarstjóra á
netfangið ella@krabb.is í síðasta lagi 11. febrúar
nk. Elínborg veitir einnig nánari upplýsingar.

www.krabb.is

Ráðgjafarþjónusta
Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins er upplýsinga- og stuðningsþjónusta fyrir fólk sem greinst
hefur með krabbamein og aðstandendur þess. Markmið þjónustunnar er að aðstoða fólk við þær breyttu
aðstæður sem greining krabbameins veldur.
Í Ráðgjafarþjónustuna leitum við að tveimur
starfsmönnum til starfa hið fyrsta:
a) Félagsráðgjafi í 100% starf. Starfið felur í
sér ráðgjöf, fræðslu og stuðning, með sérstaka
áherslu á réttindi og hagsmunamál. Félagsráðgjafi uppfærir fræðsluefni og sér um fræðslu og
kynningar um réttindamál. Símaráðgjöf er hluti af
daglegu starfi. Unnið er í þverfaglegu teymi þar
sem allir taka virkan þátt í þróun og uppbyggingu
þjónustunnar.
Starfið gerir kröfur um góða samskiptafærni,
faglegan metnað og reynslu í að tjá sig í ræðu og
riti. Gott vald á ensku er nauðsynlegt og þekking
á Norðurlandamáli kostur. Starfsreynsla með
krabbameinssjúklingum er kostur.
b) Starfsmaður í móttöku í 50% starf. Starfið
er mjög fjölbreytt og felur m.a. í sér að viðhalda
hlýlegu viðmóti í Ráðgjafarþjónustunni, taka á
móti gestum, að undirbúa viðburði og skipulagða
dagskrá, sinna símsvörun og skráningu á viðburði
auk tilfallandi starfa í sal og eldhúsi.
Starfið gerir kröfu um þjónustulund, samstarfs
hæfileika, sveigjanleika og getu til að ganga í
fjölbreytt störf.
Launakjör fara eftir kjarasamningum við viðeigandi
stéttarfélag.
Umsóknir um bæði störfin, ásamt náms- og
starfsferilsskrá og starfsleyfum, skal senda
Sigrúnu Lillie Magnúsdóttur, forstöðukonu Ráðgjafarþjónustunnar, á netfangið sigrunli@krabb.is,
í síðasta lagi 11. febrúar nk. Sigrún veitir einnig
nánari upplýsingar.
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Starf lektors í umhverfisskipulagi
við Auðlinda- og umhverfisdeild
Landbúnaðarháskóla Íslands

ÖRYGGISVERÐIR
SECURITY GUARDS

(PERMANENT AND TEMPORARY POSITIONS)

Laust er til umsóknar 100% starf lektors í umhverfisskipulagi við Auðlinda- og
umhverfisdeild Landbúnaðarháskóla Íslands. Starfið felur í sér skyldur sem
lúta að rannsóknum, kennslu og stjórnun í Auðlinda- og umhverfisdeild.
MeðAL MenntunAr- og hæfniSkrAfA eru:
• Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum
• Meistarapróf í landslagsarkitektúr
• góð grunnþekking og hæfni í landmótunarvinnu og hönnun
• reynsla og færni í notkun helstu hönnunarforrita (Adobe, Sketchup, Cad) er skilyrði
• reynsla af kennslu, geta og vilji til þess að þróa nýjar aðferðir til þekkingarmiðlunar
á fræðasviðinu
• æskilegt er að umsækjandi hafi átt aðild að rannsóknarverkefnum og öflun styrkja
í samvinnu við aðra
frekari upplýsingar veitir Auður Magnúsdóttir deildarforseti Auðlinda- og umhverfisdeildar
í síma 433 5000 eða með tölvupósti (audur@lbhi.is) og á heimsíðu skólans lbhi.is

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður
öryggisvarða lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2018.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking individuals for the
positions of Security Guards.
The closing date for these postions is February 4, 2018.
Application forms and further information can be found on the
Embassy’s home page: https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY: The U.S. Mission provides equal opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people without
regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, political
affiliation, marital status, or sexual orientation

umsóknarfrestur er til 20. febrúar. Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands
b/t Arna Garðarsdóttir, Ásgarði, 311 Hvanneyri eða í tölvupósti arnag@lbhi.is.
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um
vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið, kynningarbréf þar sem m.a. koma fram upplýsingar
um samskiptahæfni umsækjanda, rannsóknaráherslur og hugmyndir um kennsluaðferðir og þróun
þekkingarmiðlunar á sviðinu. Nánari upplýsingar má finna á lbhi.is
Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt
í allt að sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Forstöðumaður
upplýsinga- og
þjónustudeildar
Stjórnsýslusvið Akureyrarbæjar óskar
eftir að ráða í stöðu forstöðumanns
upplýsinga- og þjónustudeildar.
Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika.
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi.
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum samskiptum.

Sérfræðingur hjá Seðlabanka Íslands
Við leitum að aðila í starf sérfræðings í rekstrar- og skrifstofuþjónustu. Um er að ræða 100% starf sem er á sviði
rekstrar- og upplýsingatækni. Starfsaðstaða er í Reykjavík.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón og frágangur launakeyrslu.
• Uppgjör, afstemmingar og skýrslugerð vegna
launavinnslu.
• Umsjón og skýrslugerð vegna viðveruskráningar.
• Leiðbeiningar og upplýsingagjöf til stjórnenda og
annarra starfsmanna um verkferla launavinnslu og
viðveruskráningar.
• Greining og tölfræðileg úrvinnsla gagna.
• Þátttaka í öðrum verkefnum rekstrar- og
skrifstofuþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf er skilyrði, háskólamenntun er kostur.
• Reynsla og þekking af launavinnslu er skilyrði.
• Þekking á viðveruskráningarkerfinu Vinnustund
er kostur.
• Þekking á kjarasamningum Samtaka starfsmanna
fjármálafyrirtækja er kostur.
• Góð greiningarhæfni og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og
þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður Gautason, aðstoðarframkvæmdastjóri rekstrar og upplýsingatækni,
netfang: thordur.gautason@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang: mannaudur@
sedlabanki.is
Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans.
Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Laun greiðast skv. kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

Upplýsinga- og þjónustudeild er ein þriggja deilda innan
stjórnsýslusviðs Akureyrarbæjar. Á deildinni er veitt
margvísleg þjónusta s.s. við bæjarstjóra, kjörna fulltrúa,
bæjarráð, bæjarstjórn og nefndir, starfsmenn og íbúa
Akureyrarbæjar.
Undir deildina heyra alþjóðastofa, skjalasafn, skjalakerfi og
innleiðing rafrænnar stjórnsýslu, heimasíða Akureyrarbæjar, þjónustuanddyri, skrifstofa Akureyrarbæjar í Hrísey, rekstur Ráðhússins og skrifstofubyggingarinnar í Glerárgötu 26,
húsvarsla, rekstur mötuneytis fyrir starfsmen Ráðhúss og
Glerárgötu 26 og samskipti við hverfisnefndir og hverfisráð.
Helstu verkefni eru:
• Er næsti yfirmaður starfsmanna upplýsinga- og
þjónustudeildar og ber ábyrgð á starfsemi deildarinnar,
fjárhag og þeim starfsmönnum sem tilheyra deildinni.
• Sér um gerð dagskrá funda bæjarráðs í samráði við
formann bæjarráðs,situr undirbúningsfundi vegna
þeirra og er ritari ráðsins.
• Sér um gerð dagskrár funda bæjarstjórnar í samráði
við forseta bæjarstjórnar.
• Fjárhagsáætlanagerð, yfirferð og samþykkt reikninga og
ábyrgð á að útgjöld deildarinnar fari ekki yfir fjárheimildir.
• Yfirumsjón með fjölbreyttum verkefnum deildarinnar og
þátttaka í ýmsum verkefnum sem unnið er að á Stjórnsýslusviði.
• Vinnur að innri gæðamálum á sviðinu.
• Innleiðir og þróar nýjungar í þjónustu.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu sveitarfélaga.
• Reynsla og þekking af stjórnun og rekstri er kostur.
• Vilji til nýsköpunar og geta til innleiðingar nýrra
hugmynda og vinnubragða.
• Góð íslenskukunnátta og geta til að tjá sig í ræðu og riti.
• Mjög góð almenn tölvukunnátta.
• Þekking á skjalakerfinu OneSystem kostur.
• Teymishugsun, lipurð og 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 29. janúar 2018
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Starfsmenn við
aðhlynningu –
sumarafleysingar
Við á Sólvangi leitum eftir ábyrgðarfullum, jákvæðum og
duglegum sumarstarfsmönnum til starfa við aðhlynningu.
Lögð er áhersla á metnað í starfi, skipulögð vinnubrögð,
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum. Aldursviðmið er 18 ára.
Starfshlutfall og ráðningartímabil er samkomulagsatriði.
Umsóknarfrestur er til og með 19.02 2018
Sólvangur er rótgróið hjúkrunarheimili í fallegu hverfi
sem mun taka á sig nýja mynd haustið 2018 þegar nýtt
hjúkrunarheimili verður tekið í notkun.Það eru því
spennandi tímar framundan. Viltu vera með?
Nánari upplýsingar veitir
Hildur Björk Sigurðardóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar,
hildur@solvangur.is

Umhverfisstofnun
auglýsir tvö störf

Verkefnastjóri
Markaðsstofu Kópavogs
Markaðsstofa Kópavogs auglýsir eftir verkefnastjóra.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf fyrir einstakling sem hefur brennandi áhuga á
markaðsmálum. Um er að ræða hálft stöðugildi í 6 mánuði með möguleika á framlengingu.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi VR.

Starfssvið:
• Sinnir daglegum verkefnum og öðru því sem fellur undir
verksvið verkefnastjóra.
• Ráðgjöf og þjónusta við aðildarfélög og viðskiptavini
Markaðsstofunnar
• Verkefnastjóri hefur frumkvæði, samræmir og leiðir
saman ólíka hagsmuni og sjónarmið í bænum í því skyni
að efla samkeppnishæfni Kópavogs um íbúa, fyrirtæki
og ferðamenn.
• Verkefnastjóri ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri
Markaðsstofu Kópavogs. Hann hefur yfirumsjón með
þeim verkefnum sem heyra undir Markaðsstofu og ber
ábyrgð gagnvart stjórn Markaðsstofunnar.
• Umsjón og eftirfylgni með heimasíðu- og
samfélagsmiðlum.
• Ber ábyrgð á kynningar- og markaðsmálum
• Stuðlar að samstarfi bæjaryfirvalda, fyrirtækja, samtaka,
íþróttafélaga, menningarstofnana, viðburðahaldara og
einstaklinga í Kópavogi.
Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða starfsreynsla
úr sambærilegu starfi.
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum.
• Reynsla af notkun samfélagsmiðla í starfi.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Leiðtoga- og skipulagshæfileikar.
• Hugmyndaauðgi og lausnamiðuð nálgun við úrlausn
verkefna.
• Hæfileiki til tjáningar í ræðu og riti.
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til
10. febrúar nk.
Umsóknum skal skila rafrænt
á netfangið
markadsstofa@kopavogur.is
Umsókn skal fylgja ítarlegt
kynningarbréf þar sem kemur
fram rökstuðningur á færni
viðkomandi í starfið.
Allar frekari upplýsingar veitir
Anna María Bjarnadóttir í síma
893-1063 milli kl. 17-18.

Markaðsstofa Kópavogs er
sjálfseignarstofnun sem hefur
það hlutverk að efla ímynd og
atvinnuþróun í Kópavogi, starfa
að ferða- og markaðsmálum
og stuðla þannig að því að efla
lífsgæði og glæða mannlíf og
atvinnulíf í bænum. Markaðsstofan er brú á milli atvinnulífs
og stjórnsýslu bæjarins og tengir
saman ólíka hagsmunahópa í
bænum.

Hjá Umhverfisstofnun eru tvö störf
laus til umsóknar.
SÉRHÆFÐUR RITARI
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf
sérhæfðs ritara. Í boði er fjölbreytt starf á líflegum
vinnustað með helstu sérfræðingum landsins í
umhverfismálum.
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2018.

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á SJÁLFBÆRUM
VEIÐUM Á FUGLUM OG SPENDÝRUM?
Veiði- og verndarteymi Umhverfisstofnunar leitar
að starfsmanni með brennandi áhuga á sjálfbærum
veiðum á fuglum og spendýrum. Í boði er krefjandi
starf þar sem lögð er áhersla á teymisvinnu og
samstarf með ýmsum stofnunum.
Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2018.

ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR
Ítarlegri upplýsingar um bæði störfin, helstu verkefni
og hæfniskröfur til starfanna er að finna á starfatorg.is
og www.umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi

Umsóknarfrestur fyrir hvort starf er tilgreindur
hér að ofan. Umsóknir skulu sendar til
Umhverfisstofnunar, á netfangið ust@ust.is.

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Hefur þú kíkt
á Job.is?
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Launafulltrúi
Seðlabanki Íslands
Læknar, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heimilislækningar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Mannauðssérfræðingur
Þjóðskrá Íslands
Lektor í umhverfisskipulagi
Landbúnaðarháskóli Íslands
Framkvæmdastjóri lækninga
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Starfsmaður í innheimtu
Íbúðalánasjóður
Sérfræðingur í landupplýsingum Þjóðskrá Íslands
Móttökuritari
Kærunefnd útlendingamála
Eðlisfræðingur
Geislavarnir ríkisins
Verkefnastjóri
Endurmenntun Háskóla Íslands
Sjúkraliði eða sótthreinsitæknir
Landspítali, skurðstofur
Læknanemar, sumarafleysing
Landspítali, geðsvið
Hjúkrunarfræðingar/Ljósmæður Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Lyfjatæknir
Landspítali, sjúkrahúsapótek
Hjúkrunarfræðingar
Landspítali, göngudeild taugasjúkd.
Lífeindafræðingar
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkraliðar
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Hjúkrunarfræðingar
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Ljósmæður
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Nýdoktor
Háskóli Íslands, Lífvísindasetur
Lektor
Háskóli Íslands, Menntavísindasvið
Lektor
Háskóli Íslands, Tannlæknadeild
Lektor í stjórnunarfr. menntastofn. Háskóli Íslands
Launafulltrúi
ÁTVR
Sérfræðingur
Rannsóknamiðstöð ferðamála
Lektor í stjórnun
Háskólinn á Akureyri
Aðstoðarmaður, sjúkrahúsapótek Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Eftirlitsmaður
Vinnueftirlitið
Sérfræðingar í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Aðalvarðstjóri almennrar deildar Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Sérfræðingur
Ríkisendurskoðun
Löggildur endurskoðandi
Ríkisendurskoðun
Sérhæfður ritari
Umhverfisstofnun
Sérfræðingur
Umhverfisstofnun
Hjúkrunarfr., hjúkr.-/læknanemar Sólvangur, sumarafleysing
Starfsmaður í eldhús
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Aðstoðarm. í umönnun, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, Barnaspítali Hringsins

Reykjavík
Húsavík
Akureyri
Reykjavík
Hvanneyri
Ísafjörður
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Suðurnes
Suðurnes
Suðurnes
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Selfoss
Akranes
Suðurnes
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Vestm.eyjar
Egilsstaðir
Reykjavík

201801/238
201801/237
201801/236
201801/235
201801/234
201801/233
201801/232
201801/231
201801/230
201801/229
201801/228
201801/227
201801/226
201801/225
201801/224
201801/223
201801/222
201801/221
201801/220
201801/219
201801/218
201801/217
201801/216
201801/215
201801/214
201801/213
201801/212
201801/211
201801/210
201801/209
201801/208
201801/207
201801/206
201801/205
201801/204
201801/203
201801/202
201801/201
201801/200
201801/199

Geislafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Lífeindafræðingur, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Námsstaða deildarlæknis
Landspítali, bæklunarskurðdeild
Hjúkrunarfræðingur
Landspítali, heila-, tauga- og bækl.
Embætti prests
Biskupsembættið
Embætti prests
Biskupsembættið

Vestm.eyjar
Vestm.eyjar
Reykjavík
Reykjavík
Patreksfjörður
Snæfellsbær

201801/198
201801/197
201801/196
201801/195
201801/194
201801/193

Við óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu.
Vinnutími er frá 12:00 til 18:30
Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á
bjornsbakari@bjornsbakari.is
Merkt ATVINNA

Laus störf
hjá Kópavogsbæ
Leikskólar

· Matráður við leikskólann Sólhvörf
· Aðstoðarmaður í eldhús í Sólhvörfum
· Deildarstjóri í Austurkór
· Deildarstjóri í Fífusölum
· Deildarstjóri í Læk
· Deildarstjóri í Sólhvörfum
· Leikskólakennari í Efstahjalla
· Leikskólakennari í Kópasteini
· Leikskólakennari í Marbakka
· Leikskólakennari í Sólhvörfum
· Leikskólakennari/leiðbeinandi í Austurkór
· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi í Læk
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi, ofl. í Marbakka
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór
· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Grænatúni
Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinandi í Hörðuvallaskóla
· Skólaritari í Kársnesskóla
· Þroskaþjálfi/sérkennari í Álfhólsskóla
Velferðarsvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk
· Deildarstjóri á áfangaheimili fyrir fatlað fólk
· Starfsmenn óskast við þjónustu við fatlað fólk
Annað

· Eftirlitsverkstjóri Þjónustumiðstöðvar
· Félagsráðgjafi í ráðgjafa- og íbúðardeild
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.

Kópavogsbær
kopavogur.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Lögmenn athugið!

Lögmenn Laugardal óska eftir
samstarfi við duglegan lögmann.
Óskað er eftir einstaklingi sem er
jákvæður, hugmyndaríkur og með
framúrskarandi samskiptahæfni.
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á
johann@llaw.is fyrir 9. febrúar n.k.

Ert þú hjúkrunarfræðingur eða
hjúkrunarnemi og hefur áhuga á
að taka þátt í uppbyggingarstarfi?
Við leitumst eftir að ráða hjúkrunarfræðinga og
hjúkrunarnema til sumarstarfa á hjúkrunarheimilið
Sólvang. Faglegur metnaður, jákvætt viðmót, sjálfstæð
vinnubrögð og íslenskukunnátta eru skilyrði.
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og
efnahagsráðherra og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
hafa gert. Starfshlutfall og ráðningartímabil er samkomulagsatriði. Umsóknarfrestur er til og með 28.02.2018
Sólvangur er rótgróið hjúkrunarheimili í fallegu hverfi sem
mun taka á sig nýja mynd haustið 2018 þegar nýtt hjúkrunarheimili verður tekið í notkun.Það eru því spennandi tímar
framundan. Viltu vera með?
Nánari upplýsingar veitir
Hildur Björk Sigurðardóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar,
hildur@solvangur.is

Markaðssetning
á netinu
Vegna aukins fjölda verkefna
leitar Pipar\TBWA að eldkláru
fólki með sérfræðiþekkingu í
markaðssetningu á netinu.

1.

Sérfræðingur
í Google
markaðssetningu

Starfssvið \ hæfniskröfur:
Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu
og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum.
Mikil þekking á Google umhverfinu (Analytics,
Adwords, Tag Manager, Optimize o.fl.).
Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu og
utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s. Google,
Bing, Yahoo ofl.
Þekking á aðferðafræði A/B prófana ásamt færni í
uppsetningu og framkvæmd.

Hveragerðisbær óskar eftir
félagsráðgjafa til starfa
Félagsráðgjafi óskast til starfa hjá Hveragerðisbæ.
Um er að ræða 80% starf í afleysingu í eitt ár. Samstarf
er á milli sjö sveitarfélaga í Árnessýslu á sviði skóla- og
velferðarþjónustu. Einn forstöðumaður er yfir svæðinu
og er sameiginleg skólaþjónustu- og velferðarnefnd.
Forstöðumaður hefur yfirumsjón með faglegu starfi og
ráðgjöf. Sveitarfélögin bjóða upp á fjölbreytt verkefni á sviði
skóla- og velferðarmála, svigrúm til nýrra verkefna
og vinnubragða.

Færni í gagnagreiningu ásamt getu til að varpa
niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar aðgerðir.

2.

Sérfræðingur í
markaðssetningu
á samfélagsmiðlum

Starfssvið \ hæfniskröfur:
Yfirgripsmikil þekking og skilningur á stafrænum
markaðsboðskiptum og krossmiðlun þeirra.
Færni í að setja fram og kaupa efni á samfélagsmiðlum
fyrir breiðan hóp viðskiptavina ásamt því að lesa úr
upplýsingum þar að lútandi og miðla þeim.
Mikil þekking á Facebook umhverfinu (Business Facebook, Facebook pixel, Facebook insight o.fl.).

Helstu verkefni starfsins eru:
• Félagsleg ráðgjöf og fjárhagsaðstoð
• Barnavernd,
• Önnur verkefni sem falla undir lög um félagsþjónustu
sveitarfélaga.

Eftirfylgni og greining gagna, hæfni til að koma auga á
hindranir og leiðir til að gera enn betur.

Hæfniskröfur:
• Félagsráðgjafamenntun.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti.

Brennandi áhugi á samfélagsmiðlum og virkni þeirra.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu
berist til Maríu Kristjánsdóttur, forstöðumanns Skóla- og
velferðarþjónustu Árnesþings á netfangið
maria@hveragerdi.is fyrir 15.febrúar 2018.

Stefnumótun, ráðgjöf og áætlanagerð í markaðssetningu á samfélagsmiðlum.

Menntun og reynsla:
Menntunar- og hæfniskröfur fyrir bæði störfin eru einfaldar. Við sækjumst eftir fólki með starfsreynslu í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt ríkum
vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka sér nýjungar á sviði netmarkaðssetningar. Í því felst
jafnframt að enskukunnátta þarf að vera mjög góð. Æskilegt er að geta sýnt fram á árangur af
fyrri störfum.
Umsóknir ásamt ferilskrá berist á netfangið umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 4. febrúar 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samband íslenskra
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Pipar\TBWA er með jafnlaunavottun VR
og er meðal fyrirmyndarfyrirtækja VR 2017
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SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI ÓSKAST
COMMERCIAL PROPERTY FOR LEASE/PURCHASE
The Delegation of the European Union to Iceland is
searching for office space to be leased or purchased.
More information on our web site: www.esb.is

Nordens Hus søger projektleder til at varetage
sekretariaterne for Nordisk Råds to litteraturpriser og Nordisk Ministerråds projekter på
børne- og ungdomslitteraturområdet.

Ertu í ljósi?
Starfar þú við viðburðalýsingu
og hefur gert það í nokkur ár?

Nordens Hus er sekretariat for Nordisk Råds litteraturpris og
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Nordens Hus har
også en central rolle i Nordisk Ministerråds arbejde med børneog ungdomslitteratur med adskillige projekter i hele Norden.
Din arbejdsplads er i Nordens Hus i Reykjavik, men du arbejder i
tæt dialog med Nordisk Ministerråds kultur- og kommunikationsafdelinger i København. Alt efter kvalifikationer, vil stillingen
muligvis kunne suppleres med andre opgaver i Nordens Hus,
da arbejdet som leder af sekretariaterne ikke er normeret til en
fuldtidsstilling.
Vi søger dig som:
• Har relevant uddannelse/arbejdserfaring
• Har et godt kendskab til og stor interesse for nordisk litteratur.
• Er god relations- og netværksskaber.
• Du skal være god til at repræsentere og formidle Nordisk Råds
litteraturpriser og Nordisk Ministerråds arbejde med børne- og
ungdomslitteratur.
• Har erfaring med administrativt arbejde, gerne et internationalt
eller politisk arbejde, og med at styre store projekter efter målog resultatkontrakter.
• Gode kommunikative evner – flydende mundtligt og skriftligt på
mindst et skandinavisk sprog og engelsk.
Om dig:
Vi forventer, at du har en struktureret og målrettet arbejdsform.
Du er selvstændig, har overblik og er selvkørende. Du er et initiativrigt og skabende menneske. Du er en god kollega, har gode
samarbejdsevner, et godt overblik og lader dig ikke så let stresse
i en travl hverdag.
Arbejdet kræver en del rejseaktivitet som du skal have lyst til og
kunne klare.
Nordens Hus er en af Nordisk Ministerråds institutioner og følger
ansættelsesreglerne for disse. Stillingen er tidsbegrænset til fire
år med mulighed for max. fire års forlængelse.

Kynningarfundur um raunfærnimat í
viðburðalýsingu verður á Stórhöfða 27
miðvikudaginn 31. jan. 2018 kl. 17:00.
“

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr
skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu
á deiliskipulagi:
Lækjarhlíð 1A, Íþróttamiðstöðin Lágafelli
Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Lækjarhlíð 1A,
Íþróttamiðstöðin
Lágafelli.
Breytingin
felst
í eftirfarandi:
• Breytingin felur í sér að lóðin og byggingarreitur
hennar eru stækkuð til vesturs vegna
fyrirhugaðrar viðbyggingar, S-3V, við
íþróttamiðstöðina á svæðinu. Lóðin stækkar um
559 fm. Fyrirhugað byggingarmagn viðbyggingar
S-3V verður að hámarki 1000 fm. í kjallara og
jarðhæð. Ekki er um að ræða aðrar breytingar
á lóðinni.
Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar
Þverholti 2, frá 20. janúar 2018 til og með 3. mars 2018, svo að
þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana
athugasemd. Tillagan eru einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar
á slóðinni :
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ,
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 3. mars 2018.

Markmiðið með raunfærnimati
er að meta færni og gefa út
staðfestingu á henni.

20. janúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá
Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins
www.rafnam.is - Raunfærnimat
eða í síma 580 5256

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.
Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Sunnusmári 1-17.
Breytt deiliskipulag.
Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Sunnusmári 1-17. Breytt deiliskipulag.

Ansøgningsskema udfyldes på www.norden.org

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu að
breyttu deiliskipulagi fyrir lóðirnar að Sunnusmára 1-17.

Ansøgningen skal vedlægges et CV og en motiveret ansøgning,
der begrunder interessen for at søge og redegør for de personlige
kvalifikationer i forhold til jobbet. Ansøgningen skal være på et
skandinavisk sprog (dansk, svensk eller norsk).

Skipulagssvæðið sem er um 0.7 ha að stærð afmarkast af lóðarmörkum Sunnusmára 2-8 til norðurs, Sifursmára 12 til
austurs, Hlíðasmára 17 og 19 til suðurs og Sunnusmára 19 til 27 til vesturs.

Ansøgningsfrist mandag den 12. februar kl. 24:00 dansk tid.
Se mere om Nordens Hus i Reykjavik på www.nordichouse.is og
læs om Nordisk Ministerråd og litteraturpriserne på www.norden.
org
Yderligere information fås ved henvendelse til direktør Mikkel
Harder Munck-Hansen, tlf. +354 551 70 30.

Blikksmíði ehf
Óskar eftir vönum
aðstoðarmönnum við blikksmíði
Upplýsingar í síma 893 46 460 eða
blikksmidi@simnet.is

Í breytingunni felst að reitir A08 og 09 eru sameinaðir og tilfærsla á byggingarreit ofanjarðar til að stækka garðsvæði
(inngarð) innan reitsins. Í tillögunni felst jafnframt að fjölga íbúðum úr 133 í 165 og breyta fyrirkomulagi bílastæða.
Innkeyrsla að lóðinni er færð frá Hæðarsmára í Sunnusmára sem fækkar innkeyrslum inn í reitinn. Einnig felst í
tillögunni að hækka eina bygginu um 2 hæðir þannig að hún verði 9 hæðir í stað 7 hæða, auka byggingarmagn um
1.000 m2, (fer úr 15.428 m2 í 16.428 m2 án kjallara) og fjölga bílastæðum í kjallara. Bílastæðakrafan 1,0 til 1,2 stæði á
íbúð er óbreytt miðað við gildandi deiliskipulag. Í tillögunni kemur fram staðsetning djúpgáma.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:500 ásamt greinargerð, skýringarmyndum dags. 13. desember 2017. Nánar
vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og
byggingardeildar 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 19. mars 2018.
Skipulagsstjóri Kópavogs

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
HREINSUN GRÓÐURBEÐA

Húsfélögin Álftamýri 2, 4 og 6 í Reykjavík, óska hér með eftir tilboðum í endurnýjun þakklæðningar húsa sinna með tilheyrandi.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í hreinsun
gróðurbeða meðfram stofnleiðum í Hafnarfirði.

Helstu magntölur eru:
Endurnýjun þakjárns:

Beðin eru samtals um 11.753 m2.
Um er að ræða beð að mismunandi lögun og
mismiklum gróðri. Tilboð verða opnuð hjá umhverfisog skipulagsþjónustu þann 2. febrúar 2018 kl 10:30
Útboðsgögn eru til sölu hjá umhverfis- og
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2.
Verð kr. 2.000,-

738 m²

Útboðsgögn má panta hjá Hannarr ehf. á netfanginu
mor.sg@simnet.is og verða þau þá send viðkomandi á
það netfang sem hann gefur upp. Tilboðin verða opnuð á
sama stað þriðjudaginn 6. febrúar 2018, kl. 11:00.
Verklok 1. september 2018

Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími: 533-3900
www.hannarr.com
hannarr@hannarr.com

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Umhverfissvið Mosfellsbæjar auglýsir eftir þátttakendum í
forvali fyrir alútboð vegna:

byggingar á fjölnota íþróttahúsi við
Varmá í Mosfellsbæ
Stærð hússins verður um 3.850 m² (74 x 52 m) auk anddyrisbyggingar. Í húsinu verður knattspyrnuvöllur lagður gervigrasi og
hlaupabraut við hlið vallarins ásamt gangbraut umhverfis völlinn.
Gert er ráð fyrir að húsið verði byggt úr tvöföldum PVC dúk á
stálgrind en undirstöður verði steinsteyptar og einnig verði hluti
útveggja steinsteyptir. Skila skal fullbúnu húsi að utan og innan,
með fullfrágenginni lóð. Almennt gildir að fastabúnaður er innifalinn
en lausabúnaður ekki.

Innkaupadeild

Heiti verkefnisins er: Fjölnota íþróttahús við Varmá.
Helstu verkþættir eru:
• Jarðvinna Uppsteypa húss
• Reising stálgrindar og klæðning
• Frágangur innanhúss þ.m.t lagnakerfa
• Frágangur á gervigrasi, hlaupa- og göngubrauta
• Frágangur lóðar

Útboð nr. 20268

Fljótsdalsstöð
Umhirða vega og svæða
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í umhirðu vega og svæða
Fljótsdalsstöðvar í samræmi við útboðsgögn nr. 20268.
Verkið felst í að sinna hefðbundinni viðhaldsvinnu á rekstrarsvæði Fljótsdalsstöðvar, opna vegi og slóða að vori, lagfæra
úrrennsli og hreinsa snjó frá mannvirkjum. Yfirfara og laga
upplýsinga- og umferðarmerki, snjóstikur, vegræsi, vegrið,
hellulögn og hleðsluveggi. Gera við slitlög, hreinsa og lagfæra grjótvarnargirðingu utan í Kárahnjúk, gerð bakkavarna
ásamt því að sinna öðrum tilfallandi verkefnum.
Helstu magntölur eru:
Tímavinna verkamanna
Tímavinna vinnuvéla
Tímavinna vörubifreiða
Vélaflutningar

Forvalsgögn verða send í tölvupósti þeim sem óska eftir að taka
þátt í forvali frá og með þriðjudeginum 30. janúar 2018. Óskir um
forvalsgögn skal senda á netfangið gk@verkis.is, með upplýsingum um nafn fyrirtækis, nafn tengiliðar ásamt tölvupóstfangi og
símanúmeri.
Skila skal útfylltum forvalsgögnum í lokuðu umslagi merktu á eftirfarandi hátt til afgreiðslu bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2,
2. hæð, eigi síðar en þriðjudaginn 13. febrúar 2018, klukkan 16:00.
Umhverfissvið Mosfellsbæjar
Þverholti 2, 2.hæð
270 Mosfellsbær
Fjölnota íþróttahús, Forval
Einungis gögn sem hafa borist Mosfellsbæ þriðjudaginn 10. febrúar
2018, fyrir lok skrifstofutíma (kl 16:00) eða eru svo sannanlega
póstlögð fyrir þann tíma eru tekin gild.

400 klst
2450 klst
1350 klst
5000 km

Vinnusvæðið er að mestu í um 600 til 800 metra hæð yfir
sjávarmáli.
Gert er ráð fyrir að verk geti hafist í byrjun maí 2018.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,
http://utbod.lv.is
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103
Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 20. febrúar 2018
þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2.600 fermetrar.
Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.
Miða skal við að húsnæðið geti verið allt að þrjár hæðir.

Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 21. febrúar en
svarfrestur er til og með 26. febrúar 2018.

EES útboð nr. 14085

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

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til
25 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er
krafa um góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, gott
aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og
næg bílastæði. Tryggingastofnun er þjónustustofnun fyrir
almenning og því skiptir staðsetning stofnunar, þ.e. nálægð
við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli
við staðarval.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20703 skulu sendar á netfangið
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.

• Skóli, menningarhús, bókasafn og sundlaug
áfangi 4. og 5. Uppsteypa og utanhússfrágangur,

• Rammasamningur um drykkjar-, mat- og
þurrvöru, EES útboð nr. 14142.

20703 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu
húsnæði á höfuð¬borgarsvæðinu fyrir Tryggingastofnun
ríkisins. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu
og bílastæðum.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

útboð nr. 14145.

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS LEIGUHÚSNÆÐI

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is þriðjudaginn, 30. janúar 2018.

ÚTBOÐ
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2018,
hverfi 1, 2 og 3, útboð nr. 14139.
• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar 2018,
hverfi 4 og 5, útboð nr. 14140.
• Tennisvellir Víkings - Tennis-gervigras,

ÓSKAST TIL LEIGU

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105
Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 1. mars 2018.
Merkja skal tilboðin; nr. 20703 – Tryggingastofnun ríkisins
- Leiguhúsnæði.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum
um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr.
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda
eftirfarandi upplýsingar:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð og aldur húsnæðis
og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að
hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að
húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað
er undir leigusamning.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund

Styrkir 2018
Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008.
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta
veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka
verðmæti veiði úr þeim. Umsóknarfrestur um lán og styrki
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 2018, er til
og með 28. febrúar 2018.
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja aftur um
vegna sama verkefnis, skulu skila inn framvinduskýrslu með
nýrri umsókn.

Hefur þú kíkt
á Job.is?

Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði
má nálgast á http://www.fiskistofa.is undir lax- og silungsveiði. Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins. Einnig
er hægt að hafa samband við Höllu Björk Garðarsdóttur,
starfsmann Fiskistofu, í síma 569 7900. Umsóknum um styrki
eða lán úr sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktarsjóðs
á eftirfarandi heimilisfang:
Fiskræktarsjóður
B.t. Páls Árna
Borgum v/Norðurslóð
600 Akureyri

Til sölu:
Fullbúið síma- og tölvuverkstæði í fullum rekstri
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Tilvalið fyrir einyrkja og aðra sem vilja færa út kvíarnar.
Verð 2,5 M kr.

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Eskihlið 4 - falleg 3ja-4ra.

Áhugasamir hafa samband
á netfangið tolvuverkstaedi@gmail.com
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Til sölu Stafnes KE 130
Stafnes KE 130, sk.skr.nr. 0964, er til sölu.
Skipið er við viðlegu í Njarðvíkurhöfn og selst í því
ástandi sem það er í og áhugasömum kaupendum er
bent á að kynna sér vel.
Óskað er tilboða í skipið.
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum.

Jafnréttissjóður Íslands auglýsir eftir
umsóknum um styrki
Í velferðarráðuneytinu er starfræktur Jafnréttissjóður
Íslands sem stofnaður var á grundvelli þingsályktunar
nr. 13/144 sem samþykkt var í tilefni 100 ára kosningaréttarafmælis íslenskra kvenna. Megintilgangur Jafnréttissjóðs Íslands er að fjármagna eða styrkja verkefni
og rannsóknir sem efla eiga jafnrétti kynjanna í íslensku
samfélagi og á alþjóðavísu.
Jafnréttissjóður Íslands nýtur framlaga af fjárlögum
í fimm ár, 100 milljónir króna á ári, frá ársbyrjun 2016
til ársloka 2020. Stjórn sjóðsins ákveður fjölda styrkja
og gerir tillögu til félags- og jafnréttismálaráðherra um
veitingu þeirra hverju sinni. Úthlutað er úr sjóðnum við
formlega athöfn 19. júní ár hvert.
Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr
sjóðnum árið 2018. Gerðar eru skýrar faglegar kröfur til
umsækjenda. Niðurstöður verkefna og rannsókna verða
gerðar aðgengilegar á vefsvæði Stjórnarráðs Íslands í
þeim tilgangi að þær nýtist sem best til framfara á sviði
jafnréttismála.
Við úthlutun úr sjóðnum leggur stjórn hans áherslu
á að veita fé til verkefna sem:
a. eru til þess fallin að vinna gegn launamun kynjanna
og efla almennt jafnrétti þeirra á vinnumarkaði og í
atvinnulífinu,
b. varpa ljósi á samfélagslegan, umhverfislegan og
efnahagslegan ávinning af auknu jafnrétti og styrkja
jafnrétti á alþjóðavísu, t.d. með kynningu á íslenskum lausnum og áherslu á bætta stöðu kvenna
í þróunarlöndum og á norðurslóðum,
c. ætlað er að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og
heimilisofbeldi,
d. falla undir þróunarverkefni í skólakerfinu sem ætlað
er að stuðla að sterkri og jákvæðri sjálfsmynd pilta
og stúlkna, svo sem með aukinni fræðslu í kynjafræðum,
e. eru til þess fallin að hvetja ungt fólk af báðum kynjum til aukinnar samfélagsþátttöku og stjórnmálastarfs og stuðla að aukinni kosningaþátttöku þess,
f. eru til þess fallin að varpa ljósi á stöðu kynjanna
jafnt í samtíð sem fortíð.
Við ákvörðun um styrkhæfi umsókna leggur stjórnin
m.a. mat á gæði verkefnis eða rannsóknar, þ.m.t. markmið og skipulag verkefnis, hagnýtingargildi og mikilvægi með tilliti til reglna og markmiða sjóðsins um að
auka jafnrétti kynjanna.
Umsóknarfrestur rennur út fimmtudaginn 22. mars
2018 kl. 16.00.
Vakin er athygli á því að einungis er unnt að sækja um
rafrænt á eyðublaðavef ráðuneytanna á minarsidur.stjr.is.
Nánari upplýsingar má finna á vefsvæði ráðuneytisins.
Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 965/2016,
um úthlutun styrkja úr Jafnréttissjóði Íslands.
Velferðarráðuneytinu, 26. janúar 2018.

Nánari upplýsingar veitir Halldór í síma 897-6300.

Í mikið endurnýjuðu húsi, falleg um 100 fm 3ja herberja
endaíbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin
skiptist í tvö herbergi og rúmgóða stofu. Íbúðin hefur verið
töluvert mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, gólfefni, baðherbergi o.fl. Gott ástand á húsinu og frábær staðsetning.
Suðursvalir út frá stofu. Verð 46,0 millj. Eignin verður
sýnd í opnu húsi á morgun sunnudag frá kl. 14:00 - 14:30.
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Suðurhvammur 7 HFJ- 4ra herb.
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Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030 og Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024
Kópavogsgöng
Stofnbraut milli Reykjanesbrautar
og Kringlumýrarbrautar
Horfið frá fyrirhuguðum göngum
Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti
þann 28. júní 2017 að kynna drög að breytingu á
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi
tillögu um að fella Kópavogsgöng út. Skipulagsráð
Kópavogs samþykkti þann 19. júní 2017 að kynna
drög að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs
2012-2024, varðandi tillögu að fella Kópavogsgöng út.

S

HÚ

Falleg og sérlega rúmgóð um 105 fm 4ra herbergja íbúð.
Nýleg eldhúsinnrétting og viðarparket á gólfum. Björt stofa
og fallegt útsýni. Góð eign sem vert er að skoða.
Ath! Eignin verður sýnd á opnu húsi mánudaginn
29. janúar kl 16:30-17:10.
Upplýsingar veitir Hafdís í s: 6998217/ hafdis@heimili.is

Kambasel 16 - Raðhús - OPIÐ HÚS
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Drög að breytingartillögum ofangreindra skipulagsáætlana ásamt umhverfisskýrslum sbr. lög nr.
105/2006, voru í framhaldinu send til skilgreindra
hagsmunaaðila.
Í tillögum felst að horfið er frá byggingu Kópavogsganga. Í Reykjavík er gert ráð fyrir þeim í Fossvogsdal. Göngin, gangamunni og mislæg gatnamót við
Kringlumýrarbraut eru felld út úr skipulagi. Jafnframt
er gert ráð fyrir að miðsvæði í Suður-Mjódd stækki
til austurs þar sem áður var helgunarsvæði fyrir
umrædd gatnamannvirki. Í Kópavogi er gert ráð fyrir
að göngin, gangamunni og mislæg gatnamót við
Reykjanesbraut verði felld út úr aðalskipulagi.
Samhliða er tillaga um að breyta landnotkun við
Dalveg 30, þar sem áður var gangamunni og opið
svæði, og það svæði verði verslunar- og þjónustusvæði.
Forsendur breytinga eru þær að samkvæmt umferðargreiningu og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins
er ekki þörf á Kópavogsgöngum í umferðarkerfi
höfuðborgarinnar. Í umhverfisskýrslum skipulagsbreytinganna er gerð grein fyrir áhrifum þess að
hverfa frá byggingu Kópavogsganga. Drög að
breytingartillögum, ásamt umhverfisskýrslum, hafa
verið aðgengileg á adalskipulag.is og kopavogur.is
undanfarnar vikur.

Fallegt og vel skipulagt 188,9 fm raðhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, björt
og rúmgóð stofa, sér sjónvarpsrými, rúmgott eldhús, gott
þvottahús og auka milliloft, stórar svalir og fallegur garður.
Falleg og vel skipulögð eign á góðum stað þar sem stutt
er í grunn- og leikskóla sem og aðra þjónustu. Opið hús
á morgun, sunnudag, kl. 15:00 - 15:30. Nánari uppl. veitir
Brynjólfur, s: 896-2953.

Austurbrún 4 -2ja herb - útsýni

Verkefnastjóri verður til svars um tillögurnar sem hér segir:
- Þriðjudaginn 30. janúar kl. 15:00-16:00 í
þjónustuveri að Digranesvegi 1 í Kópavogi
- Fimmtudaginn 1. febrúar kl. 15:00-16:00
í þjónustuveri að Borgartúni 12-14 í Reykjavík
Áformað er að samþykkja að tillögurnar fari í
lögformlega kynningu með 6 vikna athugasemdafresti á næstunni. Þeir sem óska frekari upplýsinga
um málið geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og skipulags- og byggingardeildar Kópavogs. Ábendingum og athugasemdum
við drögin má koma á framfæri á netfangið
skipulag@reykjavik.is og skipulag@kopavogur.is.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
og Skipulags- og byggingardeild Kópavogs

Góð 2ja herbergja íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með miklu útsýni til austurs, suðurs og vesturs. Góðar suður
svalir, lyfta húsvörður og góð sameign. Parket og flísar
á gólfum, tengi fyrir þvottavél á baðherb. Óskað er eftir
kauptilboði. Laus til afhendingar. Pantið sýningu hjá Jóni
777-121

Grensáveg 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Einar P. Pálsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

hdl. Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

Sólveig Regína Biard

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Styrmir Þór Sævarsson

Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Laufásvegur 79 – 101 Reykjavík
Glæsilegt 12 herbergja
einbýlishús á þremur hæðum
á frábærum stað með fallegu
útsýni.

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Gylfi Jens Gylfason

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779
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OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28.
JANÚAR KL. 13:30 - 14:00
Björt og falleg 104,9 fm. 4ra
herbergja íbúð á fyrstu hæð.
Rúmgóð stofa með útgengi
á suðursvalir. Baðherbergi
nýuppgert. Stutt í íþróttasvæði,
leik- og grunnskóla.
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29.
JANÚAR KL. 17:00 – 17:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja
íbúð á 1. hæð með sérinngangi,
stórum og fallegum palli og
bílskúr. Eignin er skráð 114.1
fm. þar af er geymsla 4,9 fm. og
bílskúr 17,7 fm.
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OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30.
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
2ja herbergja 58,4 fm. íbúð á
jarðhæð. Stofa með útgengi á
suðurverönd. Eignin er laus til
afhendingar við kaupsamning.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN
31. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00

Verð: 44,9 millj.

Réttarholtsvegur 37 – 108 Reykjavík
S
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OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28.
JANÚAR KL. 15:00 – 15:30
Virkilega fallegt og mikið
endurnýjað 109,9 fm. 5 herb.
raðhús. Verönd með heitum
potti og gróinn garður með
niðurgröfnu trampólíni. Vel
staðsett eign sem vert er að
skoða.
Verð: 53,9 millj.

Kleppsvegur 120 – 104 Reykjavík
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 29.
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja
82 fm. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi.
Einstaklega fallegt útsýni er úr
flestum rýmum. Suðursvalir.
Gott aðgengi er að húsinu og
næg bílastæði.

Verð: 43,9 millj.

Hraunbær 162 – 110 Reykjavík

Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Útgengt af svölum á hellulagða
verönd. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð.

Verð: 39,5 millj.

Rósarimi 2 – 112 Reykjavík

Garðar B. Sigurjónsson

Björt og vel skipulögð 3-4ra
herbergja 82,7 fm. íbúð á 1.
hæð (gengið beint inn) með
bílastæði í bílakjallara.

Eign með mikla möguleika.
Verð: 190 millj.

Ú
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BA í lögfræði.
Hefur lokið prófi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík

Eignin er 372,2 fm. ásamt
koníaksstofu á þaki hússins
sem er ekki inni í fermetratölunni. Frístandandi bílskúr.

Flúðasel 91 – 109 Reykjavík

Erla Árnadóttir

Verð: 34,9 millj.

Hlíðarvegur 54 – 200 Kópavogur
ÚS
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Verð: 26,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 30.
JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
Falleg og mikið endurnýjuð
3ja herbergja 99,1 fm. neðri
sérhæð í tvíbýli. Sérinngangur
er bakatil. Sólpallur í suður
með heitum potti. Fallegt útsýni.
Stór sameiginlegur garður.
Verð: 42,9 millj.

Háagerði 71 – 108 Reykjavík
ÚS
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OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN
31. JANÚAR KL. 17:30 – 18:00
Björt og falleg 4ra herbergja
risíbúð. Eignin er skráð 56,7 fm.
en gólfflötur er stærri.
Ákaflega vel staðsett íbúð í
grónu, rólegu hverfi. Stutt í
skóla og þjónustu.
Verð: 32,9 millj.

Breiðalda 2 – 850 Hella
Fallegt og vel skipulagt
einbýlishús á einni hæð með
bílskúr.
Eignin er skráð 166,5 fm. þar af
er bílskúr 44 fm.
Skjólgóður gróinn garður.
Verönd á pöllum er umhverfis
húsið með skjólvegg.
Verð: 34,9 millj.

Sveinn
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn
Thorarensen
HLÍÐASMÁRA 2 // KÓPAVOGUR // SÍMI 512 4900
LANDMARK@LANDMARK.IS // WWW.LANDMARK.IS

BÓ

KI

GERPLUSTRÆTI 2-4,
270 MOSFELLSBÆ
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• 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.

Ð

Sölustjóri
Sími 770 0309

ELDAR

Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

NÝTT Á SKRÁ Í MOSFELLSBÆ

Sannkallað fjölskylduhús á frábærum útsýnisstað með möguleika á AUKAÍBÚÐ
Vel skipulagt og vandað sex herbergja raðhús með aukinni lofthæð og bílskúr á frábærum útsýnisstað við Laxatungu í Mosfellsbæ.
Stórar suðvestursvalir með einstöku útsýni. Eign með mikla möguleika en með auðveldum hætti má gera AUKAÍBÚÐ MEÐ
SÉRINNGANGI á neðri hæð hússins. Húsið skilast fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan eða fullbúið jafnt innan sem utan.
Samkvæmt núgildandi teikningum er gert ráð fyrir fjórum til fimm svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, stofu og borðstofu en
þaðan er útgengt á stórar 12 fm útsýnissvalir, suðvestursvalir. Rúmgóð aðkoma og sérstaklega stórt bílaplan framan við húsið en
einnig er gert ráð fyrir stórum timburpalli í bakgarði.

SELT

Teikningar og allar frekari upplýsingar veita:
Þórey Ólafsdóttir, lögg. fasteignasali í síma 663 2300 / thorey@landmark.is
Þórarinn Thorarensen, sölustjóri í síma 770 0309 / th@landmark.is

Verð frá 55.900.000 kr.

Senter

Opið hús að Sæviðarsundi 6 mánudaginn 29. jan. kl. 16.00-16.30

Verð 77.900.000 kr.

Bjart og opið 184 fm raðhús á einni hæð í grónu hverfi

Opið hús að Almannakór 5 mánudaginn 29. jan. kl. 17.00-17.30

Glæsilegt tveggja hæða 301 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.

Verð 109.00.000 kr.

Opið hús að Neðstabergi 7 mánudaginn 29. jan. kl. 16.00-16.30

Verð 75.900.000 kr.

Fallegt og vel skipulagt 5 herbergja einbýlishús með bílskúr

Opið hús að Þingvaði 35 mánudaginn 29. jan. kl. 17.00-17.30

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Glæsilegt 235, 8 fm tveggja hæða einbýlishús
með innbyggðum bílskúr

Verð 110.000.000 kr.

Senter

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

36 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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KJARNA - ÞVERHOLTI 2
• 270 MOSFELLSBÆ
• SÍMI: 586 8080
• FAX: 586 8081

WWW.FASTMOS.IS

Brynjólfur
Snorrason

Brekkugata 17 og 19 - 210 Garðabær

Sala fasteigna frá

lögg. fasteignasali

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

Háaleitisbraut 109 - 108 Reykjavík

Laugateigur 6 - Glæsileg 3ja.
OP

IÐ

HÚ

S

Mjög falleg 212,8 m2 Parhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr – með
fallegu útsýni – tilbúið til innréttinga við Brekkugötu 17 og 19 í
Garðabæ. Gott skipulag. 5 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Eignin
er staðsett í nýju hverfi í Urriðarholti í Garðabæ. Húsið stendur
á frábærum stað með fallegu útsýni og sést vel yfir Garðabæ og
Reykjavík. V. 75,9 m.

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð Í Laugardalnum. Íbúðin er um 76 fm og er með sérinngangi. Íbúðin sjálf
hefur verið mikið endurnýjuð, m.a. nýtt baðherbergi, gólfefni,
eldhús o.fl. Húsið er nýlega steinað, frárennsli endurnýjað, nýleg
rafmagnstafla o.fl. Góð íbúð og frábær staðsetning.
Nánari upplýsingar veitir Brynjólfur, 896-2953.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali
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OPIÐ
HÚS
Mjög falleg og vel skipulögð 110,8 fm 4ra herbergja íbúð á
1. hæð í eftirsóttu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut. Húsið er
teiknað af Sigvalda Thordarson. Íbúðin skiptist m.a. í stóra
stofu og þrjú herbergi. Þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning
miðsvæðis. Verð 44,9 m.
Sala fasteigna frá
Opið hús sunnud. 28. jan. milli kl. 15:00 og 15:30.
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sölusýning sunnudaginn 28. janúar
milli 14.00 og 15.00.

TRYGGVAGATA 13

Sölusýning
Einstakar íbúðir í hjarta borgarinnar
Við kynnum fallega hannaðar íbúðir
á besta stað í bænum.

Aðalgluggar ná frá gólfi upp í loft og
er útsýnið einstakt.

Alls eru 38 íbúðir í húsinu, allt frá
55 fm2 stúdíóíbúðum upp í rúmlega
160 fm2 gæðaíbúðir — og engar tvær
íbúðir eru eins.

Frágangur er afar vandaður og allt efni
valið af kostgæfni. Hugað er að öllum
nýjustu tæknilausnum og þægindum.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar.

Fjárfesting fasteignasala
fjarfesting@fjarfesting.is
562 4250

Glæsilegar útsýnisíbúðir í Urriðaholti
Á besta stað með útsýni
yfir Urriðavatn og til sjávar og fjalla

501

Penthouse m/þaksvölum

170,3 fm

Örstutt í leikskóla og skóla

203,2 fm 112,0 millj.

73,5 millj.

301

203
105,1 fm
44,9 millj.

Seld

Seld

Seld
Seld

302
108,5 fm

202

53,5 millj.

107,6 fm

Holtsvegur 47

52,0 millj.

210 Garðabær

Nánari upplýsingar veita :

OPIÐ HÚS
Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Víðimelur 66
107 Reykjavík

Fallegt og virðulegt 304 fm einbýlishús
á góðum stað við Víðimel 66

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Smiðshöfði
110 Reykjavík

Fallegt 2042 fermetra atvinnuhúsnæði með
aðkomu bæði frá Stórhöfða og Smiðshöfða
Húsið er skráð samkv. þjóðskrá Íslands
með 5 fastanúmerum
Steinsteypt iðnaðarhús á tveimur hæðum
auk millilofta
Húsið er allt í leigu og selst með
leigusamningi

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

sunnudaginn 28.jan. kl. 15:00-16:00

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
asgrimur@miklaborg.is

Tilboð óskast
Húsið er á þremur hæðum og einfalt er
að gera aukaíbúð á neðstu hæðinni.
Miðhæðin þar sem hátt er til lofts
samanstendur af þremur stórum stofum,
eldhúsi og gestasalerni.
Efsta hæðin er með þremur rúmgóðum
herbergjum og baðherbergi.

Grenimelur 44
107 Reykjavík

184,6 fm efri sérhæð með bílskúr
Bílskúr er 25,6 fm af heildarstærð

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Verð :

88,9 millj.

Tvennar svalir
Stórar bjartar stofur
Endurnýjað bað og snyrting
Húsið byggt árið 1967
Vinsæl staðsetning í vesturbænum, stutt í
alla þjónustu, skóla og verslun

Vesturvör
200 Kópavogur

Gott 1011 fermetra iðnaðarhúsnæði á
eftirsóttum stað yst á Kársnesinu

Frábært útsýni 3 stórar innkeyrsluhurðir
og mikil lofthæð í húsnæðinu
Fallegt bjart skrifstofuhúsnæði á 2. hæð
Svalir með frábæru útsýni til norð-vestur

Nánari upplýsingar veitir:

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Eignin getur verið til afhendingar
við kaupsamning

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

29. jan 16:00 – 16:30

Vitastígur 2

Þorrasalir 15

220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 150 fm

27. jan 14:30 – 15:00

EINBÝLI

201 KÓPAVOGUR
HERB:

5

Mjög vel staðsett og mikið endurnýjað
einbýlishús með fallegum garði að Vitastíg í
Hafnarfirði. Bjart og vel skipulagt hús. Fallegur
garður með verönd.
Heyrumst

71.900.000

Hannes 699 5008

STÆRÐ: 93,3 fm

FJÖLBÝLI

Heyrumst

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Austurkór 161

Skipasund 70

203 KÓPAVOGUR

104 REYKJAVÍK

PARHÚS

HERB:

5

Mjög fallegt parhús á einni hæð með aukinni
lofthæð. Mjög vel staðsett og stutt í mikla og
fallega náttúru. Afhending haust 2018.
Heyrumst

Hannes 699 5008

64.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

3

43.900.000

Hrafn 775 4988

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 173,2 fm

HERB:

Nýleg 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stæði
í bílageymslu. Aflokuð viðarverönd. Eignin
stendur við 18 holu golfvöll GKG. Laus við
kaupsamning.

STÆRÐ: 293,8 fm

EINBÝLI

HERB:

9

Fallegt einbýlishús á þremur hæðum sem býður
upp á mikla möguleika. Húsið er á góðum stað í
Laugardalnum og stutt er í alla helstu þjónustu.
Heyrumst

Sveinn 859 5559

97.900.000

Hdl, Löggiltur fasteignasali

28. janúar 16:30 – 17:00

Holtsvegur 9-13
210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 77,7-149,1 fm FJÖLBÝLI

HERB: 2-5

Sérlega vel búnar íbúðir í fallegu
umhverfi í Urriðaholtinu. Íbúðirnar
afhendast með helluborði, háf,
blástursofni, innbyggðum ísskáp og
uppþvottavél. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með gólfefnum á öllum rýmum.
Húsið er klætt að utan með vönduðum ál
og tréklæðningum sem tryggir lágmarks
viðhald hússins.
Mjög vandaðar innréttingar frá GKS sem
framleiddar eru í Þýskalandi.
Í húsinu eru tveggja, þriggja, fjögurra og
fimm herbergja íbúðir svo allir ættu að
finna íbúð við sitt hæfi í þessu vandaða
húsi.
Flestar íbúðir eru með stæði í
bílastæðahúsi, og er möguleiki á
rafbílatengi í hvert stæði.

37.5 - 65.000.000
Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Löggiltur fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is
Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Holtsvegur 15-17
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG, 27-28 JANÚAR MILLI 14:00-15:00

Um er að ræða 16 íbúða fjölbýli á 3 hæðum með aðalinngangi
á 2. hæð. Húsin eru í Urriðaholti í Garðabæ sem er einstakt
og nýstárlegt hverfi. Umkringt óspilltri náttúru en um leið í
nálægð við góðar samgönguæðar og sérlega vel staðsett
innan höfuðborgarsvæðisins. Í jaðri hverfisins eru helstu
útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, ósnortin náttúra og einn
glæsilegasti golfvöllur landsins.
Sérinngangur, fallegt útsýni úr öllum íbúðum, húsið er klætt að
utan og er viðhaldslítið, 2-4 herbergja íbúðir.
Hús nr. 17 afhent 1. mars 2018
Hús nr. 15 afhent 1. apríl 2018

Verð frá 39.900.000 til 54.900.000

Hannes
Steindórsson

Magnús Már
Lúðvíksson

699-5008
hannes@
fastlind.is

699-2010
magnus@
fastlind.is

Frekari
upplýsingar
veita:

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Opið hús

Reykás 37

110 Reykjavík

Íbúð

3 herb.

42.500.000
Opið hús

102,1 fm

Fallegt útsýni

Mikið endurnýjuð 2013
Brandur fasteignasali

897 1401

Hraunbær 102b
3 herb.

34.900.000
Opið hús

110 Reykjavík
93 fm

Íbúðir – Atvinnu

35.900.000
Opið hús

mán. 29. jan. kl 17.30-18.00

Íbúð

Garðastræti 13a

Vel skipulögð íbúð

Yfirbyggðar suður svalir
Þóra fasteignasali

777 2882

101 Reykjavík

2-3 herb.

58,9 fm

Sérinngangur

Tvær íbúðir
Brandur fasteignasali

897 1401

Grandavegur 11
Íbúð

43.200.000

3 herb.

107 Reykjavík
90 fm

BJört og falleg íbúð

Efsta hæð í lyftuhúsi
Þóra fasteignasali

777 2882

Blönduhlið 2 - íbúð 101
31.900.000

2 herb.

105 Reykjavík

60,7 fm

Íbúð

Góð tveggja herbergja

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Skúlagata 44 - íbúð 503
Íbúð

55.900.000

4 herb.

93,0 fm

101 Reykjavík
Stæði í bílageymslu

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

105 Reykjavík
5 herb.

42.900.000

105 fm

Gott skipulag

Einstaklega björt og falleg sérhæð.
Brandur fasteignasali

897 1401

sun. 28. jan. kl. 16:30 -17:00

Hestavað 1
Jarðhæð

110 Reykjavík
4 herb.

49.900.000
Opið hús

mán. 29. jan kl. 17.00-17.30

Íbúð

Grænahlíð 8

Opið hús

þri. 30. jan. kl. 17.00-17.30

sun. 28. jan. kl. 15.30-16.00

124,1 fm

Sér inngangur

Stæði í bílageymslu
Böðvar lögfræðingur

660 47777

mið. 31. jan kl. 17:30-18:00

Bergstaðastræti 48
Jarðhæð

43.900.000

3 herb.

101 Reykjavík
85,1 fm

Eftirsóttur staður

Sameiginlegur inngangur
Böðvar lögfræðingur

660 47777

TIL LEIGU

Bollagarðar 81
Einbýlishús

97.500.000

170 Seltjarnarnes
6 herb.

187,2 fm

Neðri sérhæð

Suðurgarður

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum
Úlfar fasteignasali

Borgargerði 4

897 9030

57.900.000

108 Reykjavík
5 herb.

131,2 fm

Íbúð 0102

Stórar svalir

Björt og rúmgóð sérhæð
Úlfar fasteignasali

Sóltún 8

897 9030

Tilboð

105 Reykjavík
2 herb.

83,3 fm

Mjög góð 2ja herb. íb.

Stæði í bílageymslu og sérgeymsla
Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

NÝBYGGING | FRAKKASTÍGUR 8/HVERFISGATA 58-60 - 101 RVK

Opið hús sun. 28. jan. kl. 14.00-15.00
Gengið inn í bílageymslu á Hverfisgötu 58-60

FRAKKASTÍUGUR

Brandur Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali

Böðvar Sigurbjörnsson
Lögfræðingur

Gunnlaugur Þráinsson
Löggiltur fasteignasali

Úlfar Þór Davíðsson
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali Löggiltur fasteignasali

NÝBYGGING | KÓPAVOGSBRÚN 2-4 - 200 KÓP

KÓPAVOGSBRÚN

• Hágæða átta íbúða fjölbýlishús.
• Stærðir frá 170 til 200 m2
• Auka íbúðarými á jarðhæð með sér inngang og salerni
• Stór bílastæði í bílageymslu
Húsið er staðsett á góðum stað í vesturbæ
Kópavogs, rétt fyrir neðan sundlaugina. Frá
húsinu er falleg útsýni og stutt í gönguleiðir og
alla helstu þjónustu.
Til afhendingar í mars 2018

Böðvar lögfræðingur

660 47777

Sýnum eignina daglega
Hafið samband
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• Mjög glæsilegar og vel skipulagðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir.
• Íbúðinar afhendast fullkláraðar að innan með gólfefnum.
• Vandaðar og fallegar innréttingar. Húsið verður fullklárað að utan og lóð frágengin.
• Afhending er frá febrúar 2018 - maí 2018
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SÖLUSÝNING

SUNNUDAGINN 28. JANÚAR MILLI KL. 14:00-15:00.

Byggingaraðili: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf.
Arkitekt: KRAK Arkitektar ehf.
Söluaðili: Eignastofan fasteignamiðlun, sími 537 7500/898 4125

Við mönnum stöðuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.
www.capacent.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

GLÆSILEGT LYFTUHÚS VIÐ ÁLALIND 10

OPIÐ HÚS

SÍMI 588 9090

EINSTAKAR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2–6

KYNNING Á EIGNAMIÐLUN

sunnudaginn 28. jan.
milli kl. 13:00 og 14:00.

sunnudaginn 28. jan.
milli kl. 13:00 og 14:00.

Kynning á Eignamiðlun, Grensásvegi 11,
sunnudaginn 28. jan. milli kl. 13:00 og 14:00.
Hægt verður að skoða íbúðirnar með
sölumönnum í framhaldi af kynningunni.

Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt
lyftuhús með bílgeymslu staðsett í miðju
nýs hverfis á móti Smáralind.

· Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum.

Verð frá 50 millj.

· Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.

· Lofthæð á 3. og 4. hæð er tæplega 3 metrar.

· Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.

Fallegar íbúðir í nýju hverfi á frábærum stað í Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna.
borginni. Flestar íbúðir með fallegu útsýni.
Bílastæði í bílageymslu fylgja hluta íbúða.
Áætluð afhending sumarið 2018.
Stærðir frá 60,4 m2 til 147,7 m2. Stór hluti
íbúðanna er 2–3ja herbergja.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson

Þórarinn M. Friðgeirsson

Löggiltur fasteignasali, löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Löggiltur fasteignasali, sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Brynjar Þ. Sumarliðason

Guðlaugur I. Guðlaugsson

BSc í viðskiptafræði, löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464
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OPIÐ HÚS

Grandavegur

sunnudaginn 28.jan. kl. 13:00-14:30

42

107 Reykjavík

A,B og C

Fjöldi íbúða
tilbúin til afhendingar

Lokaáfangi Grandavegs 42 sem samanstendur af þremur
stigagöngum frá 6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda
þar sem flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum ásamt
því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG m.a. ísskáp,
uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.
Stærð íbúða frá 76 fm til 155 fm með allt að 35 fm
yfirbyggðum svölum til viðbótar
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Nánari upplýsingar veita :

Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Með þér alla leið

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.
3ja herb íbúðir frá 63,6 millj.

44 ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Fasteignamiðlun

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
898 5599
halldor@atvinnueign.is

SÍÐUMÚLI 27, 108 Rvk - Stakar skrifstofur

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing
Til leigu vandaðar skrifstofur á 2. hæð við Síðumúla 27 í Rvk. Húsnæðið er nýlega uppgert og
skiptist í móttöku/biðstofu, lokaðar skrifstofur, sameiginlegt fundarherbergi, kaffistofu, tvö salerni og
tæknirými. Gott útsýni er úr skrifstofunum. Hentar vel m.a. fyrir heilbrigðisstarfsemi, s.s. sálfræðinga
og félagsráðgjafa, fjármálaþjónstu og annan skrifstofurekstur sem ekki er VSK skyldur. Hægt að fá með
húsgögnum. Næg bílastæði . Mánaðarleiga frá kr. 80.000.-

FAST

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13, 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

RÁÐNINGAR

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

www.fastradningar.is

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.

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.

Intellecta ehf.

Ráðningar

intellecta.is

8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Hlúum betur að húðinni

Húðin er stærsta líffærið og það mæðir mikið á henni. Hún ver okkur fyrir hita og kulda og er
mikilvæg sýklavörn. Kollagen er eitt af aðaluppbyggingarefnum húðarinnar, heldur henni sterkri
og eykur teygjanleika hennar.

Þ

að er ekki tómur hégómi
að vilja hafa fallega húð því
slæmt ástand húðar getur oft
verið merki um heilsufarsvandamál. Sem dæmi verður húðin þurr
ef við drekkum ekki nóg og ef
okkur skortir góðar fitusýrur. Fölvi
getur þýtt járnskort, bólur geta
orsakast af þarmaflóruójafnvægi
og líflaus húð getur verið merki um
skort á ýmsum næringarefnum,“
segir Ösp Viðarsdóttur næringarþerapisti.
Gott og fjölbreytt mataræði er
grunnurinn að fallegri húð eins og
það er grunnurinn að góðri heilsu
almennt.

Kollagen
sem bætiefni hefur
verið
rannsakað
töluvert og
virknin
lofar góðu.
Getur til
dæmis
gagnast í
húð og
liðum og
örvað
kollagen
framleiðslu
okkar.

● Drekktu nóg af vatni.
● Borðaðu hreint og fjölbreytt,
sérstaklega grænmeti og ávexti í
öllum regnbogans litum.
● Fáðu næga fitu úr feitum fiski,
hnetum, fræjum og kaldpressuðum olíum.
●V
Veldu náttúrulegar snyrtivörur
sem eru lausar við ertandi efni.

Kollagen fyrir húð og liði

Kollagen er eitt af aðaluppbyggingarefnum húðarinnar. Það
heldur henni sterkri og teygjanlegri. Líkaminn framleiðir kollagen
úr amínósýrum en með aldrinum
hægir á þessu ferli, endurnýjun
húðarinnar verður minni, teygjanleiki minnkar og fínar línur og
hrukkur fara að myndast.
Kollagen sem bætiefni hefur
verið rannsakað töluvert og
virknin lofar góðu. Gott vatnsrofið
(e. hydrolysed) kollagen getur til
dæmis gagnast í húð og liðum
og örvað kollagenframleiðslu
okkar. Það styrkir í raun innviði
húðarinnar, getur dregið úr mis-

● Æterna Gold Kollagen ásamt
hyaluronic-sýru og C-vítamíni.
● Æterna Gold Collagen, frá hinum
virta framleiðanda Higher
Nature er hágæða vatnsrofið
fiskikollagen ásamt hyaluronicsýru og C-vítamíni.
● Hyaluronic-sýra er mjög mikilvæg til að halda raka í húðinni
og til að smyrja liðina. C-vítamín
er nauðsynlegt fyrir kollagen-

framleiðslu og það er öflugt
andoxunarefni sem ver húðina
fyrir öldrun.
● Þessi blanda er því bæði frábær
til að styrkja og vernda húðina
sem og til að smyrja liðina. Þetta
er duft sem má blanda í vatn,
safa eða út í þeytinga og drekka
daglega. Mæliskeið fylgir og
ráðlagður skammtur er ½ skeið
á dag.

Ösp Viðarsdóttir næringarþerapisti, heilsa.is.

fellum, línum og hrukkum og veitir
húðinni meiri fyllingu. Það getur
því haft sjáanleg áhrif auk þess sem
inntaka þess linar oft ýmis liðavandamál.
Æterna Gold fæst í verslunum
Heilsuhússins og í vefversluninni
heilsuhusid.is

Kjúklingur við allra hæfi
Það er hægt að gera ótrúlegustu
rétti úr kjúklingi. Flestum finnst
kjúklingaréttir góðir svo það er
upplagt að kaupa heilan kjúkling
og hluta hann niður. Þá má nota
hann á ýmsa vegu. Heill kjúklingur
er mun ódýrari en þegar keyptar eru
bringur. Hér eru nokkrar hugmyndir
að góðum kjúklingaréttum.

Kjúklingur í mangósósu
Í þennan rétt er notað mango
chutney. Það fæst bæði í mildri
og sterkri útgáfu. Það er einfalt að
útbúa þennan rétt og hann hentar
vel fyrir fjóra.
4 kjúklingabringur
300 g mango chutney, það er gott
að hafa það sterkt en bara eftir
smekk
1 dl hrein jógúrt
1 appelsína, safinn
2 msk. smjör
2 tsk. currypaste (karrímauk)
Salt og pipar
Olía til steikingar
Ferskt kóríander
Kryddið bringurnar með salti og
pipar. Setjið ferskt kóríander undir
skinnið ef það er til staðar. Steikið
á heitri pönnu á báðum hliðum en
leggið bringurnar síðan í eldfast
mót.
Blandið öllu saman sem upp er talið
í uppskriftinni fyrir utan bringurnar.
Setjið yfir bringurnar og bakið í ofni
við 200°C í um það bil 30 mínútur.
Skreytið réttinn gjarnan með smátt

Hitið pítubrauðin og fyllið þau með
kjúklingablöndunni og fersku salati.

Bakaður kjúklingur með
chorizo-pylsu
Kjúklingur með chorizo og ólífum.

skornum rauðum chilli-pipar. Berið
fram með basmati-hrísgrjónum og
naan-brauði. Einnig má hafa ferskt
salat með.

Kjúklingur í pítubrauði
Einfaldur og fljótlegur kjúklingaréttur fyrir alla fjölskylduna. Einnig
hægt að nota svínakjöt í þennan
rétt. Uppskriftin miðast við fjóra.
4 kjúklingabringur
2 msk. olía
1 gul paprika
1 rauð paprika
4 vorlaukar
4 gróf pítubrauð
2 dl hrein jógúrt
Ferskt salat
4 tsk. tikka masala krydd
Skerið bringurnar í bita. Skerið
papriku og vorlauk. Steikið bringurnar við meðalhita á pönnu með
olíu. Bætið því næst papriku og vorlauk út í. Kryddið með tikka masala
og hrærið öllu saman. Blandið
jógúrtinni á pönnuna þegar grænmetið hefur mýkst.

Choriza er spænsk pylsa sem bæði
er hægt að fá sterka og milda. Hún
passar mjög vel með kjúklingi. Uppskriftin miðast við fjóra.
1 heill k
kjúklingur, bútaður niður í
fjóra eða átta bita
1 sítróna, skorin í sneiðar
200 g svartar ólífur, gjarnan Kalamata
100 g chorizo-pylsa,
chorizo-pylsa, skorin í bita
5 hvítlauksrif
1 rauð paprika, skorin í bita
8 skalottlaukar
2½ dl kjúklingasoð, ef til vill smá
hvítvín
2 msk. smjör
½ msk. reykt paprikuduft
½ tsk. salt
¼ tsk. pipar
Setjið kjúklingabitana í eldfast mót ásamt sítrónusneiðum,
ólífum, chorizo, hvítlauk, lauk og
papriku. Penslið kjúklinginn með
bræddu smjöri og hellið kjúklingasoðinu yfir. Bragðbætið með reyktri
papriku, salti og pipar.
paprik
Setjið formið í 200°C heitan ofn og
bakið í um það bil 40 mínútur eða
þar til kjúklingurinn er gegnumsteiktur.
Berið réttinn fram með hrísgrjónum
eða kúskús og fersku salati.

FÓLK KYNNINGARBLAÐ
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Léttust á steinaldarkúr

S

amkvæmt nýrri sænskri
rannsókn virðist svokallaður
steinaldarmegrunarkúr bera
árangur. Sjötíu konur sem allar
voru eldri en 55 ára og höfðu verið
á breytingaskeiði tóku þátt. Þær
voru allar frískar en vildu léttast.
Helmingurinn var settur á steinaldarkúrinn en hinn borðaði venjulega norrænan heimilismat. Báðir
hóparnir léttust en sá sem borðaði
steinaldarmat missti fleiri kíló.
Rannsakendur segja að þær sem
voru á steinaldarkúrnum hafi jafnframt verið heilbrigðari, kólesteról

Leikur og
lifandi frásögn

Málþing Geðhjálpar um nýtt sjónarhorn í geðheilbrigðismálum
Þingsalir, Reykjavík Natura 1. febrúar 2018.
Fundarstjóri Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, sviðsstjóri sálfræðisviðs Háskólans í Reykjavík

13.00 – 13.15
13.15 – 14.00

Árlegir
afmælistónleikar

14.00 – 14.45

Í

14.45 – 15.00

tilefni af fæðingardegi tónskáldsins Wolfgangs Amadeusar Mozart munu nemendur
Söngskólans í Reykjavík syngja
á árlegum Mozart-tónleikum á
Kjarvalsstöðum í dag. Mozart
fæddist 27. janúar árið 1756 og
hafa afmælistónleikar honum til
heiðurs verið haldnir undanfarin
ár á Kjarvalsstöðum í umsjón Laufeyjar Sigurðardóttur fiðluleikara.
Í dag eru það nemendur úr Söngskólanum í Reykjavík sem koma
fram ásamt píanóleikaranum
Kristni Erni Kristinssyni.
Á efnisskránni eru aríur og samsöngsatriði úr óperum og mótettum eftir tónskáldið. Garðar Cortes
heldur stutt erindi milli atriða.
Mozart samdi fyrsta tónverk sitt
fimm ára og fyrstu sinfóníuna sjö
ára gamall. Eftir hann liggja rúm
sex hundruð verk af ýmsum toga
en hann lést árið 1791, aðeins 35
ára að aldri.
Tónleikarnir hefjast klukkan
18 og er aðgangur ókeypis meðan
húsrúm leyfir.
Nánari upplýsingar á listasafnreykjavikur.is.

Steinaldarhópurinn léttist að meðaltali um níu kíló en hinn um sex.

Vatnaskil

F

jölskyldudagskrá nýársins
á Borgarbókasafninu hefst
á notalegri sögustund í
skammdeginu. Þá ætlar Ingibjörg
Sveinsdóttir, eða Imma eins og
hún er kölluð, að segja söguna Of
margir álfar, eftir Margaret Read
MacDonald.
Imma er bókmenntafræðingur
að mennt og hefur síðastliðinn
áratug unnið með börnum. Eitt
af því skemmtilegasta sem hún
gerir er að segja börnum sögur og
það hefur hún gert upp á hvern
dag. Sem sagnaþulur leggur Imma
áherslu á þátttöku áheyrenda og
leikinn í bókinni.
Leikur og lifandi frásögn Immu
hefst í Menningarhúsinu Grófinni
á morgun, sunnudaginn 28. janúar,
klukkan 15 til 16. Hægt er að skoða
veigamikla og fjölbreytta fjölskyldudagskrá Borgarbókasafnsins
á heimasíðu og Facebook-síðu
safnsins.

í blóði minnkaði talsvert og því
minni hætta á hjarta- og æðasjúkdómum.
Steinaldarkúrinn samanstóð af
fitulausu kjöti, fiski, eggjum, grænmeti, ávöxtum, berjum, lárperum
og grænmetisolíu. Ekki mátti borða
mjólkurvörur og ekki nota salt eða
sykur í mat. Hópurinn fékk 40% fitu,
30% kolvetni og 30% prótín.
Norræni kúrinn samanstóð af
trefjaríkum mat, kjöti, fiski, grænmeti, ávöxtum og mjólkurvörum.
15% innihéldu prótín, 30% fitu og
55% kolvetni.

15.00 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.45

Opnunarávarp
Hrannar Jónsson, formaður Geðhjálpar.
Þörf breyttrar hugmyndafræði við stefnumótun og framkvæmd þjónustu
Dainius Puras, sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna í geðheilbrigðismálum,
prófessor í barnageðlækningum og lýðgeðheilsu við háskólann í Vilnius.
Heildræn sýn á manneskjuna bætir andlega og líkamlega vellíðan
Peter Kinderman, prófessor í klínískri sálfræði við Liverpool-háskóla og
varaformaður Breska sálfræðingafélagsins.
Að passa ekki inni í kerfið
Jónína Sigurðardóttir.
Kaffi
Fyrirframgerð ákvarðantaka í geðheilbrigðisþjónustu: tækifæri og áskoranir
Fiona Morrissey, doktor í fyrirframgerðri ákvarðanatöku innan geðheilbrigðisþjónustunnar.
Saga af fyrirframgerðri ákvarðanatöku
Ágúst Kristján Steinarrsson.
Pallborðsumræður
Hrannar Jónsson, Dainius Puras, Peter Kinderman, Jónína Sigurðardóttir,
Fiona Morrissey og Ágúst Kristján Steinarrsson.

Þátttakendur eru vinsamlega beðnir um að skrá sig á málþingið með því að senda tölvupóst með nafni
þátttakanda og nafni og kennitölu greiðanda í gegnum netfangið verkefnisstjori@gedhjalp.is.
Aðgangseyrir kr. 2.500, frítt fyrir félaga í Geðhjálp.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

Hópferðabílar

Þjónusta

Pípulagnir
MITSUBISHI OUTLANDER

Dísel, beinskiptur, árg. 2008. ek.155
þús km. Snyrtilegur bíll, verð 1.350
þús Uppl. í s. 893 7484.
Toyota Hilux Double Cab 3.0. Dísel
Árgerð 6/2007 Ekinn 215 Þkm Dísel
beinskiptur 5 gírar 1. Eigandi frá
upphafi Dráttarbeisli - Heithúðaður
pallur ofl Verð 2.190.000. TILBOÐ
1.890.000.- Stgr Rnr.111246. Oðið
laugardaga 12 - 15:00 www.nbs.is

MMC Pajero GLS Árgerð 6/2006
Ekinn 278 Þkm Bensín 3.5
V6 Sjálfskiptur Leður Lúga
Dráttarkrókur Nýsk 2019 Verð
980.000. TILBOÐ 680.000.- Stgr
Möguleiki á 100% láni í 36 mánuði
Rnr.110843. Opið Laugardaga
12-15:00. www.nbs.is

Netbifreiðasalan
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 577 4400
netbifreidasalan.is

Húsbílar

TOYOTA Hilux double cab. Árgerð
2009, ekinn 179 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Dráttarbeisli. Pallhús.
Ný ryðvarinn. Verð 2.990.000.
Rnr.289460.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

VY-ÞRIF EHF.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
FIAT DUCATO P200 SHARKY 8 árg.
07 ek.38000 km. Vel búinn aukahl
Verð 4,9 m Uppl.S:6957768 og Bílás
Akranesi

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.

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699-6069

Hreingerningar
Range Rover SPORT, 2015, dísel,
ek. 54 þús, 22” felgur, rafm. krókur,
ofl.V.11,9m. S.773-3313

TOYOTA Land cruiser 100 VX.
Árgerð 2006, ekinn 266 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Dráttarbeisli. Leður.
Verð 3.890.000. Rnr.312092
VW Passat Highline 4motion (4x4)
Árgerð 2006 Ekinn aðeins 142 Þkm
Bensín 2.0 150Hö Beinskiptur 6 gíra
Verð 990.000. TILBOÐ 780.000.- Stgr
Möguleiki á 100% láni í 36 mánuði
Rnr.111247. Opið laugardaga 12 15:00 www.nbs.is

RÚTUR TIL SÖLU

Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar
í síma: 699-3219

Hjólbarðar
DÍSEL OG 4X4

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

Búslóðaflutningar

Ford Ranger díesel 2005 double
cab með húsi,ekinn 294þ.5 gíra.góð
dekk, smurbók,góður vinnuþjarkur
sem á nóg eftir.Verð 690þ.uppl.
820-5181

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

Rafvirkjun
Ford Explorer XLT 4x4. 7 Manna
Árgerð 2010 Ekinn 162 Þkm Bensín
4.0 V6 Sjálfskiptur Nýsk 2019 Verð
1.990.000. TILBOÐ 1.590.000.- Stgr
Rnr.111227. Opið laugardaga 12 15:00 www.nbs.is

Save the Children á Íslandi

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Malarhöfði 2

Komdu og
prófaðu!

MERCEDES-BENZ C 200
kompressor

Sími 5773777
www.bill.is

NISSAN Note

BMW 3 330e iperformance

FORD Mondeo diesel

Árgerð 2016, ekinn 34 Þ.KM, dísel,
5 gírar.

Árgerð 2017, ekinn 5 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 8 gírar.

Árgerð 2010, ekinn 129 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar.

Verð 1.790.000.

Verð 1.790.000.

Verð 5.490.000.

Verð 1.390.000.

TOYOTA Land cruiser
120 vx 33”

HYUNDAI I20

VOLVO V60

Árgerð 2017, ekinn 23 Þ.KM, bensín,
5 gírar.

Árgerð 2012, ekinn 155 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.

JEEP Wrangler unlimited
sahara 4 rubicon

Verð 1.790.000.

Verð 2.390.000.

Árgerð 2007, ekinn 168 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 5 gírar.

Rnr.260860.

Árgerð 2006, ekinn 276 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.

Verð 2.490.000.
Rnr.270408.

Rnr.260726.

Rnr.260884.

Rnr.260751.

Rnr.271360.

Rnr.260885.

Árgerð 2012, ekinn 171 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur.

Verð 3.990.000.
Rnr.271328.
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Húsaviðhald

Keypt
Selt
Til sölu

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Spádómar

Skólar
Námskeið

Þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Námskeið

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
6677

PC-Mac-Stýrikerfishreinsun
Rykhreinsun-Bilanagreining

661 3839 - SÍMASPÁ
ICELANDIC, ENGLISH &
NORWEGIAN F. FOREIGNERS ENSKA - NORSKA

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Tímavinna eða tilboð.

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.

S. 893 6994

Fljót og góð þjónusta

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

Til sölu

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við
endurtökupróf og akstursmat.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

Allar tölvuviðgerðir

Opið frá kl. 14 alla daga.

SPÁSÍMINN 908 5666
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Save the Ch
Child
Children
h ren á Ís
Íslandi

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.4 diesel
Carado húsbíll

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Verð nú 4.250.000.

Verð nú 3.650.000.

Verð nú 3.650.000.

Ford Transit 2.2 diesel
Hymer Húsbíll

Fiat Ducato 2.3 diesel
Carado húsbíll

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Verð nú 3.650.000.

Verð nú 4.750.000.

árg 2010, ekinn 124 þ.
km, 6 gíra, á tvöföldum
að aftan, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 5.990.000

árg 2008, ekinn 117 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 4.990.000

R
U
D
L
E
Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

S

árg 2009, ekinn 131 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur Verð 4.990.000
Verð nú 2.200.000.
Bíllinn er bílaður líklegast með ónýta vél.

árg 2009, ekinn 131 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 tvöfalt rúm aftast.
Verð 4.990.000.-

árg 2011, ekinn 145 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 5.590.000

árg 2009, ekinn 127 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur.
Verð 4.990.000,

árg 2009, ekinn 110 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
2 til 3 tvöfalt rúm aftast
sólarsella Verð 5.990.000

Verð nú 4.650.000.

Dacia Dokker 1.5
diesel árg 2016,

Range Rover Vogue
diesel 3.6 vél,
ekinn 205 þ. km,
sjálfskiptur, bíllinn er
nánast með öllu.
Verð 3.990.000

Verð 1.990.000.-

Verð nú 2.990.000

ekinn 28 þ. km, 5 gíra,
svefnpláss fyrir 2, sólarsella og öndun á topp,
klár í notkun.

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)
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Húsnæði

Húsnæði í boði
ÍBÚÐ TIL LEIGU. LAUS STRAX.
Til leigu er glæsileg 4 herb íbúð í
Sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðin
er 148 m2 á 3 hæð ( Penthouse )
með stæði í bílakjallara.
Uppl. veitir Jón Þór gsm 8931116.

TIL LEIGU NÝLEGT 133 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp.
barnidokkar.is

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

Húsnæði óskast
ÞÝSKA SENDIRÁÐIÐ
ÓSKAR EFTIR VEL ÚTBÚNU
HÚSNÆÐI M/HÚSGÖGNUM
(EINBÝLISHÚS EÐA ÍBÚÐ)
200-300 m2, frá 01. apríl til 31.
október 2018 miðsvæðis í Rvk,
bílskúr.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Tilboð vinsamlegast með
myndum til Þýska sendiráðsins,
Laufásvegi 31, 101 Reykjavík,
einnig með tölvupósti á info@
reykjavik.diplo.de Uppl. í s. 530
1100
Óska eftir góðum
heilsárssumarbústað á
stór-höfuðborgarsvæðinu í 1/2-1 ár
frá ca. 1.5.18. S:8483377

Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU
IÐNAÐARHÚSNÆÐI
MIÐHRAUNI 22, GARÐABÆ
FRÁ OG MEÐ 15 FEBRÚAR.
Um er að ræða 195 m2 sem
skiptist þannig: Á fyrstu hæð 140
m2 og skrifstofurými á annari
hæð 55. Góð lofthæð og háar
innkeysludyr.

Save the Children á Íslandi
Áhugasamir vinsamlegast sendið
fyrirspurn á bg@vesturkantur.is og
haft verður samband.

Atvinna

VANTAR ÞIG STARFSMENN?

GEFÐU
VATN

Erum með smiði, aðstoðarmenn
við smiði, verkamenn, flísara,
múrara og aðra iðnaðarmenn sem
geta byrjað strax. Við finnum réttu
mennina fyrir þig. Verkleigan sími:
780-1000 vinna@verkleigan.is

gjofsemgefur.is

Atvinna í boði
KÖKUHORNIÐ

Okkur vantar starfsmann í
afgreiðslustarf í bakarí og
kaffihúsið okkar í Bæjarlind.
Hentar fólki á öllum aldri.
Vinnutími eftir samkomulagi.
Uppl. gefur Gréta í s. 867 1433
milli kl. 9-18.

Atvinna óskast

9O7 2OO3

Ábyrg og áreiðanleg kona í leit
af vinnu. Ég get þrifið heimilið
sem og vinnustaðinn á góðu
verði. Hafið samb. í 7842200 eða
kristinakaraliute@gmail.com

Til sölu

S.773-4700 og 520-3500

Til sölu í Seljahverfi

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

S.773-4700 og 520-3500
Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Verslunar- og þjónusturými ca. 200 fm.
Námskeið

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska IV:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30

Uppl. í síma 773-4700 og oskar@atveignir.is
Óskar Mikaelsson lggf.
Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Í húsnæðinu er rekin ýmis þjónusta, svo sem hársnyrtistofa, sólbaðsstofa, trimmform, nudd, kvenfataverslun,
auk útleiguplássa. Stærstur hluti rekstrar getur fylgt í
kaupunum. Þjónar mjög fjölmennu svæði, og hefur
starfað í nær 20 ár. Einstakt tækifæri.

Námskeiðin hefjast 5 og 6. febrúar.

Verð á mann er 29.000
Upplýsingar í síma 698 5033 eða
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Facebook: Spænskuskólinn Háblame

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.

Verið hjartanlega velkomin.

Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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Virði
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hugvits

og grænna

lausna
Klasasamstarfið Iceland Geothermal
hefur verið í stöðugri þróun frá árinu
2009. Samstafið byggir á samstöðu
ólíkra aðildarfélaga sem hafa öll það
að markmiði að vinna að framþróun
jarðvarma- og orkuiðnaðar á Íslandi.

K

lasinn hefur verið lengi í
mótun og það hefur tekið
nokkurn tíma að samþætta
ólík sjónarmið aðildarfélaga sem
saman mynda heildstæða virðiskeðju íslenska orkugeirans. Klasinn
er málsvari jarðvarmageirans á
Íslandi og er hann í samstarfi við
sams konar iðnaðarklasa í Frakklandi og Mexíkó. Fleiri lönd hafa
sóst eftir samstarfi við Iceland
Geothermal og það er ljóst að
mikill áhugi er á því að vinna með
íslenskum fyrirtækjum í verkefnum
tengdum endurnýjanlegri orku,“
segir Viðar Helgason framkvæmdastjóri Iceland Geothermal.
Klasinn hefur frá upphafi verið
fjármagnaður af aðildarfélögum
og hefur það reynst farsælt fyrirkomulag. Samstarf klasans við
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, utanríkisráðuneytið og
sendiráð Íslands hefur reynst afar
mikilvægt í viðræðum Klasans
við erlenda aðila. Því ber einnig
að halda til haga að sendiherrar
erlendra ríkja hafa stutt Klasann
og veitt honum lið.

„Reynslan hefur leitt í ljós að
áhugi erlendra aðila á samstarfi
við íslensk fyrirtæki er mikill.
Vandinn hefur hins vegar verið
að skilgreina og ramma inn hvað
íslensk fyrirtæki hafa fram að færa
í samstarfsverkefnum. Greining
Klasans hefur leitt í ljós að það eru
einkum vinnustundir sem íslensk
fyrirtæki hafa lagt erlendum
samstarfsverkefnum til en íslensk
fyrirtæki hafa hins vegar til þessa
ekki getað boðið upp á fjölbreyttan tæknibúnað og þjónustu.
Þrátt fyrir áratuga rannsóknar- og
þróunarstarf á sviði jarðvarmaleitar og -vinnslu og sérhæfðra
rekstrarlausna sem vakið hafa
athygli hefur einhverra hluta
vegna ekki tekist að markaðssetja
sérhæfðan jarðvarmabúnað og
þjónustu honum tengda erlendis.
Brýn þörf er á sameiginlegu átaki
til að skilgreina hvaða markmið
Íslendingar eigi að setja sér til að
halda utan um og auka verðmæti
rannsókna og þróunar. Orkugeirinn er þekkingariðnaður og
standa Íslendingar að mörgu leyti

Viðar Helgason, framkvæmdastjóri Iceland Geothermal.

framarlega á þessum vettvangi í
samanburði við önnur lönd og
þá sérstaklega á sviði jarðvarmavinnslu. Samkvæmt nýlegri úttekt
hefur reynsla, þekking og hugvit
sem er afrakstur þessarar vinnu
ekki skilað sér í viðskiptalegu
forskoti á erlendum mörkuðum
en til að ná árangri og skila meiru
í þjóðarbúið er brýnt að þau séu
meðhöndluð sem viðskiptaleg
verðmæti. Sé sérstaklega horft
til stöðunnar sem hér er lýst og
sem við búum við nú um stundir
þá er eðlilegt að horft sé til sögu
jarðvarmageirans á Íslandi. Með
söguna að baki er farsælast að líta
til framtíðar og fylgjast grannt
með því á hvaða hátt samkeppni
á markaði endurnýjanlegra orkugjafa er að þróast.“
Í yfir fjörutíu ár hafa Íslendingar
verið leiðandi í að miðla rannsóknarniðurstöðum og reynslu
jarðvarmastarfseminnar og þá
helst í tengslum við þróunarstarf og á vettvangi Sameinuðu
þjóðanna. Þó að mikilvægt sé að
halda þessu starfi áfram er ekki

VISION – DEVELOPMENT – OPERATION

eðlilegt að framförum íslensks
þekkingariðnaðar sé miðlað án
þess að samtímis séu til hvatar sem
viðhalda frekari rannsóknum og
þróun.
„Verndun og skráning hugvits
og hugverka gerir mögulegt að
endurheimta kostnað tengdan
rannsóknar- og þróunarstarfi.
Íslenskt hugvit og íslensk hugverk
eru dýrmæt verðmæti á markaðstorgi vistvænnar orku. Hugverkaréttindi eru einungis verkfæri, og í
raun einu tólin sem við höfum, til
að halda utan um þau gríðarlegu
verðmæti sem eru afrakstur rannsókna, þróunar og nýsköpunar.
Rétt er að árétta að það er einungis
í ákveðnum tilvikum sem hentar
að beita einkaleyfum,“ segir Viðar.
„Til að efla umræðu um stöðu
jarðvarma- og orkugeirans hefur
Jarðvarmaklasinn í samstafi við
Arnason Faktor og Intellecon látið
vinna greiningar á einkaleyfum
tengdum jarðvarmanýtingu. Á
sama tíma hefur Einkaleyfastofan
staðið fyrir vitundarvakningu
um mikilvægi einkaleyfa í iðnaði.

Síðastliðið hálft ár hefur Klasinn,
Einkaleyfastofan, Arnason Faktor,
Samorka og atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið undirbúið málþing til að ræða stöðu
þekkingar og virði hennar í viðskiptalegu samhengi. Málþingið
ber yfirskriftina „Öld rannsókna
og þróunar – hugverkaréttur í
jarðvarmageiranum á Íslandi“.
Málþinginu er ætlað að vekja
atvinnulífið til umhugsunar um
hvert sé virði hugvits og hvert sé
mikilvægi þess að meðhöndla það
sem verðmæti þegar viðskipti eru
annars vegar. Málþingið verður
haldið í höfuðstöðvum Arion
banka 9. febrúar nk. og mun Guðni
Th. Jóhannesson, forseti Íslands,
flytja opnunarávarp. Jeff Skinner,
framkvæmdastjóri Institute of
Innovation and Entrepreneurship
hjá London Business School flytja
ávarp á fundinum en auk hans
munu fjórir aðrir fyrirlesarar flytja
erindi. Forustumenn úr atvinnulífinu munu taka þátt í pallborðsumræðum. Skráning á málþingið fer
fram á heimasíðu bankans.

IGC 2018 er ein stærsta viðskiptaráðstefnan á sviði
jarðvarma og verður haldin í fjórða sinn í Hörpu
á vegum Íslenska jarðvarmaklasans. Fjöldi erlendra
aðila ræðir þróun jarðvarma í heiminum.
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, flytur
opnunarávarp og Christiana Figueres, verkefnastjóri
loftlagssamningana í París, flytur ávarp.
Skráning og allar nánari upplýsingar: www.igc.is
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Elín Sigríður Óladóttir samráðsfulltrúi, Steinunn Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi og Einar S. Einarsson, framkvæmdastjóri stjórnunarsviðs. MYND/ERNIR

Opna á samtal við samfélagið
Stefnubreyting hjá Landsneti hefur fært fyrirtækið nær samfélaginu og sérstakur samráðsfulltrúi
tryggir að samtal eigi sér stað um helstu framkvæmdir frá upphafi til enda.

R

aforkukerfið og uppbygging
þess er mögulega ekki ofarlega í huga margra frá degi til
dags, þrátt fyrir gríðarlegt mikilvægi fyrir íbúa landsins. Tæknileg
heiti, fræðilegar upplýsingar og
skortur á aðgengi hafa frekar
dregið úr áhuga á flutningskerfinu
og varð það meðal annars til þess
að Landsnet réðst í stefnumótunarvinnu fyrir fáeinum árum.
Breytingar voru gerðar og árangurinn hefur ekki látið á sér standa.
Hlutverk Landsnets er að
tryggja hagkvæma uppbyggingu
og rekstur flutningskerfis raforku.
Stjórnendur fyrirtækisins veittu
því athygli að óánægja var með það
hvernig brugðist var við athugasemdum og ábendingum sem
bárust, sérstaklega í tengslum við
nauðsynlegar framkvæmdir. Einar
S. Einarsson, framkvæmdastjóri
Stjórnunarsviðs Landsnets, tók
þátt í þeim breytingum sem gerðar
voru í kjölfarið en þær miðuðu að
því að gera upplýsingar aðgengilegar og bjóða til samtals á undirbúningsstigi framkvæmda. „Þetta
er mikil breyting á ferlinu okkar
og gefur tækifæri til að taka tillit til
ábendinga mun fyrr í ferlinu,“ segir
Einar og bætir við: „Markmiðið
er auðvitað eins og alltaf að gera
hlutina eins vel og hægt er og taka,
eins og mögulegt er, tillit til þeirra
ábendinga sem okkur berast.“
Tækniþróun undanfarinna ára
hefur gert það að verkum að fólk
kýs að fá upplýsingar beint frá
fyrirtækjum í stað þess að treysta

á að fjölmiðlar matreiði þær og
setji fram. Þá er mikill áhugi á
beinu samtali við fyrirtæki. „Við
hjá Landsneti ákváðum því að
fyrirtækið þyrfti meðal annars að
vera sýnilegt á stærstu samfélagsmiðlunum en þar eru nýjustu
fréttir um starfsemina uppfærðar
daglega. Einnig höfum við hvatt til
þess að fólk hafi samband, sendi
fyrirspurnir og ábendingar, og er
öllum erindum svarað eins fljótt og
kostur er.“
Enn fremur var unnið að því að
allt það efni sem Landsnet gefur
út sé ekki á tæknimáli, heldur að
framsetning sé einföld og auðskiljanleg hverjum þeim sem hefur
áhuga á að kynna sér það. „Flutningskerfi raforku skiptir okkur öll
lykilmáli og það er nauðsynlegt
að allar upplýsingar séu uppi á
borðum, að það sé engin leyndarhyggja í gangi enda stefna okkar
að sýna frumkvæði þegar kemur
að upplýsingagjöf,“ segir Steinunn
Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi.

Samræmt samráð um
framkvæmdir

Meðal þess sem Landsnet bryddaði
upp á í breytingunum var að ráða
til fyrirtækisins samráðsfulltrúa
en hann hefur það hlutverk að
samræma samráðsferli Landsnets við helstu hagsmunaaðila,
landeigendur og íbúa á svæðum
þar sem liggur fyrir að leggja þarf
línur. Elín Sigríður Óladóttir
hefur starfað sem samráðsfulltrúi Landsnets undanfarna sjö

Hlutverk Landsnets er að tryggja
hagkvæma uppbyggingu
og rekstur flutningskerfis raforku. Stjórnendur fyrirtækisins
veittu því athygli að
óánægja var með það
hvernig brugðist var við
athugasemdum og
ábendingum sem bárust,
sérstaklega í tengslum
við nauðsynlegar framkvæmdir.

mánuði og heldur utan um samráð
fyrirtækisins vegna tengingar
Akureyrar og Hólasands, Hafnarfjarðar og Suðurnesja og Kröflu
og Fljótsdals. „Með þessu erum
við hjá Landsneti að ganga lengra
en krafist er samkvæmt lögum og
er þetta utan við hið lögbundna
ferli,“ segir Elín og bætir við að eitt
helsta markmið með samráðinu
sé að tryggja stöðugt samtal á milli
hagsmunaaðila og Landsnets,
samtal sem einkennist af ábyrgð,
víðsýni, gagnkvæmri virðingu og
samstarfsvilja og er góð leið til að

Spurt og svarað og hugtakalisti
Á vef Landsnets, landsnet.is, er að finna margvíslegan fróðleik um þau
verkefni og framkvæmdir sem fyrirtækið vinnur að. Undir flipanum
Framkvæmdir má til að mynda finna upplýsingar um lagningu línu
á milli Akureyrar og Hólasands. Þar er helstu spurningum svarað um
framkvæmdina, fundargerðir verkefnaráðs eru birtar og kynningar sem
fram hafa farið á fundum þess.
Jafnframt má finna á vefnum hugtakasafn fróðleiksfúsum til hægðarauka. Þar má til dæmis lesa að deyfivöf eru vöf á pólum rafala ætluð til
þess að deyfa svipular sveiflur í snúningshraða rafalanna.
auka skilning og betra upplýsingaflæði á milli aðila.

Gott að fá sem mest af
upplýsingum

Landsnet kemur á fót vettvangi
fyrir samráð vegna hverrar framkvæmdar og setur af stað verkefnaráð þar sem helstu hagsmunaaðilar, fyrir utan landeigendur, koma
saman og funda. Þá er jafnframt
haft samráð við landeigendur með
sambærilegum hætti. „Þetta hefur
skilað árangri í öllum þeim ráðum
sem skipað hefur verið í. Við fáum
upplýsingar og ábendingar og
skoðum þær. Stundum eru þetta
einföld atriði sem auðvelt er að
breyta og laga en síðan erum við
að fjalla um framkvæmdir í heild
sinni og sjá hvað hægt er að gera
betur á öllum sviðum. Þá er það
svo að okkar skoðun er ekki endilega sú rétta og þá er gott að horfa
á málin frá öðru sjónarhorni og fá
fram ábendingar og nýjar hugmyndir að lausnum,“ segir Elín.

Á milli sjö og tólf manns sitja í
verkefnaráðunum og markmiðið
er að hafa jafnt hlutfall karla og
kvenna. Starfsmenn Landsnets
og aðrir sérfræðingar koma inn á
fundi með erindi í takt við stöðu
verkefna og hlusta eftir viðbrögðum. „Við förum svo til baka og
vinnum úr þeim hugmyndum og
ábendingum sem koma til okkar.“
Fyrir utan það að verkefnaráð
og landeigendur fundi eru einnig
haldnir opnir íbúafundir og upplýsingum miðlað í bæjarblöðum
og á samfélagsmiðlum. „Við setjum
líka allt á vef Landsnets, skýrslur,
fundargerðir matsáætlanir, álit og
annað sem fellur til vegna framkvæmdanna. Allt sem fólk vill fá að
vita er inni á vefnum. Okkur þykir
þetta sjálfsagt og við erum að sjá
árangur. Fólk hefur samband, það
kallar eftir upplýsingum og óskar
eftir kynningum. Og við verðum
við því, enda miðlun upplýsinga
um verkefni Landsnets mikilvæg
fyrirtækinu.“
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Kristján Már Sigurjónsson byggingarverkfræðingur, Helgi Þór Helgason rafmagnsverkfræðingur og Carine Chatenay, byggingarverkfræðingur og viðskiptastjóri á orkusviði. MYND/ANTON BRINK

Miðlun þekkingar í baráttunni

við loftslagsbreytingar

Íslendingar geta sannarlega lagt sitt af mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar með
því að miðla þekkingu sinni og reynslu í notkun endurnýjanlegra orkugjafa til landa sem
enn nota gas, kol og olíu til upphitunar og raforkuvinnslu.

M

argar áskoranir blasa við
mannkyninu í baráttunni
við loftslagsbreytingar. Ein
af þeim stærstu er að þjóðir heims
færi orkuvinnslu sínu yfir í endurnýjanlega orkugjafa. Á Íslandi hafa
jarðvarmi, vatnsafl og vindorka
verið beisluð með góðum árangri.
Þegar Íslendingar kaupa rafmagn
til að lýsa upp skammdegið og
heitt vatn til að hita upp húsin sín
vita þeir að orkan var unnin með
aðferðum sem losa ekki gróðurhúsaloftegundir út í andrúmsloftið. Íbúar margra annarra landa
heimsins eru ekki jafn heppnir.
Á síðustu árum hefur Verkís
komið að gerð vatnsaflsvirkjana
í þremur bæjum á Grænlandi.
Íbúarnir notuðu áður dísilolíu til
upphitunar en gátu sagt skilið við
hana og nýtt sér endurnýjanlegan
orkugjafa.
Frá árinu 2006 hefur Verkís tekið
þátt í að veita ráðgjöf um nýtingu
jarðvarma í Kína. Margt hefur áunnist á þessum tíma og eru núna 300
þúsund heimili hituð upp með jarðvarma, eða 30 milljón fermetrar,
sem áður nýttu sér óendurnýjanlega orkugjafa. Þannig var hægt að
draga úr losun koltvísýrings um sex
milljón tonn. Markmiðið er að 100
milljón fermetrar verði hitaðir upp
með jarðvarma árið 2020.

Sóttu reynsluna alla leið til
Íslands

Í Georgíu hefur aukinni eftirspurn eftir orku verið mætt með
vatnsaflsvirkjunum en þar í landi
er gas mikið notað til upphitunar.
Framkvæmdum við Dariali-vatnsaflsvirkjunina í ánni Tergi í Georgíu

Verkís hefur komið
að gerð vatnsaflsvirkjana í þremur bæjum
á Grænlandi.
sem hófust árið 2011 lauk á síðasta
ári. Verkís var aðalhönnuður
virkjunarinnar og vann verkið í
nánu samstarfi við Landsvirkjun
Power auk fyrirtækja í Georgíu.
Verkís sá um verkhönnun, útboðsgögn, aðstoð við samninga og alla
deilihönnun, sem var að hluta til
unnin af undirverktökum ytra.
Kristján Már Sigurjónsson,
byggingarverkfræðingur á orkusviði Verkís, og Helgi Þór Helgason,
rafmagnsverkfræðingur á orkusviði
Verkís, héldu utan um verkefnið
fyrir hönd fyrirtækisins. Björn
Stefánsson yfirverkfræðingur var
einnig meðal aðalráðgjafa verksins
fyrir hönd Landsvirkjun Power.
Kristján Már segir að Georgíumenn standi framarlega í gerð
vatnsaflsvirkjana en hafi ekki mikla
reynslu af því að gera jarðgöng við
slíkar virkjanir. „Þar sem grafa þurfti
jarðgöng við Dariali-virkjunina varð
að sækja þá þekkingu annað og var
ákveðið að semja um hönnunina
eftir alþjóðlegt útboð. Landsvirkjun
Power og Verkís búa að þekkingu og
reynslu sem fyrirtækin hafa meðal
annars aflað við gerð Kárahnjúkavirkjunar og virkjana á Grænlandi
og er það ástæða þess að fyrirtækin voru valin til að vinna verkið
í Georgíu,“ segir Kristján Már.
Jarðgangagerð á Íslandi hefur

einkum byggst á reynslu frá Noregi
þar sem beitt hefur verið hagkvæmum aðgerðum við bergstyrkingu. Þessi þekking og reynsla leiddi
meðal annars til þess að leitað
var til íslenskra aðila við hönnun
Dariali.

Mörg tækifæri

Georgíumenn standa framarlega í gerð vatnsaflsvirkjana en hafa ekki mikla
reynslu af því að gera jarðgöng við slíkar virkjanir.

Framleiðir 500 gígavattstundir
Virkjunin er í ánni Tergi, sem á upptök sín í Kákasusfjöllunum í Georgíu en
rennur til norðurs inn í Rússland, sveigir til austurs og endar í Kaspíahafi. Um
er að ræða rennslisvirkjun þar sem byggð var lág stífla með yfirfalli, flóðgáttarlokum, aurskolunarlokum, stöðvarinntaki og setþró. Þaðan rennur
vatnið um tveggja kílómetra langar, niðurgrafnar stálpípur sem tengjast sex
kílómetra löngum aðrennslisgöngum. Göngin voru boruð með gangaborvél
frá Robbins í Bandaríkjunum sem er sérstaklega ætluð fyrir harðar bergtegundir. Slíkar vélar voru meðal annars notaðar við gerð Kárahnjúkavirkjunar.
Við enda aðrennslisganganna eru um 40 metra löng, lóðrétt og stálfóðruð þrýstigöng sem tengd voru við þrjá Pelton-vatnshverfla í stöðvarhúsi neðanjarðar. Vatninu er svo veitt aftur í ána Tergi í gegnum 400 metra
löng frárennslisgöng. Hönnunarrennsli er 33 rúmmetrar á sekúndu og
brúttó fallhæð er 390 metrar. Raforkan er flutt frá rafölum stöðvarinnar
með strengjum sem liggja í sérstökum strengjagöngum að aflspennum og
tengivirki ofanjarðar og þaðan um 110 kV háspennulínu inn á flutningskerfi
landsins.
Í dag framleiðir þessi virkjun um 500 gígavattstundir á ári án útblásturs
gróðurhúsalofttegunda. Ef jafnmikil orka hefði verið framleidd með jarðgasi má reikna með að því fylgdi um 250.000 tonna árlegur útblástur af
koltvísýringi.

Helgi Þór segir að það hafi verið
viss þröskuldur að komast inn á
markaðinn í Georgíu. „Eftir að fyrirtækið komst þangað, náði að sýna
sig og sanna og mynda tengsl hafa
orðið til fleiri tækifæri tengd vatnsaflsvirkjunum en einnig í öðrum
geirum, svo sem jarðvarma og
samgöngum,“ segir Helgi Þór. Hann
nefnir að í því síðastnefnda séu
mörg tækifæri, meðal annars á sviði
jarðganga í Kákasusfjöllum og það
sé fagnaðarefni að Verkís taki þátt í
uppbyggingu innviða í Georgíu.
Það voru þó ekki aðeins Íslendingarnir sem deildu þekkingu og
reynslu með heimamönnum í
Georgíu því starfsfólk Verkís fékk
einnig að kynnast öðrum aðferðum
til að fást við aurburð en notaðar
hafa verið hér á landi. „Áin Tergi,
sem var virkjuð, er gríðarlega brött
og jafnhalla og því var ekki hægt að
gera lón sem tekur við aurnum, líkt
og yfirleitt er gert á Íslandi. Þetta
er vandamál sem Georgíumenn
hafa reynslu af og fékk starfsfólk
Verkís tækifæri til að læra af þeim,“
útskýrir Kristján Már. Við inntaksmannvirki var byggð gríðarstór
setþró til þess að láta aurinn setjast
svo hann berist ekki í vélarnar og
valdi auknu sliti á þeim. Honum er
svo skolað út um sérstakar lokur
áður en setþróin fyllist.
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Bláa lónið er geysivinsæll og töfrandi áfangastaður sem væri ekki til nema vegna nýtingar jarðhita HS Orku í Svartsengi.

Rafmagn
án rifrildis

Orkuöryggi í íslenskum byggðarlögum og skýr framtíðarsýn þegar
kemur að orkuþörf Íslendinga er Ásgeiri Margeirssyni, forstjóra HS Orku,
efst í huga. Hann segir alla vilja búa
við traust rafmagn og minni mengun.

Ásgeir Margeirsson er forstjóri HS Orku. MYND/ANTON BRINK

Á

Íslandi er alltof mikill
munur á orkugæðum á
milli landshluta og það er
beinlínis ósanngjarnt gagnvart
íbúum þeirra landshluta sem búa
við skerta orku. Þetta þarf heldur
ekki að vera svona því fyrir hendi
eru hreinar auðlindir sem hægt er
að nýta fyrir þessi samfélög. Við
þurfum því að fórna einhverjum
náttúrugæðum og taka meðvitaðar
ákvarðanir um hvað gera skal og
gera ekki,“ segir Ásgeir.
Nú sé orðið aðkallandi að huga
að orkuþörf Íslendinga á komandi
áratugum.
„Við þurfum að hugsa um það
núna hvað Ísland þarf mikla orku
árið 2030, til viðbótar við það sem
nú er. Á tímaskala orkuverkefna
er mjög skammur tími til ársins
2030 en til er raforkuspá fyrir
landið, sem var uppfærð í fyrrasumar. Hún bendir til þess að þá
þurfi orku sem nemur 150 megavöttum til viðbótar við núverandi
framleiðslu, eða 15-20 megavött
á ári, fyrir almenna samfélagsnotkun og er þá ekki meðtalin
orkuþörf stóriðju heldur eingöngu
vöxtur samfélagsins, hús, hótel og
hvaðeina sem þarfnast rafmagns.
Hvaðan á það rafmagn að koma?
Þeirri spurningu þarf að svara og
ræða af alvöru um framtíðarorkuþörf Íslendinga í stað þess að gera
ekki neitt, því það mun hafa mjög
slæmar afleiðingar,“ segir Ásgeir.
Einnig þurfi að horfa til þess að
orka geti flust á milli landshluta
því hún kunni að vera til á einu
svæði og þörf fyrir að nýta hana
annars staðar.
„Í kerfinu eru margir flöskuhálsar, eins og dæmin sýna á
Akureyri og Vestfjörðum, þar sem
oft verður rafmagnslaust. Við
þurfum að leysa þann vanda með
nýtingu á hreinni, endurnýtanlegri
orku í stað þess að brenna olíu til
að keyra dísilvélar til framleiðslu
rafmagns á vararafstöðvum. Á
Íslandi er alltof mikið gert af því
að brenna olíu en við eigum vitaskuld ekki að gera neitt af því. Hún
er enda miklum mun dýrari en
rafmagn hér á landi auk þess sem
rafmagnið er hreinn og ómengandi
orkugjafi,“ segir Ásgeir og vísar til
Parísarsáttmálans sem Íslendingar
eru aðilar að.

„Við þurfum að standa við loftslagsskuldbindingarnar, virða samkomulagið og framfylgja því. Við
getum hæglega minnkað útblástur
til muna og nýtt orkulindirnar
betur með því að tryggja flutning
orku á milli landshluta og ákveða
hvað við viljum nýta og hvað ekki.
Vitaskuld munu rísa upp deilur um
ýmsar framkvæmdir og hvað má
og má ekki, en þá umræðu þurfum
við að taka af skynsemi og rökum
sem virka fyrir raforkukerfið og
samfélagið.“

Ný orkustefna fagnaðarefni

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar
Katrínar Jakobsdóttur er gert ráð
fyrir nýrri orkustefnu fyrir landið.
„Það er mikið fagnaðarefni,“
segir Ásgeir. „Orkustefnan hefur
ekki enn litið dagsins ljós, í henni
þurfa að felast grundvallarspurningarnar: Á að bæta við orkuframleiðslu í landinu eða ekki? Og þarf
meiri orku til samfélagsins eða
ekki? Ef ekki, þá þarf ekki að virkja,
en samkvæmt orkuspá er vöxtur í
íslensku samfélagi og hefur verið
mikill á undanförnum árum. Því
er hlutverk orkufyrirtækjanna að
framleiða þá orku sem samfélagið
þarf.“
Í nýja stjórnarsáttmálanum eru
einnig áform um að tryggja betur
orkuflutning á milli landsvæða og
áframhald rammaáætlunar sem
gætir að því hvað á að nýta og hvað
ekki þegar aukinnar orku er þörf.
„Ef við horfum fimmtán, tuttugu ár aftur í tímann hafa framkvæmdir strandað á fjölmörgum
kærumálum í flutningskerfinu.
Fræg mál tengjast Kröflu- og
Þeistareykjalínum vegna stóriðju
á Bakka. Mikið er um kærumál
vegna skipulagsbreytinga sem
heimila virkjanaframkvæmdir og
ýmsar athugasemdir og kvartanir
vegna umhverfismats og framkvæmdaleyfa verkefna sem tefja
framkvæmdir og gera þær dýrari.
Þegar Landsnet fékk loks að klára
Kröflu- og Þeistareykjalínurnar var
það í fyrsta sinn sem háspennulína
var byggð á Íslandi í áratug! Sama
gildir um orkuverkefni Landsnets og verkefni Landsvirkjunar í
neðri hluta Þjórsár og svipað gildir
um vindorkuverkefnin, en þar er
reyndar sá vankantur á að íslenskt

regluverk fyrir vindorku vantar.
Á meðan skortir sveitarfélög, sem
heimila framkvæmdirnar, leiðarvísi í vindorkumálum. Kærumálin
gilda líka um verkefni HS Orku,
þar sem menn hafa kært skipulagsbreytingar vegna framkvæmdaleyfis, svo dæmi sé tekið,“ segir
Ásgeir, sem fagnar því að í stjórnarsáttmálanum sé líka gert ráð fyrir
því að tryggja að kæruferli fari fyrr
í gang og þau séu afgreidd svo þau
tefji ekki framkvæmdir þegar búið
er að vinna í þeim í langan tíma og
veita í þær mikla fjármuni.
„Það er kominn tími til að
taka til í þessu umhverfi svo
framkvæmdir geti hafist þegar
ákvörðun hefur verið tekin um
að verkefni megi fara í gegnum
rammaáætlun og skipulagsferli,
og án þess að það kosti endalaust
rifrildi. Allt kostar það óhemju fjármuni fyrir samfélagið og á meðan
svo er stöndum við verr að vígi við
að framfylgja okkar hluta loftslagsskilmálanna, höldum áfram
að brenna dísilolíu í Bolungarvík
og víðar til að framleiða varaafl og
ennþá verður reglulega rafmagnslaust á Vestfjörðum.“

Verðmæt afleidd tækifæri

Auðlindagarðurinn á Reykjanesi
er dæmi um afleidd tækifæri sem
liggja í jarðhitanýtingu HS Orku.
„Við horfum til þess að á jarðhitasvæðum og í nýtingu vatnsafls
kunni að liggja fleiri afleidd tækifæri og gæði,“ segir Ásgeir og nefnir
Bláa lónið sem dæmi. „Bláa lónið
væri ekki til ef ekki væri vegna
jarðhitanýtingar í Svartsengi.
Sömuleiðis verksmiðjan Carbon
Recycling sem framleiðir fljótandi
bensíníblöndunarefni (metanól)
en allt hráefni sem hún notar
kemur úr jarðhitavinnslu og getur
verið bæði útflutningsvara eða til
þess að spara innflutning.
Allt er þetta þjóðhagslega mikilvægt og dæmin eru fleiri: fiskeldi,
fiskþurrkun, snyrtivöruframleiðsla, gróðurhús og margt fleira.
Við viljum því nýta afleidd tækifæri til hagsbóta fyrir samfélagið,
þau eru ákaflega atvinnu- og
verðmætaskapandi, skapa mikla
þekkingaröflun og jafnvel sérhæfð
störf sem annars væru ekki til í
landinu.“

Ánægðustu viðskiptavinirnir
- jákvæðir straumar

Mótun samfélags skapandi strauma
Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni eru viðskiptavinir HS Orku
enn og aftur þeir ánægðustu í flokki orkufyrirtækja - í tólfta sinn
á fjórtán árum. Viðurkenningin er skýrt merki um jákvæða strauma.
Við erum mjög þakklát og sjáum viðurkenninguna sem áskorun
um að halda áfram að móta samfélag skapandi strauma – samfélag
þar sem straumar eru nýttir til verðmætasköpunar samfélaginu
til hagsbóta. Umfram allt munum við þó ganga um auðlindirnar
af virðingu enda ber okkur að skila þeim áfram til komandi kynslóða.
Starfsfólk HS Orku
www.hsorka.is
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Íbúðin sem Auður og Hulda tóku í gegn í sameiningu er tæpir 50 m2. MYND/ÍRIS ANN

Baðvaskurinn er í opnu rými fyrir utan salernið. „Við þetta myndast nokkurs
konar ‘en suite’-stemning,“ segir Hulda.

Að sögn Auðar
og Huldu var
ein stærsta
áskorunun að
nýta þá birtu
sem barst frá
litlum gluggum.
„Við settum upp
veggi í mismunandi hæð
svo birta næði
að flæða á milli
svæða.“

Vel nýttir
50 fermetrar
Innanhússarkitektarnir Hulda Aðalsteinsnýdóttir og Auður Gná Ingvarsdóttir tóku ný
verið niðurgrafinn kjallara í gegn og breyttu
honum í nýtískulega og smart stúdíóíbúð
þar sem hver fermetri er nýttur í botn.
Guðný
Hrönn

H

gudnyhronn@365.is

ulda Aðalsteinsdóttir, innanhússarkitekt hjá
Kreatívu, og Auður
Gná Ingvarsdóttir,
innanhússarkitekt
hjá Further North, fengu nýverið þá
áskorun að innrétta tæplega 50 m2
rými sem íbúð þar sem hver og einn
fermetri er nýttur til hins ýtrasta.
Þær leystu verkefnið einstaklega
vel af hendi eins og sjá má á meðfylgjandi myndum
Spurðar út í upprunaleg rými
segir Auður: „Um hálfniðurgrafinn
kjallara sem hafði verið skipt upp
í tvö rými var að ræða. Við vorum
fengnar til að teikna þarna inn litla
stúdíóíbúð.“
Hulda og Auður lögðu mikla

áherslu á að allir hlutar rýmisins
myndu flæða vel saman þar sem
eldhúsið er eins konar miðpunktur.
„Eldhúsið er vel skipulagt með eldavél, ofni, stórum ísskáp, uppþvottavél og góðum vaski ásamt hirslum.
Það tengist svo við seturými sem
nýtist sem stofa og borðstofa. Við
teiknuðum þar upp sófa eða öllu
heldur fjölnota fleti sem má setjast
á,“ útskýrir Hulda.
Spurðar út í hvort þær lumi á
góðum ráðum hvað varðar góða
nýtingu á fáum fermetrum segir
Hulda: „Við skipulag á svona litlum
rýmum skiptir höfuðmáli að hugsa
út fyrir það hefðbundna, ekki festa
sig við venjulega herbergjaskipan
eða hefðbundna nýtingu rýma.
Það er hægt að gera lítil rými ótrúlega skemmtileg ef fólk er tilbúið
að nálgast verkefnið á þann veg að
engar sérstakar reglur séu til staðar,
þannig gerast oft skemmtilegustu
hlutirnir.“

MYND/ÍRIS ANN

Bak við lága vegginn til vinstri er svefnrýmið. MYND/ÍRIS ANN

VIÐ SKIPULAG
Á SVONA
LITLUM RÝMUM
SKIPTIR
HÖFUÐMÁLI
AÐ HUGSA
ÚT FYRIR
ÞAÐ HEFÐInnréttingar voru keyptar í Kvik. „Svo létum við aðeins breyta framhliðum á þeim,“ segir Auður.

BUNDNA.

Auður og Hulda ákváðu að vinna mestmegnis með ljósa liti og útkoman er afar flott. MYND/ÍRIS ANN

SÖLUSÝNING
Raðhús í vinsælu og fjölskylduvænu
hverfi í Garðabæ

Guðbjörg Guðmundsdóttir lögg.fasteignasali
gudbjorg@manalind.is sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir lögg.fasteignasali
thelma@manalind.is sími: 860 4700

Breiðakur 11 opið hús laugardaginn 27. janúar frá 14.00 -16.00
Glæsileg og vel skipulögð raðhús í fölskylduvænu hverfi teiknuð af
Sigurði Hallgrímssyni arkitekt. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi.
Tilbúin til afhendingar í febrúar.
Allar nánari upplýsingar á staðnum
Verið velkomin

Ásdís Rósa
Ásgeirsdóttir

Lögfræðingur /
lögg. fasteignasali

661 7788

Heilindi - Dugnaður - Árangur
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IÐ

OPIÐ HÚS SUNNUD. 28 JANÚAR FRÁ KL. 13:00 – 13:30
• Glæsileg 3ja herbergja, 79,3 fm. endaíbúð með sérinngang, sér bílastæði við innganginn.
• Björt og opin íbúð, sér afgirtur garður, fallegt útsýni yfir esjuna suðvestur svalir út í garð.
Hafðu samband
•Mikið endurnýjuð eign • Stutt í alla þjónustu.
BENEDIKT ÓLAFSSON
• V. 36,7 millj.
Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788

TIÐ

N
PA

DYNGJUGATA 10 - 12. 210 GARÐABÆR.

PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN.
• Mjög glæsileg og vel skipulögð tvö raðhús.
• Miðju húsið 220 fm. 5 herb. Enda húsið 237 fm. 7 herb.
• Vel hönnuð raðhús með stórbrotnu útsýni í nýlegu framtíðar hverfi Urriðaholts í Garðabæ.
Hafðu samband
• Miðjuhús V. 66,7 millj.
BENEDIKT ÓLAFSSON
• Endahús V. 71.4 millj.
Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788

HÚ

SNORRABRAUT 56B, 2 HÆÐ ÍBÚÐ.
MERKT 202 – 101 RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDUDAGINN 28 JANÚAR KL. 14:00 – 14:30
• Falleg 3ja herbergja, 89 fm. íbúð í góðu lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri
• Björt og opin íbúð, suðvestur svalir snúa út í garð. • Laus fljótlega. • Húsvörður er í húsinu.
Hafðu samband
• Snyrtileg eign miðsvæðis í Reykjavík. • V. 43,8 millj.
BENEDIKT ÓLAFSSON

Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788

UN

OÐ
SK

Sölufulltrúi.
Nemi í löggildingu á
sölu fasteigna.
Sími 512 4900

S

OP

DVERGABORGIR 5 JARÐHÆÐ ENDAÍBÚÐ
MERKT 103 – 112 RVK.

Benedikt
Ólafsson

S

IÐ

OP

HÚ

HAGAMELUR 51, 2 HÆÐ ÍBÚÐ. MERKT 204 – 107 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUDUDAGINN 28 JANÚAR KL. 15:00 – 15:30
• Snyrtileg 3ja herbergja, 79.7 fm. íbúð í góðu fjölbýlishúsi.
• Björt og opin íbúð, svalir snúa út í garð.
• Stutt í alla þjónustu. ATH: Laus fljótlega.
• Snyrtileg eign á einum besta stað í Reykjavík.
• V. 38,5 millj.

Hafðu samband

BENEDIKT ÓLAFSSON

Í námi til lögg. /eigandi . Sími 661 7788
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Saga
til næsta
bæjar

Stefán Pálsson skrifskrifar um íþróttaafrek
sem aldrei urðu.

Í

þróttasaga Íslendinga hefur
að geyma frásagnir af sætum
sigrum jafnt sem sárum vonbrigðum. Öðru hvoru hafa
íslenskir íþróttamenn unnið
afrek á heimsmælikvarða og
sagan verður enn glæstari ef gripið er
til höfðatölureglunnar sívinsælu. En
það eru ekki síður mörg dæmin þar
sem velta má því fyrir sér hvað hefði
getað gerst – allar hetjudáðirnar sem
hefðu getað unnist ef tilviljanir hefðu
hagað málum örlítið öðruvísi eða einstakar ákvarðanir orðið á annan veg.
Æsilegasta sagan gerist oft í þáskildagatíð.
Vetrarólympíuleikar standa nú
fyrir dyrum í Suður-Kóreu. Ísland
hefur átt keppendur á öllum vetrarólympíuleikum frá árinu 1948, ef frá
eru taldir leikarnir árið 1972 sem fram
fóru í Sapporo í Japan. Enn oftar hafa
Íslendingar þó verið með á sumarleikum eða samfleytt frá Berlínarleik
Berlínarleikunum árið 1936.
Þar á undan höfðu íslenskir íþróttamenn komið við sögu á þrennum
leikum. Í Lundúnum árið 1908 keppti
Jóhannes Jósefsson, sem síðar var
kenndur við Hótel Borg, í grísk
grísk-rómverskri glímu. Hann var þá í hópi
glímumanna sem hugðust kynna
gestum Ólympíuleikanna íslenska
glímu.
Fjórum árum síðar sendu Íslendingar aftur glímuflokk til sýninga,
þegar Ólympíuleikarnir voru haldnir
í Stokkhólmi. Í það skiptið spreytti
Sigurjón Pétursson frá Álafossi sig á
grísk rómversku glímunni, en einnig
grísktók Jón Halldórsson þátt í 200 metra
hlaupi. Hafa Íslendingar ætíð litið á þá
Jóhannes, Sigurjón og Jón sem fyrstu
keppendur Íslands á Ólympíuleikum,
þótt væntanlega séu þeir flokkaðir
sem Danir í bókum Alþjóðaólympíunefndarinnar.

Undir röngum fána
Árið 1920 voru Ólympíuleikarnir
haldnir í belgísku borginni Antwerpen. Þótt Ísland væri orðið
fullvalda ríki, var enn ekki búið að
koma á laggirnar fullgildri íslenskri
Ólympíunefnd. Fyrir vikið þurfti
hlauparinn Jón Kaldal að sætta sig
við að keppa undir merkjum Danmerkur í 5.000 metra hlaupi. Náði
Jón sér engan veginn á strik og var
hann þess fullviss að árangurinn hefði
orðið betri ef honum hefði boðist að
keppa undir fána Íslands. Samúel

-6°

Glíman við ef og hefði
Íslenskir glímukappar sýna á Ólympíuleikunum í Amsterdam árið 1912. MYND/GETTY

Thorsteinsson var í leikmannahópi
danska knattspyrnuliðsins á leik
leikunum, en kom ekki við sögu. Þá var
hópur V
Vestur-Íslendinga í sigursveit
Kanada í ísknattleik.
Ef horft er fram hjá þessum óopinberu fulltrúum Íslands á Antwerpenleikunum, létu Íslendingar ekkert til
sín taka í Ólympíusögu þriðja áratugarins. Litlu mátti þó muna að þróunin
hefði orðið allt önnur. Litlar tilviljanir
og umdeildar ákvarðanir höfðu þar
mikið að segja.
Sem fyrr segir sendu Íslendingar
glímumenn til Lundúna og Stokk
Stokkhólms árin 1908 og 1912. Vegna velvilja Svía, fékkst glíman sýnd á sjálfum
Ólympíuleikvangnum og var greinin
ásamt hafnabolta önnur aðeins
tveggja opinberra sýningargreina
leikanna. Í raun er það magnað að
sérviskuleg fangbragðaíþrótt, sem
einungis var iðkuð af Íslendingum,
öðlaðist slíkan sess og verður ekki
skilið nema sem sérstakt vinarbragð
gestgjafanna.
Íslendingar voru hins vegar höfðingjadjarfir og töldu í raun sjálfsagt
að glíman yrði alheimsíþrótt, enda
öðrum glímuafbrigðum fegurri og

21° Tilfinning
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Hitaðu bílinn með fjarstýringu
– Webasto bílahitari
BÍLASMIÐURINN HF
BÍLDSHÖFÐA 16
SÍMI: 567-2330
www.bilasmidurinn.is • bilasmidurinn@bilasmidurinn.is

tignarlegri að þeirra mati. Glímuforkólfum Íslands tókst meira að segja að
koma því til leiðar að keppt væri um
glímubikar í Stokkhólmi, sem skyldi
verða farandgripur á komandi leikum.
Vegna fyrri heimsstyrjaldarinnar
féllu Ólympíuleikarnir 1916 niður,
en fjórum árum síðar tóku Íslendingar þráðinn upp að nýju. Þeir settu
sig í samband við Alþjóðaólympíunefndina, fengu vilyrði fyrir þátttöku
og staðfestingu á að glíman yrði á
dagskrá í Antwerpen og keppt um
bikarinn góða. Má ljóst vera að stjórnendurnir hafa talið sig bundna af lof
loforðinu átta árum fyrr.
Í Reykjavík hófst undirbúningur
fyrir þátttöku, leitað var til Alþingis
eftir ferðastyrk og farið var að huga
að því að velja glímumenn til að halda
hróðri landsins á lofti í Belgíu. Áður en
til þess kom bárust hins vegar fregnir
af fyrirhugaðri heimsókn Kristjáns
tíunda konungs Íslands og Danmerk
Danmerkur sumarið 1920. Undirbúningsnefndin óskaði eftir að konungi yrði sýnd
glíma, helst á Þingvöllum. Þá voru góð
ráð dýr. Ekki þótti sæmandi að bjóða
konungi upp á annað en bestu glímumenn þjóðarinnar og heimsóknin
rækist á við Ólympíuleikana.

Furðuleg ákvörðun
Íþróttaforystan ákvað að taka
konunginn fram yfir utanförina.
Alþjóðaólympíunefndinni var tilkynnt að glímukappar Íslands væru
vant við látnir og að ekkert gæti orðið
af sýningunni. Eftir á að hyggja virðist
þessi ákvörðun óskiljanleg. Íslenskir
glímumenn höfðu látið sig dreyma
um að kynna heiminum íþrótt sína
og voru komnir með fótinn milli stafs
og hurðar í dyragátt sjálfra Ólympíuleikanna. Ef keppt hefði verið um
glímubikarinn á 1920-leikunum má
ætla að það sama hefði gerst í París
fjórum árum síðar. Hver veit nema
hinn fjarstæðukenndi draumur um
að glíman yrði fullgild Ólympíugrein
hefði getað orðið að veruleika?
En á það reyndi aldrei. Glímumenn drógu sig í hlé – til þess að
ssýna sig fyrir kónginum (sem hefði
hvort sem er aldrei séð neinn mun á
afburðaglímumönnum og minni spámönnum). Alþjóðaólympíunefndin
var laus af önglinum og glímubikarinn endaði á Ólympíusafninu í Sviss.
Og til að bíta höfuðið af skömminni,

datt Kristján kóngur af hestbaki,
meiddist á hné og frestaði Íslandsferðinni til ársins 1921.
Mikill hugur var í íslenskum
íþróttamönnum að láta til sín taka
á Parísarleikunum 1924. En eftir því
sem leikarnir færðust nær var sem
Íþróttasambandið missti móðinn.
Knattspyrnumenn voru hins vegar
fullir sjálfstrausts. Eftir að hafa tekið
á móti fyrsta erlenda kappliðinu
sumarið 1919 töldu þeir tímabært
að huga að keppnisferð til útlanda.
Stofnuð var sérstök Ólympíunefnd
knattspyrnumanna árið 1922 með
það að markmiði að safna fyrir
Parísarferðinni.
Peningasöfnunin gekk vel og
munaði þar mest um vinsæla uppsetningu á Skugga-Sveini,
Sveini, með fót
fótboltaköppum í öllum hlutverkum. Þá
bauð nefndin skoskum knattspyrnuflokki til Reykjavíkur og græddi vel á
leikjunum. En þótt fjármálahliðin liti
ágætlega út, reyndist íþróttapólitíkin
þyngri í vöfum. Sífelldir árekstrar
voru á milli ÍSÍ og Knattspyrnuráðs
Reykjavíkur. Ólympíunefnd Íslands
var stofnuð árið 1921 og þar á bæ var
litið svo á að knattspyrnumenn væru
komnir langt út fyrir valdsvið sitt.
Vegna þessa ágreinings varð ekk
ekkert úr því að Ísland tefldi fram sínu
fyrsta fótboltalandsliði í París sumarið 1924, 22 árum áður en íslenska
landsliðið þreytti frumraun sína á
Melavellinum í Reykjavík. Ísland
hefði þannig brotið blað í knattspyrnusögunni með því að leika sinn
fyrsta leik á heimsmeistaramóti – en
FIFA hafði lýst því yfir að sigurvegarar
Ólympíukeppninnar myndu jafnframt teljast fyrstu heimsmeistarar
sögunnar.
Vart er hægt að hugsa þá hugsun til
enda hvílíka útreið íslensku fótboltamennirnir hefðu hlotið í sínum fyrsta
leik á grasvelli, á móti sumum bestu
leikmönnum síns tíma. Hætt er við
að 14:2 tapið alræmda hefði bliknað
við hliðina á þeirri slátrun sem óhjákvæmilega hefði átt sér stað í fyrsta
og eina leik Íslands á Parísarleik
Parísarleikunum, en um útsláttarkeppni var að
ræða.

Glötuð gullverðlaun?
Segja má að Íslendingar hafi sloppið
með skrekkinn þegar hætt var við
að senda fótboltalandslið til Par-

ísar 1924. Á hinn bóginn velta ýmsir
íþróttaáhugamenn því fyrir sér hvað
hefði getað gerst á Amsterdamleik
Amsterdamleikunum fjórum árum síðar ef íþróttaforystan hefði tekið aðra ákvörðun á
afdrifaríku augnabliki.
Á seinni hluta þriðja áratugarins var mikill vöxtur í fimleikalífi
Íslendinga. Eink
Einkum hafði Íþróttafélag Reykjavíkur á að skipa öflugum
kvennaflokki í fimleikum. Flokkurinn hélt í sýningarferð um Norðurlöndin árið 1927 og þótti slík hópferð íþróttakvenna mikil tíðindi á
þeim árum. Fimleikastúlkurnar úr ÍR
fengu hvarvetna lof og prís í ferðinni
og varð því úr að ráðast í enn lengra
ferðalag árið eftir.
Franska fimleikasambandið
fagnaði 50 ára afmæli sínu með risastórri fimleikahátíð í Calais sumarið 1928. Þangað mætti fimleikafólk frá tugum landa og íbúafjöldi
borgarinnar nálega tvöfaldaðist,
slíkur var áhorfendastraumurinn.
Í hugum fimleikafólks var hátíðin
í Calais einhver stærsti viðburður í
sögu íþróttarinnar og höfðu stjórnendur ÍR mikinn hug á að senda lið
sitt til leiks. En þetta sama sumar
voru Ólympíuleikar í Amsterdam,
þar sem hópfimleikar kvenna voru í
fyrsta sinn á dagskránni.
ÍR ingar sóttu um styrk frá Alþingi
ÍRtil að senda lið sitt til keppni á
Ólympíuleikunum. Afgreiðsla þingsins dróst hins vegar og þegar styrk
styrkurinn fékkst að lokum var íslenska
Ólympíunefndin búin að tilkynna
mótshöldurum að enginn keppnisflokkur kæmi frá Íslandi. Ekki var
talin ástæða til að breyta þessari
ákvörðun þrátt fyrir fjárveitinguna,
enda væri í raun meira grætt á að taka
þátt í hátíðinni í Calais.
Skemmst er frá því að segja að
íslensku fimleikastúlkurnar voru
ausnar lofi fyrir frammistöðu sína
í Frakklandi og ekki síður í Lundúnum, þar sem þær höfðu viðdvöl á leiðinni heim. Á leikunum
í Amsterdam kepptu hins vegar
fimm stúlknaflokkar, þar sem lið
heimakvenna þótti í nokkrum sérflokki. Hver veit nema örlítið skjót
skjótari afgreiðsla þingsins hefði orðið
til þess að Íslendingar hefðu teflt
fram fimleikasveit og jafnvel unnið
til verðlauna, 28 árum á undan Vilhjálmi Einarssyni?

okkar er ánægjan
Við erum mjög þakklát fyrir að eiga ánægðustu
viðskiptavinina á matvörumarkaði á Íslandi.
Þetta er okkur hvatning að gera enn betur.
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Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför eiginmanns míns,
föður, fósturföður, tengdaföður,
afa og langafa,

Magnúsar Lyngdal
Stefánssonar
barnalæknis.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Sigríður Jónsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

sem lést föstudaginn 19. janúar,
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju
miðvikudaginn 31. janúar kl. 13.00.
Dagmar Brynjólfsdóttir
Guðrún Georgsdóttir
Jón Ingi Georgsson
Laufey Úlfarsdóttir
Ragna Björk Georgsdóttir
Páll Eggertsson
Brynja Georgsdóttir
Smári Jóhannsson
Inga Hrönn Georgsdóttir
Ingimar Sigurðsson
Hulda Dögg Georgsdóttir
Harpa Dröfn Georgsdóttir
Brynjólfur Már Georgsson
barnabörn og langafabarn.

LAUGARDAGUR

Móðir okkar, stjúpmóðir,
tengdamóðir og amma,

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Rekagranda 6, Reykjavík,

búsettur á hjúkrunarheimilinu
Eyri á Ísafirði,

Sigríður Karlsdóttir

lést þriðjudaginn 23. janúar.
Útförin fer fram frá Neskirkju
31. janúar klukkan 13.00.
Karl Skarphéðinsson
Sara Gylfadóttir
Hjálmar Skarphéðinsson
Elín Ólafsdóttir
Óskar Bjarni Skarphéðinsson
Dóra Bergrún Ólafsd.
Jón Ólafur Skarphéðinsson
Hólmfríður Jónsdóttir
Friðgeir Bjarni Skarphéðinsson
Sigrún Rafnsdóttir
og barnabörn.

Guðni Albert Guðnason

lést á Sjúkrahúsinu á Ísafirði
þriðjudaginn 23. janúar 2018. Útför hans fer
fram frá Flateyrarkirkju, laugardaginn 10. febrúar kl. 14.00.
Júlíana Kristín (Stella) Jónsdóttir og fjölskylda.

Ástkær eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi,

Georg Jón Jónsson
bóndi,
Kjörseyri, Hrútafirði,
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Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug við andlát ástkærrar
móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Soffíu Bjarnadóttur

áður til heimilis að Skúlagötu 20,
Reykjavík.
Sérstakar þakkir fyrir alúðlega umönnun og nærveru
færum við starfsfólki hjúkrunarheimilisins Sóltúns.
Kjartan Oddur Jóhannsson
Björk Jónsdóttir
Jóhann Egill Jóhannsson
Sigrún Erla Sigurðardóttir
Anna Sigríður Jóhannsdóttir Richard Ólafur Briem
Þórir Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Benedikt Jónsson

skrúðgarðyrkjumaður,
Bjarkarholti 3, Mosfellsbæ,
varð bráðkvaddur á heimili sínu
mánudaginn 22. janúar. Útför hans fer
fram fimmtudaginn 1. febrúar kl. 13.00.
Margrét Hálfdánardóttir
Pétur Már Benediktsson
Gerður Gunnlaugsdóttir
Stefán Pétur Sólveigarson
Hildur Halldórsdóttir
Alma Dröfn Benediktsdóttir Guðmundur Þór Birgisson
Ásgeir Benediktsson
Aðalsteinn Már, Benedikt Þór, Tómas Orri og Ísabella Ösp

Ástkær móðir okkar,

Hulda G. Sæland
Hjartans þakkir fyrir auðsýnda
samúð og vinarhug við andlát
og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu
og langömmu,

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

Helgu Steinunnar Ólafsdóttur
frá Naustum.

Sérstakir þakkir færum við starfsfólki Grenihlíðar á
dvalarheimilinu Hlíð fyrir góða umönnun og hlýhug.

Emilía Jónsdóttir,
félagsráðgjafi

Útfararþjónusta

& lögfræðiþjónusta

Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að
leiðarljósi og af faglegum metnaði.
Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna
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Ólafur Jensson
Hanna Maídís Sigurðardóttir
Guðný Björg Jensdóttir
Gunnar Þór Þórarnarson
Sigrún Jensdóttir
Stefán Sigurðsson
Halldór Jensson
Margrét Ármann
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýju
við andlát og útför móður okkar,

Sigríðar Theodóru
Sæmundsdóttur

húsfreyju í Skarði í Landsveit.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
hjúkrunar- og dvalarheimilisins Lundar, Hellu, fyrir þeirra
einstöku umönnun.

frá Espiflöt,

lést á Fossheimum Selfossi
mánudaginn 22. janúar sl. Útförin fer
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Vinafélag
Ljósheima og Fossheima.
Börnin

Okkar ástkæri

Björn H. Eiríksson
bókaútgefandi,
Súlunesi 18, Garðabæ,

lést 23. janúar sl. í faðmi ástvina.
Hann verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju
Kirkjulundi 3, Garðabæ, 2. febrúar kl. 15.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir,
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið –
endurhæfingu fyrir krabbameinsgreinda.
Nína Stefnisdóttir
Birna Klara Björnsdóttir Þorgrímur Jónsson
Heiðdís Björnsdóttir
Þorvaldur Gísli Kristinsson
Heiðar Ingi Svansson
Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Kristinn Guðnason
Helga Fjóla Guðnadóttir
Ástkær sonur minn, stjúpsonur,
bróðir og stjúpbróðir,
Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir og afi,

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Halldór Sigurðsson

lést á hjúkrunarheimilinu Eir,
mánudaginn 15. janúar.
Úförin fer fram frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 29. janúar kl. 13.00.
Eyrún Guðbjörnsdóttir
Rúnar Þór Halldórsson
Ragnheiður Thor Antonsdóttir
Kristján Ari Halldórsson Helga Dagný Bjarnadóttir
og barnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið timamot@365.is.

Oddur Þór Þórisson
Hrafntóftum 2,

lést af slysförum fimmtudaginn 11.
janúar. Útförin fer fram frá Selfosskirkju
miðvikudaginn 31. janúar kl. 14.00.
Þórir Ófeigsson Sigurbjörg Björgúlfsdóttir
Sindri Dagur Þórisson
Sara Þórisdóttir
Úlfhéðinn Þórisson
Álfheiður Fanney Ásmundardóttir
Ásrún Ásta Ásmundardóttir og
Stefán Smári Ásmundarson

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

SNARLAÐU
Í EINUM GRÆNUM

REYKJAVÍK
Austurstræti 17
Bankastræti 11
Barónsstígur

Birkimelur 1
Borgartún 26
Bústaðavegur 20

Grímsbær
Grjótháls 8
Hjarðarhagi 47

Kleppsvegur
Laugalækur 9
Laugavegur 116

Laugavegur 180
Lágmúli 7
Miklabraut 100

Suðurfell 4

HAFNARFJÖRÐUR

KÓPAVOGUR

REYKJANESBÆR

GARÐABÆR

AKRANES

Fjörður 13–15
Reykjavíkurv. 58

Dalvegur 20
Hagasmári 9

Fitjar
Keflavíkurflugv.

Litlatún

Skagabraut 43
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í skyggðu reitunum er
LAUSNARORÐ
raðað rétt saman birtist hættulegur glæpamaður (12). Sendið
lausnarorðið í síðasta lagi 1. febrúar næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „27. janúar“.

43
44

45

VEGLEG VERÐLAUN
Vikulega er dregið úr innsendum lausnarorðum og
fær vinningshafinn í þetta
skipti eintak af bókinni 10 ráð
til betra og lengra lífs eftir
Bertil Marklund frá Forlaginu.
Vinningshafi síðustu krossgátu
var Guðmundur Eiríksson,
Selfossi.

Á Facebook-síðunni
Krossgátan er að finna
ábendingar, tilkynningar
og leiðréttingar ef þörf
krefur.

46

(11)
21 Aur fyrir skarpa og skyggna
(8)
25 Fáheyrt hret (4)
26 Forvitnast um hvern sem
hnýsist í mín mál (7)
30 Staldra við sumblið eftir
heillaskálina (10)
32 Hnusa af snakki með
nefjum krydds (11)
33 Völutúttan eða dvalfiskurinn? Þar er efinn (10)
34 Skítamix utan við forugan
sopann (11)
36 Bjarma blossabolta svipar
til loftsjónar (10)
37 Saga af rummungum og

LÁRÉTT
1 Af handónýtum en afar hag-

legum bollum (11)
11 Hugsa til hnattferða milli
hinstu kveðjustunda (10)
12 Leita galdradrykkja og fleiri
allrameinabóta (11)
13 Slæst er þú setur limlestar
í röð (10)
15 Grimm hefur skref á
herðar sér ef fatli fæst (11)
16 Hugsa til jarðarfara milli
heimsreisa (10)
17 Er það hversdagslegt að
hross hafi allan gang? (7)
18 Hér segir af áfreðanum og
því, er við fjarlægðum hann

LÉTT

rándýrum (11)
42 Fer í tékk fyrir reynsluna og
prófið (11)
44 Uxagrön í norð-norðvestur
vísar á hin renglulegu í ruglinu
(10
45 Hættur að vera í húsi með
valdaðri (7)
46 Nota júlin fjögur til að
kynda samstöðuna (13)

glöðum (9)

19 Mun gildran fanga fótfráan? (10)
20 Freista einnar sem er alltaf
jafn vinsæl og vel í holdum
(10)
22 Erindi Sæmundar fróða
um 1,3, 5 og þeirra líka (12)
23 Um hernám sögusviðs
kvikmyndanna (12)
24 Slóðinn sá fer um gróna
grund (9)
26 Uppkast Sambandsins og
algleymið endalausa (7)
27 Fríið á Mön var unun enda
aðhlynning öll með ágætum
(7)
28 Gulir óðu í villu og svima

4 Fer niður þegar búið er að

ganga niður með á (9)
5 Hef komið að litlum notum
við að núllstilla (8)
6 Föl sem fegurðardrottning í
dauðadái (9)
7 Það sem fólk segir blátt
áfram um skýrsluna (9)
8 Bolaneskjaftur? Er það horblaðkan? (10)
9 Kem með frekju og festi
fyrir son minn, skaphundinn
þann (10)
10 Dúddi er nagli (4)
14 Fer með nauðina í öræfin í
smá uppnámi (7)

LÓÐRÉTT
1 Fæðuhey gefur glanslausa

lausn (7)
2 Vargavötn – þar veiða slægvitrir menn (9)
3 Málgagn á flakki með mál-
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Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
1073
ÁD2
ÁG542
D9

BRIDGEHÁTÍÐ

Báðir hafa þeir margsinnis
verið meðlimir í opnu landsliði Danmerkur. Góðir spilarar
lenda stundum í áföllum, þó
að þau séu sjaldgæfari en hjá
„meðaljónunum“. Þeir spiluðu
nýverið á tvímenningsmóti í
Danmörku og lentu í ljótu slysi
sem var dýrt. Bilde og Blakset
sátu í NS og Bilde hóf sagnir í
norður á einum tígli eftir pass
vesturs. Vestur var gjafari og
enginn á hættu:

Vestur
K2
G1087
D106
KG84

Austur
DG64
K965
Á8532
Suður
Á985
43
K9873
107

(5)

29 Sæki sjó fyrir brúði mína
og bíómyndin bíður (5)

31 Of góðir fyrir frakka (10)
35 Sundurlaus unaðurinn
kemur inn að utan (7)

38 Sérsvið: Natríum. Ég skála
fyrir því (5)

39 Rolla og ránfugl í eina

sæng? Þú ert bilaðri en ég! (5)

40 Þá spurði Tinni: Hví svona
mikið stafarugl núna? (5)

41 Skörp skötuhjú heimtuðu

rúsínurauðvín (5)
43 Sá vondi er 100, þ.e.a.s. 49
+ 51 (4)

Skák

ÞUNG

7

Árleg Bridgehátíð er haldin
í Hörpunni dagana 25.-28.
janúar. Nánast alltaf hefur
Bridgehátíð verið haldin á
Hótel Natura en Harpan
er nýr spilastaður í ár. Eins
og vanalega eru margir af
sterkustu spilurum heims
meðal þátttakenda, bæði
íslenskir og erlendir. Meðal
þeirra eru Danirnir Dennis
Bilde og Lars Blakset. Dennis
Bilde var á síðasta ári kosinn
spilari ársins í Bandaríkjunum.

LAUGARDAGUR

Lausnarorð síðustu viku var

10

11

18

27. JANÚAR 2018

Gunnar Björnsson

Metzing átti leik Johansson í Berlín
1973.
Svartur á leik
1. … Dxb1+!! 2. Rxb1 Ba6!! 3. Db3
Hxb3 4. axb3 d6 0-1.
Skákdagurinn fór fram í gær og var
teflt víðsvegar um land allt. Í dag fer
fram Íslandsmót grunnskólasveita –
stúlknaflokkur í Rimaskóla.
www.skak.is: Fréttir af Skákdeginum.

Austur doblaði til úttektar þó hann ætti einungis 10 punkta en
góða skiptingu. Blakset svaraði á 1 og vestur sagði 1 grand með
sína 9 punkta og stöðvara í spaða. Bilde freistaðist til að segja 2
með einungis 3 spil, þar sem hann átti „trump values“. Þeir gengu
yfir til vesturs sem barðist í 3 með 4 spil í þeim lit. Þau gengu yfir
til suðurs sem ákvað að berjast í 3 . Austur doblaði þann samning
því honum leist vel á vörnina. Útspilið var hjartagosi og austur átti
fyrsta slaginn á kónginn eftir hjartadrottningu úr blindum. Þá kom
laufás og lauf á kóng. Síðan spilaði vestur hjartatíu. Blakset drap á
ás og spilaði spaðatíu úr blindum. Austur setti gosann, ásinn heima
og meiri spaði sem vestur átti á kóng. Hjarta var spilað áfram sem
var trompað heima. Tígulkóng var spilað sem austur trompaði og
spaðadrottning tekin. Síðan tók vörnin slagi sína á hjarta og lauf og
niðurstaðan var 6 niður, 1.400 stig utan hættu.

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

JERSEY TUNGUSÓFI
Stærð: 250X165cm
Stærð:
Verð: 188.000,Verð:
ÚTSÖLUVERÐ: 159.800,-

CANNON HORNTUNGUSÓFI
Stærð:
Stær
ð: 284X190/165cm
Verð: 279.000,ÚTSÖLUVERÐ: 195.300,-

MADISON TUNGUSÓFI
Stærð:
Stær
ð: 251X165cm
V
erð: 188.000,Verð:
ÚTSÖLUVERÐ: 146.640,-

hvítt gler
BORÐSTOFUBORÐ – hvítt
ð: 180X100cm
Stærð:
Verð:
ð: 98.000,ÚTSÖLUVERÐ: 78.400,-

ARES TUNGUSÓFI
Stærð:
Stær
ð: 278X175cm
Verð: 219.000,ÚTSÖLUVERÐ: 186.150,-

ALEXA SKENKUR – hvítt
hvítt matt/eik
matt/eik
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,ÚTSÖLUVERÐ: 96.600,HÆGINDASTÓLL Í LEÐRI
Stillanlegur m/rafmagni
Verð: 148.000,ÚTSÖLUVERÐ: 118.400,-

CLARK STÓLL
Verð: 16.900,ÚTSÖLUVERÐ: 10.140,-

COBY STÓLL
ð: 18.500,Verð:
ÚTSÖLUVERÐ: 14.800,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Lau: 10.00 - 16.00 Sun: 13.00 - 16.00

LOUNGE STÓLL
Verð:
V
erð: 36.000,ÚTSÖLUVERÐ: 18.000,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12

www.egodekor.is

38
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Konráð
og

27. JANÚAR 2018

KRAKKAR
286

á ferð og flugi

Konráð horfði hugsi á
gátuna. „Hverskonar
gáta er nú þetta?“
„Örugglega eitthvað til
að rugla mann og plata,“
sagði Kata snúðug eins
og venjulega. „Alltaf
verið að plata mann,“
bætti hún við. Lísaloppa
las leiðbeiningarnar
fyrir gátuna. „Þetta er
orðagáta og hér stendur,“
las hún. Búið er að rugla
stöfunum í nöfnum
nokkurra fuglategunda í
hverri línu.

?

?

félagar
Ef þú getur raðað þeim
rétt í kassana, mynda
stafirnir í hringjunum
nafn fugls ef lesið er
niður.

LAUGARDAGUR

Getur þú
aruglið
ráðið orð fuglar
aða
og séð hv ru?
þetta e

?

VMURÁ
FRHNA
FLÁT
ÓLRMU
LYISMLR

Henrik á auðvelt með að sjá hluti fyrir sér og koma þeim í orð. Svo er fótboltinn mikið áhugamál. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Fékk bækur,

rós og peninga
Henrik Hermannsson sigraði í
ljóðasamkeppni grunnskóla Kópavogs með ljóði sínu Myrkrið sem nú
hefur verið dreift um bæinn á veggspjöldum og bókamerkjum, ásamt
ljóðum tveggja stúlkna sem urðu í
2. og 3. sæti.

Brandarar

Einu sinni var
maður úti að ganga með
tannbursta í bandi. Þá kom strákur
glottandi til hans og sagði: Hvað
heitir hundurinn þinn? – Ha? Sérðu
ekki að þetta er tannbursti? svaraði
maðurinn. Um leið og strákurinn
var farinn sneri maðurinn sér að
tannburstanum og sagði: – Þarna
plötuðum við hann, Snati!
Pínulítill kúreki kom askvaðandi
inn á krá í villta vestrinu, greinilega trylltur af reiði. „Hver málaði
hestinn minn grænan hérna
fyrir utan?“ öskraði hann. Það ríkti
grafarþögn þar til risastór og mikill
kúreki stóð upp og svaraði dimmri
röddu: „Það var ég.“ Litli kúrekinn
horfði skelfdur upp eftir kraftakarlinum og sagði mjóróma: „Það er
nefnilega það, ég vildi bara láta þig
vita að hann er orðinn þurr.“

?

Lausn á gátunni

Skyldi Hermann gera mikið að því
að yrkja? Nei, þetta ljóð var bara
skólaverkefni.
Nú segir það mikla sögu. Er hún
byggð á eigin upplifun? Nei, þetta
var bara eitthvað sem mér datt í
hug. Ég sá þetta bara fyrir mér.

Myrkrið
Það er dimmt og ég er hræddur
ég veit ekki hvert ég er að fara eða hvar ég á heima.
Vindurinn blæs á móti mér og það rignir
mér finnst ég vera einhver annar.
Ég hleyp eins hratt og ég get.
Ég heyri öskur og hleyp enn hraðar
inn í myrkrið.
Ég hleyp bara eitthvert í von um að ég komist heim.
Ég er þreyttur og mig langar að sofna
en ég get það ekki og verð að halda áfram
en ég er rennblautur og leggst á jörðina.
Ég gefst upp og hætti að reyna
ég vissi að það var enginn tilgangur að reyna.
En í sama bragði sá ég spegilmynd mína
ég spyr sjálfan mig hvað get ég gert?
Ég ákvað að ég ætlaði ekki að gefast upp
ég stóð upp og hljóp eins hratt og ég gat.
Ég sá ljós þarna átti ég heima.
Henrik Hermannsson

Hvað fékkstu í verðlaun? Ég fékk
bækur, rós og peninga.
Í hverju ertu bestur í skólanum?
Ég er örugglega bestur í íslensku en
mér finnst stærðfræðin skemmtilegri. Svo er ég líka góður í ensku og
dönsku.
Hver eru helstu áhugamálin?
Fótbolti. Ég æfi með Breiðabliki, í
4. flokki, er miðjumaður í liðinu.
Hefurðu eitthvað ferðast? Já, bæði
innanlands og til útlanda.
Hver er skemmtilegasta ferð sem
þú hefur farið í? Ég held þegar ég
fór til Englands núna um daginn,
við fórum á tvo fótboltaleiki með
uppáhaldsliðinu mínu, Manchester
United, móti Southampton og Everton, það gerði jafntefli í öðrum og
vann hinn.

ÉG VAR Í ÚTLÖNDUM
OG VIÐ VORUM AÐ
FARA Í LEST, ÞÁ VAR GEITUNGUR AÐ SVEIMA AKKÚRAT Í
DYRUNUM OG ÉG ÞORÐI EKKI
INN EN HURÐIN VAR BYRJUÐ
AÐ LOKAST OG PABBI TOSAÐI
MIG INN

Af hverju heldurðu með Manchester United? Bróðir minn byrjaði að halda með því.
Hvernig leikur þú þér helst? Við
vinirnir erum mikið úti í bolta, bæði
fótbolta og körfubolta.
Hefurðu einhvern tíma verið í
hættu staddur? Kannski pínu. Ég
var í útlöndum og við vorum að fara
í lest, þá var geitungur að sveima
akkúrat í dyrunum og ég þorði ekki
inn en hurðin var byrjuð að lokast
og pabbi tosaði mig inn. Svo vorum
við einu sinni veðurteppt uppi á
Holtavörðuheiði í brjáluðum snjóbyl. En það komu björgunarsveitir
og ferjuðu okkur og fleira fólk í
Reykjaskóla í Hrútafirði.
Farið þið stundum norður? Já, ég
á ömmur og afa á Sauðárkróki og
nágrenni, við förum oft að heilsa
upp á þau. Önnur amma mín á
heima á Meyjarlandi á Reykjaströnd. Hún á kindur, geitur og
hesta.

VALUR

DJÚSÍ OG
HRESSANDI
PRÓFAÐU NÝJU SAFANA FRÁ GINGER
FÁST HJÁ GINGER OG Í VÖLDUM 10-11 VERSLUNUM

Síðumúla 17 | Lágmúla 7, í 10-11 | Austurstræti 17, í 10-11 | Fitjum, Reykjanesbæ | Leifsstöð | ginger.is
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Ísafjörður

Hæg suðvestlæg átt í dag og víða slydduél eða él. Hiti nálægt frostmarki.

Akureyri

Heimurinn
Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur
Frá kr.

58.645
Án fæðis
FLUGSÆTI

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.
fyrirvar

31. janúar í 7 nætur

ÁÐUR KR.

79.900
NÚ KR.

39.950

Pondus

Eftir Frode Øverli

Selma!
Ég tilbið parketið sem
þú gengur á!
TAKK! TAKK! TAKK!

2FYRIR1

Nýi Bing B12!
Minn nýi vinurr!
Come to daddy!

Takk, Selma!
Ég get ekki
beðið eftir að
prófa þær.

Hversu langt
erum við komin,
segirðu?
Klukkan?

5. febrúar.
HARALDUR!

TENERIFE

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUMAR
FRÍ!
Viðar

Vilhjálmur

Áslaug

Eyþór

Segðu mér að
þú ætlir að taka
þetta drasl til
eftir þig.

Af hverju? Skólinn
byrjar aftur eftir tólf
vikur og þá þarf ég
bara að ná í það aftur.

Kjartan

Veljum leiðtoga!
Taktu þátt í leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík
nú á laugardag, kl. 10–18 á fjórum stöðum víðsvegar um borgina.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Sjálfstæðisflokksins: xd.is

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hannes, talaðu við ömmu á
meðan ég set þessi föt í
þvottavélina.

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

Hvað á ég að
segja?

Ég veit það ekki. Segðu henni frá
einhverju áhugaverðu úr deginum
þínum.
Ókei.

Hæ, amma. Ég
sá tvo hunda
faðmast í dag.

Skelltu á!
Skelltu á!

Láttu drauma þína rætast!
2018 Nissan Leaf 2 Zero

FORPÖNTUN

2018 Volvo XC90 T8

2018 Volvo XC60 T8

Með aukapakka 1.4 m.kr.

Með aukapakka 1.9 m.kr.

INSCRIPTION

Verð 3.990.000

2018 Volvo S90 T8

NÝR

INSCRIPTION

Verð 8.680.000

Verð 7.690.000

Verð 8.900.000

Við finnum draumabílinn fyrir þig á frábæru verði!
2018 Outlander Arctic

2016 Chevrolet Volt

2018 Volvo V40 D3

Ekinn 20.000 km

NÝR

Verð 4.550.000

2017 Volvo V6 D6 Summum

Ekinn 25.000 km

NÝR

Verð 3.090.000

Verð 3.890.000

Verð 4.450.000

Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu núna í síma 511 2777
2017 Ford Transit 350

2017 Ford Transit Tourneo

2017 BMW X5 xDrive 40e

2018 Outlander Instyle

9 sæta

Ekinn 7.000 km

Ekinn 16.000 km

NÝR

Ekinn 16.000 km

Verð 3.990.000

Verð 4.990.000

Verð 7.750.000

Verð 5.180.000

2017 Kia Soul EV

2018 Dodge Grand Caravan

2018 Dodge Grand Carav.GT

2018 BMW 330e M-Sport

NÝR

Ekinn 2.000 km

Sérhæfum okkur í innflutningi á bílum frá Evrópu, USA og Kanada

Ekinn 9.500 km

Verð 2.690.000

NÝR

Verð 4.990.000

Verð 6.740.000

Verð 4.700.000

Ármúla 4 | Reykjavík | S: 511 2777 | sala@betribilakaup.is
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Það er vandfundin betri gjöf en góð saga
Franska kvikmyndhátíðin stendur nú sem hæst og á meðal gesta er kanadíski leikarinn, leikstjórinn og
útskurðarmeistarinn Natar Ungalaaq sem fór út í kvikmyndagerð til þess að varðveita sagnaarfinn.
Magnús
Guðmundsson

M

magnus@frettabladid.is

eðal þeirra tíu
forvitnilegu
my n d a s e m
eru á Frönsku
k vi k my n d a hátíðinni sem
hófst í gærkvöldi er kanadíska kvikmyndin Iqaluit sem á rætur sínar
að rekja norður til Inúítabyggða í
Kanada norðvestanverðu en elstu
merki um byggð á þeim slóðum eru
talin um fjögur þúsund ára.
Inúítinn Natar Ungalaaq, einn
af aðalleikurum Iqaluit, er staddur
hér á landi í tilefni af hátíðinni og
hann segist koma frá því sem kallað
er Nýja svæðið eða Nunavut, eyju
sem kallast Iglooik og liggur töluvert norðan við heimskautsbaug.

Sögur og aftur sögur
Natar Ungalaaq hefur alla tíð fengist við að skapa list. Allt frá unga
aldri fékkst hann við að skera út,
útskurður er mikilvæg listgrein í
menningu Inúíta, og reyndar er

Natar Ungalaaq segir lykilinn að lífinu í norðrinu fólgin í hjálpsemi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Markaðskönnun vegna innkaupa

Afritunar- og gagnageymslulausnir
Upplýsingatæknideild undirbýr innkaup á afritunar- og gagnageymslulausnum fyrir
Reykjavíkurborg. Um er að ræða gagnageymslu hýsta hjá Reykjavíkurborg auk þriðja
aðila, ásamt hugbúnaði til að taka afrit af tölvukerfum borgarinnar. Til skoðunar er
vél- og hugbúnaður ásamt þjónustu til að mynda heildstæða lausn.
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 Tómas Guðmundsson tæknistjóra hjá
upplýsingatæknideild Reykjavíkurborgar fyrir 8. febrúar n.k. á netfangið
tomas.gudmundsson@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/gagnageymslulausnir

að finna útskurðarverk eftir hann
í National Gallery of Canada.
Ungalaaq og félagi hans, leikstjórinn Zacharias Kunuk, framleiddu
báðir listmuni og seldu til þess
að kaupa kvikmyndatökuvél árið
1981. Í framhaldinu stofnuðu þeir
framleiðslufyrirtæki í samfélagi
Inúíta þar sem sjónvarpið hafði enn
ekki hafið innreið sína.
Ungalaaq segir að það sem hafi
dregið að hann að kvikmyndinni
sem listformi hafi fyrst og fremst
snúist um að varðveita sögurnar
sem hann ólst upp við. „Í mínu ungdæmi var alltaf verið að segja sögur.
Sögur fyrir börn, fullorðna og gamla
fólkið, allir áttu og sögðu sínar
sögur. Þessar sögur hafa lifað með
okkur í gegnum aldirnar en heimurinn er að breytast og þess vegna áttuðum við okkur á því að það þyrfti
að varðveita þessar sögur og kvikmyndavélin er frábær leið til þess. Í
framhaldinu fórum við svo að sjónvarpa því sem við vorum að gera og
þaðan var eðlilegt næsta skref að
búa til kvikmyndir. Fyrir mig sem
listamann var þetta ákveðið ferli á
milli forma úr skúlptúrnum og yfir
í kvikmyndirnar en allt miðar þetta
að því að skapa eitthvað sjónrænt
og segja sögur.“
Saga kvikmyndagerðar Inúíta er
í raun samofin sögu þeirra Kunuk
og Ungalaaq sem segir að þeim
hafi þótt mikilvægt að geta nýtt sér
þessa tækni hvíta mannsins eins og
hann orðar það sjálfur. „Við áttum
nóg af sögum í okkar menningu
en þær voru allar óskrifaðar. Við
höfðum enga skrift eða lög sem eru
skrifuð á pappír en við áttum okkar
arfleifð. Þessar sögur eru enn sagðar
en við þurfum engu að síður að
tryggja framtíð þeirra og það er það
sem við erum að gera, skrásetja með
öllum þeim formum sem við getum
mögulega nýtt okkur svo allur þessi
ómetanlegi arfur verði aðgengilegur
komandi kynslóðum.“

Ólíkir heimar
Kvikmyndin sem Natar Ungalaaq er
mættur með á Frönsku kvikmyndahátíðina snýst þó ekki með beinum
hætti um að varðveita þessa arf-

leifð, í það minnsta ekki með
beinum hætti. Myndin heitir Iqaluit
og er í leikstjórn Benoit Pilon en í
aðalhlutverkum auk Ungalaaq eru
þau Marie-Josée Croze og Francois
Papineau. Sagan segir frá konu
sem kemur norður til Iqaluit eftir
að eiginmaður hennar slasast þar
við störf. Hún reynir að komast
að því hvað gerðist og kynnist við
það Nóa, Inúíta sem er vinur eiginmannsins og faðir ungs manns sem
tengist slysinu, og saman sigla þau
út Frobisherflóa í leit að svörum en
við ólíkum spurningum.
Natar Ungalaaq segir að upphafið að samstarfi þeirra sem gerðu
myndina megi rekja aftur til myndarinnar The Necessities of Life (Ce
qu’il faut pour vivre) og að þá hafi
þau öll skynjað að þau hefðu fundið
eitthvað gott, eitthvað sem skipti
máli. „Við vorum enn að vinna að
þeirri mynd þegar Pilon sagði við
mig að hann væri með annað hlutverk fyrir mig því þá var hann strax
farinn að hugsa um þessa mynd.
Málið er að það eru ákveðin
tækifæri fólgin í því að fjalla um
það þegar fólk frá ólíkum menningarheimum með ólík tungumál
stendur skyndilega frammi fyrir
því að þurfa að vinna saman. Þurfa
að kynnast, læra um hvert annað
og skilja hvert annað. Þetta er eitthvað sem við erum að takast á við á
hverjum degi en hér er þetta sett í
afmarkaðar aðstæður og það gerir
þetta allt greinilegra og mjög lærdómsríkt.“

Hjálpsemi er lykillinn
Natar Ungalaaq segir að samband
Inúíta við aðra íbúa Kanada hafi
löngum grundvallast á sameiginlegum hagsmunum í gegnum vöruskipti. „Án viðskiptanna er ekkert,
en ef þau eru til staðar og á jafningjagrunni og sanngjörn þá eru
þessi samskipti af hinu góða fyrir
báða aðila. Vélsleðinn er fljótari
en hundasleðinn og það er margt
við þeirra tækni sem gerir okkur
lífið aðeins léttara. Það breytir því
þó ekki að við viljum halda í okkar
lifnaðarhætti og okkar menningu.
Sumt helst vel en annað ekki eins
og gengur og gerist.“
En er þessi mynd að einhverju
leyti lýsandi fyrir þessi samskipti?
„Já, hún er það vegna þess að lykillinn að lífinu í norðrinu er fólginn
í hjálpsemi við erfiðar aðstæður.
En við reynum líka alltaf að hjálpa
hvíta manninum þegar hann
kemur norður rétt eins og við
reynum að hjálpa hvert öðru. Án
hjálpar er ekkert samband. Ekkert
mannsæmandi líf.
Ekkert af þessum lögmálum er
fært til bókar eða einhvers konar
skrifaður lagabókstafur heldur er
þetta hluti af því hver við erum.
Við berum þetta í blóðinu og það
er margfalt mikilvægara. En auðvitað verðum við líka að búa yfir
umburðarlyndi og virða að við
erum ekki öll eins. Besta leiðin til
þess að ná utan um þetta er að
skiptast á sögum. Hlusta á sögur
og segja sögur. Sögur eru í eðli sínu
til þess að deila þeim með öðrum
og því er vandfundin betri gjöf en
góð saga.“ Þess má að lokum geta að
kanadíska sendiráðið stendur fyrir
opnum viðburði kl. 20.30 í Háskólabíói í kvöld, laugardagskvöld, þar
sem Iqaluit verður sýnd kl. 21.05
og aðgangur ókeypis.
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Við hljótum að vera áhættufíklar í eðli okkar
L

eikandi ljóð er yfirskrift tónleika Sólrúnar Bragadóttur
sópran og Önnu Málfríðar Sigurðardóttur píanóleikara í Norræna
húsinu á morgun sem hefjast klukk
klukkan 15.15 og tilheyra samnefndri tónleikaröð.
„Þetta verða í allt tuttugu og tvö lög
sem við berum á borð,“ segir Anna
Málfríður og nefnir fyrst sex lög sem
þær stöllur ætla að frumflytja eftir
tónskáldið John Speight.
„Speight samdi þessi lög, að beiðni
okkar, við ljóð Þorsteins Valdimarssonar skálds og við hlökkum til að
túlka þau því tónmálið er svo fallegt. John Speight stillir sig inn á ljóð
Þorsteins og dregur fram efni þeirra,
meðal annars náttúrurómantíkina.“
Fleira er að frétta því á dagskránni
er líka úrval sönglaga úr lagaflokkum
eftir A. Copland, S. Barber, D. Argento
og E. Granados, auk nokkurra laga
Respighi. Þau eru ekki öll jafn einföld og auðmelt eftir því sem Anna
Málfríður lýsir. „Flutningurinn reynir

Næturljóð
Næturljóð nefnist eitt ljóðanna
sem Sólrún syngur eftir Þorstein
Valdimarsson.
Um hæðadrög blundar
beitilyng
í blænum svala.
Nóttin er yfir og allt um kring
inn til dala.
verulega á okkur Sólrúnu, sérstaklega
lögin eftir Copland og Barber því í
þeim er samspilið milli okkar mjög
flókið. (Hlæjandi) Þetta er hættuspil.
Við hljótum að vera áhættufíklar í
eðli okkar.“
Hún segir efnisskrána spanna allan
tilfinningaskalann og þar sé bæði
rómantík og dramatík. Í síðarnefnda
flokknum tekur hún sem dæmi verk
um fólk í sjávarháska. „Þar finnum
við fyrir öldunum og angistinni.“

SPEIGHT SAMDI ÞESSI
LÖG, AÐ BEIÐNI
OKKAR, VIÐ LJÓÐ ÞORSTEINS
VALDIMARSSONAR SKÁLDS OG
VIÐ HLÖKKUM TIL AÐ TÚLKA
ÞAU
En lög Johns Speight eru aðgengileg og vega upp á móti hinum, að
sögn Önnu Málfríðar. „Líka lög
Granados. Þó þau fjalli um sorglegt
efni þá eru þar afskaplega fallegar og
ljóðrænar línur þannig að við erum
ekki með allt prógrammið á sama
hápunkti erfiðleikanna – sem betur
fer.“
Hafið þið flutt þessi verk áður?
„Nei, veistu, við erum að flytja þetta
allt í fyrsta skipti. Það er áskorun
enda er nauðsynlegt fyrir listamenn
að teygja sig aðeins út fyrir þægindarammann og reyna alltaf að bæta sig.
Ekki vera alltaf að spila sömu, gömlu,
góðu lögin sem maður kann og getur
spilað blindandi.“ gun@frettabladid.is

Anna Máfríður og Sólrún hlakka til að túlka hin nýju lög Speights í Norræna
húsinu á morgun og takast líka á við flóknari verk. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

44

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

27. JANÚAR 2018

5%

KAU
P
Í SA TU BÍÓ
M
MBÍ
Ó AP IÐANN
PINU

Miðasala og nánari upplýsingar

Meryl Streep og
Tom Hanks í nýrri
stórmynd frá
Steven Spielberg

Gerard
Butler

Sýnd kl. 8, 10.15

Sýnd kl. 7.50, 10.30

Sýnd kl. 2, 5

Sýnd kl. 2

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS UM HELGINA.
ATH! TILBOÐSSÝNINGAR ERU MERKTAR MEÐ RAUÐU.

Sýnd með íslensku tali

EGILSHÖLL

DEN OF THIEVES
KL. 5 - 8 - 10:50
DEN OF THIEVES VIP
KL. 2 - 5 - 8 - 10:50
THE POST
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 1 - 3:10
DOWNSIZING
KL. 5:40 - 8:30
FATHER FIGURES
KL. 8 - 10:30
STAR WARS 2D
KL. 5:20 - 8:30
WONDER
KL. 1 - 3:20 - 5:40
COCO ÍSL TAL
KL. 1 - 2 - 3:20

MAZE RUNNER
KL. 2 - 5 - 8 - 10:30
THE POST
KL. 5:30 - 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 1 - 3
DOWNSIZING
KL. 7:40
STAR WARS 2D
KL. 2 - 5 - 10:20
THE GREATEST SHOWMAN KL. 5:20 - 8
COCO ÍSL TAL
KL. 1 - 3:15

SPARBÍÓ

NÚMERUÐ SÆTI

KRINGLUNNI

ÁLFABAKKA

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU KR.950

50
Cent

THE WRAP

óskarstilnefningar
BESTA MYNDIN
BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP

Sýnd kl. 1.40, 3.50, 5

ÓDÝRT Í BÍÓ

O’Shea
Jackson Jr.



2
Sýnd kl. 6, 9

KEFLAVÍK

DEN OF THIEVES
KL. 8 - 10:50
MAZE RUNNER
KL. 8 - 10:50
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 1:30 - 3:30
PADDINGTON 2 ÍSL TAL
KL. 1 - 3:20 - 5:40
JUMANJI
KL. 5:35

AKUREYRI

á efnisskránni verða jafnframt
spennandi sönglög eftir Argento,
Copland, Barber, Granados og
Respighi.

Viðburðir
Hvað? Erindi um þjóðbúninga
Hvenær? 15.00
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg
Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur flytur erindi um Sigurð
Guðmundsson málara (1833-1874)
og hugmyndir hans um þjóðbúning og þýðingu hans fyrir sjálfstæði þjóðarinnar. Fyrirlesturinn
er haldinn á vegum Heimilisiðnaðarfélags Íslands í tilefni af 100
ára afmæli fullveldisins. Aðgangur
ókeypis – allir velkomnir.

27. JANÚAR 2018
Tónlist

Hvað? After Party – SiGRÚN
Hvenær? 23.00
Hvar? Húrra, Tryggvagötu
Við elskum öll eftirpartí og því ætla
Myrkir músíkdagar að halda tvö
slík á meðan á hátíðinni stendur.
Gleðskapurinn fer fram á Húrra og
mun tónlistarkonan SiGRÚN þeyta
skífum annað og síðasta kvöldið.
Aðgangur er ókeypis.
Hvað? Flóni
Hvenær? 23.59
Hvar? H30 Club, Keflavík
Loksins í Keflavík, einn vinsælasti
tónlistarmaður landsins í dag,
Flóni á H30, Keflavík næstkomandi
laugardagkvöld.

Fiðluleikarinn Guðný Guðmundsdóttir leikur nokkur smellin verk eftir Mozart í Hannesarholti þennan fagra sunnudag.

Laugardaginn 27. janúar kl. 13-15
standa Íbúasamtök Miðborgar
fyrir tónsmiðju í Spennistöðinni,
félags- og menningarmiðstöð miðbæjarins. Pétur Hafþór Jónsson
tónlistarkennari stjórnar smiðjunni en þar er farið í gegnum ýmis
grundvallaratriði nýgildrar tónlistar og eru þátttakendur hvattir til
að taka hljóðfærin sín með sér en
einnig verða hljóðfæri á staðnum
sem þeir geta nýtt sér.

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Sunnudagur

Löggiltur rafverktaki
Sími:

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

TOTAL FILM

DEN OF THIEVES
KL. 8 - 10:50
THE POST
KL. 5:30 - 8
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 3
12 STRONG
KL. 10:30
STAR WARS 3D
KL. 5
COCO ÍSL TAL
KL. 3

hvar@frettabladid.is

rafsol@rafsol.is



TOSCA ÓPERA
KL. 5:55 (LAU)
DEN OF THIEVES KL. (6 (SUN)) - 7:30 - 10:20 - (11:40 (LAU)))
THE POST KL. 2:30 - (3:30 (SUN)) - 5 - (9 (SUN)) - (9:20 (LAU)) - 10:20
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 1:30 - 3:30
THE DISASTER ARTIST
KL. 8
COCO ÍSL TAL
KL. (1:10 (SUN)) - 5:40

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur

696 5600

LAUGARDAGUR

Flóni leggur land undir fót og ferðast alla leið til Keflavíkur í kvöld þar sem
hann mun skemmta bæjarbúum.

Viðburðir
Hvað? Íó – lokasýning
Hvenær? 15.00
Hvar? Tjarnarbíó

Íó er ljóðræn sýning um sorgarferli.
Sýningin er sjónræn sviðsetning á
innra ferðalagi barns. Á ferðalaginu
takast Hafrún og Íó á við mögnuð
öfl sem búa innra með okkur og
eru jafn ómissandi og tunglið sem
lýsir upp nóttina. Íó er þroskasaga
um hugrekki, vináttu, missi og leit
að jafnvægi milli ljóss og myrkurs.
Hvað? Tónsmiðja í Spennistöðinni
Hvenær? 13.00
Hvar? Spennistöðin, Barónsstíg

Tónlist
Hvað? Mozartmaraþon
Hvenær? 12.15
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg
Flytjendur: Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og Jane Ade
Sutarjo píanóleikari
Hvað? Tónleikasyrpan Leikandi ljóð
Hvenær? 15.15
Hvar? Norræna húsið
Á tónleikunum munu þær Sólrún
og Anna Málfríður frumflytja sex
ný sönglög eftir John Speight, en

Hvað? Frítt dansnámskeið „Komið og
dansið“
Hvenær? 14.00
Hvar? Danshöllin, Drafnarfelli
„Komið og dansið“ er með frítt
dansnámskeið í dag, þar sem
kennd verða grunnspor í svingi
og buggi og dansnámskeið kynnt.
Ekki er nauðsynlegt að hafa með
sér dansfélaga. Allir velkomnir.
Hvað? Úrslitakeppni Vox Domini
Hvenær? 19.00
Hvar? Salurinn, Kópavogi
Félag íslenskra söngkennara, FÍS,
stendur fyrir söngkeppni dagana
27. og 28. janúar 2018. Alls hafa
22 keppendur skráð sig til leiks í
þremur mismunandi flokkum. Vox
Domini er söngkeppni fyrir klassíska söngnemendur og söngvara
og er hugsuð sem mótvægi við þær
söngkeppnir sem í boði eru fyrir
ryþmíska söngvara. Aðgangseyrir
2.000 kr. á úrslitakvöldið og eru
allir velkomnir. Verðlaun verða
veitt í öllum flokkum og í lok
kvöldsins verður valin ,,Rödd ársins“. Helga Braga Jónsdóttir mun
troða upp meðan dómarar ráða
ráðum sínum.
Hvað? Tangó praktica Tangóævintýrafélagsins
Hvenær? 17.30
Hvar? Hressó, Austurstræti
Svanhildur Vals heldur uppi
stuðinu með dúndrandi tangótónlist ásamt því að veita leiðsögn í
argentínskum tangó.
Allir velkomnir, byrjendur sem og
lengra komnir. Aðgangseyrir er
kr. 700.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA,
KR. 950

Óþekkti hermaðurinn
Mirgorot - Searching for a sip of water
Call Me By Your Name
The Room
Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Gotowi Na Wszystko Ekstreminator ENG SUB
I, Tonya
Svanurinn ENG SUB

17:30, 20:00
18:00
17:30
20:00
20:00
22:30
22:30
22:00

„Engin bók hefur selst
meira í Finnlandi
nema Biblían.
Og hér er komin Biblía
stríðsmyndanna.”
Valur Gunnarsson
rithöfundur og sagnfræðingur

Sem sagnfræðingur og mikill
aðdáandi stríðsmynda
fullyrði ég að þarna er
ein besta stríðsmynd
samtímans bæði hvað tökur
og raunveruleika varðar.”
Jón Kristinn
Snæhólm sagnfræðingur

„Gríðarlega sterk mynd um
grimmd og fánýti stríðs.“
Stefán Pálsson
sagnfræðingur

ÓÞEKKTI
HERMAÐURINN
KVIKMYND EFTIR AKU LOUHIMIES
BYGGÐ Á METSÖLUBÓK VÄINÖ LINNA
ELOKUVAOSAKEYHTIÖ SUOMI 2017

46

DAGSKRÁ

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

27. JANÚAR 2018

LAUGARDAGUR

Laugardagur
Fréttablaðið eykur
þjónustu sína.
Þú getur nálgast
frítt eintak af
Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum
víðsvegar um landið:

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Kalli á þakinu
08.10 Gulla og grænjaxlarnir
08.20 Með afa
08.30 Nilli Hólmgeirsson
08.45 Billi Blikk
09.00 Dóra og vinir
09.25 Dagur Diðrik
09.50 Mæja býfluga
10.05 Lína langsokkur
10.30 Loonatics Unleashed
10.55 Ævintýri Tinna
11.15 Friends
11.40 Ellen
12.20 Víglínan
13.05 Bold and the Beautiful
14.25 Bold and the Beautiful
14.50 Friends
15.15 Fright Club
16.00 Kórar Íslands
17.05 Hversdagsreglur Við höfum
endalaust af lögum og reglum.
Engu að síður koma á hverjum
einasta degi upp aðstæður þar
sem enginn veit hvernig hann
á að snúa sér. Símtal slitnar og
hvorugur veit hver á að hringja til
baka. Má skamma bekkjarsystkini
barnsins þíns sem kemur í heimsókn og er með óþekkt? Hvenær
á að halda dyrum opnum fyrir
næsta mann?
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Patch Adams
21.50 Colossal
23.40 Deepwater Horizon
01.25 Crimson Peak Hörkuspennandi tryllir frá 2015 í leikstjórn
Guillermo Del Torro með Tom
Hiddleton, Jessicu Chastain
og fleirum í aðalhlutverkum.
Myndin fjallar um Edith Cushing sem er ung skáldkona og
fellur fyrir hinum dularfulla en
heillandi lávarði Thomasi Sharpe
sem býr ásamt systur sinni, lafði
Lucille Sharpe, á afskekktu, stóru
ættarsetri. Svo fer að Edith giftist
Thomasi eftir stutt kynni, þvert á
vilja æskuvinar hennar, læknisins
Alans McMichael, og er fljótlega
flutt á ættarsetrið þar sem Lucille
fer með lyklavöldin. Það kemur
hins vegar fljótlega í ljós að ekki
er allt með felldu þar á bæ.
03.20 Hulk
05.35 Friends

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 Brother vs. Brother
20.45 UnReal
21.30 NCIS. New Orleans
22.15 The Knick
23.10 The Mentalist
23.55 Enlightened
01.20 New Girl
01.45 Modern Family
02.10 Tónlist

08.35 Away & Back
10.10 The Fits
11.25 Pixels
13.10 Joy Dramatísk mynd frá
2015 með Jennifer Lawrence,
sem var tilnefnd til Óskarsverðlaunanna 2016 fyrir leik sinn í
myndinni, Bradley Cooper og
Robert De Niro. Hér er sögð einstök saga einstakrar konu, Joy
Mangano, sem ung að árum hóf
að finna upp alls konar nýjungar
og byggði síðan frá grunni viðskiptastórveldið Ingenious
Designs sem í dag á yfir hundrað
einkaleyfi á vinsælum vörum sem
Joy fann upp og hannaði.
15.15 Away & Back
16.55 The Fits
18.10 Pixels
19.55 Joy
22.00 Manchester By the Sea
00.15 The Revenant Mögnuð
mynd með Leonardo DiCaprio og
Tom Hardy í aðalhlutverkum sem
er sönn saga Hughs Glass sem
skilinn var eftir í óbyggðum nær
dauða en lífi árið 1823 eftir árás
bjarnar.
02.50 At Any Price
04.35 Manchester By the Sea

STÖÐ 2 SPORT
08.30 Domino's körfuboltakvöld
10.10 FA Cup - Preview Show
10.40 FA Cup
12.20 FA Cup
14.25 1 á 1
14.50 FA Cup
17.00 FA Cup - Preview Show
17.20 FA Cup
19.35 FA Cup
21.40 Domino's körfuboltakvöld
23.10 La Liga Report
23.40 UFC Now

STÖÐ 2 SPORT 2
07.05 FA Cup
08.45 Arsenal - Chelsea
11.00 Martin. Saga úr Vesturbæ
11.45 Real Betis - Barcelona
13.30 Real Madrid - Deportivo La
Coruna
15.10 Valencia - Real Madrid
17.15 FA Cup
18.55 Köln - Augsburg
20.35 B. München - Hoffenheim
22.15 FA Cup
23.55 FA Cup
07.20 FA Cup

mest lesna dagblað landsins.

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur og
félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Stóri og Litli
09.13 Víkingurinn Viggó
09.27 K3
09.38 Tindur
09.48 Mæja býfluga
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur og
félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Stóri og Litli
13.13 Víkingurinn Viggó
13.27 K3
13.38 Tindur
13.49 Mæja býfluga
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur og
félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Stóri og Litli
17.13 Víkingurinn Viggó
17.27 K3
17.38 Tindur
17.49 Mæja býfluga
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Tröll

Mörgæsirnar
kl. 10.24,
14.24
og 18.24

GOLFSTÖÐIN
08.30 Omega Dubai Desert
Classic
13.15 Golfing World
14.05 Farmers Insurance Open
18.10 Golfing World
19.00 Farmers Insurance Open
00.00 Pure Silk Bahamas

RÚV
07.00 KrakkaRÚV
10.20 Útsvar
11.30 Andri og Edda verða bestu
vinir
12.50 Kjarnakonur í Bandaríkjunum - Konur í Hollywood
13.45 Alheimurinn
14.30 Reykjavíkurleikarnir 2018
16.00 Reykjavíkurleikarnir 2018
17.30 Sætt og gott
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kioka
18.08 Letibjörn og læmingjarnir
18.15 Hrúturinn Hreinn
18.22 Lóa
18.35 Krakkafréttir vikunnar
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Tracey Ullman tekur
stöðuna
20.15 Til heiðurs Bee Gees
21.45 Bíóást - MASH
23.45 Fading Gigolo
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
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 Mad About Mambo
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 Buddies
21.00 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
23.05 Zero Dark Thirty
03.40 My Summer of Love
05.05 Síminn + Spotify

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

markhönnun ehf

VERIÐ VELKOMIN Á
HEILSU- OG LÍFSSTÍLSDAGA
25. JANÚAR - 4. FEBRÚAR 2018

Kynntu þér öll frábæru
tilboðin í Heilsubæklingi Nettó

Fylgstu með og nálgastu upplýsingar inn á www.netto.is
og facebook síðu Nettó varðandi kynningar í verslunum á heilsudögum.

SUNNUDAGUR 28. JAN.
Tð s

41%

MÖNDLUMJÓLK 1L
KR
STK

277

MÖNDLUMJÓLK 1L
ÓSÆT
KR
STK

235

MÖNDLUMJÓLK 1L
3%
KR
STK

ÁÐUR: 469 KR/STK

266

MÖNDLUMJÓLK 1L
RÍS M. KÓKOS
KR
STK

ÁÐUR: 450 KR/STK

ÁÐUR: 399 KR/STK

ÁÐUR: 298 KR/STK

MÁNUDAGUR 29. JAN
Tð s

52%
AFSLÁTTUR

YOGI TE
ENGIFER OG SÍTRÓNU - 30 G
VERÐ ÁÐUR: 579 KR/PK

52% | 278 KR/PK

FIMMTUDAGUR 1. FEB

Tð s

56%
AFSLÁTTUR

WHOLE EARTH
LÍMONAÐI GOS- 330 ML
VERÐ ÁÐUR: 225 KR/STK
KR/STK

56% | 99

176

OFURTILBOÐ
Í 11 DAGA!

AFSLÁTTUR

HVERT TILBOÐ GILDIR Á
TILGREINDUM DEGI EN AÐRA
DAGA ERU SÖMU VÖRUR
Á ALLT AÐ 25% AFSLÆTTI.

ÞRIÐJUDAGUR 30. JAN

MIÐVIKUDAGUR 31. JAN

35%

45%

Tð s

Tð s

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

NATURFRISK
ENGIFERÖL
VERÐ ÁÐUR: 245KR/STK

HIMNESK HOLLUSTA
CHIA FRÆ - 200 G
VERÐ ÁÐUR: 359 KR/PK
KR/PK

45% | 197

35% | 159 KR/STK

FÖSTUDAGUR 2. FEB
Tð s

45%

LAUGARDAGUR 3. FEB
Tð s

44%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

KOKO
KÓKOSDRYKKUR 1 L
VERÐ ÁÐUR: 325 KR/STK
KR/STK

45% | 179

NOW

OMEGA-3 1000 MG
100 SGELS
VERÐ ÁÐUR: 1.319 KR/STK
44% | 739 KR/STK

NOW

B12 ULTRA LIQUID - 118 ML
VERÐ ÁÐUR: 2.499KR/STK
44% | 1.399 KR/STK

Tilboðin gilda 28. jan. - 3. febrúar 2018 www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

www.netto.is

16

BURÐARDÝR
KL. 21:10

Einstakir þættir þar sem fjallað er um einstaklinga úr íslenskum
veruleika sem ﬂækst hafa inn í skuggavef alþjóðlegs eiturlyfjasmygls.
Huldumaður sem farið hefur ótal smyglferðir gefur áhorfendum innsýn í
skipulagningu fíkniefnainnﬂutnings og hvernig sá heimur virkar.

Spennandi
Sunnudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is
60 MÍNÚTUR
KL. 19:35

Við sýnum nú þennan vinsælasta
fréttaskýringaþátt í heimi alltaf
strax að loknum fréttum á
sunnudögum. Ekki missa af heitustu
heimsfréttunum og skemmtilegum
viðtölum á besta tíma!

THE SANDHAMN MURDERS

ar
Ann i
u
l
h t

Fy
þátturri
Stöð r á
Frels 2
i

KL. 20:20

Hörkuspennandi sænsk spennuþáttasería í þremur hlutum sem byggð
er á vinsælum bókum rithöfundarins Vivecu Sten um rannsóknarlögreglumanninn Thomas Andreasson og lögfræðinginn Noru Lindes.

BANCROFT
KL. 21:45

DAGSKRÁ

KL. 22:00

Tarzan er búinn að koma sér fyrir í
London ásamt sinni heittelskuðu en
dag einn er hann beðinn um að fara
í viðskiptaerindum til Kongó og þá
breytist öll tilvera hans.

STÖÐ 2 BÍÓ

07.00 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Doddi litli og Eyrnastór
07.55 Kormákur
08.05 Zigby
08.15 Heiða
08.40 Pingu
08.45 Ljóti andarunginn og ég
09.10 Grettir
09.25 Tommi og Jenni
09.45 Töfrahetjurnar
10.05 Lukku láki
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
11.15 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 The Big Bang Theory
14.45 Friends
15.10 So You Think You Can Dance
16.40 Grand Designs
17.30 Landhelgisgæslan
17.55 Gulli byggir: Einingahús og
smáhýsi
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 The Simpsons
19.35 60 Minutes
20.20 The Sandham Murders
21.10 Burðardýr 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 bak við fyrirsagnirnar, fólkinu sem við köllum
burðardýr. Atriði í þættinum eru
ekki við hæfi ungra barna.
21.45 Bancroft
22.30 Shameless
23.25 Peaky Blinders
00.25 The Brave Spennuþættir frá
framleiðendum Homeland sem
fjalla um einvalalið hermanna í
bandaríska hernum sem takast á
við erfiðustu verkefnin á sumum
hættulegustu stöðum heims með
málstað réttlætisins að vopni.
01.15 S.W.A.T.
02.00 Crimes That Shook Britain
02.45 Timeless
03.30 Timeless
04.15 Timeless
05.00 Gulli byggir: Einingahús og
smáhýsi
05.30 60 Minutes

15.05 Seinfeld
15.30 Seinfeld
15.55 Seinfeld
16.20 Seinfeld
16.45 Seinfeld
17.10 Mayday. Disasters
18.00 Fresh off the Boat
18.25 Pretty Little Liars
19.10 New Girl
19.35 Modern Family
20.00 The Mentalist
20.45 Banshee
21.40 Westworld
22.40 Little Boy Blue
23.30 Empire
00.40 New Girl
01.05 Modern Family
01.30 Tónlist

09.35 Big Daddy
11.10 Baby Mama
12.50 African Safari
14.15 Along Came Polly Rómantísk gamanmynd frá 2004 með
Ben Stiller og Jennifer Aniston.
Ráðgjafinn Reuben Feffer vill
alltaf hafa hlutina á hreinu.
Allt fer því skiljanlega í rúst
þegar eiginkonan heldur fram
hjá honum í brúðkaupsferðinni!
En mitt í raunum Reubens kemur
gamla skólasystirin, Polly, fram á
sjónarsviðið.
15.45 Big Daddy
17.20 Baby Mama
19.00 African Safari
20.30 Along Came Polly
22.00 The Legend of Tarzan
23.55 We'll Never Have Paris
01.30 The Voices Gamansöm
spennumynd frá 2014 með Ryan
Reynolds í aðalhlutverki sem
fjallar um hinn ljúfa Jerry Hickfang sem er þeirri gáfu gæddur
að geta talað við dýrin og þau við
hann.
03.15 The Legend of Tarzan

09.00 FA Cup
10.40 FA Cup
12.20 Keflavík - Haukar
14.00 Domino's körfuboltakvöld
15.40 Njarðvík - Stjarnan
17.10 B. München - Hoffenheim
18.50 Köln - Augsburg
20.30 Chicago Bulls - Milwaukee
Bucks

KL. 20:00

Frábærir þættir um Patrick Jane,
sjálfstætt starfandi ráðgjafa
rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu
sem fer sínar eigin leiðir.

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.00 Stóri og litli
07.13 Víkingurinn Viggó
07.27 K3
07.38 Mæja býfluga
07.50 Tindur
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur og
félagar
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
11.38 Mæja býfluga
11.50 Tindur
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur og
félagar
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
15.38 Mæja býfluga
15.50 Tindur
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur og
félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Angry Birds

Könnuðurinn
Dóra kl. 08.00,
12.00 og 16.00

GOLFSTÖÐIN
08.30 Omega Dubai Desert
Classic
13.00 Farmers Insurance Open
18.00 Farmers Insurance Open
23.30 Pure Silk Bahamas

RÚV
07.00 KrakkaRÚV
10.10 Krakkafréttir vikunnar
10.35 Menningin - samantekt
11.00 Silfrið
12.10 Reykjavíkurleikarnir 2018
13.30 Reykjavíkurleikarnir 2018
14.50 Reykjavíkurleikarnir 2018
16.00 Níu mánaða mótun
17.00 Baráttan við aukakílóin
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Varnarliðið
20.35 Thorne læknir
21.25 Reykjavíkurleikarnir 2018
22.20 Silfurhæðir - Skógurinn
gleymir aldrei
23.20 Tónlestin
00.30 Grammy verðlaunin
03.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
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 Superstore
10.15 The Good Place
10.40 Growing Up Fisher
11.05 Telenovela
11.30 Pitch
12.15 America's Next Top Model
13.05 90210
13.50 Family Guy
14.15 Glee
15.00 Playing House
15.25 Top Chef
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 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. Special Victims Unit
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
04.50 Síminn + Spotify

ÚTVARP

365.is
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STÖÐ 3

STÖÐ 2 SPORT 2

THE MENTALIST
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STÖÐ 2

06.40 B. Munchen - Hoffenheim
08.20 Köln - Augsburg
10.00 FA Cup
11.40 FA Cup
13.20 FA Cup
15.25 NFL Gameday
15.50 FA Cup
18.00 FA Cup
19.40 Barcelona - Alavés
21.45 FA Cup - Preview Show
22.15 FA Cup
23.55 FA Cup

THE LEGEND
OF TARZAN

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Sunnudagur

STÖÐ 2 SPORT

Frábærir breskir spennuþættir um
yﬁrrannsóknarlögreglukonuna
Elizabeth Bancroft sem á framtíðina
fyrir sér hjá lögreglunni og vekur
athygli fyrir óhefðbundnar leiðir til
að ná árangri í starﬁ.

Allt þetta
þett og meira til
á aðein
aðeins 333 kr. á dag.

48

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Litur á mynd: LADY litur mánaðarins 4477 Deco Blue

Málningardagar
í Húsasmiðjunni

25%
afsláttur

af allri málningu / Blöndum alla liti

Kalkmálning

Mött málning

20%
afsláttur

Veggmálning

Votrýmismálning

Lakkmálning

20%
afsláttur

999

Jumbo

3-8 þrepa áltröppum
5078885-5078894

kr

1.249kr
Rúllusett

Elite sett með bakka.
Passar fyrir framlengingarsköft
frá Anza.

40%

7014822

3.996

299

Áltrappa

Akrýlkítti

4.995kr

3 þrep, ber 150 kg.
5078885

Viðarbæs

33.595

kr

47.995 kr
Sturtusett

Damixa Akita
sturtusett með
hitastýrðu tæki.
8000582

30%
afsláttur

afsláttur

Loftamálning

útsala

allar
POTTAPLÖNTUR

30-40%

kr

499kr

afsláttur

300ml, hvítt.
6552194

Byggjum á betra verði

skoðaðu tilboðin
Á husa.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Glæsileiki, dýpt og ró. Það er eitthvað konunglegt og einstakt
við þennan lit sem heillar auðveldlega. Notaðu hann með
hlýjum gráleitum tónum og lyftu heimili þínu í nýjar hæðir.

LÍFIÐ

50

LÉTTÖL
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Góðar lausnir á

skemmtilegum

2018
Háskólabíó 3. febrúar

vandamálum

Sjónvarpsmarkaðurinn sálugi bauð upp á alls konar dót sem gerði
daglegt amstur einfaldara. Oft var þar talað um lausn á „skemmtilegu vandamáli“. Facebook hefur leyst markaðinn af hólmi og þar
hefur framboð á ómissandi tækjum aldrei verið meira og betra.
Ljósi varpað á tennur

HERRA HNETUSMJÖR

Útlitskröfurnar sem samfélagið
leggur á okkur geta verið þrúgandi.
Hvítar tennur eru mjög í tísku
þessi misserin. En því miður erum
við ekki öll svo lánsöm að vera
með skjannahvítar tennur. Ýmsar
aðferðir hafa verið þróaðar til þess
að hvítta tennur, sumar hverjar
ansi óþægilegar. Þessi uppfinning
er hins vegar ákaflega þægileg.
Maður bara stingur LED-ljósi upp
í sig í smástund og dundar sér við
einhver verkefni á meðan lampinn
lýsir tennurnar. Kylie Jenner notar
HiSmile tækið sem var fundið upp
2014. Hún mælir eindregið með
þessu þannig að það getur varla
klikkað.

ÁSA

DIMMA

ALBATROSS

Líkamsrækt letingjans

HATARI

BIRGIR

JÓIPÉxKRÓLI

Krafan um að hver einasta sál
spóki sig í stæltum og fitusnauðum
líkama er orðin ærandi hávær. Það
er þó ekki tekið út með sældinni að
koma skrokknum í hið skilyrta form.
Það kostar fé, tíma og bölvað puð
að rækta líkamann. Letihaugar geta
nú massað sig upp fyrirhafnarlaust
með því að skella The Ultimate
Abs Stimulator á bumbuna, halla
sér aftur með kók og snakkpoka
á meðan tækið örvar vöðvana og
herðir þá upp. Alger bylting.

Í beinni

Á þessum síðustu og sturluðu internet-tímum er einkalíf öllum opið.
Hver og einn situr uppi með að
þurfa að berjast með kjafti og klóm
í persónuvernd sinni. Þótt háskinn
sé vissulega mestur á netinu, í
tölvupóstum og snjalltækjum rata
ýmis viðkvæm einkamál enn á
prent. Þá er nú aldeilis fínt að vera
með persónuverndarstimpilinn í
vasanum. Upplýsingar á lyfseðlum,
greiðslukortanótum og viðkvæmum skjölum eru dulkóðaðar með
einu handbragði og enginn getur
komist að því hvaða pillur maður
er að gleypa eða að dularfulla póstsendingin með kynlífshjálpartækjunum sé einmitt ætluð manni.

Allt í röð og reglu

og í opinni dagskrá

Loðinn er hver á baki
nema sköfu eigi

ÍSLENSKT
TÍSKUTÍMARIT

Persónuverndarstimpillinn

Mörgum finnst bringuhár karlmannleg og kynþokkafull. Kafloðið bak þykir aftur á móti lítt
sexí ef ekki beinlínis subbulegt.
Vitaskuld er erfitt að eiga við
óæskilegan hárvöxt á bakinu þar
sem hendur okkar eru full stuttar
frá náttúrunnar hendi til þess að
hægt sé að athafna sig þar með
góðu móti. Nú er komin lausn á
þessu skemmtilega vandamáli.
Bakskafan er handhæg og stækkuð útgáfa af andlitsraksköfunni
og með henni er hægðarleikur að
skafa feldinn burt.

Fólk þarf oft að hafa með sér alls
konar farangur á bílferðum sínum
í gegnum hversdaginn. Símar,
hleðslusnúrur, snýtuklútar, smámynt, gosdósir, kaffibollar, snyrtidót og alls konar annað dót velkist
í óreiðu í kringum gírstöngina, milli
sætanna og í lausum sætum. Þetta
skapar vitaskuld stórslysahættu
þegar bílstjórinn fálmar í fáti eftir
því sem hann vantar. En ekki lengur
því þessi handhæga hirsla sem er
einfaldlega komið fyrir við hlið
sætanna heldur utan um þetta allt
saman. Héðan í frá er allt á sínum
stað. Stórkostleg en ákaflega einföld lausn á hættulegu vandamáli.

Hinn langi armur
þægindanna
Snjalltæki hafa að mest leyst bólfélaga af holdi og blóði af hólmi.
Pör hjúfra sig nú sundur hvort
í sínu horni og góna á skjáinn
frekar en hvort annað. Það getur
samt verið ósköp lýjandi að halda
á símanum eða spjaldtölvunni
þegar maður er útafliggjandi.
Ekki síst ef maður er að skransa í
gegnum bíómynd eða heila þáttaröð á Netflix. Þá er sveigjanlegi
símaarmurinn mikið þarfaþing.
Hægt er að festa hann við rúmgaflinn, náttborðið, eldhúsborðið
eða bara hvað sem er. Sveigja
svo tækið að líkamsstöðunni og
liggja sultuslakur og handfrjáls í
símanum.

JANÚARÚTSALA
20 - 60% afsláttur
af útsöluvörum

-20%
Recast svefnsófi, svefnbreidd 140x200 cm kr. 119.900

Nú kr. 95.920
* skemill og stóll selt sér

10% afsláttur af nýjum vörum og sérpöntunum
-20%

-20%

Prime stóll kr. 23.300

Hype stóll kr. 39.900

Nú kr. 13.980

Nú kr. 19.950

Dek ljós kr. 48.700

Nú kr.38.960

-40%

Betina skenkur kr. 123.900

Nú kr. 111.500

-50%

-50%

-30%

Jersey TV skenkur kr. 119.400

Nú kr. 59.700

-60%

Paloma stóll kr. 77.400

Nú kr. 54.180

-20%

-20%

Lounge stóll kr. 99.800

Wire sófaborð 90 cm
kr. 69.800

Nú kr. 79.840

Nú kr. 27.920
Olaf Glerskápur
kr 269.800
269 800
kr.

Nú kr. 215.840
BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100 | LINAN.IS / linanehf

/ linan.is

Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16
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Lífið í
vikunni
21.01.18–
27.01.18

BIRNIR ÁTTI BESTU
INNKOMUNA
Rapparinn
Birnir er nýliði
ársins, Aron
Can átti besta
lag ársins og
Joey Cypher
hafnaði í 2. sæti
á árslista Robba
Kronik og Benna B-Ruff, stjórnenda
útvarpsþáttarins Kronik. B-Ruff
og Robbi Kronik setja á hverju ári
saman lista yfir það besta sem fór
fram í hiphop-tónlist á árinu sem
leið.

SÍÐUSTU
DAGARNIR
Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

ALLTAF
OPIN
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ÓLAFÍA MISSTI LÖGMANN
Óheppilegt atvik
átti sér stað
á þorrablóti
Stjörnunnar
þarsíðasta
föstudag
þegar áhættuatriði veislustjórans, Ólafíu Hrannar
Jónsdóttur, og formanns þorrablótsnefndar, Lúðvíks Steinarssonar, fór úrskeiðis. „Þá renn ég til
og missi hann í gólfið með höfuðið
niður,“ sagði Ólafía í samtali við
Lífið.

BOÐA MAT SEM HEFUR
VERIÐ HENT

AUGLÝSIR SKÓLANN
SEM HANN FÓR EKKI Í

Viktoría Viktorsdóttir hefur stundað
svokallað „dumpster dive“ í um ár.
„Við völdum engu tjóni, við erum
bara að reyna að hafa góð áhrif á
plánetuna,“ sagði Viktoría í samtali
við Lífið.

Þorsteinn Bachmann fer á
kostum í auglýsingum fyrir Háskóla Íslands þar sem hann leikur
Smára Laufdal, rektor Háskólans
í heppni. Þorsteinn gekk þó ekki
menntaveginn í Háskólanum.

Tíska var ekki
stærsta áhugamálið
Forsetahjónin voru
nýverið í opinberri
heimsókn í Svíþjóð
og vakti Eliza mikla
athygli fyrir smekklegan klæðaburð en
þar frumsýndi hún
líka nýja hárgreiðslu
sem klæddi hana vel.

Janúar
útsalan L
ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

SB – DÚNSÆNG

ÚTSALA

30%

Sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður
og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
Fullt verð: 9.900 kr

Sæng aðeins 6.930 kr.

SB – DÚNKODDI
Koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður
og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
Fullt verð: 4.900 kr

Koddi aðeins 3.430 kr.
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

AFSLÁTTUR

íf Elizu Reid, forsetafrúar Íslands, tók stakkaskiptum þegar eiginmaður hennar Guðni
Th. Jóhannesson tók við
embætti forseta Íslands.
Embættinu fylgir heilmikið flakk
og oft á köflum stíf dagskrá þar
sem formlegheitin eru í fyrirrúmi.
Þegar Lífið náði tali af Elizu var hún
stödd í Boston ásamt eiginmanni
sínum en hún gaf sér samt tíma til
að spjalla stuttlega við blaðamann
um fataval sitt og stíl þrátt fyrir þéttskipaða dagskrá.
„Ég get alveg viðurkennt það að
tíska var ekki mitt stærsta áhugamál
þegar þetta ævintýri okkar Guðna
hófst fyrir 18 mánuðum. Ég hef lært
heilmikið á þessum tíma og leita til
vinkvenna minna með ráðleggingar.
Ég er ekki með neinn stílista ef þú
ert að spá í það.“
En það hlýtur að vera kúnst að
setja saman réttan klæðnað fyrir
opinberar heimsóknir? „Ég reyni
að vera í fötum sem klæða mig vel
og eru þægileg ég reyni líka að nota
sömu fötin oftar en einu sinni. Þegar
við lentum í Svíþjóð þá var ég kjól
frá Hildi Yeoman, hann er þægilegur
og fer mér vel, ég nota hann mikið.
Ég nota íslenska hönnun í bland
við annað, ég var til dæmis í kjól frá
Berglindi Ómarsdóttur í kokteilboði í Svíþjóðarheimsókninni en
þann kjól átti ég áður en við fórum
á Bessastaði.“
Forsetafrúin er ekki bara dugleg
að gera íslenskri hönnun hátt undir
höfði heldur klæðist hún gjarnan
fatnaði frá heimalandinu Kanada.
Forláta kápa úr smiðju Marie Saint
Pierre hefur vakið mesta athygli en
henni klæddist hún meðal annars í
opinberri heimsókn í Danmörku á
síðasta ári. Skartgripir forsetafrúarinnar hafa orðið tilefni til fréttaflutnings en hún gengur gjarnan
með íslenska hönnun.
„Ég reyni að nota það sem passar
mér hverju sinni. Ég er hrifin af
hönnun Aurum og Orr, skartgrip-

„Það er hagkvæmt að versla á netinu,“ segir Eliza. NORDICPHOTOS/AFP

Öruggur og skarpur stíll
Lífið leitaði eftir áliti Arnars
Gauta Sverrissonar stílista á stíl
Elizu.
„Mér finnst helsta breytingin
á henni frá því að hún tók við
hlutverkinu vera meira öryggi í
fatavali og skarpari stíll. Það tekur
örugglega svolítinn tíma að finna
sinn stíl í þessu starfi. Mér fannst
kápan frá Marie Saint Pierre sem
hún klæddist í opinberu heimsókninni í Danmörku æðisleg. Ég
vil sjá hana oftar í okkar frábæru
íslensku hönnun eins og hún
hefur stundum gert til dæmis
með Berglind Clothing. Og ég
er ánægður með breytinguna
á hárgreiðslunni, það fer henni
mjög vel að vera með hárið upp
í hnút.“
irnir úr þeirra smiðju ganga vel við
formleg tækifæri.“
En hvað með skó, þægindi umfram
útlit? „Ég ferðast oftast með tvö pör
af svörtum hælaskóm sem eru með
göngusóla og passa með flestu, þeir
eru þægilegir sem skiptir miklu
máli, sérstaklega ef dagarnir eru
langir.“

Heimili forsetahjónanna er barnmargt og þar er mikill erill og eins
og gefur að skilja gefst ekki mikill
tími til að fara á milli verslana í
leit að heppilegum klæðnaði. Eliza
nýtir sér þann kost að versla á netinu og gerði nýlega vel heppnuð
kaup. „Ég keypti galakjólinn sem
ég var í í hátíðarkvöldverði sænsku
konungshjónanna á netinu, ég hef
ekki mikinn tíma til að versla. Það
er hagkvæmt að versla á netinu og
svo er varan komin í hendurnar á
manni daginn eftir og úrvalið er
takmarkalaust.“
En hvað með hár og förðun? Sér
hún alfarið um það sjálf eða er einhver sem aðstoðar við slíkt? „Það
er séð um hárgreiðslu og förðun
í opinberum heimsóknum, það
er fólk á hverjum stað sem sér um
slíkt, en hérna heima geri ég þetta
nú sjálf að mestu.
Ég reyni nú yfirleitt að hafa sem
minnst fyrir þessu en þegar mikið
liggur við þá fæ ég aðstoð frá Helgu
Kr. Einarsdóttur, starfsmanni forsetaembættisins, hún er algjör
engill og virkilega flink í að hafa
hendur í hári mínu,“ segir Eliza
skellihlæjandi og er þar með rokin
á fyrirlestur með eiginmanninum í
Harvardháskóla.
astahrafnhildur@frettabladid.is
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1. OG 4. FEBRÚAR

FIM 1. FEB 19:30

SUN 4. FEB 17:00

Sinfóníuhljómsveit Íslands
Matthew Halls hljómsveitarstjóri
Paul Lewis einleikari

Paul Lewis einleikari

ELDBORG

NORÐURLJÓS

Wolfgang Amadeus Mozart

Joseph Haydn

Píanósónata í C-dúr Hob. XVI/50
Ludwig van Beethoven

Töfraflautan, forleikur

6 bagatellur op. 126

Ludwig van Beethoven

Johannes Brahms

Píanókonsert nr. 5,

Keisarakonsertinn

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfónía nr. 41, Júpíter

6 píanóstykki op. 118
Joseph Haydn

Píanósónata í G-dúr Hob. XVI/40

TRYGGÐU ÞÉR SÆTI
Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50

@icelandsymphony / #sinfó

Píanósnillingurinn Paul Lewis snýr
aftur og lokar Berthoven-hringnum.
Nú leikur hann fimmta og síðasta
píanókonsert tónskáldsins með
Sinfóníuhljómsveit Íslands.
Paul Lewis heldur einnig
einleikstónleika í Norðurljósum og
leikur verk eftir þrjá meistara; Haydn,
Beethoven og Brahms.

STEIKARBAKKI
Hnífur og steikargaffall fylgir

1.495

ÞÝSK - GRÆN -FLOTT!
Góð í minni verk. Skrúfar
og borar í tré og málm.

Fyrir
kokkinn

kr.

46259388
Almennt verð: 2.495 kr.

40%

Fyrir heimilið

RAFHLÖÐUBORVÉL
EASY1200 2 x 1,5Ah rafhlöður.

AFSLÁTTUR

10.995

kr.

74864070
Almennt verð: 17.995 kr.

FRÁBÆR

39%
AFSLÁTTUR

HELGAR
T
S
A
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N
E
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Ð
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Ð
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38%
AFSLÁTTUR

FÖNDURFRÆSARI
55 hlutar. Taska og hleðslustöð.

10.995

Tilvalin í almenn þrif á
heimilum sem þarfnast
ekki mesta kraftsins.
Gluggarnir, bíllinn og
stéttin verða vel spúluð/
smúluð!

kr.

74780316
Almennt verð: 16.995kr.

35%

Fyrir bílinn

AFSLÁTTUR

AQT 33-11
110 bör, 1300W, 330 l./klst.

9.995

kr.

74810231
Almennt verð: 15.995kr.

Leynist í þér
útskurðarmeistari?

rafmagnsverkfæri

RTILBOÐ
Þú mátt ekki missa af þessu! 25.-29. janúar

31%

AFSLÁTTUR

RÚÐUVÖKVI
5 lítra og þolir -18°C.

595

kr.

58%

90503840
Almennt verð: 865kr.

5 l.

52%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

RÚÐUSKAFA
60-90cm með kústi.

1.295

kr./stk

84589046
Almennt verð: 2.695 kr.

STÁLVASKUR
53 x 37 cm. Lágmarks
skápastærð 60cm.
Hægt að setja ofan í, ofan
á eða undir borð

19.995

kr.

13315038
Almennt verð: 47.495kr.

Auðvelt að versla á byko.is

Auglýsingin er birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Tilboð gilda 25. - 29. janúar og á meðan birgðir endast.

25%
afsláttur

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200 Fax: 512 5301 ritstjorn@frettabladid.is
BAKÞANKAR

Sirrýjar
Hallgrímsdóttur

Veruleikarofnir
álitsgjafar

sólarhringinn
í öllum verslunum

ÍSLENSKT
TÍSKUTÍMARIT

KOMIÐ Í ALLAR
HELSTU VERSLANIR
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Þ

að var helst í fréttum í gær að
enn vantar mikið upp á að
leikskólar og frístundaheimili
grunnskólanna séu fullmönnuð
í Reykjavík. Minnir þetta ástand
á stöðuna víða úti á landi fyrir
nokkrum áratugum. Engar fréttir
voru um að það vantaði starfsfólk á
skrifstofur borgarinnar. Fullmannað á Mannréttindaskrifstofunni,
skrifstofa borgarstjóra fullmönnuð,
allt pakkað á stjórnsýslusviðinu.
Það var líka í fréttum í vikunni
að tekjur Reykjavíkurborgar eru í
hæstu hæðum, borgarbúar keppast
við að borga meira og meira fyrir
minni þjónustu. Ekki að undra
að ánægjumælingar sýni að við
erum ekki ánægð, borgin er ekki
að standa sig, en nágrannasveitarfélögin blómstra. Ekki skrýtið að
Dagur ákvað í nafni gegnsæis að
hætta að mæla ánægjuna með þeim
orðum að Reykvíkingar væru kröfuharðari en aðrir, sem sagt ekki hægt
að gera þeim til geðs.
En hvað myndi gleðja okkur?
Það eru frekar einfaldir hlutir. Við
viljum að börnin geti án vandræða
verið á leikskólum og á frístundaheimilum, við viljum að borgin sé
hrein, götur þvegnar og gras slegið,
við viljum að ruslið sé sótt og við
viljum að umferðin gangi greiðlega
fyrir sig.
Við viljum á hinn bóginn ekki
að hundruðum milljóna sé varið í
að þrengja götur, að gæluverkefni
gangi fyrir grunnþjónustu eða
borgarstjóra sem hverfur alltaf
þegar á bjátar. Er hér fátt eitt nefnt
og kannski er þetta kröfuharka.
En á sama tíma fullyrða vinstrisinnaðir álitsgjafar að borgarstjórinn sé í sterkri stöðu. Það er í hrópandi mótsögn við mælda óánægju
Reykvíkinga. Þetta veruleikarof
álitsgjafanna er heillandi skrýtið, en
ólíklegt að það trompi staðreyndir
og dómgreind borgarbúa.

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

