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3.481 
Á fjórða þúsund Íslendinga er 

í framboði til sveitarstjórna 
um land allt. ➛ 10, 16, 30

Íslendingur 
í framboði

Eftirsótt í 
Þýskalandi

Sólveig 
Arnarsdóttir 

flýgur á 
milli landa. 

➛ 42

Jordan 
Peterson
„Túrtappinn 
og pillan hafa 
gert miklu 
meira fyrir 
kvenfrelsi en 
femínisminn.“ 
➛36
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Safnaðu öllum leikmönnunum



IVECO BUS - KAUPTÚNI 1 - SÍMI 575 1200 / 825 5215 - WWW.BL.IS

IVECO DAILY MINIBUS 
(Rútur fyrir allt að 19 farþega + 2)

Kr. 9.900.000 m/vsk

Veður

Í dag er spáð suðaustan- og sunnan-
átt, 5-15 m/s og mikilli rigningu á 
Suður- og Vesturlandi. Einnig rignir 
á norðaustanverðu landinu fyrir 
hádegi en þar léttir til síðdegis með 
hlýindum. SJÁ SÍÐU 68

Veður  Tekist á um stóru málin

LÖGREGLUMÁL Sérsveit ríkislögreglu-
stjóra sinnir gæslu á sonum Benj-
amins Netanyahu, forsætisráðherra 
Ísraels, meðan þeir eru staddir hér á 
landi í einkaerindum. Ástæðan er að 
ríkislögreglustjóri heimilaði sonun-
um að taka með sér vopnaða lífverði 
til landsins, en þá kveða reglur á um 
að þeir starfi undir stjórn og eftirliti 
íslenskra lögregluyfirvalda. Ríkis-
lögreglustjóri ber alfarið kostnað 
af vinnu sérsveitarmanna við þessa 
gæslu.

Greint var frá heimsókn Avner 
og Yair Netanyahu í vikunni en þeir 
eru hvorki hér í opinberum erinda-
gjörðum né á vegum ísraelska ríkis-
ins heldur í einkaferð.

Synirnir njóta verndar lífvarða-
sveitar þegar þeir ferðast erlendis 
en það fyrirkomulag hefur verið 
harðlega gagnrýnt í heimaland-
inu. Öryggisgæslan er öll fremur 
umdeild enda hafa erlendir fjöl-
miðlar greint frá því að hún sé 
þvert á ráðleggingar fyrrverandi 
yfirmanns opinberrar öryggisþjón-
ustu Ísraels. Þessir vopnuðu lífverðir 
komu með bræðrunum hingað til 
lands og til þess þurfti sérstakt leyfi.

Ríkislögreglustjóri getur heim-
ilað erlendum lögreglumönnum 
og öryggisvörðum að bera vopn 
við störf sín hér á landi með vísan 
í 45. grein reglna um um valdbeit-
ingu lögreglumanna og meðferð 
og notkun valdbeitingartækja og 
vopna. Forsenda þess er þó að þeir 
starfi undir stjórn lögreglunnar 
og fylgi reglum um vopnaburð og 
notkun vopna að öllu leyti. Ríkislög-
reglustjóri gefur út sérstök skírteini 
fyrir þessa lífverði.

Í svari við fyrirspurn Fréttablaðs-

ins segir Haraldur Johannessen 
ríkislögreglustjóri að Netanyahu-
bræður og lífverðir þeirra njóti 
gæslu sérsveitar ríkislögreglustjóra. 
Það sem meira er, íslenska ríkið 
borgi brúsann.

„Ríkislögreglustjóri ber alfarið 
kostnað af vinnu sérsveitar, eng-
inn reikningur er sendur Ísraelum 

vegna vinnu sérsveitarmanna. Upp-
lýsingar um fyrirkomulag öryggis-
gæslu eru ekki veittar.“

Haraldur segir í samtali við Frétta-
blaðið að ekki sé gerður greinar-
munur á því hvort um opinbera eða 
einkaheimasókn sé að ræða þegar 
einstaklingar komi hingað með 
vopnaða öryggisverði.

„Mér skilst að þeir séu hér í einka-
erindum með vopnaða lífverði með 
í för og þá fara íslenskir sérsveitar-
menn með stjórn þeirrar heim-
sóknar, þetta er skýrt í reglunum.“

Aðspurður segir Haraldur svona 
nokkuð algengt.

„Já, í gegnum tíðina þegar litið er 
til baka er þetta algengt. Þessi hátt-
ur, sem hafður er á varðandi þessa 
tilteknu heimsókn, er ekki nýmæli.“ 
mikael@frettabladid.is, 
adalheidur@frettabladid.is

Sérsveitin okkar gætir 
líka Netanyahu-bræðra
Ríkislögreglustjóri veitti sonum forsætisráðherra Ísraels leyfi til að koma með 
vopnaða lífverði til landsins. Íslenska sérsveitin þarf að gæta þeirra líka á kostn-
að ríkisins. Bræðurnir í einkaerindum. Ríkislögreglustjóri segir þetta algengt.

Avner og Yair Netanyahu sjást hér með föður sínum Benjamin í Jerúsalem 
árið 2013. Bræðranna er vel gætt. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA 

Ríkislögreglustjóri 

ber alfarið kostnað 

af vinnu sérsveitar, enginn 

reikningur er sendur 

Ísraelum. 

Haraldur  
Johannessen  
ríkislögreglustjóri 

VIÐSKIPTI Hlutabréf í Heimavöllum 
féllu um 3,2 prósent í verði í tæp-
lega 200 milljóna króna viðskiptum 
í Kauphöllinni í gær, á öðrum við-
skiptadegi bréfanna. Gengi hluta-
bréfanna stóð í 1,20 krónum á hlut 
við lokun markaða sem er tæplega 
14 prósenta lækkun frá meðalgeng-
inu í hlutafjárútboði félagsins fyrr í 
mánuðinum sem var 1,39 krónur á 
hlut.

Til samanburðar mátu greinendur 
Capacent gengi Heimavalla á 1,74 
krónur á hlut í verðmati sem unnið 
var í aðdraganda útboðsins.

Markaðsvirði íbúðaleigufélags-
ins var 13,5 milljarðar króna þegar 
markaðir lokuðu í gær en til saman-
burðar var heildarvirði félagsins 
metið á 15,6 milljarða króna að 
loknu hlutafjárútboðinu. – kij

Enn lækka bréf í 
Heimavöllum

Viðskipti með bréf Heimavalla 
hófust í kauphöll á fimmtudag. 
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KJARAMÁL Félag grunnskólakenn-
ara og Samband íslenskra sveitar-
félaga skrifuðu undir kjarasamning 
á fimmta tímanum í gær. Á vef 
Kennarasambands Íslands segir að 
fundað hafi verið stíft vegna samn-
inganna undanfarið. Ekkert kemur 
fram um innihald samningsins að 
öðru leyti en því að hann gildir til 
30. júní 2019. Efni samningsins 
verður kynnt félagsmönnum eftir 
helgina. Félag grunnskólakennara 
hefur verið án samnings síðan í 
desember á síðasta ári.

Forystumenn Félags grunnskóla-
kennara höfðu áður undirritað 
kjarasamning  13. mars og var þá 
samið um þriggja prósenta hækkun 
launa á því tímabili í samningi sem 
átti að gilda til loka mars á næsta ári. 
Kennarar kolfelldu þann samning í 
atkvæðagreiðslu. Alls höfnuðu 68,5 
prósent félagsmanna samningnum, 
en 29,7 prósent samþykktu. – jhh

Kennarar semja 
við sveitarfélög

Kosningabaráttan er á lokametrunum. Í gær mættust frambjóðendur í sjónvarpinu þar sem meðal annars var tekist á um húsnæðismál, skólamál, 
borgarlínu og fleiri málefni. Kjörstaðir verða opnaðir í dag klukkan níu og standa opnir allt til klukkan tíu í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÍRLAND Útgönguspár gefa til kynna 
að tveir þriðju hlutar kjósenda á 
Írlandi hafi kosið með því að leyfa 
fóstureyðingar. Reynist útgöngu-
spáin rétt munu írsk stjórnvöld 
geta fellt út áttundu viðbótargrein 
stjórnarskrárinnar sem bannar 
fóstureyðingar. Sú grein var sam-
þykkt árið 1983 með tveimur 
þriðja hluta atkvæða. Þúsundir Íra 
sem búa erlendis flugu heim til að 
nýta kosningaréttinn en herferðin 
#hometovote hvatti fólk til að nýta 
hann. – gþs

Írar kusu um 
fóstureyðingar
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Allir fá ís í 
Skútuvogi
í dag kl. 13-15

Byggjum á betra verði

AFMÆLIS 
HÁTÍÐ

-25%

ÖLL BLÖND-UNAR-TÆKI
-25%

RA
MAGVERKF

AF-
GNS-
FÆRI

-25%

ÖLLÖLL 
SUMAR-

BLÓM

-20%

ÖLL 
AUTHOR 

REIÐHJÓL

EINNIG Á TILBOOÐI:EEEIINNNN Á TTTTEINNIG Á TILBOÐI:
Nilfisk há r stidælur Nilfisk háþrýstidælur -25%%%%%%%%%%%-25%
Sttt lStanley loftpressur -25%%%%%%-25%
ÁÁÁÁltröppur og stigar 25%%%%-25%
AvAvasco hillurekkar 5%-25%
ViðViðarvörn frá Jotun 25%-25%
GarðGarðverkfæri %-25%

LADYÖll LADY málning %-25%
og margt flei... og margt fleira

999 kr.

STJÚPUR
10 STK.

SÉRVERÐ:

Húsasmiðjan
Skútuvogi

Húsasmiðjan
Selfossi

Húsasmiðjan
Reykjanesbæ

AAFFMMÆÆLLIISSTTIILLBBOOÐÐINN GGIILLDDAA  ÍÍ ÖÖLLLLUUMM VVEERSLUNUM

í dag kl. 14 

GGllææsilleegg aaffmmæælliisddaaggskkrráá íí HHúússaassmmiiððjjuunnnnii SSkkúúttuuvvoogææss ssss SSSS

í SkSkúttuvu ogo ii

Latibær
sskkeemmmmttiirr

husa.is

MÆLISSTILBOÐIN

-25%

SLÁTTU-VÉLAR & GARÐ-VERKFÆRI

Latibær

æ

RSLUNUM
ii

Maja Ben 
LADY litaráðgjöf
í dag kl. 12-17

Bjóðum upp 
á afmælisköku
í dag kl. 13-15
Skútuvogur, Selfoss og Reykjanesbær

í Skútuvogi

SLUNUM
-25%

ÖLL
LADY 

MÁLNING

-25%

ÖLLGARÐ-HÚS-GÖGN
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TÖLUR VIKUNNAR 20.05.2018 TIL 26.05.2018

700.000 kr.
söfnuðust til góðgerðarmála í mótorhjóla-
messu í Digraneskirkju. Tæplega 400 
manns sóttu messuna og við kirkjuna voru 
talin 194 hjól af öllum gerðum.

4,5 
milljónir króna í sektir 
þurfa 113 ökumenn, sem not-
uðu farsíma undir stýri 
síðastliðnar þrjár vikur, að 
greiða. Þann 1. maí hækkaði 
sektin fyrir að tala í síma við 
akstur úr 5 þúsundum króna í 
40 þúsund.

400 
til 450 þúsund krónur 
verður mánaðarleiga fyrir 
hús samkvæmt tilkynningu 
sem leigutaka barst nýlega 
frá leigufélagi um hækkun 

húsaleigu. Árið 
2010 greiddi leigu-
takinn 200 þúsund 
í mánaðarleigu fyrir 
húsið. Í janúar 2017 
var leigan orðin 270 
þúsund krónur.

22%
mannkyns munu glíma við offitu 
árið 2045 haldi núverandi þróun í 
lýðheilsumálum áfram næstu árin. 
Þetta er niðurstaða nýrrar rann-
sóknar sem kynnt var á ársþingi 
Evrópsku offitusamtakanna.

1,71 
barn á ævi hverrar konu var frjó-
semi kvenna á Íslandi árið 2017 
og var hún minni en nokkru sinni 
áður. Meðalaldur frumbyrja hélt 
áfram að hækka og var 27,8 ár. Sé 
horft til Evrópu var algengast að 
barn fæðist utan hjónabands á 
Íslandi.

Hrafn Jökulsson 
rithöfundur 
var feginn þegar 
hann fékk 
staðfestingu 
Þjóðskrár á því 
að rétt lög-
heimili hans væri 
í Árneshreppi. „Nú 
get ég loksins sungið 
glaður ég er kominn heim,“ lýsti 
hann yfir. Hann kvaðst þakklátur 
yfir að réttlætið skyldi ná fram að 
ganga. Þjóðskrá kannaði lögheim-
ilisskráningar átján einstaklinga 
í Árneshreppi sem þóttu vafa-
samar.

Halldóra 
Geirharðsdóttir 
leikkona 
hlaut mikið lof 
fyrir leik sinn í 
verðlaunamynd-
inni Kona fer í 
stríð sem frumsýnd 
var á sérstakri hátíðar-
sýningu hér á landi. Á kvikmynda-
hátíðinni í Cannes unnu Benedikt 
Erlingsson og Ólafur Egill Egils-
son, handritshöfundar Kona fer í 
stríð, til SACD-verðlaunanna sem 
veitt eru af samtökum handrits-
höfunda og tónskálda á Critic’s 
Week í Cannes.

Ragnar Þór Ingólfsson
formaður VR
sagði að stjórn 
félagsins hefði 
verið nauðugur 
einn kostur að 
lýsa vantrausti á 
Gylfa Arnbjörns-
son, forseta ASÍ. 
Gylfi hefði virst vera í 
sólóhlutverki. Hann hefði ætlað að 
ræða við stjórnvöld án þess að hafa 
formlegt umboð frá stéttarfélög-
unum eða stefnu. Þetta hefði verið 
kornið sem fyllti mælinn.

Þrjú í fréttum 
Heim, lof og 
vantraust

SUMARTILBOÐ Á

UMBOÐSAÐILI JEEP Á ÍSLANDI - ÞVERHOLTI 6 - 270 MOSFELLSBÆR- SÍMI: 534 4433
WWW.JEEP.IS - WWW.ISBAND.IS - ISBAND@ISBAND.IS - OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 - LAUGARDAGA 12-16

 LONGITUDE

TILBOÐSVERÐ
 3.790.000 KR.

LISTAVERÐ 4.390.000 KR.
TAKMARKAÐ MAGN BÍLA Í BOÐI.

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

LÖGREGLUMÁL Líkamsleifarnar sem 
komu í veiðarfæri fiskibáts í Faxaflóa 
í febrúar síðastliðnum eru af Arturi 
Jarmoszko, ungum pólskum manni 
sem hvarf þann 1. mars 2017. Rann-
sókn réttarmeinafræðings, þar á 
meðal DNA-rannsókn, staðfestir það. 
Í tilkynningu frá lögreglunni segir að 
engin merki um áverka hafi verið á 
líkamsleifunum sem fundust svo ekki 
leikur grunur á að neitt saknæmt hafi 
átt sér stað.

Um ári eftir hvarfið hóf lögregla 
rannsókn á líkamsleifum sem komu 
í veiðarfæri fiskibáts úti á Faxaflóa. 
Umfangsmikil leit hófst á svæðinu 
þar sem líkamsleifarnar fundust. Að 
leitinni komu áhöfn varðskipsins Týs, 
einstaklingar frá kafaradeild Land-
helgisgæslunnar, kafaradeild Ríkis-
lögreglustjóra, starfsmaður frá Tele-
dyne og Árni Kópsson kafari, segir í 
tilkynningunni.

„Mig grunar að þetta sé einsdæmi á 
Íslandi, ég man ekki eftir neinu í lík-
ingu við þetta áður,“ segir Þórir Ing-
varsson lögreglufulltrúi um umfang 
leitarinnar á Faxaflóa. Notaður var 
kafbátur í leitinni en á leitarsvæðinu 
er 120 metra dýpi og var flötur leitar-
svæðisins rúmlega hektari að flatar-
máli. Þórir segir einnig að við leitina 
hafi verið teknar um átján þúsund 
ljósmyndir sem allar voru greindar.

Í kjölfar þess að fjallað var um 
mannshvarfið á síðasta ári skapaðist 
umræða um að lögreglan hafi ekki 
lagt mikinn metnað í leitina. Þórir 
segir að það sé erfitt að kalla út leitar-
fólk þegar ekki liggja fyrir nægar 
upplýsingar og að allt hafi verið lagt 
í sölurnar til að finna Artur.

„Það er eðlilegt að fólki geti 
fundist það. Það var mikið lagt í að 
skoða öll gögn til að finna einhvern 
byrjunarpunkt. Ef ég man rétt 
voru kallaðar út björgunarsveitir 
og gengnar fjörur. En auðvitað var 
þeim mun meira lagt í hluti eins 
og að ræða við vini, kunningja og 
fjölskyldu og rannsaka tölvu hans 

og síma. Fólk verður ekki vart við 
þennan hluta leitarinnar,“ segir 
Þórir.

Artur sást síðast laust fyrir mið-
nætti þann 1. mars í fyrra í eftirlits-
myndavél á gangi í suðurátt eftir 
Suðurgötu í Reykjavík. Þá námu 
símamöstur í Kópavogi og á Álfta-
nesi merki úr síma hans nóttina 

sem hann hvarf og var því gerð 
ítarleg leit að honum í fjörum við 
Fossvog.

Artur var 26 ára þegar hann 
hvarf og hafði verið búsettur hér 
á landi í nokkur ár. Eftir að niður-
staða réttarmeinafræðings lá fyrir 
var aðstandendum tilkynnt að um 
Artur hafi verið að ræða. – aá, gþs, ósk

Líkamsleifarnar sem fundust  
í Faxaflóa voru af Arturi
Líkamsleifar sem komu í veiðarfæri fiskibáts í febrúar eru af Arturi Jamoszko sem hvarf þann 1. mars í 
fyrra. Engin merki eru um áverka voru á líkamsleifunum sem fundust. Notast var við kafbát í umfangs-
mikilli leit á botni Faxaflóa. Upphaf leitarinnar í fyrra gekk erfiðlega vegna skorts á upplýsingum.

Björgunarsveitamenn leituðu Arturs Jarmoszko meðfram ströndinni í Garðabæ og Kópavogi í fyrravor. Núna hafa 
líkamsleifar hans fundist. Artur sást síðast hinn 1. mars í fyrra á gangi eftir Suðurgötunni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Lexus-Ísland    —   Kauptúni 6,  Garðabæ,  570 5400   —   lexus.is

MEISTARAVERK

FRUMSÝNING Í KAUPTÚNI 6 Í DAG KL. 12–16

LEXUS RX 450h L  —  ENN MEIRA RÝMI FYRIR LÚXUS
Komdu og skoðaðu glæsilegt úrval Lexus bíla þegar við frumsýnum Lexus RX 450h L, 

sjö sæta lúxusjeppann. Komið og sjáið stærri, lengri og stórfenglegri lúxus.

Ljúffengar veitingar í boði. Verið velkomin.



Við tökum á móti garðaúrgangi á endurvinnslustöðvum SORPU.
Opið frá kl. 12.00 til 18.30 — og á Breiðhellu opnar kl. 8.00.

Allar nánari upplýsingar á flokkid.sorpa.is 

Losaðu þig við öll 
verksummerki

DÓMSMÁL Sími brotaþola í nýlegu 
kynferðisbrotamáli var hleraður 
við rannsókn málsins hjá lögreglu. 
Nær óþekkt er að gripið sé til slíkra 
aðgerða.

Fyrir rétt rúmri viku var Stefán 
Þór Guðgeirsson dæmdur í fjögurra 
ára fangelsi fyrir hrottalega nauðg-
un. Þetta var í annað skipti sem 
hann hlýtur dóm fyrir slíkt brot en 
það gerðist einnig árið 2012. Brota-
þoli, en á þeim tíma sem nauðgunin 
átti sér stað voru hún og Stefán í 
sambandi, leitaði á Neyðarmót-
töku Landspítalans eftir atvikið og 
gaf skýrslu um það sem gerst hafði. 
Þá voru einnig tekin úr henni sýni 
og ljósmyndir teknar af áverkum.

Tveimur dögum síðar í skýrslu-

töku hjá lögreglu vildi hún hins 
vegar draga kæru sína til baka. Degi 
eftir það veitti hún Sveini Andra 
Sveinssyni umboð til að vera réttar-
gæslumaður sinn í málinu og lagði 
fram yfirlýsingu þar sem fram kom 
að samræðið hefði verið með vilja 
beggja og þar sem hún játaði á sig 
rangar sakargiftir. 

Þær skýringar voru ekki teknar 
trúanlegar af lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu (LRH) og var skipan 
Sveins sem réttargæslumanns henn-
ar kærð til Hæstaréttar sem staðfesti 
hana. 

Sökum ótrúverðugra skýringa 
brotaþola afréð lögreglan að afla 
dómsúrskurðar til að hlera sím-
tæki hennar. „Það er afar fátítt að 

símar brotaþola í kynferðisbrota-
málum séu hleraðir, í raun er ekki 
vitað til þess að það hafi verið gert 
áður,“ segir Theodór Kristjánsson, 
aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá LRH.

Fjölskipaður Héraðsdómur í máli 
Stefáns klofnaði í afstöðu sinni um 
hvort líta skyldi til hinna hleruðu 
símtala við úrlausn málsins.

Dómararnir voru sammála um að 
ekki yrði litið til símtala milli brota-

þola og Stefáns þar sem hann hafði 
réttarstöðu sakbornings á þeim 
tíma og var óskylt að tjá sig um efni 
málsins. Einn dómari málsins taldi 
að hið sama ætti að gilda um símtöl 
brotaþola við aðra. Hún hafði stöðu 
vitnis á þessum tíma og var sem 
vitni óskylt að bera vitni um ætlaða 
refsiverða háttsemi nákominna 
einstaklinga. Taldi hann að þar sem 
brotaþoli og Stefán hefðu verið par 
á þessum tíma ættu símtölin ekki að 
komast að. Meirihluti dómara var á 
öndverðri skoðun og var því litið til 
símtalanna.

„Veistu það sko þarna textinn sem 
þeir sömdu sem að ég átti að skrifa 
undir, þetta er bara það mest niður-
lægjandi sem að ég hef á ævi minni 

þurft að skrifa undir í lífinu,“ sagði 
brotaþoli meðal annars í símtali við 
systur sína. Í öðru símtali við sama 
aðila sagði hún að sér hefði verið 
boðin milljón fyrir að „halda kjafti“.

Í öðru símtali kom fram að eftir-
litsmyndavélar hefðu verið á heimili 
Stefáns en samkvæmt brotaþola 
hafði hann komið þeim fyrir því 
hann „var svo hræddur um að lög-
reglan mundi [sic] einhvern tímann 
koma án heimildar heim til sín“. 
Hluti nauðgunarinnar var festur á 
filmu af myndavélunum og var upp-
takan meðal gagna málsins. Stefán 
neitaði að opna á upptökurnar fyrir 
lögreglu og var því leitað til erlends 
sérfræðings til að brjótast inn í 
kerfið. joli@frettabladid.is

Lögregla hleraði símtæki brotaþolans
Símtæki brotaþola í kynferðisbrotamáli var hlerað við rannsókn málsins hjá lögreglu. Ekki er vitað til þess að slíkt hafi verið gert áður. 
Hin hleruðu símtöl voru lykilsönnunargögn fyrir dómi en dómarar voru ekki sammála um hvort líta ætti til þeirra við úrlausn málsins.

Íbúar í Harare í Simbabve fögnuðu Afríkudeginum í gær. Á Afríkudeginum minnast menn þess að Afríkueiningin var stofnuð þann dag árið 1963. 
Afríkubandalagið tók við hlutverki Afríkueiningarinnar árið 2002. Öll 55 ríki Afríku eiga aðild að Afríkubandalaginu. FRETTABLADID/EPA

Fjölskipaður dómur 

klofnaði í afstöðu sinni um 

hvort líta skyldi til hinna 

hleruðu símtala við úrlausn 

málsins.

 Afríkudeginum fagnað

Rannsóknin náði til 112 þúsund 
mæðra í Noregi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HEILBRIGÐISMÁL Börn þeirra mæðra, 
sem notuðu parasetamól á með-
göngu í lengri tíma (meira en 29 
daga), eru meira en tvisvar sinnum 
líklegri til að greinast með ADHD 
en aðrar mæður. Þetta sýnir nýleg 
rannsókn í Noregi sem náði til 112 
þúsund mæðra. Greint er frá rann-
sókninni á vef Landlæknis. Hófleg 
notkun parasetamóls á meðgöngu 
hefur ekki áhrif.

„Á Íslandi er sala á hreinu para-
setamóli (Panodil, Paratabs, Pinex, 
Paracet, Dolorin og fleiri) minni en 
á hinum Norðurlöndunum og litlar 
pakkningar þessara lyfja eru seldar 
án lyfseðils,“ segir í greininni. Hins 
vegar eru ávísanir parasetamóls 
í blöndum með t.d. kódeini mun 
fleiri hér á landi Árið 2017 fengu 
24 þúsund karlar og 33 þúsund 
konur ávísað Parkódíni og/eða Par-
kódín forte og því er ljóst að notk-
un lyfjanna er mjög almenn hér á 
landi,“ segir á vef Landlæknis.

Hefur áhrif á 
meðgöngu

Hófleg notkun paraseta-

móls hefur ekki áhrif.
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Canopy Reykjavík er glæsilegt hótel í hjarta miðbæjarins og hefur verið 
rekið fyrir fullum húsum frá opnun. 

Við bjóðum nú til leigu tvö rými í húsakynnum okkar að 
Hverfisgötu 32 og 34 með aðgengi bæði að Hverfisgötu og 
Hjartagarði.

Við leitum að metnaðarfullum samstarfsaðilum sem deila þeirri 
hugsjón okkar að gestir séu þátttakendur í líflegu umhverfi en ekki 
óvirkir áhorfendur. Við fögnum litadýrð og sköpunargleði sem fær útrás  
í ferskum mat, fallegu handverki og frumlegum hugsunum.

Icelandair hótel er leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi sem samanstendur af 9 hótelum á 
lykilstöðum um land allt: Reykjavík Natura, Reykjavík Marina, Hamar, Akureyri, Mývatn, Hérað, 
Klaustur, Vík og Flúðir. Icelandair hótel starfrækja einnig sumarhótelkeðjuna Hótel Eddu, sem 
er með 10 hótel staðsett vítt og breitt um landið. Hilton Reykjavík Nordica, Canopy Reykjavík 
City Centre og Reykjavík Konsúlat hótel, Curio Collection by Hilton, falla auk þess undir rekstur 
félagsins sem og Reykjavík Marina Residence og Alda Hótel Reykjavík.

Eflum miðbæinn - kjósum Hjartagarðinn

Þú finnur nánari upplýsingar á vefslóðinni: leigurymi-canopyreykjavik.com. 
Þar er einnig hægt að leggja fram fyrirspurnir.

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin leggur 
mikla áherslu á að nýtt frumvarp til 
laga um persónuvernd verði sam-
þykkt á yfirstandandi þingi. Sigríður 
Á. Andersen dómsmálaráðherra segist 
nokkuð bjartsýn á að það geti gengið 
eftir. „Frumvarpið fer inn í þingflokka 
stjórnarflokkanna á mánudag og ég 
vonast til að geta mælt fyrir málinu 
síðar í næstu viku. Ef þingmenn eru 
sammála um það að málið sé gott sé 
ég ekkert því til fyrirstöðu að Alþingi 
takist að afgreiða það á þessu þingi.“ 

Sigríður viðurkennir að tímaþröng-
in sem málið er komið í sé óheppileg 
en bendir á að frumvarpið hafi verið 
í samráðsferli í nokkurn tíma og 
umsagnir liggi fyrir. Þar að auki sé 
svigrúm stjórnvalda til breytinga 
lítið þar sem um reglugerð en ekki 
tilskipun sé að ræða. Hún hafi haldið 
þinginu upplýstu um stöðu mála og 
átt fund með allsherjar- og mennta-
málanefnd.

Með gildistöku frumvarpsins 
verður ný persónuverndarreglu-
gerð ESB innleidd í íslenskan rétt en 
hún tók formlega gildi í ríkjum ESB í 
gær, á evrópska persónuverndardeg-
inum. Íslensk stjórnvöld hafa unnið 
að undirbúningi innleiðingar reglu-
gerðarinnar frá því vorið 2016. 

Áður en reglugerðin og hin nýju 
persónuverndarlög geta tekið gildi 
þarf sameiginlega EES-nefndin að 
samþykkja ákvörðun um upptöku 
reglugerðarinnar í EES-samninginn. 
Sú ákvörðun liggur enn ekki fyrir en 
þar að auki þarf Alþingi að staðfesta 
þá ákvörðun. Þingsályktunartillaga 
þess efnis var lögð fram á Alþingi á 
fimmtudaginn. 

Málið er því nokkuð snúið enda 
ljóst að sameiginlega EES-nefndin 
mun ekki klára afgreiðslu þess fyrr en 
í fyrsta lagi í byrjun júlí.

Eins og fram hefur komið felur 
reglugerðin í sér viðamiklar breyting-
ar á sviði persónuverndar. Þannig er 
reglugerðinni meðal annars ætlað að 
styrkja grundvallarréttindi einstakl-
inga í stafrænum heimi og einfalda 

regluverk fyrir fyrirtæki á hinum innri 
stafræna markaði. Þá er kveðið á um 
aukið hlutverk eftirlitsstofnana, nýjar 
öryggisvottanir og sektarheimildir.

Ljóst er að þingmenn þurfa að 
hafa hraðar hendur eigi að takast að 
afgreiða málin fyrir þinglok en sam-
kvæmt starfsáætlun á Alþingi að ljúka 
störfum 7. júní. 

Jón Steindór Valdimarsson, fulltrúi 
Viðreisnar í allsherjar- og mennta-
málanefnd, segir að sér vitandi hafi 
ekkert samráð átt sér stað við nefnd-
ina um hvernig haga eigi afgreiðslu 
málsins. „Efni löggjafarinnar er mjög 
mikilvægt og mikilvægt að þetta 
klárist til að eyða réttaróvissu sem 
getur komið upp ef þetta klárast ekki. 
Á hinn bóginn verður að segjast að 
vinnubrögðin og tíminn sem gefinn 
er til umfjöllunar eru fyrir neðan allar 
hellur.“ sighvatur@frettabladid.is

Ný persónuverndarreglugerð 
vonandi innleidd fyrir þinglok
Dómsmálaráðherra segist nokkuð bjartsýnn á að Alþingi takist að afgreiða nýtt persónuverndarfrumvarp 
fyrir þinglok. Nefndarmaður í allsherjar- og menntamálanefnd gagnrýnir vinnubrögðin. Reglugerðin felur í 
sér viðamiklar breytingar á sviði persónuverndar og kveður á um aukið hlutverk eftirlitsstofnana.

Reglugerðinni er ætlað að styrkja réttindi einstaklinga í stafrænum heimi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ef þingmenn eru 

sammála um það að 

málið sé gott sé ég ekkert því 

til fyrirstöðu að Alþingi 

takist að afgreiða það á þessu 

þingi.

Sigríður Andersen dómsmálaráðherra

VIÐSKIPTI Tveir sjóðir á vegum 
bandaríska eignastýringarfyrir-
tækisins Eaton Vance Manage-
ment seldu tæplega 1,9 milljónir 
hluta í Eimskip fyrir um 355 millj-
ónir króna í síðustu viku. Hluta-
bréf í skipafélaginu hafa fallið um 
ríflega sex prósent í verði eftir að 
félagið greindi frá því á mánudag 
að forstjórinn og framkvæmdastjóri 
alþjóðasviðs hefðu þann 11. maí 
fengið stöðu sakbornings í rann-
sókn héraðssaksóknara á meintu 
samráði Eimskips og Samskipa.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins höfðu Fossar markaðir 
umsjón með viðskiptunum fyrir 
hönd Eaton Vance. Af nýjum hlut-
hafalista Eimskips má jafnframt 
ráða að Arion banki hafi keypt hátt 
í 2,3 milljónir hluta í skipafélaginu í 
vikunni fyrir rúmlega 430 milljónir 
króna.

Sjóðir Eaton Vance voru að öðru 
leyti umsvifamiklir í kaupum á 
bréfum Kauphallarfélaga í vikunni. 
Þannig bættu þeir við sig í Sím-
anum, tryggingafélögunum TM og 
VÍS og fasteignafélögunum Eik og 
Reitum. – kij

Eaton Vance 
seldi í Eimskip

Bréf Eimskips lækkuðu um sex pró-
sent í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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K Ö N N U N  9 .  A P R Í L

✿ Fylgi flokkanna og úthlutun sæta í borgarstjórn

■ Björt framtíð 
■ Framsóknarflokkurinn
■ Viðreisn
■ Sjálfstæðisflokkurinn
■ Flokkur fólksins

■ Miðflokkurinn
■ Píratar
■ Samfylkingin
■ VG

Skipting sæta  
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Borgarfulltrúum 
verður fjölgað úr 
15 í 23 í komandi 

kosningum.

KOSNINGAR „Sem betur fer er langt í 
næstu kosningar og vonandi verður 
fólk glaðara þegar það fer næst í 
kosningar,“ segir Friðjón Friðjóns-
son almannatengill um kosninga-
baráttuna sem nú er að renna sitt 
skeið. „Það er rosalega mikið af reiðu 
fólki í þessari kosningabaráttu,“ segir 
Friðjón.

Viðmælendur Fréttablaðsins, 
sem ásamt Friðjóni eru almanna-
tenglarnir Andrés Jónsson og Elías 
Jón Guðjónsson, eru sammála um að 
kosningabaráttan hafi almennt verið 
tilþrifalítil og einkennst af kosninga-
þreytu enda eru þetta fjórðu kosning-
arnar sem fram fara frá árinu 2016.

Friðjón segir að hér í Reykjavík 
hafi frambjóðandi Miðflokksins 
rekið áhugaverðustu kosninga-
baráttuna. „Mér hefur fundist Vig-
dís Hauksdóttir skemmtileg,“ segir 
Friðjón og vísar þar í myndbönd sem 
Vigdís hefur gert og birt á samfélags-
miðlunum. „Hún hefur brotið upp 
formið og svo höfum líka séð fram-
bjóðendur í öðrum sveitarfélögum 
þora að fara út fyrir formið,“ segir 
Friðjón. Þar vísar hann meðal ann-
ars til auglýsinga Ármanns Kr. Ólafs-
sonar í Kópavogi. „Vigdís hefur sýnt 
fólki að það má vera skemmtilegur í 
kosningabaráttu,“ segir Friðjón. Það 
hafi verið helsti gallinn í kosninga-
baráttunni og kosningabaráttu yfir-
leitt að menn taki sig of alvarlega. 
„Menn verða að vera léttir.“

Kosningabarátta Miðflokksins 
virðist ætla að skila Vigdísi sæti í 
borgarstjórn Reykjavíkur næsta 
kjörtímabilið. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær sýnir ný skoð-
anakönnun, sem Fréttablaðið og 
frettabladid.is gerðu í vikunni, að 
Viðreisn, Miðflokkurinn og Fram-
sóknarflokkurinn fengju einn mann 
kjörinn hver. Píratar og VG fengju 
tvo menn hvor flokkur, Sjálfstæðis-
flokkurinn fengi svo sjö menn og 
Samfylkingin níu menn.

Í skoðanakönnuninni var spurt 
um fylgi allra sextán flokkanna sem 
bjóða fram lista í Reykjavík. Af þeim 
sem afstöðu tóku sögðust rúm 32 
prósent ætla að kjósa Samfylking-
una, rúmlega 26 prósent myndu 
kjósa Sjálfstæðisflokkinn, rúm 10 
prósent myndu kjósa Pírata, 7,5 
prósent myndu kjósa VG, rúm sex 

prósent myndu kjósa Viðreisn, 
rúm  fimm prósent myndu kjósa 
Miðflokkinn, 3,6 prósent Fram-
sóknarflokkinn, 3,1 prósent Flokk 
fólksins og 2,3 prósent myndu kjósa 
Sósíalistaflokkinn. Næst Sósíalista-
flokknum að stærð er Kvennahreyf-
ingin með 1,9 prósent, 0,3 prósent 
nefna Höfuðborgarlistann og 0,3 
prósent nefna Frelsisflokkinn. Þá 
nefndi 0,1 prósent Alþýðufylking-
una. Hvorki Íslenska þjóðfylkingin, 
Borgin okkar – Reykjavík né Karla-
listinn komust á blað.

Þegar horft er til hlutfallslegrar 
skiptingar atkvæða sést að Sam-
fylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn 
eru nánast á pari við það sem flokk-
arnir fengu í borgarstjórnarkosning-
unum 2014. Píratar hins vegar tvö-
falda nánast fylgi sitt en VG er svo 
aftur á móti með svipað fylgi og fyrir 

Turnarnir tveir halda fylginu frá 2014
Miðflokkurinn hefur rekið áhugaverðustu kosningabaráttuna, að mati almannatengils. Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn halda 
fylgi sínu frá síðustu kosningum. Mestar líkur á að meirihlutaflokkarnir starfi áfram saman á næsta kjörtímabili, nái þeir til þess fylgi.

fjórum árum. Meirihlutaflokkarnir 
þrír sem bjóða fram að nýju, það 
er Samfylkingin, Píratar og VG, eru 
því í nokkuð góðri stöðu eftir kjör-
tímabilið. Björt framtíð er hins vegar 
horfin af sjónarsviðinu, að minnsta 
kosti um stundarsakir.

Elías Jón Guðjónsson segir að 
umræðan í aðdraganda kosninganna 
hafi verið flöt. „Málefnin hafa ekki 
komist í umræðuna, en hún hefur 
kannski að mörgu leyti snúist um 
það hvor verður borgarstjóri, Dagur 
eða Eyþór. „Fólk er ekki móttæki-
legt fyrir pólitískri umræðu akkúrat 
núna,“ segir hann. Þá kunni fjöldi 
framboða að hafa valdið því að fram-
bjóðendur eigi erfitt með að koma 
stefnumálum sínum á framfæri.

Elías Jón, sem þekkir vel til í VG, 
segir að ef niðurstaða kosninganna 
í dag verði í samræmi við skoðana-

könnun Fréttablaðsins þá starfi 
meirihlutinn áfram saman, að und-
anskilinni Bjartri framtíð. „Þá þarf 
ekkert að flækja málin, þá bara held-
ur sami meirihluti áfram með sömu 
áherslur. Ég sé ekki neina ástæðu til 
að bæta einhverjum öðrum inn í. 
Ekki nema að sá hinn sami vilji vinna 
að sömu málefnum.“

Andrés Jónsson almannatengill 
segir að kosningabaráttan sé að 
verða styttri og knappari. „Sá tími 
sem kosningabaráttan er í algleym-
ingi var þrjár vikur í þarsíðustu 
kosningum, tvær vikur í síðustu 
kosningum og 10 dagar í þessum 
kosningum.“ Hann segir að mesta 
spennan á morgun muni snúast um 
það hvort minni framboð, sem geta 
vænst þess að fá einn mann inn, geti 
haft áhrif á stöðu meirihlutans.
jonhakon@frettabladid.is

Aðferðafræðin

Könnun Fréttablaðsins var gerð þannig að hringt var í 1.987 manns með 
lögheimili í Reykjavík þar til náðist í 1.500 samkvæmt lagskiptu úrtaki 
23. og 24. maí. Svarhlutfallið var 75,5 prósent. Þátttakendur voru valdir 
með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svarendur skiptust jafnt eftir kyni, og hlut-
fallslega eftir aldri. Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði 
til sveitarstjórnarkosninga í dag? Ef ekki fékkst svar var spurt: Hvaða flokk 
er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki fékkst svar var spurt: Er líklegra 
að þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða einhvern annan flokk? Alls 
tók 62,1 prósent þeirra sem náðist í afstöðu til spurningarinnar. Þá voru 
10 prósent sem sögðust ekki ætla að kjósa eða skila auðu, 18,4 prósent 
sögðust óákveðin og 9,6 prósent vildu ekki svara spurningunni.
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Sá tími sem kosn-

ingabaráttan er í 

algleymingi var þrjár vikur í 

þarsíðustu kosningum, tvær 

vikur í síðustu kosningum 

og 10 dagar í  

þessum 

Andrés Jónsson, 
almannatengill 
og eigandi Góðra 
samskipta

Vigdís hefur sýnt 

fólki að það má vera 

skemmtilegur í kosninga-

baráttu.

Friðjón Friðjónsson, almannatengill 
og einn eigenda  
Kom

KOSNINGAR Könnun sem Gal-
lup gerði dagana 22. til 25. maí 
og birt var í fréttum RÚV í gær 
sýnir aðra mynd af fylgi flokk-
anna. Samkvæmt þeirri könnun 
er Sjálfstæðis flokkurinn stærsti 
flokkurinn í Reykjavík með 28,3 
prósenta fylgi. Samfylkingin er 
næst stærst með 26 prósent, svo 
koma Píratar með 11 prósent, Við-
reisn 8,7 prósent, Vinstri græn 6,2 
prósent, Miðflokkurinn 5,8 prósent 
og Flokkur fólksins 3,8 prósent. 
Samkvæmt þessari könnun verða 
fyrrgreindir sjö flokkar með full-
trúa í borgarstjórn.

Sósíalistaflokkurinn er næstur 
með mann inn, flokkurinn mælist 
með 3,4 prósenta fylgi en 2,9 pró-
sent sögðust ætla að kjósa Fram-
sóknarflokkinn. Aðrir flokkar 
mældust með 3,8 prósenta fylgi 
samanlagt. Af þeim sem tóku 

þátt sagðist enginn ætla að kjósa 
Frelsisflokkinn og einn Íslensku 
þjóðfylkinguna. Þrír nefndu Höfuð-
borgarlistann, fjórir ætluðu að 
greiða Borginni okkar – Reykjavík 
atkvæði sitt, sex Karlalistanum, ell-
efu Alþýðufylkingunni og sautján 
Kvennahreyfingunni.

Heildarúrtaksstærð í könnun 
Gallup var 2.215 og var þátttöku-
hlutfall 57,7 prósent eða 1.104. Af 
þeim sögðust 6,6 prósent ekki ætla 
að kjósa eða skila auðu og 7 pró-
sent tóku ekki afstöðu. – jhh

Könnun Gallup sýnir 
ólíkar niðurstöður 

28%
prósent er fylgi Sjálfstæðis-

flokksins í könnun Gallup.

Kosningar 2014
Könnun 7. maí 2018
Könnun 23. og 24. maí
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Í dag 
breytum 
við borginni
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ŠKODA DA

SAMFÉLAG Hinn árlegi endurreikn-
ingur Tryggingastofnunar ríkisins 
kemur afar illa niður á tæpum helm-
ingi skjólstæðinga stofnunarinnar. 
Þeir sem eru á lífeyri hjá TR þurfa 
að greiða samanlagt 3,9 milljarða 
króna til baka til stofnunarinnar. 
Öryrkjabandalagið gagnrýnir harð-
lega vinnulag Tryggingastofnunar.

Lífeyrisréttindi eru tekjutengd og 
voru réttindi fyrir árið 2017 reiknuð 
út frá áætluðum árstekjum í tekju-
áætlunum sem lífeyrisþegar bera 
ábyrgð á. Þegar endanlegar upp-
lýsingar um tekjur ársins lágu fyrir 
í staðfestum skattframtölum voru 
lífeyrisréttindi endurreiknuð á 
grundvelli þeirra. Lífeyrisþegar sem 
fengu greitt umfram rétt sinn eru þá 
í skuld við stofnunina sem kemur til 
innheimtu þann 1. september næst-
komandi.

Alls fengu 44 prósent lífeyrisþega 
ofgreitt og sama hlutfall fékk of 
lítið greitt. Einungis tólf prósent líf-
eyrisþega fengu réttar greiðslur frá 
stofnuninni. Þeir einstaklingar sem 
fengu ofgreitt frá stofnuninni þurfa 
að greiða til baka að meðaltali um 
13.000 krónur á mánuði.

„Þessi hópur er með lægstu tekjur 
allra í dag og því eru þetta gríðar-

lega háar fjárhæðir fyrir þetta fólk,“ 
segir Þuríður Harpa Sigurðardóttir, 
formaður ÖBÍ. „Það liggur við að 
segja að verið sé að gefa skotleyfi á 
líf eyris þega hvað þetta varðar. Við 
höfum alltaf viljað að þetta yrði 
reiknað mánaðarlega til að koma í 
veg fyrir svona mistök.“

Þeir einstaklingar sem fengu van-
greiddan lífeyri fá endurgreidda 
um 2,6 milljarða króna um næstu 
mánaðamót.

Bergur Þorri Benjamínsson, for-
maður Sjálfsbjargar, segir mikilvægt 
einmitt að barist sé fyrir því að rétt-
ur til lífeyris hjá TR verði reiknaður 
mánaðarlega. „Við þurfum að eiga 
samtalið við ráðherra til að fá þessu 
breytt. Það er krafa okkar að réttur 
okkar sé reiknaður í hverjum mán-
uði en einmitt þannig minnkum 
við bakreikninga sem eru afar erf-
iðir fyrir okkar skjólstæðinga,“ segir 
Bergur Þorri.

Lífeyrisþegum hjá TR hefur fjölg-
að mikið síðustu ár og hefur heildar-
fjárhæð lífeyris hækkað sem því 
nemur. Lífeyrisþegar TR geta sótt 
um niðurfellingu á skuld sinni en 
ströng skilyrði þarf að uppfylla til 
að sleppa undan henni.
sveinn@frettabladid.is

Ríkið sendir lífeyrisþegum 
samtals 4 milljarða reikning
Einungis 12 prósent bótaþega fengu réttar greiðslur frá Tryggingastofnun og sitja þeir eftir með samtals 
fjóra milljarða króna í bakreikning. Formaður Öryrkjabandalagsins er að vonum ósátt með niðurstöðuna.  
Segir það mikilvægt hagsmunamál fyrir öryrkja að réttur þeirra til lífeyris sé reiknaður út mánaðarlega.

Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun 
hefur ákveðið að hefja stjórnsýslu-
úttekt á skráningu, varðveislu og 
meðferð lögregluvopna. Niðurstöður 
verða kynntar Alþingi í haust.

Fyrir eru fjórar úttektir stofnunar-
innar í vinnslu auk almennra eftir-
fylgniúttekta í kjölfar fyrri skýrslna. 
Þar er um að ræða skýrslu um stöðu í 
heilbrigðisþjónustu við fanga, skýrsla 
um árangur af fækkun sýslumanns-
embætta, skýrsla um eftirlit Fiskistofu 
og svo er skýrsla um starfsemi Útlend-
ingastofnunar. Síðastnefnda skýrslan 
er unnin að beiðni Alþingis. – jóe

Hefja úttekt á 
skotvopnum 
lögreglu

DANMÖRK Sjálfboðaliðum sem 
sitja við dánarbeð, svoköll-
uðum vökukonum, hefur fjölgað á 
undanförnum árum í Danmörku. 
Samt fá ekki allir þeir sem óska 
eftir að halda í hönd vökukonu eða 
hlusta á hughreystandi orð slíkan 
sjálfboðaliða til sín. Bæði karlar og 
konur eru kölluð vökukonur. – ibs

Fleiri sitja við 
dánarbeðin

Fleiri bjóðast til að sitja við dánarbeð 
í Danmörku. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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www.skoda.is

Allir velkomnir á ŠKODA daginn í HEKLU Laugavegi og hjá HÖLDI Akureyri 
í dag milli kl. 12 og 16. Nýr KAROQ verður á svæðinu, Superb, Octavia og Fabia í boði 
á sérstöku Sumarverði ŠKODA, andlitsmálun fyrir krakkana, grillaðar pylsur og svalandi 
drykkir fyrir alla fjölskylduna. Komdu og fagnaðu deginum með okkur. 

Hlökkum til að sjá þig!

Láttu sjá þig milli kl. 12 og 16!

ER
Í DAG

AGURINN

BANDARÍKIN Kvikmyndaframleið-
andinn Harvey Weinstein gaf sig 
fram á lögreglustöð í New York í 
gær og hefur hann nú verið ákærð-
ur fyrir kynferðisbrot, þar á meðal 
nauðgun, gegn tveimur konum. 
Samkvæmt frétt BBC var Wein-
stein leiddur út af lögreglustöðinni 
í handjárnum og færður í dómsal.

Fyrir dómi sagði saksóknarinn 
Joan Illuzzi framleiðandann hafa 
„notað stöðu sína, peninga og vald 
til að lokka ungar konur í aðstæður 
þar sem hann gat misnotað þær 
kynferðislega“.

Weinstein mun ekki þurfa að 
sitja í varðhaldi heldur er hann laus 
gegn tryggingu upp á eina milljón 
dala, sem samsvarar rúmlega 100 

milljónum króna. Þar að auki þurfti 
hann að láta vegabréf sitt af hendi 
og mun hann ganga með búnað sem 
skráir staðsetningu hans, en ferðir 
hans hafa verið takmarkaðar við 
New York ríki og Connecticut.

Benjamin Brafman, lögmaður 
Weinsteins, sagði að Weinstein 

muni halda fram sakleysi sínu. Þeir 
eru báðir vissir um að enginn fótur 
sé fyrir ákærunum og hann segir 
engin sönnunargögn styðja þær.

Ákærurnar koma í kjölfar langrar 
rannsóknar sem saksóknaraemb-
ættið í Manhattan hefur tekið þátt 
í, en töluvert er síðan fyrstu ásak-

anirnar á hendur Weinstein litu 
dagsins ljós.

Það var í október í fyrra að New 
York Times birti grein þar sem 
Weinstein er sakaður um að hafa 
í áratugi greitt fyrir þagmælsku 
kvenna sem hann á að hafa mis-
notað kynferðislega eða beitt 

kyn ferðis legri áreitni. Samkvæmt 
Reuters hafa yfir 70 konur stigið 
fram síðan í október og sakað kvik-
myndaframleiðandann um slíka 
hegðun.

Í kjölfar ásakananna var Wein-
stein rekinn frá framleiðslufyrir-
tæki sínu, The Weinstein Comp-
any, í október í fyrra en stjórn 
fyrirtækisins óskaði eftir því að það 
yrði tekið til gjaldþrotaskipta fyrr á 
árinu. Weinstein hefur sjálfur verið 
fordæmdur af helstu leikmönnum 
í kvikmyndaiðnaðinum og hann 
hefur verið rekinn úr Óskars-
akademíunni.

Vel gæti verið að Weinstein þurfi 
að glíma við fleiri ákærur en lög-
regluyfirvöld í Lundúnum hafa sagst 
vera að rannsaka ásakanir á hendur 
Weinstein og saksóknarar í Los 
Angeles sögðu í febrúar að þrjú mál 
tengd Weinstein væru til skoðunar. 
gretarthor@frettabladid.is

Weinstein loks ákærður fyrir nauðgun

Harvey Weinstein sagði ekkert í dómsal í gær. Við hlið hans stendur lögmaðurinn Benjamin Brafman. NORDICPHOTOS/GETTY

Kvikmyndaframleið-
andinn gaf sig fram við 
lögregluyfirvöld á Man-
hattan í gær. Hann hefur 
nú verið ákærður fyrir 
kynferðisofbeldi gegn 
tveimur konum. Wein-
stein var látinn laus gegn 
tryggingu upp á eina 
milljón Bandaríkjadala. 
Mál tengd Weinstein 
eru til skoðunar meðal 
annars í Los Angeles og 
Lundúnum.

Weinstein hefur verið 

rekinn frá framleiðslufyrir-

tæki sínu, The Weinstein 

Company vegna ásakananna 

á hendur honum. Stjórn 

fyrirtækisins hefur óskað 

eftir þvi´að fyrirtækið verði 

tekið til gjaldþrotaskipta. 
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RAFBÍLAR ERU UMHVERFISVÆNIR, HAGKVÆMIR Í REKSTRI OG SKEMMTILEGIR Í AKSTRI

LANDSINS MES
AF RAFBÍLUM

Eru tveir bílar á þínu heimili?

Fjölskyldur sem reka tvo bíla ættu að skoða möguleikann á að skipta öðrum út fyrir rafbíl. Við kaup á rafbíl frá 

BL getur þú greitt hluta kaupverðsins með notuðum bíl og fengið milligjöfina að láni að hluta eða öllu leyti. 

Komdu og fáðu upplýsingar hjá sölumönnum BL um möguleikana sem standa til boða.

Hagkvæmni og umhverfisvitund

Tengitvinnbílar eru mjög sparneytnir í daglegri notkun í þéttbýli þegar þess er gætt að hlaða 

rafhlöðuna daglega. Uppgefnar tölur fyrir blandaðan akstur eru á bilinu 2-3,5 l/100 km. 100% 

rafbílar sem keyrðir eru 15.000 km á ári nota raforku fyrir u.þ.b. 2.900 kr. á mánuði. Það er því 

hverju orði sannara að raf- og tengitvinnbílar eru bæði hagkvæmir í akstri og umhverfisvænir.

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

VERÐ: 3.950.000 kr.

NISSAN eNV-200

TENGITVINNBÍLL100% RAFBÍLL
VERÐ: 4.950.000 kr.

BMW 2 PHEV

Kynnið ykkur tilboðsútgáfur af nýjum BMW X5 PHEV 

með veglegum aukahlutapakka

VERÐ: 9.870.000 kr.

BMW X5 PHEV

TENGITVINNBÍLL



STA ÚRVAL

Sértilboð og aukahlutapakkar

Við bjóðum veglega aukahlutapakka með völdum gerðum af BMW tengitvinnbílum 

auk þess sem við bjóðum heimahleðslustöðvar með völdum gerðum af rafbílum. 

Komið í reynsluakstur og fáið upplýsingar hjá sölumönnum 

RAFBÍLASUMARIÐ BYRJAR HJÁ BL NÚNA!
BL hefur verið leiðandi í sölu og þjónustu við rafbíla frá upphafi rafbílavæðingar. Hjá BL er að finna eitt landsins mesta 

úrval rafbíla og tengitvinnbíla frá ýmsum framleiðendum. 

Komdu heimsókn og við segjum þér frá öllu sem þú þarft að huga að við kaup á rafbíl eða tengitvinnbíl.

KOMDU OG FINNDU HVAÐ ÞAÐ ER GAMAN AÐ KEYRA RAFBÍL BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

ÖLLUM NÝJUM ZOE FYLGIR 
HEIMAHLEÐSLUSTÖÐ

TENGITVINNBÍLL

100% RAFBÍLL

100% RAFBÍLL

FJÓRHJÓLADRIF

VERÐ: 5.490.000 kr.

VERÐ: 3.750.000 kr.

VERÐ: 3.590.000 kr. VERÐ: 4.890.000 kr.

MINI COUNTRYMAN

RENAULT KANGOO

RENAULT ZOE BMW i3

100% RAFBÍLL

100% RAFBÍLL
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VERÐ: 3.990.000 kr.

NISSAN LEAF ACENTA

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Með valkvíða  
og ekki sérlega spennt
Sigríður Jónsdóttir

Sigríður er leigubílstjóri og bíður 
eftir næsta kúnna við Hallærisplan-
ið. Hún virðist ekki sérlega spennt 
eða uppveðruð yfir kosningunum. 
„Æi nei. Ég veit það ekki. Þetta er 
svo mikið framboð, skilar þetta 
einhverju? Maður er bara með 
valkvíða. Ég fer og les þetta yfir og 
kynni mér þetta betur.“

Leyndarmál Ráðhússins vel geymd
Borgarbúar sem urðu á leið blaðamanns og ljósmyndara í gönguferð í miðborginni degi fyrir kosningar voru misjafnlega spenntir fyrir  
sveitarstjórnarkosningum í ár þótt flestir ætluðu sér að mæta í kjörklefann. Götusóparinn Örn Karlsson var hins vegar svo feikilega 
spenntur að hann var að hugsa um að gera sér ferð á kjörstað degi fyrr. Og gott ef hann lumaði ekki líka á leyndarmálum úr Ráðhúsinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SVEITARSTJÓRNARKOSNINGAR   2018

Húsnæðismálin  
ráða valinu
Seweryn

Vorverkin eru hafin um alla borg. 
Seweryn er að snyrta trjárunna á 
Klambratúni og gefur sér nokkrar 
mínútur í spjall við „Ég kýs í Reykja-
vík, á ekki mína eigin íbúð og sé 
ekki fram á að eignast hana án þess 
að það verði breytingar. Húsnæðis-
málin skipta mestu máli,“ segir 
hann.

Lítið fylgst með
Hjalti Þórisson og Daníel 
Sigurðsson

„Nei, ég er nýfluttur til landsins, hef 
búið úti síðustu ár. Ég ætla ekki að 
kjósa,“ segir Hjalti. Þeir Daníel spila 
frisbígolf á Klambratúni og grípa 
þannig lausa stund frá vinnu í smá 
sólarglætu. „Ég hef lítið fylgst með 
og hef ekki myndað mér skoðun, 
ætli ég renni ekki yfir þetta í kvöld 
og geri upp hug minn,“ segir Daníel.

Kristinn Pétursson
Kristinn er í gönguferð með ungum 
syni sínum sem fær nafn á sunnu-
daginn,

„Hann er kallaður Kenglúri, að 
minnsta kosti þangað til á sunnu-
daginn,“ segir Kristinn með bros á 
vör.

Já, ég ætla að kjósa. Ég var einmitt 
að segja það við konuna mína hvað 

ég er búinn að vera óvenju skoð-
anaóglaður. Ég hef ekki sett einn 
staf um kosningarnar á Facebook. 
Ég er félagi i Bjartri framtíð sem er 
því miður deyjandi afl og hef tekið 
þátt í kosningabaráttu, eigum við 
ekki að segja að mig vanti lið til að 
halda með. Ég mun velja næstbesta 
kostinn en fer ekki í þetta af sömu 
ástríðu og áður. Tilbúinn að kjósa

Sæmundur Óskarsson

Sæmundur starfar í matarvagni í 
miðbænum. Hann er ekki kominn 
með aldur til að kjósa en segist 
rammpólitískur. Hann gengi glaður 
til kosninga ef kosningaaldurinn 
væri lægri. „Ég hef sterkar skoðanir á 
borgarpólitík, ég myndi kjósa Fram-
sókn. Er alfarið á móti borgarlín-
unni og það þarf breytingar í þessari 
borg. Ingvar er flottur leiðtogi.“

Enga skoðun  
á baráttunni
Ásta Sóley Hilmisdóttir

Ásta Sóley er á hlaupum í mið-
bænum. „Ég er auðvitað ekki komin 
með aldur. En annars þá hef ég lítið 
orðið vör við kosningaumfjöllun 
og hef því eiginlega enga skoðun á 
kosningabaráttunni.“

Veit öll leyndarmál  
Ráðhússins
Örn Karlsson

„Ég er götusópari, mér finnst gaman 
að leysa verkefni sem enginn annar 
vill leysa,“ segir Örn sem er á ferð-
inni við Ráðhús Reykjavíkur með 
fullar hjólbörur af drullu.

„Ég náttúrulega gjörþekki þessa 
borg. Ég vil engar breytingar. Ég vil 
kjósa Dag alla daga. Ég er svo hrika-
lega spenntur að ég vil eiginlega 
bara kjósa strax í kvöld,“ segir hann 
degi fyrir kosningar.

„Ég er nánast elsti starfsmaður-
inn hér við Ráðhúsið. Ég veit öll 
leyndar málin og er sko alveg tilbú-
inn að segja ykkur þau ekki!“ segir 
hann og skellir upp úr.

„Ég er búinn að vinna með mörg-
um borgarstjórum. Dagur er nánast 
bestur. Báðir læknarnir voru góðir 
líka.

Ég heilsaði alltaf Jóni Gnarr 
með því taka af mér höfuðfatið og 
hneigja mig djúpt og segja: góðan 
daginn herra borgarstjóri. Honum 
fannst þetta fyndið. En á þriðja ári 
fannst honum það ekkert fyndið. 
Hann Jón Gnarr lagði sig fram um 
að gera ekki neitt. Enda lofaði hann 
því. Eiginlega bara sem betur fer 
gerði hann ekkert. Sjálfstæðis-

Lítill áhugi
Nökkvi Guðbjörnsson

Nökkvi vinnur í verslun við Hall-
ærisplanið sem selur vökva og 
ýmsan búnað í rafrettur. „Æi, ég hef 
haft voða lítinn áhuga. Ætli pabbi 
píni mig ekki til að kjósa. Áhuginn 
er bara lítill og það er ekkert sem 
höfðar til mín.“

Ekki viss um að komast
Anna Baranovski

Dauf stemning og enginn fókus
Ásmundur Helgason

menn eru alltaf að fara út á land að 
finna sér stjórnmálamenn til að fara 
fram í borginni. Frá Selfossi, Ísafirði. 
Ætlast þeir til að við kjósum þetta 
lið?“ spyr Örn sem reyndi eitt sinn 

að eigin sögn að bjóða sig fram í 
borgarstjórnmálin. „Ég reyndi, ég er 
hægri krati og fór í framboð. Bjarni 
Pé og Bryndís Schram komust inn. 
Ég sást ekki á listanum. Ég veit ekki 

af hverju. En hlutskipti mitt sem 
götusópari er bara ágætt. Það er svo 
gaman að lifa. Ég geri samt mjög 
leiðinlega hluti. En fólk er ánægt 
með mig.“

Vantar lið til að halda með

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Anna er að verðmerkja jólakúlur 
í verslun við Hallærisplanið sem 
selur jólaskraut. „Ég er frá Ungverja-
landi og ætla ekki að kjósa. Þótt ég 
geti það. Ég vil vera laus við þetta 
stress, ég gæti samt tekið upp á því. 
En þyrfti þá að kynna mér málin vel 
í kvöld. Ég vinn svo mikið, ég þarf 
líka að skoða hvað kjörstaðir eru 
opnir lengi.“

Ásmundur er á leiðinni á Póst-
húsið og gefur sér nokkrar mínútur 
í spjall um kosningabaráttuna og 
stemninguna. „Það er ekki mikil 
stemning. Það er dauft yfir þessu. Í 
fyrsta lagi eru alltof mörg framboð, 
fjölmiðlar ráða ekki við að fjalla um 
þau. Svo eru öll sveitarfélögin líka, 
það er enginn fókus. Það er enginn 
fókus í Reykjavik. Þá neyðist maður 
til að fara í gegnum auglýsingar. En 
það er líka lítið um þær. Eina sem 
maður veit er að manni finnst ein-
hver asnalegur en annar ekki. Fyrir 
utan það að maður sér engan mun á 
þessu. Það er kannski helst borgar-
línan. En ég kýs alltaf, ég er samt 
ekki búinn að ákveða mig. “
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Tveir þriðju hlutar núverandi borgarfulltrúa búa vestan 
Kringlumýrarbrautar en 70% borgarbúa austan hennar. 

Skýrir búseta borgarfulltrúa þá áherslu sem lögð er 
á borgarhlutana vestan Kringlumýrarbrautar? 

Við í Framsókn viljum koma á jafnvægi í borginni. 
Við treystum á þinn liðsstyrk.

FRAMSÓKN 
FYRIR ALLA REYKJAVÍK 2. sæti

Snædís Karlsdóttir
1. sæti

Ingvar Mar Jónsson

HUGSUM ÚT 

        FYRIR MIÐBÆINN

VESTAN
67% borgarfulltrúa

AUSTAN
70% borgarbúaa

N
bú6



HÚSNÆÐISMÁL Íbúðalánasjóður 
telur að skoða þurfi hvernig betur 
megi stuðla að jafnri stöðu fólks á 
húsnæðismarkaði. Fulltrúar sjóðs-
ins afhentu í gær Ásmundi Einari 
Daðasyni, félags- og jafnréttismála-
ráðherra, skýrslu þar sem fjallað er 
um erfiðar aðstæður leigjenda hér 
á landi.

„Við teljum ástæðu til að farið sé 
yfir og þær reglur endurskoðaðar 
sem gilda um leigumarkaðinn svo 
leikreglurnar verði aðeins skýrari. 
Það er mjög mikið óöryggi eins 
og staðan er í dag og við sjáum 
að leigjendur búa ekki við sama 
öryggi og aðrir. Við viljum stuðla 
að því að landsmenn búi við aukið 
öryggi og jafnrétti í húsnæðismál-
um,“ segir Una Jónsdóttir, deildar-
stjóri Leigumarkaðsdeildar Íbú-
ðalánasjóðs.

Samhliða aukinni umræðu 
um hækkanir á leiguverði hjá til 
dæmis leigufélögum, veltir Íbú-
ðalánasjóður því upp í skýrslunni 
hvort setja þurfi skýrari leikreglur 
sem leigusalar og leigufélög starfi 
eftir. Í tillögum Íbúðalánasjóðs til 
ráðuneytisins um stefnumótun í 
húsnæðismálum kemur fram að 
horfa megi til nágrannalandanna 
í leit að lausnum.

„Við höfum verið að horfa til 
Noregs. Þar eru sérstök ákvæði í 
húsaleigulögum sem verja leigj-
endur fyrir miklum hækkunum á 
leigumarkaði. Þar er meginreglan 
sú að tímabundnir leigusamningar 
eru ekki gerðir til skemmri tíma 
en þriggja ára og leigusala er ekki 
heimilt að hækka leigu nema einu 
sinni á ári í takt við vísitölu neyslu-
verðs. – bsp

Vilja skýrari 
reglur um leigu

Una Jónsdóttir 
hagfræðingur.

Faðmast og hlegið á 
lokametrum kosninga- 
baráttunnar í Reykjavík
Frambjóðendur fóru víða í gær til þess að hitta kjósendur á lokametrum kosn-
ingabaráttunnar. Fólk leit ýmist við á kosningaskrifstofunum eða ræddi málin í 
verslunarmiðstöðvunum. Ljósmyndarar Fréttablaðsins kíktu á stemninguna.

Sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á pylsur með öllu í 
sinni kosningamiðstöð. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sveinn Hjörtur Guðfinnsson skipar þriðja sætið á lista 
Miðflokksins í Reykjavík og var vígalegur að sjá þegar 
hann kynnti stefnu flokksins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti á lista Viðreisnar, tók á móti fólki í kosn-
ingamiðstöð flokksins. Þórdís Lóa virðist örugg um sæti. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8B ld
Sími 515 7040

Brimborg AkureyriBrimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

citroen.isKOMDU Í DÝRINDIS BAKKELSI OG MÁTAÐU NÝJAN CITROËN C4 CACTUS

Ný fjöðrunartækni og tímamóta þægindi

Ný fjöðrunartækni Citroën er einstök í bílaheiminum og er bylting hvað mýkt og stöðugleika varðar. Nýr Citroën C4 Cactus er fyrstur Citroën bíla sem er búinn
þessum tímamóta þægindum. Tæknin kallast Progressive Hydraulic Cushions™ og skilar þeirri tilfinningu að farþegum finnst sem þeir svífi á skýi. Auk þessa er nýr 
Citroën C4 Cactus búinn nýjum Advanced Comfort sætum og undurþýðri sjálfskiptingu. Niðurstaðan er ótrúleg þægindi. Citroën þægindi.

VERÐ FRÁ

2.840.000KR.

• Progressive Hydraulic Cushions™ fjöðrunartækni
• Ný Advanced Comfort sæti

• Nálægðarskynjarar • GPS Vegaleiðsögn
• Hraðastillir (Cruise Control) • Brekkuaðstoð

FRUMSÝNDUR 
Í DAG!

REYKJAVÍK & AKUREYRI



Nýr Subaru XV
Kraftur og margverðlaunað öryggi mætast í hinum nýja Subaru XV. Hvert sem leiðin liggur ert þú og fjölskylda þín öruggari
á Subaru XV með sítengdu fjórhjóladrifi m/tölvustýrðri stöðugleikastýringu, hinni rómuðu EyeSight öryggistækni, sjálfvirkri
árekstrarvörn, hraðastilli með fjarlægðarskynjun og akreinavara. 

Komdu og upplifðu Subaru öryggi!

EyeSight er hjálparbúnaður fyrir ökumann sem virkar e.t.v. ekki fullkomlega við allar akstursaðstæður. Ökumaður þarf alltaf að sýna ábyrgð og vera með fulla athygli við 
aksturinn. Virkni búnaðarins er m.a. háð reglulegu viðhaldi bílsins, veðri og akstursaðstæðum. Nánari um virkni og takmarkanir búnaðarins í eigandahandbók eða á vefsíðu.

Í GEGNUM KRAFTINN
FINNUR ÞÚ ÖRYGGI.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

AUSTUR-KONGÓ Heilbrigðisstarfs-
menn í Austur-Kongó freista þess 
nú að aftra útbreiðslu ebólufarald-
ursins sem spratt upp á strjálbýlu 
svæði í vesturhluta landsins í apríl 
síðastliðnum. Síðan þá hafa tæplega 
sextíu smitast af veirunni, af þeim 
hafa 27 látist.

Þetta er í níunda skipti sem ebólu-
faraldur kemur upp í Austur-Kongó 
síðan veiran uppgötvaðist árið 1976. 
Þó svo að heimamenn séu alkunn-
ugir þeim hörmungum sem fylgja 
veirunni þá hafa heilbrigðisstarfs-
menn mætt töluverðri tortryggni og 
efasemdum heimamanna um það 
hvernig best sé að forðast smit.

Sérfræðingar Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO)  segja 
ekki tímabært að lýsa yfir alþjóð-
legu neyðarástandi, en vonir standa 
til að hægt verði að hægja verulega á 
útbreiðslu veirunnar með öflugu for-
varnastarfi og skjótri meðhöndlun 
þeirra sem smitast hafa af veirunni 
eða komist í tæri við sýkta einstakl-
inga. Með þessum hætti megi koma í 
veg fyrir að veiran berist til þéttbýlis-
svæða.

Einna helst óttast sérfræðingar að 
veiran berist til borgarinnar Mband-
aka þar sem 1,2 milljónir manna 

búa. Nú þegar hafa þrjú staðfest 
tilfelli komið upp í borginni. Festi 
veiran rætur í borginni eru taldar 
miklar líkur á því að hún komi upp 
í höfuðborginni Kinshasha, stærstu 
og fjölmennustu borg Austur-Kongó. 
Gríðarlegur viðbúnaður er í borg-
unum tveimur. Í Kinshasha eru allir 
flugfarþegar skimaðir fyrir veirunni 

og við hafnir Mbandaka er sami 
háttur hafður á.

Peter Salama, yfirmaður neyðar-
áætlana hjá WHO, sagði miklar vís-
indaframfarir hafa átt sér stað síðan 
síðasti ebólu-faraldur kom upp. 
Viðbragðsaðilar séu í betri stöðu nú 
til að bregðast við með skilvirkum 
hætti. „Áður fyrr var höfuðáhersla 

lögð á að loka tilteknum svæðum, 
að hefta útbreiðsluna,“ segir Salama. 
„Núna getum við boðið þessum ein-
staklingum aðra og betri þjónustu.“

Þannig hefur WHO dreift 7.500 
skömmtum af tilraunabóluefni við 
ebólu til íbúa í vesturhluta Austur-
Kongó og víðar. Jafnframt hefur heil-
brigðistarfsfólk á svæðunum verið 
bólusett fyrir veirunni.

Ótti íbúa hefur gert heilbrigðis-
starfsfólki erfitt fyrir. Læknum og 
hjúkrunarfræðingum hefur verið 
hótað og þau sökuð um að dreifa 
veirunni. Þá ruddist fjölskylda 
tveggja stúlkna sem smitaðar voru af 
ebólu inn á sjúkrahús og flutti þær á 
brott. Önnur þeirra var flutt í nálæga 
kirkju þar sem 19 manns sameinuð-
ust í bæn og þau þökkuðu guði fyrir 
að lækna stúlkuna af veirunni. Hún 
lést daginn eftir og miklar líkar 
eru taldar á að þeir sem tóku þátt í 
bænastundinni hafi smitast.

Ebóla uppgötvaðist árið 1976 
við samnefnda á í Austur-Kongó. 
Veiran veldur meiriháttar innvortis 
blæðingum og leiðir til dauða í um 
helmingi tilfella. Ekkert staðfest 
bóluefni er til við veirunni, en þó 
eru nokkur tilraunalyf í notkun. 
kjartanh@frettabladid.is

Berjast við að aftra útbreiðslu 
ebóluveiru í Austur-Kongó
Heimamenn í Austur-Kongó eru tortryggnir í garð heilbrigðisstarfsfólks sem berst við útbreiðslu ebólu. 
Þúsundum skammta af tilraunalyfi hefur verið dreift til íbúa í von um að komast hjá alþjóðlegu neyðar-
ástandi. Festi veiran rætur í hafnarborginni Mbandaka er líklegt að hún berist til höfuðborgarinnar.

Öllu máli skiptir að upplýsa íbúa um forvarnir við ebólu. NORDICPHOTOS/GETTY

TÆKNI Samfélags-
miðlarisinn Face-
book hefur opnað 
fyrir aðgang að 
gagnabanka sínum 
þar sem hægt er 
að sjá kaupendur 
kostaðra kosninga- og stjórnmála-
auglýsinga.

Í desember á síðasta ári viður-
kenndu stjórnendur Facebook að 
samfélagsmiðillinn hefði birt kostað-
ar auglýsingar frá rússneskum aðilum 
sem freistuðu þess að hafa áhrif á for-
setakosningarnar í Bandaríkjunum 
árið 2016.

Nú hefur Facebook opnað fyrr-
nefndan gagnabanka, sem þó nær 
aðeins aftur til 7. maí 2018, og innleitt 
sérstaka merkingu sem mun fylgja 
keyptum stjórnmála auglýsingum.

Í tilkynningu frá Facebook segir 
að fyrirtækið muni ráða hátt í 4.000 
manns til að fylgja þessum breytingum 
eftir og tryggja gagnsæi þegar kostaðar 
auglýsingar eru annars vegar. Jafnframt 
mun samfélagsmiðillinn beita gervi-
greind til að skima fyrir auglýsingum 
sem ekki eru merktar kaupanda.

Í frétt The Guardian um gagna-
grunninn er bent á að Facebook-síða 
forsetaframboðs  Donalds Trump 
Bandaríkjaforseta hefur keypt þús-
undir auglýsinga á síðustu vikum. 

„Þessar nýjungar munu ekki laga allt 
það sem betur má fara,“ sagði Mark 
Zuckerberg, forstjóri Facebook, í yfir-
lýsingu. „En þær munu gera þeim erfitt 
fyrir sem vilja leika sama leik og Rúss-
arnir gerðu í aðdraganda kosninganna 
árið 2016.“ – khn

Birta upplýsingar 
um kostaðar 
auglýsingar

2 6 .  M A Í  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R20 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

 KOMDU
OG PRÓFAÐU 
SWIFT SPORT

SÝNING UM HELGINA!

NÝR

SUZUKI SWIFT SPORT ER MEÐ 140 HESTAFLA 1,4L BOOSTERJET 
MÓTOR. SWIFT SPORT ER AÐEINS 970 KG SVO AÐ AFLIÐ KEMST 
ALLT TIL SKILA.

KOMDU OG REYNSLUAKTU ÞESSUM FRÁBÆRA BÍL.
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir
 

Athyglisvert 

er þó eins og 

fram kemur 

á forsíðu 

Fréttablaðs-

ins í dag, að 

ríflega 3.400 

manns eru í 

framboði 

þetta árið. 

Það sam-

svarar um 

1% þjóðar-

innar.

Þegar ég var ellefu ára fór ég í fyrsta fjölskyldufríið 
með foreldrum mínum og bræðrum. Förinni var 
heitið til Majorka. Það var þó ekki aðeins sólin og 

sundlaugarbakkinn sem vöktu eftirvæntingu. Dögum 
saman gramsaði ég í fataskápum heimilisins í leit að 
rétta dressinu fyrir flugið. Fyrir valinu urðu bleikar 
smekkbuxur og blússa með herðapúðum. Tíminn hefur 
leikið stílinn grátt og fjarlægðinni ekki tekist að draga úr 
stærð herðapúðanna en mér fannst ég fáránlega flott þar 
sem ég sat í vélinni umkringd uppábúnum Íslendingum.

Þegar ég var átján ára tók ég í fyrsta skipti þátt í kosn-
ingum. Ég man ekki hvað ég kaus en ég man að ég valdi 
klæðnaðinn sem ég mætti í á kjörstað af kostgæfni: míní-
pils og klumbuskór í anda Spice Girls – „yo, I’ll tell you 
what I want, what I really, really want.“

Í dag dressar sig enginn lengur upp til að stíga um borð 
í flugvél. Að sitja í þröngum sætum, með þrútna fætur 
og japla á langloku með skinku og osti sem á meira skylt 
við baðsvamp en mat er hversdagsleg athöfn sem kallar á 
joggingbuxur og strigaskó. Klæðir fólk sig enn þá upp fyrir 
kjörstað? Svör óskast í athugasemdum á Frettabladid.is.

Trump er eins og mótorhjól
Lýðræðið er í krísu – að minnsta kosti ef marka má nýj-
ustu bókartitla. Bókum sem bera titla á borð við „How 
Democracy Ends“ og „How Democracies Die“ rignir yfir 
engilsaxneska lesendur.

Árið 1992 lýsti bandaríski stjórnmálafræðingurinn 
Francis Fukuyama yfir „endalokum sögunnar“. Fuku-
yama taldi að hugmyndafræðilegri þróun mannkynsins 
hefði lokið við fall Sovétríkjanna er hið vestræna lýðræði 
bar sigur úr býtum. Á síðustu tuttugu og fimm árum 
flakkaði lýðræðið þó frá fullnaðarsigri að þverhníptri 
bjargbrún yfirvofandi endaloka. Hvað klikkaði?

Þótt titlar nýjustu bóka stjórnmálafræðinga séu dóms-
dagsspár er innihald þeirra ekki eintóm bölsýni. Í „How 
Democracy Ends“ eygir David Runciman, stjórnmála-
fræðingur við Cambridge háskóla, von þrátt fyrir „and-

styggð samtímans á lýðræðisstjórnmálum“. Runciman 
segir ekki komið að leikslokum heldur eigi lýðræðið 
aðeins í „miðaldrakrísu“ þar sem Donald Trump er 
„mótorhjólið“.

Hvað sem endalokunum líður er ljóst að lýðræðið er 
þó hverfulla en Fukuyama taldi. Breski heimspekingur-
inn og metsöluhöfundurinn John Gray sendi frá sér nýja 
bók á dögunum þar sem hann segir lýðræðið hvergi 
nærri hólpið. Í bókinni „Seven Types of Atheism“ gagn-
rýnir Gray blinda trú á framþróun mannkyns og segir 
hugmyndir Vesturlanda um frjálslyndi – lýðræði, mann-
réttindi og víðsýni – jafnast á við trúarbrögð. Gray segir 
að þótt línuleg framþróun sé möguleg þegar kemur að 
tækni og vísindum – skref fyrir skref bætist við ný þekk-
ing og gamlar kenningar glatast sem reyndust rangar – á 
það sama ekki við um mannlegt samfélag. Skoðanir, sið-
ferði, stjórnmál, hvað þykir rétt og rangt hverfist í hringi.

Gleðilegan kjördag
Í dag ganga Íslendingar til sveitarstjórnarkosninga. 
Kosningaþátttaka hefur farið minnkandi undanfarin 
ár. Árið 1994 var hún 86,6 prósent en í síðustu sveitar-
stjórnarkosningum árið 2014 var hún komin niður í 66,5 
prósent. Lýðræðið er kannski ekki á heljarþröm. En að 
því steðjar þó hætta. Lýðræðið er ekki fullkomið; það er 
stundum klunnalegt og vanmáttugt; kjósendur velja sér 
slappa leiðtoga; það er krambúlerað á að líta í miðaldra-
krísunni sinni. Hættan liggur hins vegar annars staðar.

Við virðumst farin að líta á lýðræði eins og flugsam-
göngur: óafturkræft framfaraskref sem er orðið svo 
hversdagslegt að við nennum ekki lengur að punta 
okkur fyrir það. En tækniþekkingin sem tryggir flug-
samgöngur hvílir á áþreifanlegri framþróun á sviði 
vísinda, þekkingu sem ekki glatast. Lýðræði er hins vegar 
samfélagssáttmáli sem þarf að viðhalda. Hvort sem fólk 
kýs að klæða sig upp eða ekki er óskandi að sem flestir 
mæti á kjörstað. Því lýðræðið er hvorki sjálfgefið né ófrá-
víkjanlegt.

Lýðræði í miðaldrakrísu

Gengið er til sveitarstjórnarkosninga í dag. 
Samkvæmt síðustu skoðanakönnunum, sem 
birtar voru í gær, spáir önnur að meirihlutinn í 
Reykjavík haldi, hin að hann falli.

Í könnun Fréttablaðsins heldur meirihlutinn 
í Reykjavík. Samfylking fengi 32% og níu menn kjörna. 
Sjálfstæðisflokkur yrði næststærstur með 26% og sjö menn. 
Gallup gerði könnun þessa sömu daga.  Þar er meirihlutinn 
í borginni fallinn. Sjálfstæðisflokkur orðinn stærstur og 
næði inn átta mönnum, Samfylking sjö.  Þrátt fyrir ofgnótt 
framboða og frambjóðenda virðist sem kjósendur líti svo á 
að þeir séu fyrst og fremst að kjósa milli þessara tveggja risa 
í reykvískri pólitík.  

Samfylkingin hefur háð nokkuð hnökralausa kosninga-
baráttu. Dagur B. Eggertsson hefur verið í fararbroddi og 
lítið sést til annarra frambjóðenda. Uppleggið virðist hafa 
verið að leggja upp með einfaldar áherslur, fá hnitmiðuð 
mál og óskoraðan leiðtoga í fararbrodd. Þetta virðist hafa 
tekist vel, enda flokkurinn siglt lygnan sjó í baráttunni, sér-
staklega í ljósi þess að vera flokkur sitjandi borgarstjóra og 
grunnstoðin í ríkjandi meirihluta.

Sjálfstæðismönnum hefur hins vegar ekki lánast að sigla 
jafn lygnan sjó. Kosningamálin hafa kannski verið fleiri en 
skynsamlegt getur talist, og sést hefur mikið til frambjóð-
enda jafnvel langt niður eftir listanum. Spyrja verður hvort 
ekki hefði verið skynsamlegra að einfalda boðskapinn, 
sérstaklega í ljósi þess að lítill áhugi hefur verið á kosning-
unum og því erfiðara en ella að halda athygli kjósenda.

Hvað aðra flokka í núverandi meirihluta varðar þá má 
velta því upp hvort þeim hafi tekist að skilja sig frá Sam-
fylkingunni. Hvorki Píratar né Vinstri grænir hafa gagnrýnt 
Samfylkinguna eða borgarstjóra svo heitið getur. Viðreisn 
hefur sömuleiðis ekki náð að takast á loft.

Hvað önnur framboð varðar, þá væri það að æra óstöð-
ugan að telja þau öll upp. Athyglisvert er þó, eins og fram 
kemur á forsíðu Fréttablaðsins í dag, að það eru ríflega 
3.400 manns í framboði. Það samsvarar um 1% þjóðar-
innar, og er eins og 640 þúsund manns væru í framboði 
í Bretlandi, eða 3,25 milljónir manna færu fram í Banda-
ríkjunum. 

Auðvitað er það gott að svo margir láti sig pólitík varða, 
en að sumu leyti gerir það vitrænni umræðu erfiðara fyrir. 
Fjölmiðlarnir, sem verða að gæta jafnræðis, hafa ein faldlega 
ekki pláss til að kynna öll framboð svo vel sé. Kannski er 
það ástæðan fyrir því að svo margir eru óákveðnir nú á loka-
metrunum.  Tæplega fimmti hver kjósandi er óákveðinn og 
ríflega annað eins vildi ekki svara eða ætlar að skila auðu, 
samkvæmt könnun Fréttablaðsins og svipaðar tölur má 
greina í könnun Gallup.  Fylgið virðist vera á flökti og margir 
ekki enn búnir að ákveða sig. Frammistaða frambjóðenda á 
lokametrunum getur því skipt miklu.

Hvað sem öllum bollaleggingum líður ber að fagna tæki-
færinu til að tjá skoðun okkar og mæta á kjörstað. Þrátt 
fyrir að talsverðrar kosningaþreytu kunni að gæta eftir 
síðustu ár má aldrei gleymast að kosningarétturinn er alls 
ekki sjálfsagður. Látum ekki vorhretið endalausa draga úr 
okkur kjark. Mætum og kjósum.

Mætum  
og kjósum

ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttli
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DAGMAR
2,5 & 3ja sæta
Ljós- eða dökkgrátt áklæði.

Aðeins  34.950 kr. 39.950 kr.

2,5 sæta: 169 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 69.900 kr.

3ja sæta: 200 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

0%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

SAGA 2ja & 3ja sæta
Ljós- og dökkgrátt

slitsterkt áklæði. 

Aðeins  69.930 kr. 83.930 kr.

2ja sæta: 147 x 86 x 90 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

3ja sæta: 204 x 86 x 90 cm.

Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins 127.425 kr.

Hornsófi. Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt
áklæði. Hægri eða vinstri tunga
Stærð: 270 x 215 cm

Fullt verð: 169.900

Aðeins  89.925 kr.

TAMPA
hornsófi með hvíld

TAMPA
tungusófi

Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.
Stærð: 240 x 143 cm

Fullt verð: 119.900

AFSLÁTTUR

TILBOÐ

25%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

VICENZA
svefnsófi
Sérlega vandaður svefnsófi. Dökkgrátt, grátt,
dökkblátt og ljóst slitsterkt áklæði. 
Stærð: 185 x 94 x 84 cm. Svefnpláss: 140 x 200 cm.

Fullt verð: 289.900 kr.

Aðeins  144.950 kr.

50%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

MONTARIO
svefnsófi
Rúmfatageymsla og slitsterkt ljós- og 
dökkgrátt áklæði. Svefnsvæði: 140x200 cm. 
Stærð sófa: 158x90 cm.

Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins  71.920 kr.

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Tilboðin gilda frá 25.–31. maí 2018  
eða á meðan birgðir endast.

Aðeins 195.415 kr.

TIVOLI
svefnsófi
Tveggja sæta vandaður svefnsófi. Dökkblátt

eða orange áklæði. Stærð: 194 x 103 x 91 cm. 

Svefnsvæði: 195 x 140 cm

Fullt verð: 229.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

AFSLÁTTUR

TILBOÐ

15%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA



Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Vikutilboð
25. til 31. maí

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

NATURE’S ELEGANCE 
     heilsurúm m/Classic botni

Stærð í cm Fullt verð Tilboðsverð

120x200 135.900 97.848

SHAPE DELUXE 
og Pertect T stillanlegur botn
Shape Deluxe 90 x 200 heilsudýna og Perfect T stillanlegur botn. Meðal eiginleika Perfect T 
er að hann er með nuddi, þráðlausri fjarstýringu, USB-tengi, LED lýsinguog tveimur mótorum.

Fullt verð: 248.900 kr.

Aðeins  201.080 kr.

AFSLÁTTUR

TILBOÐ

af Shape Delux dýnu 
15% af botni

 Svæðaskipt poka-
gormakerfi

 Latex hæg indalag
 100% bómullaráklæði

 Burstaðir stálfætur
 320 gormar pr fm2

28%8%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ

Aukahlutur 
á mynd: Gafl

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

www.dorma.is
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HANDBOLTI Ester Óskarsdóttir, leik-
maður ÍBV, var sigursæl á lokahófi 
HSÍ í gær en hún tók þrenn verð-
laun í lokahófinu sem fór fram í 
Gullhömrum í gærkvöldi. 

Hlaut hún Sigríðarbikarinn sem 
mikilvægasti leikmaður deildar-
innar, kosin af þjálfurum og var líka 
kosin best af öðrum leikmönnum 
deildarinnar. Að lokum var hún 
valin besti varnarmaður deildar-
innar. 

Guðrún Ósk Maríasdóttir, mark-
vörður Fram, var kosin markvörður 
ársins í Olís-deild kvenna og fyrr-
verandi liðsfélagi hennar hjá Fram, 
Sigurbjörg Jóhannsdóttir, var kosin 
sóknarmaður ársins. 

Að lokum var Berta Rut Harðar-
dóttir kosin efnilegust, Ágúst 
Jóhannsson var kosinn þjálfari 
ársins og Perla Ruth Albertsdóttir 
fékk háttvísiverðlaun fyrir prúð-
mennsku innan vallar.

Í karlaflokki voru Selfyssingar 
sigursælir, Elvar Örn Jónsson var 
kosinn leikmaður ársins af öðrum 
leikmönnum og Haukur Þrastarson 
efnilegasti leikmaður deildarinnar.

Maðurinn sem stýrir skútunni, 
Patrekur Jóhannesson, var svo 
kosinn þjálfari ársins af öðrum 
þjálfurum.

Íslandsmeistarar ÍBV áttu einn 
sigurvegara í gærkvöld, Theodór Sig-
urbjörnsson sem var kosinn mikil-

vægasti leikmaður deildarinnar af 
þjálfurum og hlaut að launum Valdi-
marsbikarinn. 

Hafnfirðingar fengu tvenn verð-
laun, Einar Rafn Eiðsson var valinn 
besti sóknarmaðurinn en Björgvin 
Páll Gústavsson var valinn mark-
vörður ársins. Þá var Alexander Örn 
Júlíusson valinn besti varnarmaður 
Olís-deildar karla.

Að lokum voru Anton Gylfi Páls-
son og Jónas Elíasson valdir sem 
besta dómaraparið en þeir gátu 
ekki tekið við verðlaununum í gær 
vegna verkefnis erlendis. Eru þeir 
að dæma leik Vardar og Montpell-
ier í Final Four-helginni í Köln um 
helgina. – kpt

Ester og Selfyssingar voru sigursæl á lokahófi HSÍ

FÓTBOLTI Sigurður Ragnar Eyj-
ólfsson hefur á ellefu ára löngum 
þjálfaraferli sínum farið allt frá 
Vestmannaeyjum til Kína með við-
komu í Noregi. Þjálfaraferill Sig-
urðar Ragnars hófst þegar hann tók 
við stjórnartaumunum hjá íslenska 
kvennalandsliðinu í knattspyrnu 
árið 2007. Hann stýrði liðinu í sjö 
ár og fór tvisvar sinnum með liðið 
í lokakeppni Evrópumóts. Þaðan 
lá leiðin til Vestmannaeyja þar sem 
hann stýrði karlaliði félagsins í eitt 
keppnistímabil.

Eftir smá pásu hélt hann svo með 
Rúnari Kristinssyni til Lilleström í 
Noregi árið 2014, en þar var hann 
í þjálfarateymi karlaliðs félags-
ins. Sigurður var bæði styrktar- og 
úthaldsþjálfari liðsins og hægri 
hönd Rúnars sem var aðalþjálfari 
liðsins. Fékk hann einnig spennandi 
boð um að taka við starfi sem tækni-
legur  ráðgjafi hjá ástralska knatt-
spyrnusambandinu og fór hann til 
Ástralíu til að funda en hann tók 
ákvörðun um að velja verkefnið í 
Noregi þess í stað. 

Eftir tveggja ára veru hjá Lille-
ström var Rúnari sagt upp störfum 
á miðju kepppnistímabili árið 2016 
og í lok leiktíðarinnar hætti Sigurð-
ur störfum hjá félaginu.

Kína kom kallandi
Árið 2017 lá svo leiðin til Kína þar 
sem Sigurður var ráðinn þjálfari 
kvennaliðsins Jiangsu Suning, en 
hann gerði liðið að bikarmeistur-
um. Sá árangur fangaði athygli kín-
verska knattspyrnusambandsins og 
var hann ráðinn þjálfari kínverska 
kvennalandsliðsins í knattspyrnu 
fyrir sex mánuðum.

Eftir nokkur slæm úrslit í vináttu-
landsleikjum í upphafi stjórnar-
tíðar Sigurðar með kínverska liðið 
var landið farið að rísa hjá liðinu. 
Sigurður náði í bronsverðlaun á 
Asíuleikunum í apríl, en sá árangur 
dugði til þess að tryggja liðinu þátt-
tökurétt í lokakeppni HM 2019.

Það dugði hins vegar ekki til þar 
sem kínverska knattspyrnusam-
bandið ákvað að segja Sigurði upp 
störfum í síðustu viku eftir sex mán-
uði í starfi. Það kom Sigurði í opna 
skjöldu þegar hann var látinn taka 
pokann sinn þrátt fyrir að hann 
gerði sér grein fyrir því að ekki væri 
mikil þolinmæði hjá kínverska 
knattspyrnusambandinu og starfs-
öryggið ekki verið mikið í þessu 
starfi í gegnum tíðina.

„Það voru engin teikn á lofti svo 
sem og ég átti ekki von á því að 

missa starfið á þessum tímapunkti. 
Við stóðum okkur vel að mínu mati 
á Asíuleikunum og náðum þeim 
markmiðum sem sett voru þegar ég 
var ráðinn. Þegar við sömdum var 
rætt um að ná í verðlaun á Asíuleik-
unum og tryggja liðið í lokakeppni 
HM og það tókst,“ sagði Sigurður í 
samtali við Fréttablaðið.

Þróunin þótti of hæg
„Við töpuðum bara fyrir Japan sem 
er mun  hærra skrifað en Kína í 
kvennaboltanum og hefur verið í 
allra fremstu röð undanfarin ár. Ég 
fékk mjög misvísandi skilaboð um 
það hver stefnan væri með liðið. 
Þegar ég tók við var talað um að liðið 
ætti að toppa á Ólympíuleikum árið 
2020, en ástæðan sem ég fékk þegar 
ég fékk sparkið var að við værum 
ekki komin nógu nálægt bestu þjóð-
um heims og þróunin væri of hæg 
undir minni stjórn,“ sagði Sigurður 
um brottreksturinn.

„Vinnumenningin er allt önnur í 
Kína en í Evrópu. Það er mikil stétta-
skipting í öllu vinnulagi og mikil yfir-

mannahollusta. Forsvarsmenn kín-
verska knattspyrnusambandsins eru 
ekki vanir því að þjálfari liðsins hafi 
sterkar skoðanir á því hvernig vinnu-
umhverfið sé og það var nýtt fyrir 
þeim að kynnast því hvernig hlutir 
eru  gerðir í Evrópu.  Það tala fáir 
ensku hérna og öll samskipti mín við 
kínverska starfsmenn og leikmenn 
liðsins fóru fram í gegnum túlk. Þetta 
var mjög lærdómsríkt og ég sé ekki 
eftir því að hafa tekið þetta starf að 
mér,“ sagði Sigurður um starfsum-
hverfið í Kína. 

Vilja endurvekja gullaldarárin
Sigurður fékk aðeins rúma sex mán-
uði í starfi áður enn hann fékk stíg-
vélið.  Hér á árum áður var kínverska 

liðið eitt af þeim fremstu í heiminum 
en árangurinn hefur verið slakur 
undanfarin ár.

„Það hefur ekki verið mikil þolin-
mæði síðustu ár í garð forvera minna 
í starfi og fjölmiðlar eru duglegir að 
rifja það upp hversu gott liðið var 
fyrir tuttugu árum. Það er vissulega 
mikill efniviður til staðar í Kína, en 
það eru færri leikmenn sem stunda 
knattspyrnu að atvinnu en maður 
myndi halda. Það eru til að mynda 
bara 15 lið í tveimur atvinnumanna-
deildum í Kína,“ sagði Sigurður enn 
fremur um tímann sinn í Kína.

Hann er kominn aftur til Íslands 
og er með augun og eyrun opin. 

„Nú er ég bara nýfluttur heim og 
er að melta það að vera hættur störf-
um hjá Kína. Ég er opinn fyrir öllu 
og starfsferill minn sýnir að ég er til 
í spennandi verkefni hvar svo sem 
það er í heiminum og ég er bæði til 
í að starfa sem félagsliðaþjálfari og 
landsliðsþjálfari. Nú ætla ég bara 
að njóta sumarsins og sjá hvað mér 
býðst,“ sagði Sigurður. 
hjorvaro@frettabladid.is

Þeim fannst þróunin of hæg
Sigurður Ragnar Eyjólfsson er kominn aftur til Íslands eftir að hafa þjálfað í Kína undanfarið ár. Honum var 
sagt upp störfum sem þjálfari kínverska landsliðsins á dögunum honum að óvörum. Honum fannst hann 
hafa náð þeim markmiðum sem sett voru en forráðamenn kínverska sambandsins voru óþolinmóðir.

Sigurður hvetur leikmenn sína til dáða í einum af leikjum sínum en í þessum leik mættust lið Kína og Norður-Kóreu. 
Hann segir vinnuumhverfið öðruvísi í Asíu og að þolinmæðin sé ekki mikil fyrir uppbyggingu. NORDICPHOTOS/GETTY

Ester í leik ÍBV gegn Val í Olís-deild-
inni í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það voru engin 

teikn á lofti og svo 

sem og ég átti ekki von á því 

að missa starfið á þessum 

tímapunkti. 

Sigurður Ragnar Eyjólfsson
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GOLF Birgir Leifur Hafþórsson, kylf-
ingur úr GKG, komst nokkuð örugg-
lega í gegnum niðurskurðinn á móti 
í Tékklandi sem er hluti af Áskor-
endamótaröð Evrópu en Birgir 
Leifur er á fimm höggum undir pari 
á leiðinni inn í helgina.

Birgir Leifur fór snemma af stað 
í gær og byrjaði vel en hann fékk 
þrjá fugla og einn skolla á fyrri níu 
holum dagsins. Seinni níu lék hann 
á pari, fékk einn fugl, einn skolla og 
sjö pör sem kom honum í tíunda 
sæti er hann kom í hús. Deildi hann 
sautjánda sæti í lok dagsins, sjö 
höggum á eftir franska kylfingnum 
Thomas Linard sem leiðir mótið.

Axel Bóasson, GK, náði sér ekki 
á strik í gær en hann hefur lokið 
keppni á sjö höggum yfir pari. 
Þurfti hann að leika óaðfinnanlega 
á öðrum degi til að gera gert atlögu 
að niðurskurðarlínunni en hann 
lék á fjórum höggum yfir pari á 
hringnum. – kpt

Birgir undir pari 
í Tékklandi

Arnór Ingvi 
Traustason

Aldur: 
25 ára
Staða: 
Kantmaður
Félag: 
Malmö
Landsleikir:
18/5

21

FÓTBOLTI Það verður mikið undir 
þegar Birkir Bjarnason og félagar í 
Aston Villa mæta Fulham í úrslita-
leik umspils á Wembley í dag. Leik-
urinn hefst klukkan 16.00.

Sigurvegarinn tryggir sér ekki ein-
ungis sæti í ensku úrvalsdeildinni 
heldur er talið að hann fái 160 millj-
ónir punda í sinn hlut, eða tæpa 23 
milljarða króna. Haldi sigurliðið 
sér í ensku úrvalsdeildinni á næsta 
tímabili getur upphæðin hækkað 
upp í 280 milljónir punda.

Villa féll úr ensku úrvalsdeildinni 
2016 eftir að hafa leikið í efstu deild 
samfleytt í 28 ár. Fulham féll 2014 
eftir að hafa leikið í ensku úrvals-
deildinni síðan 2001.

Birkir hefur komið við sögu í 29 
leikjum með Villa á tímabilinu. 
Liðið endaði í 4. sæti B-deildar-
innar og vann svo Middlesbrough í 
undan úrslitum umspilsins.

Fulham byrjaði rólega en fór svo 
í gang um áramótin, lék 23 leiki í 
röð án taps og endaði í 3. sæti. Liðið 
vann Derby County í undanúr-
slitum umspilsins og tryggði sér 
sæti í úrslitaleiknum. Leikurinn í 
dag verður fyrsti leikur Fulham á 
Wemb ley síðan 1975 þegar liðið 
tapaði fyrir West Ham í úrslitum 
ensku bikarkeppninnar. – iþs

Birkir Bjarnason og félagar í Aston 
Villa mæta Fulham á Wembley í dag. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Verðmætasti 
leikur ársins
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KOMDU OG REYNSLU-
AKTU NÝJUM
LAND ROVER Í DAG

LAND ROVER 

Nýr Discovery er hæfari og öflugri en nokkru sinni fyrr. Yfirbygging úr áli gerir hann 
allt að 490 kg léttari. Endurbætt Terrain Response® drifkerfi og loftpúðafjöðrun sem 
gerir ökumanni kleift að hækka bílinn upp og ná allt að 28,3 cm veghæð 
og 90 cm vaðhæð er alger sérstaða í þessum flokki bíla.

DISCOVERY SE DÍSIL SJÁLFSKIPTUR. VERÐ FRÁ: 10.290.000 kr.

DISCOVERY SE
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

landrover.is

LAND ROVER
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

Nýr Discovery Sport er rúmgóður jeppi sem fæst í 5 eða 7 manna útfærslu. 
Discovery Sport er með nýrri sparneytinni dísilvél, upphitaðri framrúðu, 
nýrri 9 þrepa sjálfskiptingu og hinu annálaða tölvustýrða
Land Rover Terrain Response® drifkerfi.

DISCOVERY SPORT SE DÍSIL SJÁLFSKIPTUR. VERÐ FRÁ: 6.890.000 kr.

DISCOVERY SPORT SE

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu 2018
26. maí, Ólympíuleikvöllurinn í Kænugarði, Úkraínu

Þessi sömu lið mættust í úrslitaleiknum árið 1981 þar sem 
Liverpool hafði 1-0 sigur. Í liði Liverpool mátti finna stjörnur 
á borð við Alan Hansen, Graeme Souness og Kenny Dalglish.

innbyrðis viðureignir

Real 2 Liverpool 3

úrslitaleikinnleiðin í úAnnað sæti í H-riðli 
með þrettán stig

Fyrsta sæti í E-riðli
með tólf stig

PSG 3-1 (h), 2-1 (ú)
ða úrslit16 li

Porto 5-0 (ú), 0-0 (h)

Juventus 3-0 (ú), 1-3 (h)
ða úrslit8 lið

Man City 3-0 (h), 2-1 (ú)

Bayern 2-1 (ú), 2-2 (h)
danúrslitUnd

Roma 5-2 (h), 2-4 (ú)
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LÍKLEG BYRJUNARLIÐSÓKNARLEIKUR

Liðin eiga það sameiginlegt 
að vera með tvö bestu 
sóknarþríeyki í evrópskri 
knattspyrnu.

ÓLYMPÍULEIKVANGURINN 
Í KÆNUGARÐI

DÓMARI: Milorad Mazic, Serbíu

AÐSTOÐARMENN: Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic, Serbíu

REAL MADRID
Þjálfari
Zinedine Zidane
FyrFyri lirliðiiði
Sergio Ramos
Sigurhlutfall í 
Meistaradeildinni 

Evrópumeistaratitlar
12
Síðasta tímabil:
Sigurvegari í 
Meistaradeild 
Evrópu

LIVERPOOL
Þjálfari

Jürgen Klopp
Fyrirliði

JorJordandan He Hendendersorsonn
Sigurhlutfall í

Meistaradeildinni

Evrópumeistaratitlar
5

Síðasta tímabil
Ekki í EvrópukeppniEkki í Evrópukeppni

150S 49J L51 47S 30J 23T

68.000
sæti

Opnaður: 1923
(uppgerður 2011)

Fimm leikir á EM 2012 fóru
fram á þessum velli, þar á 
meðal úrslitaleikurinn þar 
sem Spánn vann 4-0 sigur 
á Ítölum.

Salah

Firmino

Mane
67,2% af heildarmörkum liðsins

19
27

44

Ronaldo

Bale

maBenzem
50,3% af heildarmörkum liðsins

Liverpool

Real Madrid

11
18

43 mörk

mörk í öllum
keppnum

Cristiano
Ronaldo
15 mörk

Mohamed
Salah

10 mörk

FÓTBOLTI Real Madrid, sigursælasta 
félag Evrópukeppni meistaraliða 
sem varð síðar Meistaradeild Evr-
ópu í knattspyrnu karla, mætir 
Liverpool í úrslitaleik keppninnar í 
Kiev í dag. Real Madrid hefur unnið 
keppnina 12 sinnum, en Liverpool 
hefur hins vegar lyft bikarnum í 
þessari keppni fimm sinnum.

Real Madrid hefur unnið keppn-
ina síðustu tvö ár, en hugur Liver-
pool-manna þarf að flögra allt aftur 
til Istanbúl árið 2005 til þess að rifja 
upp sigurstund í Meistaradeildinni. 
Liverpool vann þá eftirminnilegan 
sigur í keppninni eftir dramatískan 
sigur á AC Milan í vítaspyrnu-
keppni.

Zinedine Zidane, sem nú stýrir 
skútunni hjá Real Madrid, hefur 
unnið keppnina einu sinni sem 
leikmaður, en það var árið 2002 
þegar hann skoraði annað marka 
Real Madrid í 2-1 sigri gegn Bayer 
Leverkusen. Zidane klippti þá bolt-
ann laglega í markið og skoraði eitt 
af eftirminnilegustu mörkum í sögu 
keppninnar.

Þá hefur Zidane stýrt Real Madrid 
tvisvar sinnum til sigurs í keppn-
inni, tvö ár í röð eða bæði árin sem 
hann hefur verið við stjórnvölinn 
sem aðalþjálfari hjá liðinu. Þá var 
Zidane í þjálfarateymi Carlo Ance-
lotti hjá Real Madrid þegar liðið 
vann keppnina árið 2014. 

Fara þarf 42 ár aftur í tímann til 
að finna síðasta lið sem tókst að 
vinna þáverandi Evrópukeppni 
meistaraliða þrjú ár í röð. Var þar að 
verki Bayern München. Hafa aðeins 
þrjú lið unnið þessa sterkustu deild 
heims þrjú ár í röð eða meira, fyrr-
nefnt lið Bayern München, Ajax og 
Real Madrid sem vann keppnina 
fyrstu fimm árin sem hún fór fram.

Jürgen Klopp er að fara í úrslita-
leik Meistaradeildar Evrópu í annað 
skipti sem knattspyrnustjóri, en 
hann laut í lægra haldi þegar hann 
stýrði Borussia Dortmund í úrslita-
leik keppninnar gegn Bayern 
München  vorið 2013.

Sé lítið til tölfræði yfir marka-
skorun í Meistaradeildinni á leik-
tíðinni má vænta þess að um 
marka leik verði að ræða. Liverpool 
hefur skorað liða mest eða 40 mörk 
og Real Madrid kemur næst með 30 
mörk. Liverpool tók þátt í forkeppni 
Meistaradeildarinnar og hefur því 
spilað fleiri leiki en Real Madrid í 
keppninni á þessu tímabili.

Þá eru markahæstu leikmenn 
Meistaradeildarinnar á þessu 
keppnistímabili í röðum liðanna, en 
Cristiano Ronaldo, framherji Real 
Madrid, er markahæstur með 15 
mörk. Mohamed Salah og Roberto 
Firmino, sóknarmenn Liverpool, 
koma næstir á listanum með tíu 
mörk hvor og Sadio Mané, þriðji 
maðurinn í sóknarþríeyki Liver-
pool er í fjórða sæti listans með níu 
mörk.

Það er hins vegar hætt við því að 
liðin mæti varkár til leiks, eins og 
gengur og gerist um úrslitaleiki af 
þessari stærðargráðu. Það er hins 
vegar vonandi að leikmenn liðanna 
sleppi fram af sér beislinu og sóknar-
leikurinn verði í hávegum hafður í 
Kiev í kvöld. hjorvaro@frettabladid.

Nær Liverpool að velta Real 
Madrid úr sessi í Kænugarði?
Real Madrid og Liver-
pool mætast í úrslitaleik 
Meistaradeildar Evrópu 
í Kænugarði í kvöld. 
Zinedine Zidane er ósigr-
aður í úrslitaleikjum 
Meistaradeildar Evrópu 
en Jürgen Klopp hefur 
ekki enn tekist að vinna 
keppnina. 

Emil 
Hallfreðsson

Aldur: 
34 ára
Staða: 
Miðjumaður
Félag: 
Udinese
Landsleikir:
62/1

21
28

Klukkan 18.45 flautar serbneski dómarinn Milorad Masic úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu á. NORDICPHOTOS/GETTY

Borche áfram í 
Breiðholtinu
KÖRFUBOLTI Borche Ilievski verður 
áfram við stjórnvölinn hjá karlaliði 
ÍR í körfubolta. Þetta staðfesti Guð-
mundur Óli Björgvinsson, formaður 
körfuknattleiksdeildar ÍR, í samtali 
við karfan.is.

Borche tók við ÍR af Bjarna 
Magnússyni haustið 2015. ÍR-ingar 
enduðu í 10. sæti Domino’s-deildar 
karla á fyrsta tímabili Borche með 
liðið. Tímabilið 2016-17 varð ÍR í 7. 
sæti og féll úr leik fyrir Stjörnunni í 
8-liða úrslitum úrslitakeppninnar.

Á nýafstöðnu tímabili endaði ÍR í 
2. sæti Domino’s-deildarinnar sem 
er besti árangur liðsins í áraraðir. ÍR-
ingar slógu Stjörnumenn út í 8-liða 
úrslitunum en töpuðu fyrir Tinda-
stólsmönnum í undanúrslitum. – iþs

Borche Ilievski hefur gert góða hluti 
með ÍR. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gerðu góða ferð 
á Skagann
FÓTBOLTI Njarðvík varð í gær fyrsta 
liðið til að taka stig af ÍA í Inkasso-
deildinni. Liðin skildu jöfn, 2-2, 
á Norðurálsvellinum á Akranesi. 
Magnús Þór Magnússon tryggði 
Njarðvíkingum stig þegar hann 
jafnaði í 2-2 fjórum mínútum fyrir 
leikslok.

ÍA er í 2. sæti deildarinnar með 
10 stig, jafn mörg og topplið HK en 
lakari markatölu. Nýliðar Njarð-
víkur eru með fimm stig í 5. sætinu.

Ingibergur Kort Sigurðarson 
tryggði Víkingi Ó. 0-1 sigur á Hauk-
um á Ásvöllum. Þetta var fyrsti sigur 
Víkinga síðan í 1. umferðinni. Vík-
ingur er í 4. sæti deildarinnar með 
sjö stig en Haukar í 7. sætinu með 
fjögur stig. – iþs

Kwame Quee og félagar í Víkingi Ó. 
eru komnir upp í 4. sæti Inkasso-
deildarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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áfram ísland!áfram ísland!
Gómsætur súkkulaði fótbolti með skemmtilegum 

spurningaspjöldum og Nóa nammi. Fullkomið með boltanum.



Róbert úthvíldur á fundi 
með oddvita Pírata í 
Hafnarfirði, Elínu Ýri.

Sandra Hlíf Ocares við kosningaskrifstofu Sjálfstæðisflokksins. 

Mikil hlaup, margir 
fundir, ótal símtöl
Sjálfstæðisflokkurinn –  
Sandra Ocares
Sólarhringurinn hjá mér er frekar 
langur þessa dagana, mikil hlaup, 
margir fundir og ótal símtöl.

Kjördagur er alltaf fyrir mér 
mikill hátíðardagur, tek það mjög 
hátíðlega að fara og kjósa. Hann 
verður reyndar með örlítið öðru 
sniði en hefur verið hjá mér í 
síðustu kosningum.

Ég mun byrja daginn á því 
að kjósa og svo mun ég fylgja 
oddvitanum Eyþóri Arnalds á 
milli staða þar sem dagurinn 
er þéttbókaður í útvarpsviðtöl, 
sjónvarpsviðtöl og pallborðsum-
ræður.

Mikil stemming myndast alltaf 
á kjördag uppi í Valhöll þar sem 
er kosningakaffi allan daginn. Um 
kvöldið verður kosningavaka á 
Grand hóteli sem hefst kl. 21.30 
þar sem við munum slá upp 
partíi og fylgjast með úrslitum 
kosninganna.

Það fyndnasta og jafnframt 
með skemmtilegri atvikum í 
baráttunni var þegar við rákumst 
á John Travolta. Hef sjaldan verið 
jafn stjörnuslegin.

Góður kosningastjóri þarf að 
vera skipulagður, eiga auðvelt 
með mannleg samskipti, drífandi 
og jákvæður.

Þolinmæði og húmor er líka 
eiginleikar sem ég held að sé 
gott að hafa í miklum mæli sem 
kosningastjóri.

Líf kosningastjóra 
korter í kosningar
Kosningastjórar 
flokkanna eru á 
harðahlaupum 
fyrir kosningar. 
Nokkrir þeirra 
gefa innsýn í 
starf sitt og segja 
frá því hvað 
þeir telja eiga 
að prýða góðan 
kosningastjóra.

Datt í hlutverk leikstjórans
Píratar – Robert Douglas
Það er líklega bara eftirminnilegast 
hvað ég hef kynnst mörgu góðu fólki 
sem ég myndi kalla vini mína í dag, 
en þegar ég byrjaði þekkti ég engan í 
Pírötum, hafði þó kosið þá í tvennum 
síðustu kosningum. 

En eitthvert eitt eftirminnilegt atvik 
eða skemmtileg saga er til dæmis 
þegar ég ruglaði starfi mínu sem leik-
stjóra saman við kosningastjórastarfið 
eftir mikla og erfiða vinnutörn þar sem 
dagarnir voru farnir að renna aðeins 
saman. Þá sat ég á fundi með stjórn 
Pírata í Reykjavík og talaði stöðugt 
um hvað ég ætlaði að gera með 
leikurunum og að það væri mikilvægt 
að leikararnir væru til taks og að við 
værum heppin hvað við værum með 
góða leikara í efstu sætunum – þá 
stoppaði stjórnin mig og spurði mig 
hvort ég þyrfti ekki að taka nokkra tíma 
í hvíld. En jú, vissulega væri hægt að líta 
á stjórnmálafólk sem leikara, þau væru 
jú í vissu hlutverki.

Ég er kosningastjóri höfuðborgar-
svæðisins og það er líklega mest krefj-
andi að gæta jafnræðis milli framboðs-
lista. Sem sagt að framboðunum okkar 
í Kópavogi og Hafnarfirði finnist eins 
og þau séu jafn mikilvæg og Reykjavík – 
sem þau auðvitað eru, en það er flókið 
að sjá um alla þrjá staðina í einu.

Fallhlífarstökkið eftirminnilegast
Miðflokkurinn – Gréta Björg Egilsdóttir
Eftirminnilegast er náttúrulega að hafa fengið Vigdísi til að fara í 
fallhlífarstökk og hafa fengið að fylgja henni í gegnum það ferli 
allt saman. Annars var upptaka á öllum víkingamyndböndunum 
mjög skemmtilegur tími og það eru forréttindi að fá að hafa 
fengið að vinna með svona rosalega kröftugum og samstilltum 
hópi. Mikið hlegið og mikið gaman. Mest krefjandi er nú að vera 
sáttasemjari því að auðvitað koma upp mál um menn og mál-
efni en ég held að þetta hafi nú bara gengið nokkuð vel.

Kosningastjóri þarf að mínu mati að vera rosalega skipu-
lagður og góður í mannlegum samskiptum og vinna vel í nánu 
hópstarfi. Maður þarf að geta tekið ákvarðanir hratt og staðið í 
fæturna þó svo að aðrir efist um ákvörðunina.

Það er líka nauðsynlegt að geta gert smá grín að sjálfum sér 
og mikilvægt að geta viðurkennt mistök.

Gréta á skrif-
stofu sinni 
í vinnu fyrir 
Miðflokkinn. 

Umfram allt að  
halda uppi gleðinni
Viðreisn – Jóhanna Dýrunn 
Jónsdóttir
Að kynnast 46 snillingum á 
þremur mánuðum er nátt-
úrulega ekkert nema frábært. 
Að koma þeim öllum í förðun 
og myndatöku í nokkuð 
stífum tímaramma var mjög 
áhugavert og krefjandi verk-
efni, en baráttan hefur gengið 
vel og engin óyfirstíganleg 
vandamál komið upp.

Kosningastjóri þarf að hafa 
góða skipulagshæfileika, eiga 
gott með samskipti, geta 
greint aðalatriðin frá því sem 
skiptir minna máli og svo um-
fram allt að geta haldið uppi 
gleðinni í gegnum góða og 
erfiða daga.

Jóhanna Dýrunn.

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

↣
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Björg Kristín Sigþórsdóttir
Borgarstjóraefni Höfuðborgarlistans

✓ FRÍTT Í STRÆTÓ FYRIR NEMA

✓ 10.000 ÍBÚÐIR Á KJÖRTÍMABILINU

✓ SUNDABRAUT BYGGÐ TAFARLAUST

✓ HREINT LOFT, HREINT VATN, HREINAR STRENDUR

✓ MILLILIÐALAUS SAMSKIPTI BORGARBÚA OG 
     STJÓRNENDA BORGARINNAR



Vinstri græn
Hótel Borg-  

Karólínustofa

Píratar
Bíó Paradís

Öllum  
er boðið!
Kosningavökur verða haldnar víða 
á höfuðborgarsvæðinu í kvöld. 
Sparsamur borgarbúi gæti auð-
veldlega gengið á milli veisluhalda 
og þegið léttar veitingar og drykki.

Framsókn
Hótel Marina

Sjálfstæðisflokkur 
Grand hótel

Viðreisn 
Hótel Holt

Flokkur fólksins
Jörgensen Kitchen & Bar

Miðflokkurinn
Hótel Natura

Miðflokkurinn
Hótel Natura

Höfuðborgarlistinn
Laugavegi 176  

Gamla sjónvarpshúsið

Samfylkingin
Austurbæjarbíó  

og Catalína

Þarf að hugsa í 
lausnum
Framsóknarflokkurinn – 
Ágúst Guðmundsson
Eftirminnilegast er í raun 
þessi eldmóður og sam-
staða sem einkennir 
flokkinn. Hér hefur verið 
unnið langt fram á kvöld 
síðastliðnar vikur og allir í 
stuði. Hjá Framsókn eru allir 
tilbúnir til að leggjast á eitt 
til að niðurstaðan verði góð.

Hjá okkur í Framsókn 
eru engin vandamál. Við 
leysum öll okkar verkefni af 
yfirvegun og fagmennsku 
og svoleiðis hefur það verið 
í þessari kosningabaráttu. 
Stemningin er svaka-
lega góð og andinn innan 
flokksins frábær.

Að vera kosningastjóri er 
mjög svo fjölbreytt starf svo 
vægt sé til orða tekið. En 
lykilatriðið er sennilega að 
vera skipulagður, geta unnið 
með fólki, hugsa í lausnum 
ekki vandamálum og hafa 
gaman af starfinu. Það hefur 
verið auðvelt enda fram-
bjóðendur okkar mjög svo 
frambærileg og metnaðar-
gjörn í að standa sig vel fyrir 
fólkið í borginni.

Sveigjanleiki Barbapabba
Vinstrihreyfingin – grænt framboð  
– Anna Lísa Björnsdóttir
Ég vakna um sjöleytið og hlusta á 
morgunrútínuna hjá börnum og eigin-
manni. Eftir sturtuna strýk ég þeim og 
kveð, og kippi með chia-grautnum sem 
ég fæ mér í morgunmat á fyrsta fundi 
dagsins.

Á leið minni á morgunfund kíki ég 
oftast við í einn kaffibolla á Kaffi Vest og 
næ í oddvitann minn hana Líf Magneu-
dóttur, ef hún gengur eða hjólar ekki.

Dagarnir eru mjög fjölbreyttir og 
annasamir, eftir morgunfund reyni ég 
eftir fremsta megni að koma öllum í 
stellingar fyrir verkefni dagsins, og svo 
rígheld ég í taumana langt fram eftir 
kvöldi.

Dagurinn verður stútfullur af stuði og 
annríki. Hlutverk mitt í dag snýst fyrst og 
fremst um að halda utan um allt skipu-
lag sem fylgir kjördegi og vera í sam-
bandi við fjölmiðla og koma atkvæðum 
í hús. Halda utan um viðveru frambjóð-
enda og muna að vera glöð og reif!

Þetta hefur hingað til verið meira og 
minna allt fyndið og skemmtilegt, enda 
skemmtilegur hópur frambjóðenda og 
allra þeirra sem að framboðinu standa. 
En ef ég á að tiltaka eitt atvik, þá ber 
hæst upptöku myndbandsins „Stjórn-
málaskóli Vinstri grænna“. Við hlógum 
svo mikið að þetta ætlaði engan enda 
að taka.

Þeir eiginleikar sem góður kosninga-
stjóri þarf að búa yfir eru: Glaðlyndi, 
yfirvegun, sveigjanleika, færni í sáluhjálp 
og Excel – og mjög góður endingartími á 
símabatteríi.

Að halda í alla þræði, og vera alls 
staðar öllum stundum – og ná að 
bregðast við breytingum sem koma upp 
á með stuttum fyrirvara, en sem betur 
fer las ég Barbapabba sem barn og hef 
tileinkað mér sveigjanleika þeirrar góðu 
fjölskyldu.

Allt í háalofti
Samfylkingin – Ragna Sigurðardóttir
Ég hef verið að skjótast í pallborð hér og þar, 
ýmist sem kosningastýra eða frambjóðandi! Ég 
er mikið á hlaupum og það er aldrei lognmolla.

Fyndnasta atvikið var þegar við vorum að 
mála lógó-ið okkar utan á kosningamiðstöðina 
í byrjun maí, þá skiptust á skúrir og haglél með 
sólskini inni á milli. Við reyndum að nýta okkur 
sólardagana vel en á einum tímapunkti þurftum 
við að hlaupa út og líma plastpoka yfir lógó-ið 
til að reyna að bjarga því frá éljunum. Málningin 
lak og lak og á endanum fauk plastpokinn. Þarna 
fór allt bókstaflega í háaloft en okkur tókst þó 
að lokum að laga málninguna þegar sólin skein 
nógu lengi – og gátum hlegið mikið eftir á.

Það erfiðasta var líklega að koma inn í nýjan 
flokk og nýtt starf samtímis. Strax frá upphafi 
voru vinnudagarnir langir og verkefnin mörg auk 
þess sem ég var að kynnast miklu af nýju fólki á 
skömmum tíma. Ég þurfti að vera fljót að koma 
mér inn í öll mál og í samskipti við lykilfólk í 
starfinu en nú þegar kosningadagur er runninn 
upp get ég sagt að ég þekki vel bæði málefnin og 
fólkið sem er alveg yndislegt. Þegar margir koma 
saman til að vinna að einu sameiginlegu mark-
miði á svona skömmum tíma kynnist maður því 
á alveg einstakan hátt og það er kannski eitt það 
besta við kosningabaráttuna.

Kosningastjóri þarf að vera með mikið 
jafnaðargeð en líka hæfileika til að hrinda 
hlutunum hratt í framkvæmd. Kosningastjóri 
þarf líka að hafa getu til að sætta sjónarmið og í 
einhverjum tilvikum þarf kosningastjóri að geta 
sagt nei. Þá er mikilvægt að kosningastjóri haldi 
sig fast við áætlun. Síðan þarf kosningastjóri 
auðvitað að geta andað djúpt þó mikið álag sé, 
brosað framan í erfiðleikana og haft gaman!

Anna Lísa í hópi Vinstri grænna félaga sinna, við hlið 
Katrínar Jakobsdóttur. 

Ágúst hefur unnið langt fram á kvöld undanfarið fyrir Framsóknarflokkinn.

Það gekk illa að mála utan á kosningamiðstöð Samfylkingarinnar. Ragna er hér fyrir miðju.
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Súkkulaðiís með 
svartri kremfyllingu 

og hvítum hjúp
Súkkulaðiís með 

svartri kremfyllingu 
og hvítum hjúp

ENN MEIRI LÚXUS

Lifðu í vellystingum og smakkaðu nýja Lúxuspinnann frá Kjörís, 
dásamlegan súkkulaðiís með kremfyllingu og hvítum hjúp.



Albír

Albir Playa

Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL

 

ALLUR PAKKINN 

595 1000  .   heimsferdir.is 
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Almería Benidorm

Frá kr. 69.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 99.295 m.v. 2 fullorðna.

La Mineria

Frá kr. 59.595
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 75.795 m.v. 2 fullorðna.

Magic Tropical Splash

Frá kr. 99.695
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 140.195 m.v. 2 fullorðna.

BÓKAÐU SÓL & SUMAR
með Heimsferðum

Nýtt
5. júlí í 7 nætur 28. júní í 7 nætur 26. ágúst í 7 nætur

Bókaðu þína ferð á



BENIDORM

 

ALTEA

*

Costa del Sol Gran Canaria Salou

BENIDORM

  

ALTEA

Mallorca Krít Ítalía

Bajandilo

Frá kr. 97.495
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 97.995 m.v. 2 fullorðna.

IFA Buenavnetura

Frá kr. 68.945
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 77.095 m.v. 2 fullorðna.

Hotel Jaime I

Frá kr. 68.070
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 91.095 m.v. 2 fullorðna.

Hotel Sorrento

Frá kr. 69.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 94.895 m.v. 2 fullorðna.

Omega Platanias

Frá kr. 93.020
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 109.595 m.v. 2 fullorðna.

Villaggio Planetarium

Frá kr. 99.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

Verð á mann frá kr. 132.495 m.v. 2 fullorðna.

Frá kr.
75.795

Frá kr.
59.595

2. júlí í 11 nætur 19. júní í 7 nætur 19. júní í 9 nætur

29. júní í 10 nætur25. júní í 11 nætur1. júlí í 7 nætur



Jordan Petersson er doktor í 
klínískri sálfræði og prófess-
or við Háskólann í Toronto. 
Hann hefur kennt við Har-
vard og sló nú síðast í gegn 
með bók sinni Tólf lífsreglur 

sem hefur selst í milljónum eintaka. 
Hörðustu aðdáendur hans eru í það 
minnsta 1,2 milljónir og eru áskrif-
endur að YouTube-rás hans.

Peterson er einnig gríðarlega 
umdeildur og kenningar hans um 
eðlislægan mun á kynjunum fara 
þveröfugt ofan í marga, sem telja 
hann fyrst og fremst höfða til karla 
í kreppu sem eiga erfitt með að fóta 
sig í breyttum heimi jafnréttis.

Peterson heldur tvo fyrirlestra í 
Hörpu, 4. og 5. júní, og eftirvænt-
ingin er slík að það seldist á auga-
bragði upp á fyrri fyrirlesturinn. Þá 
var öðrum bætt við og það er einnig 
uppselt á hann.

Fréttablaðið hitti Peterson á 
Skype en samskiptaforritið notar 

hann einmitt til þess að taka fólk, 
ekki síst unga karla, í sálfræðitíma 
og reynir að kenna þeim að takast 
á við lífið með lífsreglurnar tólf að 
vopni.

Fólk virðist almennt skipast 
nokkuð skýrt í tvo hópa þegar 
Jordan  Peterson og kenningar hans 
eru annars vegar. Þeir sem hafa 

Höfðar ekki bara til karla í  
           tilfinningakreppu 
Sálfræðiprófessorinn Jordan Peterson er gríðarlegra vinsæll en umdeildur, jafnvel hataður. Í síðustu viku varð allt 
brjálað þegar haft var eftir honum að útvega þyrfti ungum körlum konur svo þeir yrðu til friðs. Hann segir þetta 
alrangt og kannast ekki við að boðskapur hans sé sniðinn að ráðvilltum og andlega dælduðum karlmönnum. 

Jordan Peterson hefur slegið hressilega í gegn með kenningum sínum og hefur verið kallaður fyrsta fræðimannsrokk stjarnan sem brýst til vinsælda með netinu. MYNDIR/JONATHAN CASTELLINO

Peterson segist mjög spenntur fyrir Íslandsheimsókninni en 1.700 manns ætla að hlýða á boðskap hans í Hörpu í júní.

Þórarinn  
Þórarinsson
thorarinn@frettabladid.is

ÉG HEF Í FYRIRLESTRUM 
MÍNUM MARGÍTREKAÐ 
AÐ EF ÞÉR ER HAFNAÐ AF 
HVERRI EINUSTU KONU 
SEM ÞÚ HITTIR ÞÁ LIGGUR
VANDINN SENNILEGA EKKI
HJÁ ÞEIM, HELDUR ÞÉR.

↣
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Gerum betur!

Gerum betur um allt land!
AKUREYRI
Kosningaskrifstofa: Brekkugötu 7b
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 860 4913
Kosningakaffi á kjördag: 10:00 - 18:00
Kosningavaka á kosningaskrifstofu, hefst kl. 21:00.

MOSFELLSBÆR
Kosningaskrifstofa: Kjarninn, Þverholti 2
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 820 0320 og 697 4804
Kosningakaffi á kjördag: 10.00 - 16.00
Kosningavaka á Hvíta riddaranum, Háholti 13, Mosfellsbæ, 21.00-01.00.

ÁRBORG
Kosningaskrifstofa: Austurvegi 21, Selfossi
Upplýsingar í síma 695 9168
Kosningakaffi á kjördag: 13:00 og fram eftir nóttu.
Kosningavaka á kosningaskrifstofu.
Kosningakaffi um daginn og léttar veitingar þegar líður á kvöldið.                       

NORÐURÞING
Kosningaskrifstofa: Garðarsbraut 64, Húsavík
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 691 8301
Kosningakaffi á kjördag: 14:00 - 18:00
Kosningavaka á kosningamiðstöð frá kl. 21:00.

BORGARBYGGÐ
Kosningaskrifstofa: Egilsgötu 10, neðri hæð
Upplýsingar í síma 8654232
Kosningakaffi á kjördag: 12:00 - 18:00
Kosningavaka í Arinstofu á Landnámssetri hefst, kl. 20:00.
 

REYKJANESBÆR
Kosningaskrifstofa: Hafnargötu 6, Reykjanesbæ
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 662 0463
Kosningakaffi á kjördag: 12:00 - 17:00

HAFNARFJÖRÐUR
Kosningaskrifstofa: Strandgötu 11, 220 Hafnarfirði
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 783 1649
Kosningakaffi á kjördag: 10.00 - 18.00
Kosningavaka á kosningaskrifstofu, hefst kl. 20.00.
               

REYKJAVÍK
Kosningaskrifstofa: Þingholtsstræti 27, 101 Reykjavík
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 775 9243
Kosningakaffi á kjördag: 12:00 - 17:00
Kosningavaka á Karolínustofu, Hótel Borg, 21:30 - 01:00.
                            

KÓPAVOGUR
Kosningaskrifstofa: Auðbrekku 16, Kópavogi
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 832 5383 og 832 5382
Kosningakaffi á kjördag: 13:00 - 18:00. Hótel Borg, 21:30 - 01:00.

SKAGAFJÖRÐUR
Kosningaskrifstofa: Aðalgötu 20b, Sauðárkróki
Upplýsingar og akstur á kjörstað í síma 855-1414
eða á  vg.ohad2018@gmail.com
Kosningakaffi á kjördag: Kosningakaffi 14:00-19:00
og kosningavaka frá 20:00 fram á nótt.

Bjarni Jónsson
fiskifræðingur og

sveitarstjórnarfulltrúi
Skagafirði

Líf Magneudóttir
forseti borgarstjórnar

Reykjavík

Dagný Alda Steinsdóttir
innanhússarkitekt

Reykjanesbæ

Óli Halldórsson
forstöðumaður og sveitarstjórnarfulltrúi                       

Norðurþingi

Bjarki Bjarnason
rithöfundur og

forseti bæjarstjórnar
Mosfellsbæ

Margrét Júlía Rafnsdóttir
umhverfisfræðingur, kennari og

bæjarfulltrúi
Kópavogi

Elva Dögg Ásudóttir Kristinsdóttir
bæjarfulltrúi og lögmaður

Hafnarfirði    

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir
bóndi og náms- og starfsráðgjafi

Borgarbyggð

Halldór Pétur Þorsteinsson
verkfræðingur

Árborg

Sóley Björk Stefánsdóttir
bæjarfulltrúi

Akureyri



ÉG GET NÚ EKKI SÉÐ 
HVERNIG HVATNING 
TIL KARLMANNA UM 
AÐ HYSJA UPP UM SIG 
BRÆKURNAR OG AXLA 
ÁBYRGÐ Á SJÁLFUM SÉR, 

FJÖLSKYLDUM SÍNUM OG 
SAMFÉLAGI GETI VERIÐ 
HVATNING TIL OF-
BELDIS GEGN KONUM.

Kosningavaka
Stöðvar 2

í kvöld kl. 22:00

Í opinni
dagskrá

↣ meðtekið fagnaðarerindið elska 
hann og hinir elska að hata hann.

Áköfustu fylgjendurnir láta eins 
og hann hafi höndlað stóra sann-
leikann, leyst jafnvel lífsgátuna, 
með því að greina samfélagið og 
lífið allt út frá meðfæddum eðlis-
mun kynjanna og síðan eru þeir sem 
bókstaflega þola manninn ekki, sjá 
skrattann í hverju kenningahorni 
hans. Telja hann í versta falli bein-
línis stórhættulegan og í besta falli 
kjána.

Allt er orðið umdeilt nú til dags
Sjálfur furðar Peterson sig á þessari 
reiði sem hann telur að einhverju 
leyti byggða á misskilningi og jafn-
vel markvissum mislestri á því sem 
hann hefur fram að færa.

Þá segir hann það síst til þess fall-
ið að lægja öldurnar þegar orð hans 
eru slitin úr samhengi, afbökuð eða 
hreinlega haft rangt eftir honum. 
Nýjasta dæmið um það síðast-
nefnda er viðtal sem birtist við hann 
í The New York Times í síðustu viku.

Þá ætlaði allt um koll að keyra 
þegar haft var eftir honum að hann 
teldi öruggustu leiðina til þess að 
sporna við fjöldamorðæði sem 
rennur sorglega oft á unga karlmenn 
að þeim verði séð fyrir maka. Útveg-
uð kona, svo það sé sagt hreint út.

Þessa hugmynd var hann sagður 
rökstyðja með því að einmana og 
kynsveltir karlar væru hættulegir 
umhverfi sínu og gerðust ofbeldis-
hneigðir í gremju sinni. Ungur 
maður sem á konu er ólíklegri til 
þess að valta yfir vegfarendur á bíl 
eða skjóta skólafélaga sína í stórum 
hópum.

„Hluti af þessu var slitinn skelfi-
lega úr samhengi í The New York 
Times,“ segir Peterson og er bersýni-
lega nokkuð niðri fyrir. „Það sem ég 
var að benda á er að samfélög úti um 
allan heim hafa haft tilhneigingu til 
að gera einkvæni að reglu. Þetta er 
sammannlegt en þá á ég ekki við 
að þetta sé þvingað fram með valdi. 
Þetta er einfaldlega félagslegt norm 
og samfélög sem byggja á einkvæni 
eru friðsamlegri en önnur.

Þetta er bara vel skrásett mann-
fræðileg staðreynd sem teygir sig 
langt aftur í aldir. Þetta er óumdeilt, 
fyrir utan þá staðreynd að í dag er 
einfaldlega allt orðið umdeilt.“

Óðir í athugasemdum
„Og þetta er umdeilt eins og sést best 
á hörðum viðbrögðum við þessu 
viðtali í The New York Times. Reiði-
aldan sem skall á netinu er í raun 
býsna gott dæmi um hversu fólk 
skiptist skýrt í annars vegar aðdá-
endur þína og þá sem beinlínis þola 
þig ekki. Allt sem er haft eftir þér í 
fjölmiðlum hérna á Íslandi virðist 
í það minnsta gera allt brjálað. Á 
Facebook og í athugasemdakerfum 
vefmiðlanna.“

„Já, og ég er orðinn vanur þessu,“ 
segir Peterson. „En þetta er í raun 
stórundarlegt og ég veit ekki hvern-
ig á að túlka þetta. Þessi reiði er að 

hluta tilkomin vegna þess að ég hef 
gagnrýnt róttækt vinstra fólk harka-
lega.

Þessi gagnrýni gerir mig samt 
ekki sjálfkrafa að öfgahægrimanni. 
Það er bara kjánalegt að halda því 
fram en hentar róttæka vinstrinu 
vel til þess að geta sannfært sig um 
að ég sé á einhvern hátt ósanngjarn 
sem aftur auðveldar þeim að hafna 
því sem ég er að segja.“

„En stangast þessi kenning þín 
um einkvæni sem einhvers konar 
ofbeldisdempara ekki á við það 
sem mér sýnist vera eitt lykilatriðið 
í bókinni þinni þar sem þú segir að 
hver og einn verði að axla ábyrgð 
á sjálfum sér og lífi sínu? Og hvað? 
Ef þessir gaurar geta ekki fengið að 
ríða, eða náð sér í maka eða ból-
félaga, fara þeir þá þess vegna af stað 
og drepa fólk? Væri þeim ekki, sam-
kvæmt hugmyndum þínum, nær að 
gyrða sig bara í brók? Taka sig á og 
sjálfa sig í gegn?“

Aðeins ISIS-terroristi gæti haldið 
þessu fram
„Auðvitað og augljóslega. Það er 
þess vegna sem þetta síðasta upp-
hlaup út af The New York Times er 
svo fáránlegt! Ég hef í fyrirlestrum 
mínum margítrekað að ef þér er 
hafnað af hverri einustu konu sem 
þú hittir þá liggur vandinn senni-
lega ekki hjá þeim, heldur 
þér.“

Peterson segir 
þessa túlkun á 
h u g m y n d u m 
hans um ein-
k v æ n i s s a m -
f é l ö g i n  sv o 
galna að hann 
skilj i  varla 
hvers vegna 
fólk var jafn 
g i n n k e y p t 
fyrir þessu 
og raun ber 
vitni.

„ Þ e t t a 
e r  þ a ð 
sem er 
svo ein-
k e n n i -
legt við 
þ e t t a 
v e g n a 
þess að 
h l u t i 
þ e s s 
hve r su 

fyrirlestrar mínir eru vinsælir er 
að ég hef verið að leggja til að fólk, 
ungir karlmenn þar með taldir, ætti 
að taka sig á. Axla ábyrgð og koma 
reglu á líf sitt.

Þetta er alger andstæða túlkunar 
fólks á greininni í The New York 
Times. Að ég haldi því fram að það 
eigi bara að skaffa hvaða ónytjungi 
sem er konu! Það er algerlega fárán-
legt. Enginn með réttu ráði lætur sér 
detta þetta til hugar. Þú getur ekki 
einu sinni skáldað upp manneskju 
sem trúir þessu.“

„Maður hefði haldið ekki en 
svona virðast mjög margir skilja 
þig.“

„Það er ótrúlegt! Þú gætir fundið 
stöku ISIS-terrorista sem finnst góð 
hugmynd að úthluta körlum konu 
með vopnavaldi. En ég er ekki að 
leggja neitt slíkt til. Þvert á móti.“

Litlir, hræddir karlar
„Einhverra hluta vegna virðist boð-
skapur þinn helst höfða til, hvað 
skal segja? Lítilla, hræddra karl-
manna og einhvern veginn hef 

ég á tilfinningunni að menn sem 
líður sæmilega í sjálfum sér og eru 
í þokkalegri sátt við umhverfi sitt 
tengi lítið við þetta?“

„Ég held alls ekki að ég sé að höfða 
sérstaklega til hræddra karla. Sjáðu 
til. Í fyrsta lagi er þessi hugmynd 
um að ég beini boðskap mínum að 
einangruðum ungum körlum staðl-
aður mislestur.

Meirihluti þeirra sem hafa verið 
að hlusta á fyrirlestra mína gera það 
á YouTube og 80 prósent þeirra sem 
skoða efni á YouTube eru karlmenn. 
Ég stend ekki á bak við það.“

„Nei, og þú getur auðvitað ekki 

stjórnað umferðinni á YouTube 
en má ekki samt vera að það veiki 
málefnastöðu þína að þetta eru 
greinilega fyrst og fremst karlar sem 
hlusta á þig og meðtaka það sem þú 
hefur að segja?“

„Það liggur ekkert fyrir um það að 
meirihluti þeirra sem kaupa bókina 
mína séu karlar. Það má vel vera að 
það sem ég er að segja um að fólk 
eigi að taka ábyrgð á sjálfu sér höfði 
sérstaklega til ungra karlmanna 
akkúrat núna.

En það er ekki vegna þess að ég 
sé aðeins að tala við unga karla, 
heldur frekar vegna þess að flestir 
á YouTube eru ungir karlar og þetta 
er ef til vill eitthvað sem þeir þurfa 
sérstaklega að heyra,“ segir Peterson 
og bendir á að konur eru um 30 pró-
sent þeirra sem sækja fyrirlestra 
hans.

Beita fyrir andstæðingana og 
minnipokamenn?
„Ég hef heyrt því fleygt að margt í 
boðskap þínum sé hið besta mál 
en að þú gerir þér það að leik að 
blanda einhverju saman við þetta 
markvisst til þess að trylla róttækt 
vinstri fólk og femínista.

Að þú kryddir kenningar þínar 
bæði til þess að fá athyglina sem 
uppþotin á vinstri kantinum beina 
óhjákvæmilega að þér og síðan ekki 
síður til þess að höfða til minnipoka-
manna sem sjá einhverja vonar glætu 
í karllægri heimssýn þinni.“

„Ég er ekki að leika neinn leik. Ég 
er að reyna að nota þekkingu mína 
og langa reynslu til þess að hjálpa 
fólki. Hjálpa því að þroskast og 
vald efla það með hvatningu.

Tæknilega er ég aðeins að hjálpa 
fólki að öðlast kjark með því að axla 
ábyrgð á eigin lífi og finna þannig 
döngun í sér til þess að mæta ógæfu 
og kúgun af hugrekki.“

„Gott og vel. Tökum aðeins rót-
tækan vinstrifemínistavinkilinn 
á þig. Femínistar halda því margir 
fram að þú sért beinlínis að ýta 
undir ofbeldi gegn konum með boð-
skap þínum.“

„Ég get nú ekki séð hvernig hvatn-
ing til karlmanna um að hysja upp 
um sig brækurnar og axla ábyrgð 
á sjálfum sér, fjölskyldum sínum 
og samfélagi geti verið hvatning til 
ofbeldis gegn konum.“

Fullur heimur af glötuðum 
körlum
„Ég hef stúderað ofbeldi mjög lengi 
og það eru veikgeðja menn sem 
beita konur ofbeldi, ekki sterkir 
karlar. Og með því að styrkja þessa 
veiku karla dregurðu úr ofbeldis-
hneigð þeirra.

Það liggur til dæmis ljóst fyrir að 
nauðgarar eru undirmálsmenn, 
taparar, lélegir gaurar. Það mætti 
jafnvel segja þá aumkunarverða og 
það ætti nú varla að skaða nokkra 
manneskju að reyna að hvetja sem 
flesta til þess að reyna að vera ekki 
ömurlegur.

Ekki nema að þú viljir hafa 

TÚRTAPPINN OG PILLAN 
HAFA GERT MIKLU MEIRA 
FYRIR KVENFRELSI EN 
FEMÍNISMINN.
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sem mest af glötuðum körlum 
í kringum þig og ég vil meina að 
það sé einmitt mikið um róttæka 
femínista sem vilji hafa sem mest af 
aumingjum í heiminum. Ég held að 
þetta sé hluti af ástæðunni fyrir því 
hversu óhressar þær eru með mig.“

„Þú ert mjög upptekinn af valdefl-
ingu ungra karla en þarf hún að vera 
á kostnað kvenna? Er eitthvað sem 
mælir á móti því að fylla heiminn 
af sterkum konum og körlum? Hafa 
einfaldlega jafnrétti?“

„Jú, það væri frábært og auðvitað 
er það mögulegt. Þær konur sem 
ég þekki, sem eru vel samansettar, 
eru ekki í samkeppni við karla. Þær 
eru að reyna að lifa góðu lífi sem 
einstaklingar en þær para sig við 
karlmenn og líta ekki á mannkyns-
söguna sem vígvöll drottnandi karla 
og kúgaðra kvenna.

Það er heimskulegt að horfa 
svona á heiminn. Það hafa alltaf 
verið og verða alltaf til karlar sem 
ganga á rétt kvenna og öfugt. En 
að lesa alla mannkynssöguna sem 
óslitna sögu kúgunar karla á konum 
er einfaldlega aumkunarvert.“

Bölvun pillunnar og túrtappans
„Karlar og konur hafa í gegnum sög-
una parað sig saman til þess að kom-
ast af við erfiðar aðstæður og margt 
sem talið er til marks um kúgun karla 
á konum verður að skoðast í sann-
gjörnu, sögulegu samhengi.

Ég meina, konur fengu ekki örugg-
ar getnaðarvarnir fyrr en upp úr 
1960 og höfðu ekkert vald yfir tíða-
hringnum fyrr en í kringum 1970.“

„Og voru það ekki framfarir? Er 
ekki bara frábært að þær hafi þessa 
stjórn á eigin líkama?“

„Jú, það er stórkostlegt. En ein 
ástæðan fyrir því að það var erfiðara 
fyrir konur að hasla sér völl í heim-
inum áður fyrr er að þessar tækni-
framfarir voru ekki komnar fram. 
Túrtappinn og pillan hafa gert miklu 
meira fyrir kvenfrelsi en femínism-
inn.“

„Og hvað? Þegar túrtappinn og 
pillan komu til sögunnar hrundi þá 
karlmennskuheimurinn okkar? Er 
nútímakarlinn í rusli út af túrtapp-
anum og pillunni?

Þú vilt horfa til baka. Aftur til 
1950 og jafnvel lengra en er ekki 
heimurinn betri í dag en þá? Jafn-
rétti kynjanna hlýtur að vera hið 
besta mál, ekki satt?“

„Sko, það er ekkert rangt við að 
allir fái jöfn tækifæri en það er eitt-
hvað skelfilega rangt við það þegar 
reynt er að jafna útkomuna, jafnvel 
með lagasetningum og valdboði. 
Á Vesturlöndum hefur mjög lengi 
verið unnið að því að gefa öllum 
sömu tækifæri en að ætla að þvinga 
fram jafna útkomu allra er alger kata-
strófa.“

„Kvennastéttir“ stækka í takt við 
meira jafnrétti
Ein grunnstoðin í kenningaheimi 
Petersons er að líffræðilegir og með-
fæddir eiginleikar ráði miklu um 
stöðu kynjanna í veröldinni. Þetta 

er vægast sagt umdeilt, svo ekki sé 
fastar að orði kveðið, enda skautar 
Peterson óneitanlega svolítið fram 
hjá umhverfisþáttum og öðru sem 
mótar hverja manneskju að ein-
hverju leyti.

„Það eru augljósir líffræðilegir 
áhrifaþættir í þessu og ef horft er á 
tölfræðina þá blasir við að eftir því 
sem jafnréttið verður meira fjölgar 
kvenkyns hjúkrunarfræðingum og 
karlkyns vélstjórum.

Þannig að það virðast vera ein-
hverjar líffræðilega forsendur sem 
móti hugarfar fólks og hverju það 
hefur áhuga á.“

„Ég á ofboðslega erfitt með að 
kyngja þessu. Ég bjó einu sinni með 
konu sem gerði við bílinn okkar, 
málaði íbúðina, braut niður og bor-
aði í veggi, sá um fjármál heimilisins 
og kenndi mér að nota tölvu. Og í 
æsku hafði ég aldrei áhuga á bílum 
eða byssum þannig að ég bara næ 
ekki þessari pælingu.“

Tækjadellukonur sjaldgæfar
„Tja, ég myndi segja að þið væruð 
svolítil frávik. Að vísu eru nánast allir 
einhvers konar frávik frá reglu. Þessi 
kona virðist vera með tækjadellu 
sem er sjaldgæft meðal kvenna en 
ekki alveg óþekkt. Það eru til konur 
sem verða vélstjórar og það eru líka 
til konur sem vinna á þungavinnu-
vélum en þær eru ekki normið.“

Peterson hefur orðið tíðrætt um að 

karlar hafi verið í leiðtogahlutverki 
frá örófi alda og þeim farnist betur 
en konum í því hlutverki vegna þess 
að þeim sé það eðlislægt. En sagan 
sýnir nú ekki beinlínis fram á að 
karlar hafi stjórnað heiminum með 
miklum sóma?

„Það er mjög lítill vitsmunalegur 
munur á körlum og konum en karl-
mannshugurinn virðist vera marg-
breytilegri. Þetta sést ef til vill best í 
einstökum tilfellum en að meðaltali 
er lítill sem enginn vitsmunalegur 
munur á kynjunum.

Karlar virðast þó hafa sterkari 
hneigð til þess að taka sér stöðu í 
stigveldinu en konur og það er lík-
lega þess vegna sem konur laðast að 
mönnum í háum stöðum.“

Feðraveldi humarsins
„En þessi hírarkía er manna verk. 
Við fundum hana upp og þetta stig-
veldi hefur verið feðraveldi frá upp-
hafi.“

„Ég myndi nú ekki segja að stig-
veldið sé okkar uppfinning vegna 
þess að það er stigveldi í náttúrunni, 
utan þess mennska.“

Og þar með erum við komnir að 
humrinum en Peterson notar þá 
dýrategund sem dæmi um náttúru-
legt stigveldi í bók sinni.

„Sjáðu til, punkturinn með hum-
ar-kaflanum er að sýna fram á að 
það er ekki hægt að skrifa stigveldið 
á vestræna menningu eða kapítal-
ismann. Það hefur verið stigveldi í 
náttúrunni í milljónir ára.

Þetta þýðir ekki að stigveldi hafi 
ekki neikvæðar hliðar. Misrétti er 
ein neikvæðasta afleiðing stigveld-
anna. Þessi galli gerir svo einmitt 
vinstri stefnuna ómissandi í stjórn-
málakerfinu.

Fólk hefur haldið því fram að ég 
sé andsnúinn vinstrinu en ég er það 
ekki! Ég er á móti öfgavinstrinu og 
það er ekki það sama. Vinstrið er 
nauðsynlegt vegna þess að í stig-
veldinu er óhjákvæmilegt að ein-
hverjir verði undir og þeir verða að 
hafa rödd.“

Grimmar konur komast til áhrifa
„Höldum okkur aðeins við hug-
myndina um að karlar séu á ein-
hvern hátt erfðafræðilega betur 
til þess fallnir að vera leiðtogar og 
tökum Donald Trump og Hillary 
Clinton sem dæmi.

Nú virðist hún ekkert minna 
stríðsglöð og grimm en fyrri forsetar 
og ef hún hefði náð kjöri hefði hún 
jafnvel verið líklegri til þess að fara 
í stríð en Trump.“

„Það virðist svo sannarlega vera 

og það er nú eitt af því sem mér 
líkar við Trump, hingað til, er að 
hann hefur ekki þvælt Bandaríkj-
unum út í heimskuleg stríð. Það er 
að mínu mati heilmikið mál og mér 
finnst hann ekki njóta sannmælis 
fyrir þetta.

Forseti ætti að fá hrós fyrir að gera 
ekki eitthvað stórkostlega heimsku-
legt og að forðast stríðsátök. Það er 
ekkert sem bendir til þess að kven-
kynsleiðtogar séu á einhvern hátt 
ólíklegri til þess að fara í stríð en 
karlarnir. Kannski eru þær það en 
mig grunar nú að flestar konur sem 
stjórna ríkjum séu ansi hreint bar-
dagagjarnar.“

„Gæti það verið vegna þess að þær 
hafa þurft að berjast fyrir öllu sínu í 
heimi sem karlar drottna yfir?“

„Hver veit? Ég meina, konur sem 
komast í valdastöður hljóta að vera 

árásargjarnar í eðli sínu og slíkar 
konur fyrirfinnast svo sannarlega.“

Sálfræðingurinn sem gerir við 
bilað fólk
Annars vegar virðist Peterson vera 
orðinn nokkurs konar ígildi trúar-
leiðtoga sem messar yfir heit trú-
uðum og sannfærðum söfnuði en 
hins vegar er það hinn hópurinn 
sem fyrirlítur hann nánast af álíka 
trúarofsa.

Kann hann einhverja skýringu 
á þessari ofsalegu pólaríseringu 
í kringum hann og er svona garg 
andstæðra fylkinga líklegt til að 
skila nokkrum árangri eða vitrænni 
niðurstöðu?

„Í mínum huga er það sem ég er 
að gera rammpólitískt en byggt á 
sálfræðilegum grunni. Ég er að reyna 
að færa klíníska þekkingu 20. aldar-
innar til breiðari hóps. Pólitískar 
afleiðingar þessa eru einfaldlega 
aukaverkun.“

Peterson hefur sinnt fjölda skjól-
stæðinga, meðal annars rafrænt á 
Skype, og þar segist hann beinlínis 
vera með fólk í sálfræðitíma, ekki 
pólitískri innrætingu.

„Fjölmargir leita til mín og ég fæ 
bréf í tugþúsunda tali. En fólk sem 
skrifar mér um pólitísk álitamál 
er í miklum minnihluta. Þeir sem 
skrifa mér segja mér helst frá því að 
líf þeirra hafi verið í rugli.

Þeir hafi drukkið eða dópað of 
mikið. Verið kvíðnir, þunglyndir, 
þjakaðir af níhilisma. Þeim hafi 
ekki samið við makann, foreldra 
sína eða fjölskylduna. Þegar þau 
hins vegar móta sér skýra framtíðar-
stefnu og taka ábyrgð á sjálfum sér 
og umhverfi sínu líður þeim miklu 
betur. Þetta er nú kjarni málsins.“

„Það er frábært. Og þeim var 
ekkert úthlutuð eiginkona í milli-
tíðinni?“

„Nei, nei. Alls ekki! Það eru líka 
pör sem leita til mín og konunum 
ber flestum saman um að mönn-
unum þeirra gangi miklu betur eftir 
að þeir fóru að hlusta á fyrirlestrana 
mína og að þegar karlinum líður 
betur skili það sér strax í hamingju-
ríkara hjónabandi.“

„Formsins vegna og til þess að 
hafa þetta alveg á hreinu þá verð ég 
að spyrja þig aftur, hreint út. Ertu á 
móti jafnrétti kynjanna?“

„Ég er algerlega og fullkomlega 
hlynntur jöfnum tækifærum. Hvers 
vegna í ósköpunum ættum við ekki 
að vilja að allt hæfileikafólk geti lagt 
sitt fram? Það er ekki eins og það sé 
einhver skortur á vandamálum sem 
þarf að leysa.“

ÞAÐ MÁ VEL VERA AÐ ÞAÐ
SEM ÉG ER AÐ SEGJA UM 
AÐ FÓLK EIGI AÐ TAKA 
ÁBYRGÐ Á SJÁLFU SÉR 
HÖFÐI SÉRSTAKLEGA TIL 
UNGRA KARLMANNA 
AKKÚRAT NÚNA.

ÉG ER EKKI AÐ LEIKA 
NEINN LEIK. ÉG ER AÐ 
REYNA AÐ NOTA ÞEKK-
INGU MÍNA OG LANGA 
REYNSLU TIL ÞESS AÐ 
HJÁLPA FÓLKI. HJÁLPA 
ÞVÍ AÐ ÞROSKAST OG 
VALDEFLA ÞAÐ MEÐ 
HVATNINGU.

↣

Jordan Peterson segist vera orðinn alvanur því að fá yfir sig reiðiöldur á netinu en kann ekki við að þær byggist á rangtúlkunum og útúrsnúningum.
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Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki samkvæmt
EURO NCAP.

FRÁBÆR
FERÐAFÉLAGI

OPEL CROSSLAND     

Opel Crossland X kemur þér hvert á land sem er, allt í senn rúmgóður, 
sparsamur og þægilegur. Einnig fæst Crossland X með bílsætum sem 
hlotið hafa AGR vottun samtaka þýskra baksérfræðinga.

Tilboðsverð 
2.890.000 kr.

Crossland X Enjoy, verð: 3.090.000 kr.

Kynntu þér Opel Crossland X og bókaðu 
reynsluakstur á crossland.opel.is 

Sýningarsalir
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–14

Nýttu þér frábær kjör áður en
verð á nýjum bílum hækkar vegna 

fyrirhugaðra reglugerðabreytinga



Ekkert meira gefandi en að leika

Sólveig Arnarsdóttir leik-
kona skiptir tíma sínum 
mill i  Þýskalands og 
Íslands. Hér heima hefur 
hún verið við upptökur á 
sjónvarpsþáttunum Ófærð 

2, sem frumsýndir verða í haust á 
RÚV, í Wiesbaden leikur hún í Máv-
inum eftir Tsjekhov og í haust fer 
hún með þrjú hlutverk í Ríkharði 
III, sömuleiðis í Wiesbaden.

Hún var fastráðin við leikhúsið í 
Wiesbaden í þrjú ár og lék fjórtán 
aðalhlutverk á þeim árum en sagði 
samningnum upp og flutti heim 
fyrir ári. Blaðamanni leikur for-
vitni á að vita af hverju hún ákvað 
á sínum tíma að flytja til Íslands 
þegar henni gekk svo vel í Þýska-
landi. „Þegar við fjölskyldan fluttum 
út voru eldri drengirnir okkar Jósefs 
fjórtán og sautján ára. Það er ekki 
heillavænlegt að flytja unglinga á 
milli landa í annað málsvæði og aðra 
menningu og skólakerfi. Þeim fannst 

líka í gegnum alla samfélagsmiðlana 
að þeir væru að missa af lífinu. Þeir 
fóru heim eftir ár og eftir annað ár 
fór maðurinn minn heim með litla 
strákinn. Ég gat ekki hugsað mér að 
fara heim strax því mér fannst ég 
loksins vera að blómstra sem leik-
kona. Þegar fór að líða á veturinn 
fannst mér þó að ég yrði að vera með 
fjölskyldu minni. Það vó þyngra en 
allt annað,“ segir hún.

Leikhússtjórinn sem réð hana til 
Wiesbaden vildi hins vegar alls ekki 
sleppa af henni hendinni. „Hann 
sagðist vilja að ég yrði gestaleikari 
og spurði mig hvað ég vildi leika. 
Tsjekhov, svaraði ég. Tíu dögum 
seinna sagði hann mér að hann væri 
búinn að setja Mávinn á dagskrá og 
ég myndi leika Arkadínu. Við frum-
sýndum fyrir nokkrum vikum og 
viðtökurnar hafa verið gríðarlega 
góðar. Þetta er stórfenglegt verk 
og það er dásamlegt að fá að vera 
návistum við þann mikla meistara 
sem Tsjekhov er. Ég hugsaði með 
sjálfri mér: Hvað á ég svo að gera 
þegar ég er búin að leika Tsjekhov? 
En mér var strax boðið að leika í 
Wiesbaden í leikriti Shakespeares, 
Ríkharði III, Margréti drottningu, 
annan af morðingjunum og líklega 
Edward. Verkið verður frumsýnt í 
haust.“

Auk þess að leika í Ófærð 2 hér 
heima fer Sólveig með hlutverk í 
kvikmynd Baldvins Z, Lof mér að 
falla. „Það er verkefni þar sem ég 
hugsaði: Þessi mynd gæti í alvöru 
breytt lífi fólks, jafnvel bjargað því ef 
vel tekst til,“ segir Sólveig. „Myndin 
fjallar um tvær stúlkur sem sogast 
inn í hinn hræðilega heim fíkniefna. 
Ég leik móður annarrar stúlkunnar 
og við fylgjum stúlkunum og sjáum 
hvernig þær sogast inn í þennan 
heim og skynjum einnig örvæntingu 
og hjálparleysi foreldranna. Svo 

sjáum við stúlkurnar tuttugu árum 
seinna og hvernig málalyktir verða 
í þeirra lífi.“

Stórkostlegt þýskt leikhús
Þú hefur átt sérlega farsælan feril í 
Þýskalandi, er ekki afar mikilvægt 
fyrir þig að viðhalda tengslunum við 
Þýskaland og halda áfram að leika 
þar?

„Ég lærði leiklist í Berlín og bjó 
þar í tíu ár. Ferill minn hefur miklu 
frekar verið í Þýskalandi en hér. Til 
að byrja með aðallega í sjónvarpi og 
kvikmyndum og ég hef leikið í nær 
50 myndum í Þýskalandi, en var ekki 
að leika í leikhúsum. Það var ekki 
fyrr en tilboð kom frá leikhússtjór-
anum í Wiesbaden að ég fór á fastan 
samning. Það var algjörlega stór-
kostlegt, að komast þar inn í leik-
húsið og sá heimur er í kjölfarið að 
opnast mjög. Ég hef líka nýtt tímann 
til að búa mér til tengslanet. Mér 
þætti ekki ólíklegt, þegar við hjónin 
erum búin að koma eldri drengj-
unum til manns og ýta þeim blíðlega 
út í lífið, að leiðin liggi aftur til Þýsk-
lands. Mér líður mjög vel þar, bæði 
í leikhúsinu og hinu miðevrópska 
samfélagi. Ég hef eytt nær helmingi 
af mínum fullorðinsárum þar.“

Bróðir Sólveigar, Þorleifur Örn 
leikstjóri, er búsettur í Berlín. Þau 
systkinin hafa nokkrum sinnum 
unnið saman. Sólveig er spurð um 
samskipti þeirra. „Okkur hefur látið 
mjög vel að vinna saman,“ segir hún 
og bætir við að segja megi að þau eigi 
tvöfaldan sameiginlegan bakgrunn, 
hinn íslenska í gegnum foreldrana, 
Arnar Jónsson leikara og Þórhildi 
Þorleifsdóttur leikstjóra. „Svo er 
hinn bakgrunnurinn, sá þýski. Þegar 
ég var í leiklistarháskóla í Berlín fór 
Þorleifur fljótlega að heimsækja mig 
þangað. Hann fór svo í leikstjórnar-
nám við þennan sama skóla og bjó 

í Berlín í fjöldamörg ár. Við höfum 
unnið nokkrar sýningar saman og 
það hefur gengið afskaplega vel. Við 
erum að leita að stað og stund til að 
halda áfram samvinnu okkar. Miðað 
við það flug sem Þorleifur er á núna 
þá finnst mér ekki ólíklegt að það 
verði frekar í Þýskalandi en hér. Ég 
sé fram á afskaplega langt og gjöfult 
samstarf okkar systkina.“

Er mikill munur á leikhúslífinu í 
Þýskalandi og hér heima?

„Það er erfitt og á margan hátt 
ósanngjarnt að bera það saman. 
Þýskaland er 85 milljóna land og 
þar eru 93 ríkisrekin leikhús og 
frumsýningar hjá þeim eru um sex 
þúsund á ári. Starfsumhverfi þess-
ara leikhúsa er líka allt annað en 
hjá Þjóðleikhúsinu og Borgarleik-
húsinu, því þau fá svo að segja fulla 
styrki og þurfa ekki að hafa miklar 
áhyggjur af því að ná inn tekjum 
með miðasölu eins og íslensku leik-
húsin verða að gera. Það gefur leik-
húsunum ótrúlegt listrænt frelsi. Þau 
geta leyft sér hvers kyns tilrauna-
starfsemi í bland við hefðbundnari 
sýningar og sviðslistafólk hefur 
þar frelsi og svigrúm til að vaxa og 
þroskast. Hér heima er margt afar 
fært sviðslistafólk en markaðurinn 
er lítill og tækifærin færri.

Í Þýskalandi finnur maður mjög 
sterkt að listir og þar af leiðandi 
listamenn skipta mjög miklu máli 
í samfélaginu. Þar er tekið mark á 
listamönnum og hlustað á þá. Mér 
finnst íslenskt samfélag á margan 
hátt hafa tapað virðingu sinni fyrir 
listamönnum. Það er ekki litið svo á 
að þeir eigi að eiga þátt í því að móta 
samfélagið og þeir eru ekki stór hluti 
af hinni samfélagslegu umræðu. Í 
Evrópu eru listamenn og heimspek-
ingar mjög mikilsmetnir álitsgjafar. Í 
hópi listamanna hér á landi eru það 
einna helst rithöfundarnir, en 

„Skömmu áður en ég fékk tilboðið frá Þýskalandi og flutti þangað var ég búin að taka ákvörðun um að hætta.“ FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sólveig Arnarsdóttir 
flýgur milli Íslands 
og Þýskalands til 
að sinna leiklistinni. 
Hún segist ekki 
byggja sjálfsmynd 
sína á frama sínum 
sem leikkonu heldur 
horfir hún víðar.
Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

MÉR ÞÆTTI EKKI ÓLÍK-
LEGT, ÞEGAR VIÐ HJÓNIN 
ERUM BÚIN AÐ KOMA 
ELDRI DRENGJUNUM TIL 
MANNS OG ÝTA ÞEIM BLÍÐ-
LEGA ÚT Í LÍFIÐ, AÐ LEIÐIN 
LIGGI AFTUR TIL ÞÝSKA-
LANDS.

EN EF HELMINGUR MANN-
KYNS, SVO AÐ SEGJA HVER 
EINASTA KONA HVAR SEM 
ER Í HEIMINUM, HEFUR 
UPPLIFAÐ EINHVERS KON-
AR ÓGN AF HÁLFU KARL-
MANNS, ÞÁ ER EINHVER 
GRÍÐARLEG SKEKKJA Á 
FERÐINNI.

↣
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 Komdu á HM sýningu Hyundai
í dag frá 12–16 og freistaðu gæfunnar

Þú gætir unnið ferð til Moskvu
Landsliðið er á fullu að undirbúa sig fyrir HM í Rússlandi og þú átt möguleika á að fara 
þangað með þeim. Komdu og reynsluaktu nýjum Hyundai, þá ferðu í pott og gætir 
unnið sannkallaða þjóðhátíðarferð á leik Íslands og Argentínu í Moskvu þann 16. júní. 

Þann 28. maí verða dregnir út tveir vinningshafar sem hljóta hvor um sig ferð fyrir tvo 
til Moskvu. Innifalið er flug, gisting, miðar á leikinn og ferðir með fararstjórn til og frá 
leikvanginum.

Hyundai er einn af aðalstyrktaraðilum FIFA WORLD CUP 2018

Kynntu þér vegleg 
HM tilboð á nýjum 
Hyundai

Veglegir HM aukahlutapakkar fylgja öllum Hyundai bílum í takmarkaðan tíma. Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

VINNUR ÞÚ FERÐ Á ÍSLAND 
GEGN ARGENTÍNU 16. JÚNÍ?

Nú er síðasti séns að taka þátt!



fáir aðrir eru kallaðir til.“
Þú þekkir bæði íslenskt samfélag 

og það þýska, Hvernig er það íslenska 
í samanburði við hið þýska?

„Lítið! Hér eru hlutir sem ég kann 
mjög vel að meta. Ræturnar eru hér, 
vinirnir og fjölskyldan. Tungumálið 
og minningar mínar eru meira og 
minna á íslensku. Það er margt í 
smæðinni sem hefur kosti, eins og 
samheldni og hversu fljótt hlutirnir 
ganga fyrir sig. Og svo Vesturbæjar-
laugin, sem er næstum því það besta 
við Ísland.

Mér finnst hins vegar gríðarlegt 
áreiti á Íslandi frá hlutum sem ég 
hef engan áhuga á en þeir troða sér 
inn í líf mitt, hvort sem það er mið-
næturopnun í Kringlunni, óumbeð-
in lífsstílsráðgjöf eða Eurovision. Í 
Þýskalandi finnst mér ég oft lifa ein-
faldara og rólegra lífi og hafa mun 
greiðari aðgang að því sem vekur 
áhuga minn. Ég hef þar af leiðandi 
meiri tíma til að sinna hugðarefnum 
mínum og fjölskyldunni. Þar er líka 
unnið minna, launin eru betri og 
allt miklu ódýrara. Ég upplifi það 
næstum því sem ofbeldi að kaupa 
hér í matinn. Það er allt alveg fárán-
lega dýrt og gæðin ekki mikil.“

Ætlaði að hætta
Það er mjög oft sagt að það sé erfitt 
fyrir leikara að eldast þar sem hlut-
verkum sem þeir fá fækkar svo mjög. 
Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir 
þessa stétt.

„Þetta er ekki alveg sambærilegt 
milli kynjanna. Karlmenn fá frekar að 
eldast í þessum bransa en konur. Það 
eru einfaldlega fleiri og betri hlutverk 
fyrir karla og stundum þarf að grafa 
dýpra og hafa meira fyrir því að finna 
góð kvenhlutverk. Hins vegar geta 
konur auðveldlega leikið karlhlut-
verk eins og dæmin sanna. Stundum 
skiptir hreinlega ekki máli hvors kyns 
persónan er en oft getur það líka bætt 
einhverju við, verið ný og spennandi 
nálgun á verkið. Sophie Rois, einhver 
þekktasta og virtasta leikkona Þjóð-
verja, sagði í viðtali um daginn að 
hún ætlaði héðan af einungis að leika 
texta skrifaða fyrir karla, þeir væru 
yfirleitt bitastæðari og áhugaverðari. 
Hún er að nálgast sextugt.

Það eru ekki mjög margir starfandi 
í íslensku leikhúsi sem eru komnir yfir 
sextugt. Sérstaklega ekki konur. Ein-
hverjir lifa þó af. Mér finnst við eiga 
ótrúlegan fjölda af mjög hæfu sviðs-
listafólki sem fær alltof lítið að gera. 
Þetta er mjög sorglegt því krefjandi 
listamaður heldur áfram að þroskast 
og þróa sig. Það gildir um þetta fag 
eins og flest önnur að fólk verður oft 
betra með aldrinum.“

Gætirðu hugsað þér að snúa þér að 
annarri vinnu en þeirri sem tengist 
leiklist?

„Skömmu áður en ég fékk tilboðið 
frá Þýskalandi og flutti þangað var ég 
búin að taka ákvörðun um að hætta. 
Ég var komin í háskólann þar sem ég 
lærði þróunarfræði og kynjafræði. Ég 
hafði aldrei áður verið í akademísku 
námi og fannst það ákaflega skemmti-
legt og gefandi.

Ég held að það sé mikilvægt í hvaða 
starfi sem er að ef maður finnur að 
það er ekkert að ganga þá er um að 
gera að söðla um og gera eitthvað 
annað. Það er ótrúlega margt spenn-
andi og skemmtilegt sem er hægt að 
gera. Þetta er líka spurning um að hafa 
sjálfur stjórnina í eigin lífi og láta ekki 
aðra um þá stjórn.

Mér finnst ekkert skemmtilegra 
eða meira gefandi en að leika. Þetta 
er mín köllun. Ég hef gríðarlega 
mikinn áhuga á leikhúsi en hef líka 
mikinn áhuga á kvikmyndum. Mér 
finnst óskaplega gaman að fylgjast 
með því sem er að gerast í íslensku 
kvikmynda- og sjónvarpslífi, og vera 
núna einhver hluti af því. Ef þetta svo 
einhvern tímann gengur ekki lengur 
þá verð ég bara að gera eitthvað 
annað. Lífið býður upp á ótrúlega 
margt. Sjálfsmynd mína og áhuga í 
lífinu byggi ég ekki bara á frama 
mínum sem leikkonu. Maður hlýtur 
að þurfa að horfa víðar og lengra. En 
er á meðan er og meðan það gengur 
svona vel þá ætla ég að halda áfram. 
Ég hefði ekkert á móti því að leika til 
níræðs.“

Mikilvægt að hlusta á sögur 
beggja kynja
Er leikhúsið og kvikmyndaheimurinn 
karlaheimur eða er það að breytast?

„Þetta er að breytast og til þess 
hefur þurft mikla baráttu og mikla 
umræðu. Það er ekki þannig að jafn-
rétti kynjanna verði náð af sjálfs-
dáðum. Það má aldrei halda að nú sé 
þetta bara komið, það verður alltaf 
að halda áfram. En við sjáum líka að 
hlutir eru að breytast. Bæði í leik-
húsinu og innan sjónvarps- og kvik-
myndabransans, þar eru konur að 
gera frábærlega góða hluti. Þetta ger-
ist vegna öflugrar opinberrar baráttu.

Það hefur aldrei verið þannig að 
þeir sem eru ríkjandi, í flestum tilvik-
um karlmenn, gefi sitt eftir af sjálfs-
dáðum. Við í hinum vestræna heimi 
myndum heldur ekki vera reiðubúin 
að gefa eftir eitthvað af okkar miklu 
forréttindum, nema við neyddumst 
til þess.

Alveg eins og við eigum að hlusta 
á fólk frá öðrum menningarheimum, 
af því það er áhugavert og gjöfult og 
mikilvægt til að víkka sjóndeildar-
hring okkar, þá eigum við að sjálf-
sögðu að hlusta á sögur beggja kynja. 
Allt annað er fáránlegt, einfaldlega 
hlægilegt.“

Metoo-byltingin hefur skekið sam-
félög. Hefur þú sjálf upplifað áreitni 
eða ofbeldi?

„Já. Ég veit ekki um eina einustu 
konu sem ekki hefur lent í einhvers 
konar kynbundinni áreitni eða 
ofbeldi.

Ég man þegar ég opnaði Facebook 
og sá alls staðar #metoo og vissi ekki 
alveg hvað þetta var og fór að lesa 
mér til. Ég sagði svo við manninn 

minn: Ætli ég gæti sagt þetta: Metoo? 
Hann horfði á mig í forundran. Við 
erum búin að vera gift í rúmlega 20 
ár og það er fátt sem ég hef lent í sem 
hann ekki veit um. Hann fór að rifja 
upp fyrir mér atvik, þar á meðal frá 
því ég var lítil stelpa, níu ára. Allt í 
einu var eins og púsl færu á réttan 
stað í hausnum á mér. Ég áttaði mig 
á því að mjög mörgu sem ég hafði lent 
í hafði ég ýtt til hliðar og látið eins og 
það hefði ekki haft áhrif á mig og ekki 
heldur skilgreint það sem ofbeldi. Ég 
hafði bara tekið því eins og það væri 
hluti af því að vera kona að lenda 
í ítrekaðri áreitni, meira að segja 
ofbeldi.“

Púsl á réttum stað
Hvernig ofbeldi?

„Níu ára gömul var ég send í vist í 
sveit og átti að vera þar allt sumarið. 
Á sveitabænum var gamall karl sem 
gerði sér afskaplega dælt við mig. Mér 
var illa við karlinn frá fyrsta degi því 
hann vildi alltaf fá mig með sér í girð-
ingarvinnu og var stöðugt að nugga 
sér upp við mig og kyssa mig. Þetta 
endaði með því að hann var kominn 
á rúmstokkinn til mín, búinn að taka 
út á sér typpið og ég þurfti að strjúka 
honum öllum. Ég man eftir því hvað 
mér fannst hann ógeðslegur með 
þetta litla skrælnaða typpi sitt og 
hversu viðbjóðslegt var að þurfa að 
koma við það. Ég stakk af þennan 
morgun. Ég var eins og Stikilsberja-
Finnur með prik sem ég batt á visku-
stykki með tveimur matarkexum og 
gekk allan daginn út til frændfólks 
míns sem bjó yst í dalnum. Mér 
fannst ég hafa gengið burt sem sigur-
vegari. Ég var ekki send til baka.

Ég myndi ekki beint segja að 
þetta hefði haft djúpstæð áhrif á 
mig, kannski af því þetta gekk ekki 
lengra. Ég var í þeirri stöðu að ég 
gat farið til frændfólks míns sem ég 
sagði frá þessu. En svo hef ég auð-
vitað upplifað, eins og allar konur, 
endalaust af káfi og niðrandi fram-
komu, athugasemdum, yfirgangi og 
ömurlegum bröndurum sem ég hló 
ekki að og þá var sagt að ég hefði 
ekki húmor.

Það sem ég held að svo margar 
konur hafi upplifað núna með 
Metoo er að þegar þær setja öll þessi 
púsl á réttan stað þá átta þær sig á 
því að allt þetta hafði áhrif á þær. 
Hefur haft áhrif á framkomu þeirra, 
sjálfstraust og gjörðir. Konur hafa 
ekki alltaf staðið almennilega með 
sjálfum sér því þær vilja ekki vera 
leiðinlegar og standa kannski ekki 
nægilega vel með öðrum konum. Ég 
hef upplifað að það var illa komið 
fram við mig og ég var með óbragð í 
munninum vegna þess að ég var ekki 
að standa með sjálfri mér og öðrum 
konum. En af því ég var inni í þess-
ari menningu setti ég hlutina ekki í 
rétt samhengi. Það er einmitt þetta 
að setja hlutina í rétt samhengi sem 
mér finnst svo merkilegt við Metoo.

Ég er búin að lesa mjög margar 
bækur í röð sem eru viðtöl við ungar 
konur í Miðausturlöndum. Kúg-
unin þar víða er svo yfirgengileg. Í 
sumum löndum þar verða konur að 
fá leyfi frá eiginmanni sínum og svo 
fylgd sonar til að fara í kaffi til vin-
konu sinnar í næsta húsi. Það eru til 
dæmis einungis nokkrar vikur síðan 
konur í Sádi-Arabíu fengu leyfi til að 
keyra bíla. Margar þeirra segja: Við 
verðum að hylja okkur og förum 
ekki einar út vegna þess að ókunn-
um karlmönnum er ekki treystandi. 

Þessar konur eru aldar upp við 
það að treysta engum karlmanni 
nema í nánustu fjölskyldu, og svo 
geta þær reyndar ekki treyst þeim 
heldur. Ef einhverjum finnst að þær 
hafi brotið gegn heiðri fjölskyld-
unnar þá eiga þær á hættu að vera 
drepnar af þeim karlmönnum sem 
þeim er sagt að treysta. Við á Vestur-
löndum erum sem betur fer komin 
lengra en þetta, en samt hefur svo að 
segja hver einasta kona sem ég þekki 
upplifað einhvers konar ofbeldi af 
hálfu karlmanns.

Nú er ég að sjálfsögðu ekki að 
segja að allir karlmenn séu ofbeldis-
menn. En ef helmingur mannkyns, 
svo að segja hver einasta kona hvar 
sem er í heiminum, hefur upplifað 
einhvers konar ógn af hálfu karl-
manns, þá er einhver gríðarleg 
skekkja á ferðinni.“

Forréttindakerfi Vesturlanda
Hefurðu verið meðvituð um þessa 
skekkju frá unga aldri?

„Ég er alin upp af femínistum, 
ekki bara móður minni heldur líka 
pabba, og hef alltaf verið mjög með-
vituð um stöðu kynjanna og velt 
henni mikið fyrir mér. Mér finnst 
það vera hluti af því að vera lifandi 
í því samfélagi sem við búum í að 
skoða samskiptin og kerfin sem 
við búum okkur til. Kynjakerfið er 
gríðarlega sterkt hreyfiafl í samfélagi 
okkar. En það eru fleiri kerfi sem 
þarf að skoða, eins og til dæmis for-
réttindakerfi Vesturlanda og hvernig 
tekið er á móti flóttamönnum.

Ég var í Þýskalandi þegar Merkel 
sagði: Við getum þetta – og ákvað 
að taka á móti rúmri milljón flótta-
manna. Og það gekk með samhentu 
átaki þjóðarinnar. Við Vesturlanda-
búar njótum forréttinda meðan 
hópar fólks flýja stríð og örbirgð og 
streyma til Vesturlanda. Skiljanlega 
vill þetta fólk þangað, þó ekki væri 
nema til að bjóða börnum sínum 
betra líf.

Það er oft forkastanlegt hvernig 
við á Íslandi komum fram við inn-
flytjendur og flóttamenn. Það eru 
hundrað ár síðan við vorum ein 
fátækasta þjóð í Evrópu. Við nutum 
mikillar aðstoðar til að komast á 
þann stað sem við erum í dag. 

Við erum gríðarlega ríkt land og 
ótrúlega fá. Fátt betra gæti komið 
fyrir okkur en að taka fagnandi á 
móti fólki, en þá verðum við að gera 
það af alvöru. Margt er vel gert en 
það er ekki boðlegt að láta fólk bíða 
mánuðum og jafnvel árum saman 
eftir landvistarleyfi. Senda fjölskyld-
ur, sem hér hafa komið sér vel fyrir, 
aftur úr landi, jafnvel með veik börn. 
Það er sammennsk ábyrgð okkar að 
taka vel á móti þessu fólki. Alveg eins 
og það er sammennsk ábyrgð okkar 
að sjá til þess að kynin hafi jafna 
möguleika og geti lifað án þess að 
hafa áhyggjur af að vera beitt kúgun 
eða ofbeldi.“

MÉR FINNST ÍSLENSKT 
SAMFÉLAG Á MARGAN 
HÁTT HAFA TAPAÐ VIRÐ-
INGU SINNI FYRIR LISTA-
MÖNNUM. ÞAÐ ER EKKI 
LITIÐ SVO Á AÐ ÞEIR EIGI 
AÐ EIGA ÞÁTT Í ÞVÍ AÐ 
MÓTA SAMFÉLAGIÐ OG 
ÞEIR ERU EKKI STÓR HLUTI
AF HINNI SAMFÉLAGS-
LEGU UMRÆÐU.

„Sjálfsmynd mína og áhuga í lífinu byggi ég ekki bara á frama mínum sem leikkonu,“ segir Sólveig. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

↣
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Kæri Reykvíkingur

Í dag er kosið til borgarstjórnar og þá gefst þér 
kostur á að hafa áhrif á hvert borgin okkar mun
stefna á næstu fjórum árum.

Valkostirnir eru skýrir. Við bjóðum áframhaldandi
skýra framtíðarsýn og stefnufestu við stjórn borg-
arinnar. Reykjavík er á fleygiferð og nú á sér stað
mesta uppbyggingarskeið í sögu borgarinnar. Á
næsta kjörtímabili viljum við halda áfram að byggja
upp kraftmikla og nútímalega borg fyrir okkur öll
sem er fjölbreytt, græn, skemmtileg og lifandi.

Ég vonast eftir stuðningi þínum við þessa stefnu og 
hvet þig til að mæta á kjörstað og nýta atkvæðis-
réttinn.

að mæta á kjörstað og nýta atkvæðis-

XS



Heimsmeistarar 
Þýskalands rústuðu 
sínum riðli í undan-
keppninni; unnu 
alla 10 leiki sína með 
markatölunni 43-4. 
Breiddin í þýska liðinu er 
gríðarlega mikil sem sást á því að 
hálfgert varalið Þjóðverja vann 
Álfukeppnina síðasta sumar. Óvíst 
er með þátttöku Manuels Neuer 
og ekki liggur fyrir hver verður í 
fremstu víglínu Þýskalands. Toni 
Kroos er gríðarlega mikilvægur í 
þýska liðinu og stýrir miðjuspili 
þess af festu.

Mexíkó er fasta-
gestur á HM og 
hefur farið í 16-liða 
úrslit á síðustu sjö 
mótum. Mexíkóar 
fóru nokkuð auðveld-
lega í gegnum undankeppnina og 
hafa náð í ágætis úrslit í síðustu 
leikjum. Mikil reynsla er í mexí-
kóska hópnum og Rafael Marquez 
er væntanlega á leið á sitt fimmta 
heimsmeistaramót. Í sókninni er 
Javier Hernández í aðalhlutverki. 
Mexíkó á góða möguleika á að 
komast í 16-liða úrslit en fer varla 
lengra en það.

4  sinnum í 
röð hefur 

Þýskaland 
komist í 
undanúrslit á 
HM.

5 leiki af 31 í 
lokakeppni 

HM hefur 
Suður-Kórea 
unnið.

2 sinnum 
hefur 

Mexíkó komist í 
8-liða úrslit á HM 
(1970 og 1986).

11 leik-
menn skoruðu 
fyrir Svíþjóð í 
undankeppn-
inni.

Svíþjóð missti af 
síðustu tveimur 
heimsmeistaramót-
um en er mætt aftur 
á stóra sviðið. Núna 
er hins vegar enginn 
Zlatan Ibrahimovic í sænska 
liðinu. Svíar eiga ekki marga leik-
menn í stærstu liðum Evrópu en 
liðsheildin er þétt eins og sást í 
umspilsleikjunum gegn Ítalíu. Emil 
Forsberg, leikmaður RB Leipzig, er 
arkitektinn í sænska sóknarleikn-
um. Svíar berjast væntanlega við 
Mexíkóa um 2. sætið í riðlinum.

Suður-Kórea er með 
á níunda heims-
meistaramótinu í 
röð. Suður-Kóreu-
menn hafa aðeins 
tvisvar sinnum komist 
upp úr sínum riðli á HM og eru 
ekkert sérstaklega líklegir til 
þess í sumar. Suður-Kórea var 
ósannfærandi í undankeppninni 
og skoraði aðeins 11 mörk í 10 
leikjum. Skærasta stjarna liðsins 
og langbesti leikmaður þess er 
Son Heung-min sem hefur skorað 
20 mörk í 63 landsleikjum.

HM í Rússlandi

F-RIÐILL
Heimsmeistara-

riðillinn

en það.

nnum 
efur 

ó komist í 
úrslit á HM 
og 1986).

festu.

nnum í 
ð hefur 
and 

í 
úrslit á

leik-kk
oruðu 
óð í 
ppn-

a um 2. sætið í riðlinum.

31 í 
ppniiii 

a 

min sem hefur skorað 
3 landsleikjum.

T itilvörn Þýskalands 
hefst þann 17. júní á 
stærsta velli Rússlands, 
Luzhniki-vellinum, 
gegn Mexíkó en líkt og 
á hverju móti er krafan 

að liðið komist alla leið. Fyrirfram 
er Þýskaland með einn sterkasta 
hópinn og leikreyndan þjálfara í 
Joachim Löw sem stýrir þýska liðinu 
á sjötta stórmótinu í röð. 

Undir hans stjórn hafa Þjóðverjar 
alltaf komist að minnsta kosti í 
undan úrslit og tvívegis leikið til 
úrslita, á Evrópumótinu 2008 þar 
sem þeir töpuðu gegn Spáni og 
Heimsmeistaramótinu 2014 gegn 
Argentínu þar sem gullið vannst.

Vandinn er hins vegar að engu liði 
hefur tekist að verja titilinn á heims-
meistaramóti í 36 ár eða allt frá því 
að brasilíska liðið varði titilinn gegn 
Tékkóslóvakíu í Santiago í Chile 
árið 1962. 

Í raun hefur gengi ríkjandi meist-
ara verið afleitt undanfarin mót, 
fyrir utan Brasilíu árið 2006 hefur 
engum sigurvegara tekist að komast 
upp úr riðlakeppninni í næsta móti. 
Frakkland lenti í neðsta sæti riðils-
ins árið 2002 líkt og Ítalía átta árum 
síðar en titilvörn gullkynslóðar 
Spánverja lauk í 3. sæti B-riðilsins 
árið 2014.

Margir horfnir á braut
Með gullinu í Brasilíu ákváðu leik-
menn á borð við Miroslav Klose, 
Phillipp Lahm og Per Mertesacker 
að hætta með þýska landsliðinu. 
Tveimur árum síðar fylgdu Lukas 
Podolski og Bastian Schweinsteiger 
þeim og voru fimm reyndustu leik-
menn liðsins þá horfnir á braut. 
Áttu þeir samanlagt 605 leiki að 
baki fyrir hönd Þýskalands.

Ári síðar tefldu Þjóðverjar fram 
hálfgerðu varaliði í Álfukeppninni 

þar sem allir voru undir þrítugu en 
þeir fóru alla leið og komu heim 
með gullið. Kom þar í ljós að komið 
var að kynslóðaskiptum og að 
næsta kynslóð væri tilbúin að taka 
við keflinu. 

Fjórtán leikmenn úr hópnum sem 
tók gullið í Álfukeppninni í Rúss-
landi síðasta sumar eru í hópnum 
sem fer til Rússlands í sumar, 
fimmtán ef Leroy Sane er bætt við 
en hann þurfti að draga sig út úr 
hópnum í fyrra vegna meiðsla.

Alls koma fjórtán nýir leikmenn 
inn í 27 manna hópinn sem Joachim 

Löw valdi frá síðasta móti og sýnir 
hann enga miskunn. Leikmenn á 
borð við Mario Götze, sem skoraði 
sigurmarkið í Ríó, fengu ekki far-
miða enda óverðskuldað eftir að 
hafa lítið leikið á tímabilinu og 
frammistaðan ekki eftirtektarverð. 

Hryggjarsúlan verður byggð á 
leikmönnum sem fengu gullið í 
Brasilíu, Mesut Özil, Toni Kroos, 

Thomas Müller, Sami Khedira og 
miðvarðaparinu Jerome Boateng 
og Mats Hummels en óvíst er hvort 
Manuel Neuer verður klár í slaginn. 

Verður aukin ábyrgð á herðum 
yngri leikmanna á borð við Timo 
Werner, Leroy Sane, Julian Draxler 
og Julian Brandt að bera sóknarleik-
inn uppi. 

Þá verður fróðlegt að sjá hvort 

markahrókurinn Nils Petersen fái 
tækifæri en Petersen sem verður þrí-
tugur á þessu ári hefur aldrei leikið 
fyrir A-landslið Þýskalands.

Titilvörnin er erfið
Eins og getið var um í upphafs-
orðunum hefur engu liði tekist að 
verja titilinn frá því að Brasilíumenn 
náðu því árið 1962. 

Aðeins einu liði hefur tekist að 
leika til úrslita í næstu keppni á 
eftir, Argentínumenn höfðu betur, 
3-2, gegn Vestur-Þýskalandi árið 
1986 en Þjóðverjar svöruðu fyrir 
það fjórum árum seinna með 1-0 
sigri í Rómaborg og unnu þar sinn 
fjórða heimsmeistaratitil.

Þýskaland er ásamt Ítalíu næst-
sigursælasta þjóðin á Heims-
meistaramótinu í knattspyrnu 
með fjóra meistaratitla en aðeins 
Brasilía hefur unnið fimm titla. 
Í þremur tilraunum til að verja 
meistaratitilinn til þessa komst 
Þýskaland næst því árið 1958 þegar

Þjóðverjar féllu úr leik gegn 
heimamönnum í Svíþjóð í undan-
úrslitaleiknum í Gautaborg. Tuttugu 
árum síðar féllu þeir úr leik sem eitt 
af átta síðustu liðunum á Heims-
meistaramótinu í Argentínu. Sömu 
örlög biðu Þjóðverja í Bandaríkj-
unum, sprækir Búlgarar sendu þá 
heim úr átta liða úrslitunum.

Annar blær yfir Þýskalandi
Þjóðverjar mæta með 
nýjan hóp til leiks en 
krafan er sett á að 
verja titilinn í Rúss-
landi. Joachim Löw 
hefur aldrei mis-
tekist að koma liðinu í 
undan úrslitin en engu 
liði hefur tekist að 
verja heimsmeistara-
titilinn frá árinu 1962.
Kristinn Páll Teitsson
kristinnpall@frettabladid.is

Gleðin skín úr augum Schweinsteigers, Klose og fleiri góðra þegar þeir höfðu tryggt sér titilinn í Ríó en aðeins níu leikmenn af 23 eru enn í hópnum sem fer til 
Rússlands. Þjóðverjar sóttu gull til Rússlands í Álfukeppninni síðasta sumar og það verður fróðlegt að sjá hvernig þeim tekst upp í sumar. NORDICPHOTOS/GETTY

Garrincha mætir aftur til Brasilíu með Jules Rimet bikarinn að lokinni keppni 
árið 1962 en í fjarveru Pelé fékk stjarna hans að skína. NORDICPHOTOS/GETTY

  
ÞÝSKALAND HEFUR LEIKIÐ
TIL ÚRSLITA Á HEIMS-
MEISTARAMÓTINU ÁTTA
SINNUM, OFTAST ALLRA 
LANDA.
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Sirkusfjör á Klambratúni
Benedikt Ingi Ingólfsson 16 ára, Steinn Kári Brekason 16 ára og Jóhannes Hrefnuson Karlsson 15 
ára eru komnir með sumarvinnu. Þeir verða á Klambratúni á laugardögum frá 9. júní til júlíloka að 
kenna gestum og gangandi sirkuslistir ásamt þeim Rökkva Sigurði Ólafssyni og Búa Guttesen. ➛2

Benni, Jói og Steinn eru allir í Háteigsskóla og hafa æft sirkuslistir með Æskusirkusnum í fjögur ár. MYND/EYÞÓR ÁRNASON

m þjálfunin færir þér:Það sem
 sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og aukin vellíðan• Aukið
eigin getu, skýrari markmið og meiri árangur• Trú á e
st nýju fólki, bætir samskiptahæfni og styrkir sambönd• Kynni

æðara viðhorf og minni kvíði• Jákvæ

námskeið hefjast:Sumarn
5 ára20 til 25 28. maí og 7. ágúst

9 ára16 til 19 29. maí og 8. ágúst
5 ára13 til 15 5. júní og 8. ágúst
2 ára10 til 12 11. júní og 8. ágúst

Farðu þína 
eigin leið 
Ókeypis kynningartími 
– Skráning á dale.is/ungtfolk
Nánari upplýsingar og skráning á dale.is eða í síma 5555 7080

Copyright © 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved.  Gen next_050918_iceland

KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: 365 miðlar Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5402

Bogfimisetrið var stofnað árið 
2012 til að bæta aðgengi að 
bogfimi, sem var áður erfitt 

að stunda hér á landi,“ segir Ásdís 
Lilja Hafþórsdóttir, leiðbeinandi 
hjá Bogfimisetrinu. „Það getur hver 
sem er komið. Svo lengi sem þú 
getur haldið á boga geturðu skotið. 
Þau yngstu sem hafa komið voru 
svona þriggja ára, svo það er ekkert 
aldurstakmark.

Margir eru hissa á að hver sem 
er geti komið, en þetta er mjög 
aðgengilegt og skemmtilegt fyrir 
alla,“ segir Ásdís. „Sumir gera þetta 
bara sér til skemmtunar, við fáum 
til dæmis alls kyns hópa til okkar, 
en við fáum líka helling af fólki 
sem æfir af alvöru.

Í sumar ætlum við að bjóða 
upp á námskeið fyrir ungmenni á 
aldrinum 12-20 ára. Námskeiðið 
er í átta vikur og stendur yfir í júní 
og júlí og því fylgir kort í Bog-
fimisetrið fyrir þessa tvo mánuði 
þannig að þeir sem eru skráðir 
á námskeiðið geta komið utan 

æfingatíma og skotið eins og þeir 
vilja,“ segir Ásdís. „Námskeiðið er 
kennt mánudaga og miðvikudaga 
frá kl. 16 til 17.30 og byrjar 4. júní.

Á námskeiðinu fær fólk leiðsögn 
frá menntuðum þjálfurum sem 
eyða miklum tíma með hverjum 

nemanda og haga þjálfun eftir 
þörfum hvers og eins, þannig að 
það skiptir ekki máli á hvaða stigi 
börnin eru,“ segir Ásdís. „Nám-
skeiðið kostar 24.000 krónur, en 
mánaðarkort hjá okkur er á 12 

þúsund krónur, þannig að þetta 
er eins og að kaupa tvo mánuði 
og fá æfingar og þjálfun með. Það 
fylgir líka allur búnaður, svo það er 
enginn aukakostnaður.

Ef fólk hefur áhuga á að halda 

áfram er svo hægt að fara beint 
á haustnámskeiðið, sem byrjar 
snemma í ágúst,“ segir Ásdís. „Full-
orðnir geta líka komið til okkar á 
grunnnámskeið í hverjum mánuði 
til að læra að nota bogana.“

Bogfimi er aðgengileg fyrir alla
Í Bogfimisetrinu er hægt að læra allt í tengslum við bogfimi og bæði leika sér og æfa af alvöru. Í  
sumar verður boðið upp á námskeið fyrir ungmenni þar sem þau geta fengið persónulega þjálfun.

Í sumar verður 
námskeið 
fyrir ungmenni á 
aldrinum 12-20 
ára á Bogfimi-
setrinu.  
MYNDIR/ERNIR

Ásdís Lilja Hafþórsdóttir segir að 
bogfimi henti öllum aldurshópum 
og sé mjög aðgengileg. 

Blaðamaður hafði mælt sér 
mót við sirkuslistamennina 
á Klambratúni fyrir mynda-

töku og viðtal. Þegar á hólminn 
var komið var ekki hægt að vera 
úti vegna rigningar svo viðtalið 
og myndatakan voru færð inn 
á Kjarvalsstaði og eftir að strák-
arnir sýndu ljósmyndara og öðrum 
aðdáendum listir sínar voru þeir 
spurðir nánar út í sumarið.

Benedikt Ingi: Við ætlum að halda 
sirkusnámskeið á Klambratúni 
í sumar. Það er opið fyrir alla en 
kannski sérstaklega miðað að 
börnum. En ef einhvern fullorðinn 
langar að koma og læra að djöggla 
er viðkomandi velkominn.

Steinn Kári: Við verðum hérna 
frá ellefu til eitt alla góðviðris-
laugardaga í júní og júlí.

Jóhannes: Við nennum ekki að 
standa hérna í úrhellisrigningu og 
halda námskeið auk þess sem það 
fer mjög illa með sirkusverkfærin 
okkar.

Þremenningarnir hafa verið í 
sirkusnámi hjá Æskusirkusnum 
í fjögur ár og eru allir í djöggl-
deildinni.

Jóhannes: Æskusirkusinn er 
hluti af Sirkus Íslands þannig að 
við erum mikið að vinna með 
fólkinu þar.

Benedikt Ingi: Og þar erum við 
að læra allt sem okkur langar til.

Jóhannes: Allar sirkuslistirnar.
Steinn Kári: Við erum reyndar 

ekki mikið í hnífakasti …
Benedikt Ingi: Nei. En við 

djögglum með hnífa.
Jóhannes: Það er ekki nærri því 

eins hættulegt.
Námið í Æskusirkusnum er 

deildaskipt og þeir eru saman í 
deild.

Jóhannes: Við erum allir í 
djöggl-deildinni en sérhæfum 
okkur í mismunandi verkfærum.

Steinn Kári: Djöggl snýst um 
að láta hluti gera það sem þú vilt 
að þeir geri. Þú getur notað hvað 
sem er til að djöggla, það þurfa 
ekkert endilega að vera boltar eða 
keilur heldur getur verið hvað sem 
er. Þegar körfuboltamaður snýr 
bolta á puttanum á sér er hann að 
djöggla.

Benedikt Ingi: Þetta er mjög 
fjölbreytt. Ég er aðallega í bolta-

djöggli en er með keilur og hatta 
líka.

Steinn Kári: Ég er aðallega í því 
sem kallað er „poi“ og „diablo“. Í 
poi er maður með band með ein-
hverri þyngd á endanum á bandinu 
og sveiflar því í kringum sig.

Jóhannes: Ég er líka í diablo en 
svo er ég líka á einhjóli og hef verið 
að æfa mig á því.

Steinn Kári: Diablo er eiginlega 
tvær skálar sem eru festar saman 
á botninum og svo er maður með 
band með tveimur prikum á end-
anum og notar bandið til að grípa 
og kasta skálunum.

Jóhannes: Líka kallað kínverskt 
jójó.

Benedikt Ingi: … eða kínversk 
fuglahræða því þetta var uppruna-
lega búið til til að kasta upp í loft og 
hræða fuglana. Þannig urðu flestir 
djöggl-hlutir til, þegar fólk var að 
leika sér með hluti úr daglegu lífi.

Ætlið þið að kenna fólki að nota 
þessar græjur?

Steinn Kári: Já, og við ætlum að 
vera með nógu mikið af græjum 
fyrir alla til að æfa sig á.

Jóhannes: Svo ef þig langar til að 
prófa eitthvað ákveðið þá verðum 
við vonandi með græjur fyrir þig.

Steinn Kári: Og ef eftirspurnin 
verður mikil eða það er spurt um 
eitthvað sem við erum ekki með þá 
getum við mögulega reddað því.

Þeir segjast eiga allar græjurnar 
sjálfir og mörg sett af sumum sem 
þeir hafa sankað að sér gegnum 
námið.

Benedikt Ingi: Þetta eru ekki 
neitt mjög dýrar græjur. Sirkus er 
ekki mjög algengt áhugamál svo 
sirkusgræjur eru í flestum tilfellum 
búnar til heima hjá fólki sem er að 
selja þær sjálft á netinu.

Steinn Kári: Þetta eru mjög 
lífræn viðskipti ef svo má að orði 
komast, beint samband á milli 
þeirra sem búa til og þeirra sem 
vilja kaupa. Við erum til dæmis 
í sambandi við danskan hatta-
gerðarmann sem gerði djöggl-hatt-
ana okkar.

Jóhannes: Það eru ekki margir 
sem vita að það er mikill munur á 
djöggl-hatti og venjulegum hatti.

Steinn Kári: Djöggl-hattar eru 
miklu þyngri en venjulegir hattar.

Benedikt Ingi: Það eru til margir 
mismunandi djöggl-hattar. Það eru 
til mjög harðir en svo er hægt að 
velja hvað þeir eru þungir og bara 
alls konar tegundir. Okkar eru með 
þreföldu lagi af filti í staðinn fyrir 

einfalt lag í venjulegum hatti. Við 
sérpöntum okkar hatta eftir þeirri 
þykkt sem við viljum og litina og 
allt það.

Steinn Kári: Og hattarnir okkar 
eru líka sérsniðnir á okkur.

Í fyrrasumar lagði hluti Æsku-
sirkussins land undir fót og kynnti 
sér sirkuslistir í öðrum löndum.

Steinn Kári: Já, við fórum á 
sirkusnámskeið í fyrra í Svíþjóð.

Jóhannes: Það var mjög gaman 
að hitta hundrað aðra krakka 
sem eru að æfa sirkus því yfirleitt 
hittum við bara krakkana sem eru 
með okkur í Æskusirkusnum.

Benedikt Ingi: Já, það var frá-
bært að kynnast krökkum með 
sama áhugamál og líka sirkuslífi í 
öðrum löndum.

Strákarnir eru allir saman í 
Háteigsskóla og eru þekktir innan 
skólans fyrir sirkuslistir.

Benedikt Ingi:  Krökkunum 
fannst fyrst dálítið skrýtið þegar 
við vorum að æfa okkur að djöggla 
á göngunum og komu og horfðu á 
og vildu fá að prófa en nú eru þau 
orðin vön þessu.

Jóhannes: Við höfum nokkrum 
sinnum sýnt á hæfileikakeppnum 
og við önnur tilefni í skólanum.

Steinn Kári: Við gerðum einu 
sinni atriði þar sem við vorum með 
öll verkfærin sem við höfum talað 
um hérna nema að við vorum búin 
að tengja ljós við þau. Það var alveg 
myrkur og það kom ofboðslega 
vel út.

Hvað tekur við eftir Æskusirkus?

Jóhannes: Æskusirkusinn átti 
bara að vera upp í sextán ára en nú 
erum við allir að verða sextán svo 
við verðum líklegast áfram í Æsku-
sirkusnum þangað til við verðum 
átján og þá færum við okkur yfir í 
Sirkus Íslands.

Benedikt Ingi: Við erum nokkur 
búin að vera að æfa með Sirkus 
Íslands í vetur og mætum þá líka á 
fullorðinsæfingarnar.

Steinn Kári: Okkur var boðið að 
sýna með Sirkus Íslands í fyrra, á 
barnasýningunni, svo við erum að 
fikra okkur yfir í sirkusheiminn. 
Erum líklega svona sirkusungl-
ingar.

Þeir viðurkenna að vera ekki 
mikið farnir að huga að framtíðar-
störfum en sirkus er þó klárlega 
inni í myndinni.

Jóhannes: Það er hægt að 
taka háskólapróf í sirkuslistum í 
útlöndum. Við þekkjum nokkra 
hjá Sirkus Íslands sem gerðu það 
og það hljómar mjög spennandi.

Steinn Kári: Kannski ekki mikl-
ir atvinnu- eða valmöguleikar með 
þannig nám hér á Íslandi núna en 
við vonum að það breytist.

Jóhannes: Það er samt rosalega 
mikil sérhæfing í sirkuslistum. Þú 
þarft að vera alveg viss um að þú 
viljir gera einmitt þetta.

Benedikt Ingi: En við ætlum að 
sjálfsögðu að halda áfram í sirkus 
þó við séum að fara í framhalds-
skóla.

En aftur að sirkusfjörinu á 
Klambra túni sem hefst laugar-
daginn 9. júní.

Steinn Kári: Við fengum styrk 
frá Reykjavíkurborg til að halda 
þessi sirkusnámskeið í sumar og 
erum mjög spenntir fyrir þessari 
sumarvinnu.

Jóhannes: Og við verðum 
kannski líka að vinna sem sirkus-
dýr með Sirkus Íslands, búa til 
kandífloss og taka saman í tjaldinu 
og þannig.

Steinn Kári: Við byrjuðum 
allir á sumarnámskeiði hjá Sirkus 
Íslands og við vonum að það komi 
margir að æfa með okkur og prófa 
allar græjurnar í sumar á Klambra-
túni.

Sirkusfjörið á Klambratúni verður 
ókeypis og fer fram alla laugar-
daga í júní og júlí ef veður leyfir. 
Áhugasamir geta fylgst með á 
Facebook-síðunni Sirkusfjör á 
Klambratúni.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Hér má sjá Stein leika listir sínar með diablo, Benni hendir keilurnar á lofti og 
Jói býr sig undir að kasta hattinum á höfuðið. MYND/EYÞÓR
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

 Ný og endurbætt  
 formúla 
 50 SPF
 Vatnsfráhrindandi

Það getur verið skemmtilegt að 
elda með krökkunum og búa 
til eitthvað sem þeim þykir 

virkilega gott. Hér er uppskrift sem 
vann til verðlauna í Svíþjóð sem 
barnvænlegur matur. Rétturinn 
kallast á sænsku Köttfärs Africana 
eða afrískur hakkréttur og var upp-
skriftin gefin út í bókinni Barnens 
bästa fest.

Afrískur hakkréttur
Í þessum rétti mega börnin velja 
sér meðlætið sjálf. Setjið í skálar 
niðurskornar paprikur, agúrkur, 
banana, nektarínur, kókosflögur, 
kasjúhnetur og kirsuberjatómata 
eða annað sem börnunum finnst 
virkilega gott.

1 kg nautahakk
Smjör til steikingar
Salt og pipar
Sósa
4 dl þeyttur rjómi
1,5 dl chili-sósa
4-5 msk. karrí

Borið fram með kínóa, hrísgrjón-
um, pasta eða í tortilla-kökum.

Hitið ofninn í 250°C. 
Brúnið nautahakkið í 
smjöri á heitri pönnu 
og bragðbætið með 
salti og pipar. Setjið 
hakkið í smurt eld-
fast mót. Hrærið 
chili-sósu og karríi 
saman við vel þeyttan 
rjómann. Breiðið 
blönduna yfir nauta-
hakkið. Bakið í ofni í um 
það bil 12 mínútur.
Borið fram með áður upptöldu 
meðlæti eða öðru eftir smekk.

Sænskt og ítalskt í  
leik saman

Litlar kjötbollur með spagettí og 
tómatpastasósu segja Svíar að sé 
blanda af sænsku og ítölsku eld-
húsi.

500 g nautahakk
100 g fransbrauð, dagsgamalt
1 glas af mjólk
2 egg
1 búnt blaðsteinselja
3 hvítlauksrif
1 tsk. salt
½ tsk. pipar
100 g parmesanostur

Tómatsósa
2 dósir niðursoðnir 

tómatar í bitum
1 dl jómfrúarolía
1 laukur
2 hvítlauksrif
1 tsk. salt
Parmesanostur

Ferskt basil

Leggið brauðið í 
mjólkina svo það verði 

mjúkt. Rífið niður parmes-
anost. Hakkið laukinn smátt ásamt 
hvítlauknum.
Brúnið laukinn í olíunni. Bætið 
tómötunum út á pönnuna, saltið 
og setjið síðan parmesanostinn 
saman við. Látið malla í góða 
stund.
Blandið öllu sem á að fara í 
nautahakkið í skál og hrærið með 
höndunum þar til þið getið mótað 
bollur á stærð við golfbolta. Steikið 
bollurnar á annarri pönnu á öllum 
hliðum og setjið þær síðan út í 
tómatsósuna. Látið allt malla í 40 
mínútur. Gott er að dreifa smá 
fersku basil yfir í lokin.
Sjóðið pasta á meðan eftir leið-
beiningum á umbúðum. Setjið 
spagettíið síðan saman við tómat-
pastasósuna og kjötbollurnar á 
stórt fat.

Hamborgarar fyrir káta 
krakka
Flestir krakkar eru fyrir ham-
borgara. Það er auðvelt að útbúa 
þá heima með góðu nautahakki. 
Setjið salt og pipar í deigið. Mótið 
hamborgara. Krökkum finnst 
míní-hamborgarar mjög góðir og 
þess vegna er upplagt að útbúa þá 
frekar.
Leyfið krökkunum að velja sjálf 

grænmeti með hamborgurunum 
en gott er að steikja hamborgarann 
fyrst og setja síðan ostsneið á 
hann. Það er hægt að velja mis-
munandi kál, papriku eða hvað 
annað til að setja ofan á borgarann.
Kalda hamborgarasósu er hægt að 
útbúa með því að blanda saman 
sýrðum rjóma, smá sinnepi, 
hunangi, límónusafa og tómat- eða 
chili-sósu. Bragðbætið með salti 
og pipar.

Skemmtilegur krakkamatur
Börn ættu að læra að meta allan mat og forðast matvendni. Foreldrar vilja að börnin borði hollan 
og góðan mat. Þegar matur er unninn frá grunni getur maður sjálfur stýrt hollustunni. Góður mat-
ur þarf síður en svo að vera óhollur. Leyfið börnunum endilega að hjálpa til í eldhúsinu.

Litlir hamborgarar eru heppilegir fyrir börn.

Childs Farm hefur nú sett á 
markað nýja og endurbætta 
útgáfu af sólarvarnarkreminu 

sínu og bætt við sólarvörn í sprey-
formi og roll-oni í sólarlínuna. 
Allar sólarvarnir Childs Farm hafa 
háan varnarstuðul, 50 SPF, og 
hrinda frá sér vatni. Þær eru sér-
staklega þróaðar fyrir viðkvæma 
húð og börn sem eru gjörn á að fá 
exem. Rakagefandi formúlan er létt 
og smýgur því hratt inn í húðina 
svo auðvelt sé að bera hana á 
óþolinmóða og leikþyrsta gorma.

Græðandi við sólbruna
Einkenni sólbruna koma yfir-
leitt ekki í ljós fyrr en skaðinn er 
skeður og því lengur sem sólbruni 
er skilinn eftir ómeðhöndlaður, 
því dýpra ná skemmdirnar niður í 
húðlögin. Eftir fjör í sólinni getur 
húðin því þurft á smá áfallahjálp 
að halda og þá er gott að bera á 
hana Childs Farm After Sun, sem 
gefur mikinn raka, kælir og græðir. 

Allt í einni flösku
Á sumrin leggja margir leið sína 
með börn í sund og þá er fleira 
en sólin sem getur haft áhrif á 
viðkvæma barnshúð, en það er 
nefnilega klórinn. Sum börn, og 
jafnvel fullorðnir líka, þola illa 

klór. Margir upplifa 
mikinn sviða og kláða á 
meðan aðrir fá þurrku-
bletti. Childs Farm mætir 
þörfum þeirra með 3 in 
1 Swim, sem er sjampó, 
hárnæring og sturtusápa, 
allt í einni flösku og þvær 
burt allar klór-
leifar og skilur 
húðina eftir 
mjúka og vel 
lyktandi.

Eins og 
aðrar vörur 
Childs Farm 
innihalda 
sólar-
vörurnar 
hvorki 
paraben, 
steinefna-
olíur, SLS 
né tilbúin 
litarefni.

Áhyggjulaust æskufjör í 
sólinni með Childs Farm
Allir foreldrar vilja vernda húð barna sinna gegn skaðlegum geislum sólar. Á norðlægum slóðum 
er einkar mikilvægt að bera vel af sólarvörn á börn áður en þau fara út í sumarsólina að leika sér 
enda er húð þeirra sérstaklega viðkvæm fyrir sólbruna. Childs Farm er með svör við því öllu.

Það er dásam-
legt að leika sér 
frjáls úti í sumri 

og sól en þá er 
mikilvægt að 

bera sólarvörn 
á viðkvæmt 

hörund barna.
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Leitin að klaustrunum 
nefnist sýning sem sett 
hefur verið upp í Þjóð-
minjasafni Íslands  og 
byggir á rannsókn Stein-
unnar Kristjánsdóttur 
prófessors í fornleifa-
fræði.   ➛4
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Nemendur eru í góðum höndum hjá þeim Kristínu Bjartmarsdóttur, Ásdísi Vatnsdal og Hildi Jónsdóttur hjá Ferðamálaskólanum. MYND/ERNIR

Gagnlegt nám fyrir 
blómlegan geira

Í Ferðamálaskólanum í Kópavogi er boðið upp á hagnýtt nám fyrir alls 
kyns störf í ferðaþjónustu. Skólinn hefur góða tengingu við atvinnu-

lífið og námið nýtist einnig í framhaldsnám erlendis. ➛2

MATSVEINN – MATARTÆKNIR
HEILSA OG MATUR
Ertu að vinna í mötuneyti? Viltu auka möguleika þína í starfi? 
Þá er þetta nám fyrir þig:
Matsveina-og matartæknanám er fyrir þá sem starfa eða vilja starfa við 
matreiðslu og stjórnun í eldhúsum leik-, grunn- og framhaldsskóla, vinnustaða og 
heilbrigðisstofnana. Námið er einnig heppilegt fyrir þá sem starfa á fiski- og 
flutningaskipum og í ferðaþjónustu.

INNRITUN STENDUR YFIR Á MENNTAGATT.IS TIL 31. MAÍ.

Menntaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4000



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@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

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Ferðamálaskólinn er starfrækt-
ur í Menntaskólanum í Kópa-
vogi. Skólinn menntar fólk til 

þess að starfa í hinum ýmsu kimum 
ferðamálgeirans og námið er því 
upplagt nú þegar ferðaþjónustan 
er í sögulegum blóma hér á landi. 
Skólinn er kvöldskóli og er kennt 
fjögur kvöld í viku, frá kl. 16.30 til 
22.00. „Námið sem við bjóðum upp 
á er starfstengt ferðamálanám þar 
sem lögð er áhersla á ferðaþjón-
ustu, stjórnun, skipulag og margt 
annað sem er hagnýtt fyrir ferða-
málageirann,“ segir Ásdís Vatnsdal, 
fagstjóri Ferðamálaskólans.

Ferðamálaskólinn sinnir bæði 
þjálfun fólks sem hyggst þjónusta 
Íslendinga sem eru að fara til 
útlanda og útlendinga sem koma 
hingað til lands til að ferðast. „Þetta 
er fjölbreyttur starfsvettvangur. 
Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggj-
endur eru til dæmis í samstarfi við 
flugfélög, hótel og flutningafyrir-
tæki erlendis og gera samninga 
og leita tilboða,“ segir Ásdís. „Svo 
kennum við á farbókunarkerfið 
Amadeus, sem er notað hjá flug-
félögunum.“

Góð tenging við atvinnulífið
„Meðalaldur þeirra sem sækja 
námið er um 33 ár, en elstu nem-
endur hafa verið á sextugsaldri og 
þeir hafa bæði notið námsins og 
nýtt það til jafns við þau sem yngri 
eru,“ segir Ásdís. „Margir sem koma 
vilja bæta við sig kunnáttu og þekk-
ingu á því sviði sem þeir vinna á nú 
þegar, á meðan aðrir eru að skipta 
alveg um starfsvettvang.

Við erum með góða tengingu við 
atvinnulífið og allir kennararnir 
okkar eru með kennsluréttindi, 
auk þess sem þeir hafa umtalsverða 
reynslu úr ferðaþjónustu,“ segir 
Ásdís. „Við vitum því hvað þarf 
að kenna og leggjum áherslu á að 

verkefnin séu raunhæf og líkist því 
sem raunverulega er verið að gera í 
ferðaþjónustu.“

Nemendur eru því vel í stakk 
búnir til þess að hefja störf strax 
eftir útskrift. „Fólk sem útskrifast 
frá okkur er eftirsótt til vinnu og 
starfar á mjög fjölbreyttum vett-
vangi. Margir fara að vinna á ferða-
skrifstofum og flugfélögum, afþrey-
ingarfyrirtækjum og hótelum,“ 
segir Ásdís. „Starfsmöguleikarnir 
eru nánast óþrjótandi, en það er 
líka hægt að nýta námið til frekari 
menntunar á þessu sviði, því nú er 
nám við Ferðamálaskólann metið 
sem fyrsta árs nám til BA-prófs við 
háskólann í Bournemouth. Þannig 

að námið hjá okkur er góður kostur 
fyrir ungt fólk sem er að útskrifast 
með stúdentspróf og langar ef 
til vill í frekara nám erlendis og 
mennta sig til starfa í spennandi og 
blómlegum geira.“

Starfsnám erlendis
„Starfsnám við Ferðamálaskólann 
er þrír mánuðir. Hægt er að taka 
starfsnám meðfram bóklega 
náminu eða að því loknu. Margir 
ráða sig í vinnu hjá ferðaþjónustu-
fyrirtækjum með skóla og þá getur 
sú vinna verið metin að einhverju 
leyti,“ segir Ásdís. „Nemendum 
gefst einnig kostur á að sækja 
starfsnám erlendis. Á undanförnum 
árum hafa þau fengið þriggja vikna 
starfsnám í Lapplandi og þá er 
lögð áhersla á vetrarferðaþjónustu, 
sem er stór og mikilvægur þáttur í 
ferða þjónustu hér á landi, enda eru 
aðstæður að mörgu leyti svipaðar á 
Íslandi og í norðurhluta Finnlands.“

Að öllu leyti hagnýtt
Dagrún Antoinette Pettypiece 
útskrifaðist úr Ferðamálaskólanum 

í vikunni og er þegar byrjuð að 
vinna hjá Fosshótel Reykjavík.

„Ég fór í námið þegar ég var 
komin yfir þrítugt og var ekki enn 
þá búin að ákveða hvað ég ætlaði 
að verða þegar ég yrði orðin stór,“ 
segir hún. „Mér fannst bara frá-
bært og spennandi að geta unnið 
við eitthvað sem mér finnst svona 
skemmtilegt, að ferðast og kynnast 
ólíkum menningarheimum.

Mér fannst námið mjög krefj-
andi, en það kom mér skemmtilega 
á óvart hvað allir þættir námsins 
reyndust mér vel í starfi. Þetta er 
alveg ótrúlega hagnýtt og ég hef 
áður sagt að það sé hreinlega eins 
og námið hafi verið klæðskera-
sniðið fyrir mitt starf, en ég starfa 
sem þjónustustjóri hjá Fosshótel 
Reykjavík,“ segir Dagrún. „Í raun-
inni hef ég nýtt allt sem ég lærði, 
meira að segja umhverfisfræðina, 
sem ég bjóst ekki við að kæmi að 
gagni fyrir fram. Það hefur bara allt 
komið sér ótrúlega vel.

Námið hjálpaði mér líka að kom-
ast í þetta starf, en ég var hálfnuð 
með námið þegar ég fékk það,“ 
segir Dagrún. „Ég ætlaði mér aldrei 
að vera í hótelgeiranum en svo bara 
elska ég þetta starf og sé ekki fram á 
að færa mig.“

Góð innsýn og gagnlegur 
undirbúningur
Jón Ólafur Kjartansson útskrifaðist 
frá Ferðamálaskólanum fyrir 
tveimur árum og vinnur nú hjá 
Ice land Travel. Hann segist hafa 
farið í námið því að hann er mikill 
náttúruunnandi og vissi að hann 
vildi starf þar sem hann gæti notið 
hennar. „Ég hafði heyrt góða hluti 
um Ferðamálaskólann og fannst 
hann góður kostur til að opna þær 
dyr. Auk þess taldi ég þetta gagnlegt 
nám, núna þegar ferðaþjónustan er 
í miklum blóma,“ segir hann. „Það 
hentaði líka mjög vel að geta tekið 
námið í kvöldskóla samhliða vinnu.

Mér fannst þetta nám vera sett 
upp mjög skemmtilega og verk-
efnavinnan var bæði lifandi og 
skemmtileg og hún undirbjó mig 
vel fyrir vinnumarkaðinn. Ég sé um 
alls konar ólíka hópa sem ferðast 
hingað til lands og námið hefur 
hjálpað mér mikið við að takast á 
við verkefnin í vinnunni,“ segir Jón. 
„Mér fannst vettvangsferðirnar, 
þar sem fyrirtæki kynntu starfsemi 
sína, standa sérstaklega upp úr. 
Þær voru bæði skemmtilegar og 
mjög gagnlegar, því þær gáfu manni 
mikla innsýn í ferðaþjónustu hér á 
landi.“

Ásdís Vatnsdal, fagstjóri Ferðamálaskólans. MYND/ERNIR

Dagrún Antoinette Pettypiece segir 
að það sé eins og námið hafi verið 
klæðskerasniðið fyrir sig. 

Jón Ólafur Kjartansson segir að 
námið hafi verið bæði skemmtilegt 
og mjög hagnýtt. 

Nemendur Ferðamálaskólans í verkefnavinnu. 

Fólk sem útskrifast 
frá okkur er eftir-

sótt til vinnu og starfar á 
mjög fjölbreyttum vett-
vangi.

Framhald af forsíðu ➛
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Flestir hafa heyrt um eplaedik 
og ýmsa kosti þess að nota 
sér það til heilsubótar. Síðan 

1970 hefur það verið kynnt og selt 
sem heilsubætandi „elexír“ þó svo 
að ekki liggi klínískar rannsóknir 
þar að baki, frekar en á ýmsum 
öðrum matvælum sem eru þó 
klárlega vel til þess fallin að auka 
hreysti og vellíðan. Sagt er að epla-
edikið geti hjálpað til við þyngdar-
tap, jafni blóðsykurinn og að sýran 
geti einnig drepið og komið í veg 
fyrir að bakteríur í líkamanum nái 
að fjölga sér.

Melting og matarlyst
Neysla eplaediks hefur afar jákvæð 
áhrif á meltinguna og hjálpar það 
til við að örva framleiðslu á maga-
sýrum sem er mikilvægt fyrir góða 
meltingu. Einnig er talað um að það 
hafi áhrif á matarlyst en þar sem 
ávallt skal drekka vel af vatni með 
því, gæti það hugsanlega haft áhrif. 
Það er þó vel þekkt að edikssýra í 
t.d. salatsósum hafi jákvæð áhrif á 
meltinguna og hugsanlega á matar-
lystina líka, segir á Vísindavef HÍ.

Brjóstsviði og bjúgur
Þrátt fyrir að eplaedikið sé súrt 
á bragðið veldur það ekki því að 
t.d. brjóstsviði aukist. Það virkar 
akkúrat öfugt og getur því verið 
þjóðráð að taka eplaedik (eða 
sítrónusafa) í vatni fyrst á morgn-
ana og fyrir mat og draga þannig 

úr líkum á – eða jafnvel losna við 
brjóstsviða. Regluleg inntaka á 
eplaediki er góð fyrir sýrustig 
líkamans og getur dregið úr bjúg-
söfnun. Margir hafa of hátt sýrustig 
í líkamanum sem getur verið til-
komið vegna lifnaðarhátta (streita 
og mataræði) og veldur það ýmiss 
konar kvillum. Ójafnvægi verður 

í þarmaflórunni sem getur valdið 
húðvandamálum og ónæmis-
kerfið okkar sem einnig er staðsett 
í þörmum og beintengt þarma-
flórunni verður fyrir röskun. Að 
lokum skal nefna að eplaedikið, 
þessi „lífsins elexír“, getur dregið 
verulega úr slímmyndun og styrkt 
virkni líffæra eins og þvagblöðru, 
lifrar og nýrna.

Allra meina bót?
Eins og áður kom fram, þá hefur 
eplaedik verið notað til heilsu-
bótar í aldaraðir og margt hljómar 
örlítið eins og þetta sé allra meina 
bót fyrir alla. Það er þó ekki alveg 
þannig en það virkar klárlega 
fyrir suma. Í grein sem birt var í 
Medscape General Medicine 2006 
er talað um að neysla á því geti 
hjálpað til við að lækka blóðþrýst-
ing og blóðsykur og einnig að þrátt 
fyrir sýruna, geri það líkamann 
ekki súrari. Þó eru ákveðnir þættir 
sem þarf að varast og alltaf best 
að skoða málin vel og jafnvel ráð-
færa sig við lækni áður en regluleg 
neysla hefst. Þeir sem ætla að 

taka eplaedik inn í vökvaformi 
alla daga þurfa líka að huga vel að 
tönnunum því það er ekki gott að 
mikil sýra sé í munninum lengi.

Eplaedik í töfluformi
Mörgum líkar ekki við bragðið 
af eplaedikinu og sleppa því þess 
vegna. Apple Cider töflurnar frá 
New Nordic eru því kærkomnar 
fyrir marga en þær eru öflugar og 
auk 1000 mg af eplaediksdufti, 
innihalda þær önnur jurtaefni sem 

hjálpa til við niðurbrot á fitu og 
styðja við lifrarstarfsemi.
Þessi efni eru:
●  Ætiþistill – eflir meltingu, styður 

lifrarstarfsemi og eðlilegt niður-
brot á fitu.

●  Túnfífill – eflir meltingu, styður 
lifrarstarfsemi og eðlilegt niður-
brot á fitu.

●  Kólín – eflir meltingu, styður 
lifrarstarfsemi og eðlilegt niður-
brot á fitu ásamt því að ýta undir 
fitubrennslu.

Svo innhalda þær króm sem 
hjálpar til við blóðsykursjafnvægi 
og slær þannig á sykurlöngun.

Inntaka á eplaedikstöflunum 
eru ekki bara góðar fréttir fyrir þá 
sem eiga erfitt með að taka það inn 
í vökvaformi vegna bragðs, heldur 
líka fyrir tennurnar. Ekkert bragð 
og engin sýra sem liggur á tönn-
unum og veldur skaða.

Fæst í flestum apótekum, heilsu-
húsum, Iceland, Hagkaup og 
Fræinu, Fjarðarkaupum.

Eplaedik er heilsubætandi 
„elexír“ í töfluformi 

Regluleg inntaka 
á eplaediki er 
góð fyrir sýru-
stig líkamans 
og getur dregið 
úr bjúgsöfnun. 
Neysla á epla-
ediki er gamalt 
húsráð sem 
flestir kannast 
við. Töflurnar 
eru góðar fréttir 
fyrir þá sem 
finnst súra 
ediksbragðið 
vont.

Inntaka á epla-
ediks töflunum er 

ekki bara góðar fréttir 
fyrir þá sem eiga erfitt 
með að taka það á vökva-
formi vegna bragðs, 
heldur líka fyrir tenn-
urnar.
Hrönn Hjálmarsdóttir,  
næringar- og heilsumarkþjálfi

Eplaedik hefur 
verið notað sem 
heilsubótarefni 
í aldaraðir, bæði 
sem forvörn sem 
og vegna lækn-
andi eiginleika. 
Nú er það komið 
í töfluformi sem 
eru góðar fréttir, 
sérstaklega fyrir 
tennurnar.
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Ég er byrjuð á rann-
sókn sem tengist 

klaustrum. Hún snýst um 
aftökur á Íslandi eftir 
siðaskiptin. Eftir að 
klausturhald lagðist af 
settust sýslumenn að á 
þessum klausturstöðum 

og þeir sáu um að 
dæma fólk og 
framfylgja 
dauðadómum.

Á sýningunni eru upplýsingar 
og gripir sem fundust í rann-
sókn minni á klaustrum 

á Íslandi. Ákveðið þema er fyrir 
hvern klausturstað, svo hún er 
mjög fjölbreytt og fróðleg,“ segir 
Steinunn Kristjánsdóttir, pró-
fessor í fornleifafræði við Háskóla 
Íslands og Þjóðminjasafn Íslands. 
Í fyrra kom út bók hennar Leitin 
að klaustrunum – klausturhald 
á Íslandi í fimm aldir, sem vakti 
mikla athygli og var m.a. tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
og Fjöruverðlaunanna.

Í rannsókn Steinunnar var leitað 
að hvers kyns vísbendingum um 
klausturhald í landinu frá 1030–
1554 en klausturhald hófst með 
stofnun klausturs í Bæ í Borgarfirði 
árið 1030. Samtals voru þrettán 
klaustur stofnuð á fjórtán stöðum 
á kaþólsku tímaskeiði hérlendis en 
því síðasta var komið á fót á Skriðu-
klaustri árið 1493.

„Klaustrin urðu ásamt biskups-
stólunum að umsvifamestu kirkju-
legu stofnunum í landinu fram til 
siðaskipta. Þá var þeim lokað og 
kaþólsk trú bönnuð með lögum. 
Klausturhald féll síðan í gleymsku 
og minjar úr klaustrum týndust. 
Þegar ég hóf rannsóknina á sínum 
tíma átti ég alls ekki von á að hún 
yrði jafnviðamikil og raun ber vitni 
og það er enn af nógu að taka,“ segir 
Steinunn og bætir við að hún finni 
fyrir miklum áhuga fólks á þessu 
málefni.

„Það kemur mér ánægjulega á 
óvart. Fólk er almennt opið fyrir 
öllum trúarbrögðum og hefur einn-
ig áhuga á sögunni, líka því sem 
ekki hefur mikið verið talað um,“ 
segir hún.

Klausturgripir fundust á 
söfnum
Við rannsóknina á klaustrunum 
var notast við jarðsjármælingar 
og grafnir könnunarskurðir þar 
sem vísbendingar sáust. Leitað var 

að klausturgripum í söfnum og 
kirkjum og að klausturplöntum, 
rústum og örnefnum úti á vettvangi. 
Heimildir voru lesnar, jafnt fornbréf 
sem þjóðsögur, auk þess sem farið 
var yfir kort og ljósmyndir.

Steinunn er hvergi nærri hætt 
að rannsaka klaustur, þótt hún 

hafi þegar skrifað 600 síðna bók 
um málefnið. Í byrjun júní hefst 
uppgröftur að Þingeyrum þar sem 
Þingeyrarklaustur stóð til forna og 
stendur yfir í mánuð.

„Ég er líka byrjuð á rannsókn 
sem tengist klaustrum en hún 
snýst um aftökur á Íslandi eftir 

siðaskiptin. Eftir að klausturhald 
lagðist niður settust sýslumenn að 
á þessum klausturstöðum og þeir 
sáu um að dæma fólk og framfylgja 
dómum, líka dauðadómum. Ég er 
að leita að dysjum og sögum þessa 
fólks sem var tekið af lífi. Það var 
oft dysjað á aftökustaðnum því 

það missti réttinn til 
greftrunar í kirkju-

garði. Þetta er líka 
stærra verkefni en ég 

átti von á, en um er að 
ræða 300 mál á 300 ára 

tímabili. Þessi mál eru 
einnig hluti af sögunni sem 

ekki hefur mikið verið talað 
um,“ segir Steinunn.

Margar vinnukonur  
voru líflátnar
Hún segir að gögn bendi til þess 
að margar vinnukonur hafi verið 
teknar af lífi á þessu tímabili og 
áhugavert að skoða hverju það sæti. 
„Mig langar að skoða þetta mál út 
frá femínisma og valdamisvægi. Í 
kaþólsku var það guð sem réð refs-
ingu fólks og það gat unnið dóma af 
sér. Með stóradómi eftir siðaskiptin 
missti kirkjan vald yfir refsingum 
og það færðist yfir til sýslumanna. 
Þeir gátu því ráðið örlögum fólks,“ 
greinir Steinunn frá.

Búið er að grafa upp tvær dysjar 
sem báðar eru á höfuðborgarsvæð-
inu. „Þessir staðir eru í raun allt í 
kringum okkur,“ segir Steinunn.

Nánar má lesa um sýninguna Leitin 
að klaustrunum á vef Þjóðminja-
safnsins, thjodminjasafn.is.

Rannsakar klausturstaði 
og aftökur á Íslandi
Sýningin Leitin að klaustrunum verður opnuð á Þjóðminjasafni Íslands í dag. Hún byggir á rann-
sókn Steinunnar Kristjánsdóttur, prófessors í fornleifafræði. Á sýningunni má m.a. sjá merka gripi 
sem hafa fundist á klausturstöðum víða um land og fá fjölbreyttan fróðleik um um klaustrin.

Steinunn segist finna fyrir miklum áhuga á sögu klaustra á Íslandi. MYND/KRISTINN INGVARSSON 

Á sýningunni má m.a. sjá vígslustein helgrar byggingar sem kom í ljós við framkvæmdir árið 2008. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Innköllun á fæðubótarefnunum
Now B-100
Icepharma er umhugað um öryggi neytenda og hefur, í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, 
ákveðið að innkalla Now B-100 þar sem ráðlagður neysluskammtur sem tilgreindur er á vörunni 
er hærri en öryggismörk Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EFSA) segja til um. 
Eftirfarandi upplýsingar auðkenna vöruna sem innköllunin einskorðast við:

Vöruheiti: Now B-100
Strikanúmer: B-100, 100 hylki  733739004369

Lotunúmer og fyrning:
B-100 – lotur: 3042426 dags. 31.5.2020 , 3032411 dags. 31.3.2020, 3025270 dags. 31.01.2020
Framleiðandi: Now foods

Dreifing: Akureyrarapótek ehf, Apótek Garðabæjar ehf, Apótek Hafnarfjarðar ehf, Apótek MOS, Apótek Ólafsvíkur, Apótek Suðurnesja, Apótek Vesturlands ehf, Apótekarinn Bíldshöfða,  
Apótekarinn Domus Medica, Apótekarinn Eiðistorgi, Apótekarinn Fitjum, Apótekarinn Fjarðak./Hólshr., Apótekarinn Glæsibæ, Apótekarinn Hafnarstr.91-95, Apótekarinn Hamraborg, Apótekarinn Helluhrauni,  
Apótekarinn Hrísalundi, Apótekarinn Hveragerði, Apótekarinn Hvolsvelli, Apótekarinn Höfða, Apótekarinn í Vestmannaeyjum, Apótekarinn Keflavík, Apótekarinn Mjódd, Apótekarinn Mosfellsbæ, 
Apótekarinn Salahverfi, Apótekarinn Selfossi, Apótekarinn Skipholti, Apótekarinn Smiðjuvegi , Apótekarinn Vallakór, Apótekið Garðatorgi, Apótekið Hólagarði, Apótekið Setbergi, Apótekið Skeifunni, 
Apótekið Spönginni, Austurbæjarapótek ehf., Árbæjarapótek ehf., Blómaval Reykjavík, Borgarapótek, Farmasía ehf, Fjarðarkaup ehf., Fjarðarkaup Fræið, Garðs Apótek ehf., Gló verslun, Hagkaup – 
Akureyri, Hagkaup – Eiðistorgi, Hagkaup – Garðabæ, Hagkaup – Kringlan, Hagkaup – Skeifan, Hagkaup – Smáralind, Hagkaup – Spöngin, Heilbr.st. Vesturl. Lyfs Hólma, Hraunbergsapótek ehf, Ice-
land Engihjalla, Iceland Staðarberg, Iceland Vesturberg, Iceland-Verslun Akureyri, Iceland-Verslun ehf Arnarbakka, Iceland-Verslun Keflavík, IceMed á Íslandi slf, Inter Medica ehf, ÍslandsApótek 
ehf., Kjörbúðin Blönduósi, Kjörbúðin Bolungarvík, Kjörbúðin Búðardal, Kjörbúðin Dalvík, Kjörbúðin Grundarfirði, Kjörbúðin Neskaupstað, Kjörbúðin Sandgerði, Kjörbúðin Seyðisfirði, Kjörbúðin  
Siglufirði, Kjörbúðin Skagaströnd, Krónan Akranesi, Krónan Árbæ, Krónan Bíldshöfða, Krónan Fiskislóð, Krónan Fitjar, Krónan Flatahrauni, Krónan Grafarholti, Krónan Hamraborg, Krónan Hvaleyrar-
braut, Krónan Jafnaseli, Krónan Lindir, Krónan Mosfellsbæ, Krónan Nóatúni, Krónan Reyðarfirði, Krónan Selfossi, Krónan Vallakór, Krónan Vestmannaeyjum, Lyf og Heilsa Austurveri, Lyf og Heilsa 
Glerártorgi, Lyf og Heilsa Granda, Lyf og Heilsa Hafnarfirði, Lyf og heilsa Kringlunni 1 hæð, Lyf og heilsa SA lyfjaskömmtun, Lyfja  lyfjaútibú Stykkishólmi, Lyfja Borgarnesi, Lyfja Hafnarstræti, Lyfja 
Ísafirði, Lyfja Laugavegi, Lyfja Lágmúla, Lyfja lyfjaútibú Blönduós, Lyfja lyfjaútibú Eskifirði, Lyfja lyfjaútibú Hvammstanga, Lyfja lyfjaútibú Patreksfirði, Lyfja Nýbýlavegi ,Lyfja Sauðárkróki, Lyfja Selfossi,  
Lyfja Smáralind, Lyfja Smáratorgi, Lyfjaval ehf Mjódd, Lyfjaval ehf Álftamýri, Lyfjaver ehf, Lyfsalinn, Nesbakki, Nettó Akureyri, Nettó Borgarnesi, Nettó Búðakór, Nettó Egilsstöðum, Nettó Granda,  
Nettó Grindavík, Nettó Hafnarfirði, Nettó Hrísalundi, Nettó Húsavík, Nettó Höfn í Hornafirði, Nettó Iðavöllum, Nettó Ísafirði, Nettó Mjódd, Nettó Reykjanesbæ, Nettó Salavegi, Nettó Selfossi, Reykjanes- 
apótek ehf, Reykjavíkur Apótek, Rima  Apótek  ehf., Seljakjör – Samkaup, Siglufjarðar Apótek ehf., Urðarapótek ehf., Vöruhótel Krónan Bakkinn.

Neytendur sem hafa keypt vöruna eru beðnir um að skila henni á sölustaði eða til Icepharma, Lynghálsi 13  
á milli 8-16 alla virka daga. Neytendur fá vöruna endurgreidda að fullu.
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Grunnformúlan er 
læknisfræðilega skráð 

Viðbætt kollagen, silkextrakt, C- og E-vítamín fyrirbyggir og lagfærir
sólaskaða í húð. 

� Húðin verður fallega sólbrún, mjúk og rakafyllt. Best í test þrjú ár í röð.

� Ofnæmisprófað er gott  gegn sólarexem og sólarofnæmi. Þægilegt að bera 

á húðina, vatnsheld ekkert klístur eða fituáferð.

� Engin paraben, engin ilm-eða nanaóeindir. Engin hormónatruflandi efni.

� Meðmæli húðlækna.

F æ s t  í  A p ó t e k u m ,  H a g k a u p ,  N e t t ó ,  F r í h ö f n i n n i  o g  v í ð a r   |   n á n a r  á  e v y . i s
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ÞOLIR SJÓ, SUND, ÍÞRÓTTIR OG LEIK



Gott er að huga að 
meltingunni á 

ferðalögum og koma 
þannig í veg fyrir matar-
sýkingar. For travelling 
abroad er sérhannað til 
að taka á ferðalögum. 
Ösp Viðarsdóttir 
næringarþerapisti

Ég 
hef 

prófað 
margar 
gerðir 
meltingar-
gerla en 
aldrei 
fundið jafn 
mikla 
virkni og af 
Optibac.
Víðir Þór 
Þrastarson, 
íþrótta- og 
heilsufræðingur

Þegar við ferðumst um langan 
veg á framandi slóðir eru 
meiri líkur á að verða fyrir 

matarsýkingum. Þá þurfum við að 
huga sérstaklega vel að melt-
ingunni og passa upp á þarma-
flóruna. For travelling abroad er 
einstök blanda góðgerla sem er 
sérhönnuð til að taka á ferða-
lögum.

Blandan inniheldur 4 
tegundir gerla sem 

rannsóknir hafa 
sýnt að þola vel 
erfiðar aðstæður og 
geta hjálpað til við 
að koma í veg fyrir 

meltingaróþægindi og niðurgang 
á ferðalögum.

Bifidobacterium longum 
Rosell-175, Lactobacillus 
rhamnosus Rosell-11 og Lacto-
bacillus acidophilus Rosell-52 eru 
allt vel rannsakaðar tegundir góð-
gerla sem þola vel hita og raka og 
komast lifandi niður í smáþarma 
og ristil þar sem þeir vernda og 
viðhalda vinveittu flórunni.

Saccharomyces boulardii er 
vinveitt gersveppategund sem 
hefur margar rannsóknir á bak 
við sig. Hún getur bundist skað-
legum sýklum í meltingarveg-
inum, borið þá út með hægðum 

og komið þannig í veg fyrir að 
þeir valdi sýkingum. Enn fremur 
reynist hún ákaflega vel við 
niðurgangi og getur hjálpað við 
að stoppa hann og stytta tímann 
sem hann gengur yfir.

Best er að taka For travelling 
abroad í 3-5 daga áður en lagt er 
af stað í ferðalagið, á meðan á því 
stendur og í nokkra daga eftir að 
heim er komið.

Má gefa börnum frá 1 árs aldri 
– þá má opna hylkin og blanda í 
mat eða drykk sem er kaldur eða 
við stofuhita.

Mælt er með að taka 1 hylki á 
dag með morgunmat.

Ekki láta meltinguna  
      eyðileggja fríið

For every day inniheldur sex tegundir af vel rannsök-
uðum vinveittum gerlum sem komast lifandi í smá-
þarmana. For every day inniheldur einnig prebiotic 

trefjar sem næra góðu gerlana.

Hentar vel eftir notkun sýklalyfja
●  Gott að taka eftir magapestir
●  Inniheldur FOS trefjar sem næra góðu gerlana og styðja 

þannig enn frekar við flóruna
●  Má opna hylkin og blanda í kaldan mat eða drykk – 

hentar vel fyrir börn
●  Sýruþolin hylki
●  6 tegundir af breiðvirkum vinveittum gerlum í hverju 

hylki
●  1 hylki á dag með mat, helst með morgunmat

Optibac fæst í apótekum og heilsuvöruverslunum.

Optibac fyrir þarmaflóruna
Optibac meltingargerlar eru 
með margar klínískar rann-
sóknir á bak við sig. Þú finn-
ur Optibac með sérhæfða 
virkni sem hentar þér.

Helmingur fólks fær meltingartruflan-
ir á ferðalögum erlendis. Við þekkjum 
þetta flest af eigin reynslu eða okkar 
nánustu. Niðurgangur, hægðatregða 
og uppþemba eru algeng vandamál.
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Helstu verkefni og ábyrgð:

� Alhliða ráðgjöf  og þjónusta  
varðandi lánamál

� Fjárhagsgreining 

� Undirbúningur og vinnsla  
lánsumsókna fyrir lánanefnd

� Mat á lánshæfi fyrirtækja

� Umsjón og eftirlit með lánasafni 
útibúsins

Íslandsbanki Laugardal

Lánastjóri fyrirtækja
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að starfa sem 
lánastjóri við útibú Íslandsbanka í Laugardal. Lánastjóri  
starfar í nánu samstarfi við viðskiptastjóra og útibússtjóra.  
Útibúið í Laugardal er stærsta fyrirtækjaútibú Íslandsbanka  
og viðskiptavinir þess eru þverskurður af íslensku atvinnulífi. 

Umsóknir óskast fylltar út á islandsbanki.is/storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 4. júní.

Hæfniskröfur:

� Menntun á sviði viðskipta- eða  
rekstrarfræði æskileg

� Gott læsi á ársskýrslur og  
fjárhagsupplýsingar fyrirtækja

� Hæfni til að flytja og rökstyðja mál á fundum

� Reynsla af starfi við fjármál eða rekstur

� Talnaskilningur og skipulagshæfni

� Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í  
mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veita:  
Björn Sveinsson, útibússtjóri: 440 3501 – bjorn.sveinsson@islandsbanki.is 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri: 440 4172 — sigrun.olafs@islandsbanki.is

Rekstur Íslenska kalkþörungafélagsins er í stöðugri framþróun.
Félagið framleiðir hágæða fóðurbæti og fæðubótarefni úr 
kalkþörungum úr Arnarfirði og er árleg framleiðsla félagsins um 
50 þúsund tonn af mismunandi afurðum. Eigendur félagsins eru 
frumkvöðlar á sviði þróunar, framleiðslu og markaðssetningar 
afurða úr kalkþörungum fyrir landbúnað og fæðubótarmarkað. 
Eru framtíðarmöguleikar fyrir áhugasama starfsmenn hjá
fyrirtækin því miklir.

Á Bíldudal er vaxandi atvinnulíf ásamt gróskumiklu mannlífi þar 
sem íbúatalan fer hækkandi. Þar er góður leik og grunnskóli k
ásamt íþróttaaðstöðu auk þess sem sundlaugar og heilsugæsla 
eru í næsta nágrenni ásamt tækifærum til margvíslegra
tótt mstunda árið um kring.

Í báðum tilvikum er um 100% starf að ræða. Um
laun og starfskjör fer samkvæmt almennum
kjarasamningum. Allar nánari upplýsingar veitir
Stig Randal verksmiðjustjóri í síma 659 8211. 
Einnig má senda fyrirspurnir, umsóknir og
ferilskrár á netfangið stig@iskalk.is.g

Ný atvinnutækifæri á Bíldudal og íbúð í boði

Íslenska kalkþörungafélagið óskar eftir að ráða tvo starfsmenn til fyrirtækisins á Bíldudal. Störfin henta bæði
körlum og konum og gætu verið áhugaverður kostur fyrir ungt par eða hjón sem vilja breyta til og freista
gæfunnar á nýjum og vaxandi stað í fallegu umhverfi. Á næstu vikum rís nýtt parhús á Bíldudal með átta íbúðum 
í eigu Kalkþörungafélagsins og getur félagið leigt pari/hjónum íbúð á sanngjörnu verði.

Starf á skrifstofu
Starfsmaður á skrifstofu þarf að búa yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu og geta skrifað góðan texta. Dagleg
störf eru á meðal eftirfarandi:

skjalasafns.

Starf í verksmiðju

samskipta á vinnustað þar sem eru bæði innlendir og erlendir starfsmenn. 

að hámarka virkni véla og tækja sem ganga allan sólarhringinn. 
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Sérfræðingur á sviði 
upplýsingatækni

 Capacent — leiðir til árangurs

Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 
 
Nánari upplýsingar eru á 
starfatorg.is og á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6742 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun eða starfsreynsla á sviði gagna- og 
upplýsingavinnslu sem nýtist vel til úrlausnar 
framangreindra verkefna.
Haldbær reynsla af notkun úrvinnslu- og greiningartóla 
fyrir gagnasöfn 
Reynsla af notkun venslaðra gagnagrunna á borð við MS 
SQL Server er kostur
Góð kunnátta í Office hugbúnaði
Þekking og reynsla af rekstri gagnagrunnskerfa er kostur
Þekking og reynsla af viðurkenndu verklagi í 
hugbúnaðarþróun

•

•

•

•
•
•

•
• 
•
•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Starfssvið
Hönnun og uppbygging á gagnagrunnum.
Kortlagning á gagnasöfnum og líkönum.
Úrvinnsla, greining og miðlun úr gagnasöfnum.
Innleiðing á tæknilausnum.
Verkefnastjórn hugbúnaðaruppfærslna.
Samstarf og þjálfun ofurnotenda.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að sérfræðingi í upplýsingatækni með áherslu á uppbyggingu gagnainnviða og 
gagnamiðlun ráðuneytisins. Starfið snýr einkum að þátttöku í vinnu við endurhönnun, samþættingu og þróun á sérhæfðum 
gagnasöfnum og líkönum sem notuð eru hjá ráðuneytinu í tengslum við áætlanagerð um opinber fjármál. 
 
Í verkefnunum felst m.a. endurhögun gagnalíkana úr töflureiknum yfir í gagnagrunnskerfi sem miðla upplýsingum ýmist í 
gegnum forsniðnar skýrslur og úrvinnslu- og greiningartól á borð við SQL, Excel, PowerPivot, Power BI og Power BI Report 
Server. 

Efling-stéttarfélag er annað 
stærsta stéttarfélagið hér á 
landi. Í félaginu eru um 27.000 
félagsmenn sem starfa á 
ólíkum sviðum atvinnulífsins 
við margvísleg störf.  
 
Sjá nánari upplýsingar 
á heimasíðu Eflingar-
stéttarfélags www.efling.is 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6763 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi s.s. í félags- eða hagvísindum 
eða sambærilegt.
Greiningarhæfileikar og reynsla af gagnagreiningu.
Góð færni í framsetningu upplýsinga, skýrslugerð og að 
flytja kynningar.
Sérþekking og/eða reynsla af íslenskum 
vinnumarkaðsrannsóknum er kostur.
Undirstöðuþekking á þjóðhagfræði.
Þekking á forritun og gagnagrunnsvinnslu er kostur.
Ögun í vinnubrögðum og geta til að vinna undir álagi.
Góð tök á íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking á öðrum 
tungumálum kostur.

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Umsóknarfrestur

6. júní 

Helstu verkefni
Öflun og samantekt tölulegra upplýsinga um íslenskan 
vinnumarkað og þróun hans.
Ráðgjöf við mótun stefnu í kjaramálum og öðrum málum 
sem varða hagsmuni félagsmanna í samstarfi við forystu 
félagsins.
Þátttaka í kynningum og seta í pallborðum varðandi 
vinnumarkaðsmál.
Nefndaseta fyrir hönd Eflingar, mögulega í 
samninganefndum vegna kjarasamninga.

Efling óskar eftir að ráða sérfræðing í vinnumarkaðsrannsóknum í 100% starf. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni 
í lifandi starfsumhverfi.

Efling

Sérfræðingur

www.intellecta.is

Matreiðslumaður - gott dagvinnustarf
Traust upplýsingatæknifyrirtæki staðsett miðsvæðis í Reykjavík óskar eftir að ráða
matreiðslumann. 

Lögð er rík áhersla á hollan og góðan mat úr úrvals hráefnum. 

Gott tækifæri í boði. 

Sjá nánar á www.intellecta.is



Sérfræðingur í opinberum 
fjármálum

 Capacent — leiðir til árangurs

Á skrifstofu opinberra fjármála 
eru 10 störf en í ráðuneytinu 
öllu eru um 85 starfsmenn, 
flestir háskólamenntaðir. 
 
Skrifstofan hefur yfirumsjón 
með stefnumörkun í 
opinberum fjármálum, annast 
verkstjórn, ráðgjöf og eftirlit 
með gerð fjármálastefnu, 
fjármálaáætlunar og fjárlaga 
og ber ábyrgð á samhæfingu 
opinberra fjármála. 
 
Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra 
starfsmanna Stjórnarráðsins. 
Umsóknir geta gilt í 6 mánuði 
frá því að umsóknarfrestur 
rennur út, sbr. 2. gr. reglna nr. 
464/1996, um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari 
breytingum. 
 
Nánari upplýsingar eru á 
starfatorg.is og á heimasíðu 
Capacent.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6743 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af þátttöku í gerð og greiningu ársreikninga.
Þekking á fjármálum hins opinbera. Þekking á alþjóðlegum 
stöðlum fyrir opinber fjármál (GFS) æskileg.
Hæfni og reynsla af greiningarvinnu og þróun reiknilíkana.
Mjög góð almenn tölvufærni, einkum í Excel og öðrum 
skýrslugerðarverkfærum.
Kunnátta til að miðla tölulegum upplýsingum með 
greinargóðum og skýrum hætti.
Mjög gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

•
•
•

•
•

•

•

•

• 
•
•

•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Starfssvið
Þátttaka í gerð fjármálastefnu, fjármálaáætlunar og 
fjárlagafrumvarps.
Greiningar, gagnavinnsla og þróun reiknilíkana.
Greining á horfum og þróun til lengri tíma.
Framsetning upplýsinga og kynning á stöðu opinberra 
fjármála fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Upplýsingaöflun og áætlanagerð um markmið og horfur í 
opinberum fjármálum.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið leitar að sérfræðingi til að sinna áríðandi verkefnum á sviði opinberra fjármála. Starfið 
felst í áætlanagerð hins opinbera ásamt  greiningar- og stefnumótunarvinnu í samstarfi við lykilaðila í opinberum 
fjármálum.  
 
Starfið er á skrifstofu opinberra fjármála. Í boði er áhugavert starf á krefjandi og skemmtilegum vinnustað. Áhugasamir 
einstaklingar eru hvattir til að sækja um. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

441
leigutaki

293
þúsund m2

Framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
Eik fasteignafélag sérhæfir sig í eignarhaldi 
og útleigu á atvinnuhúsnæði. Félagið býður 
upp á framúrskarandi starfsaðstöðu og góðan 
starfsanda. Það er meðal stærstu fasteigna-
félaga landsins með tæplega 293 þúsund 
fermetra í yfir 100 fasteignum. Um 84% af 
eignasafni þess er á helstu viðskiptakjörnum 
höfuðborgarsvæðisins og eru leigutakar 
félagsins yfir 441 talsins. Hlutabréf félagsins 
eru skráð á aðallista kauphallarinnar Nasdaq.

Eik er meðal leiðandi fasteignafélaga á Íslandi og er skráð á hlutabréfamarkað. 
Félagið er í sókn og leitar því að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 
framkvæmdastjóra framkvæmdasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
• Reynsla af áætlanagerð
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda
• Reynsla af samningagerð og samskiptum við 

verktaka
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi

Starfssvið: 
• Yfirumsjón með framkvæmdum félagsins og þróunarverkefnum
• Gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Samningagerð við verktaka
• Verkefnastjórnun og eftirlit með framkvæmdum
• Áætlanagerð, skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla
• Yfirumsjón með verkbókhaldi framkvæmda
• Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 30. maí nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og 
Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) hjá Capacent.



MANNAUÐSFULLTRÚI
TORG EHF., SEM M.A. REKUR FRÉTTABLAÐIÐ, FRETTABLADID.IS. GLAMOUR OG MIDA.IS LEITAR AÐ MANNAUÐSFULLTRÚA. 
UM ER AÐ RÆÐA SPENNANDI STARF Á LIFANDI VINNUSTAÐ. 

Helstu verkefni: Hæfniskröfur:

 
Umsóknarfrestur er til 3. júní.

Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk BSRB er m.a. 
að þjónusta aðildarfélög 
innan bandalagsins og 
gæta hagsmuna þeirra og 
félagsmanna.   
 
BSRB var stofnað 14. febrúar 
1942 og eru stærstu samtök 
opinberra starfsmanna á 
Íslandi. Aðildarfélög BSRB 
eru 25 talsins og félagsmenn 
rúmlega 21.000. Um 70% 
félagsmanna eru konur.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6760 

Menntunar- og hæfniskröfur
Embættis- eða meistarapróf í lögfræði er skilyrði.
Þekking á vinnu- og starfsmannarétti er kostur.
Þekking á störfum félagasamtaka er kostur.
Góð samskiptahæfni og geta til að vinna í krefjandi 
vinnuumhverfi.
Sjálfstæði í starfi og hæfni til að miðla málum og ná sáttum.
Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti skilyrði.
Þekking á einu Norðurlandamáli er kostur.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Umsóknarfrestur

10. júní 

Helstu verkefni
Ráðgjöf til BSRB og túlkun kjarasamninga aðildarfélaga.
Túlkun laga og reglna um vinnu- og starfsmannarétt.
Úrlausn einstaklingsmála sem berast frá aðildarfélögum.
Fræðsla og kennsla á námskeiðum.
Umsagnir um lagafrumvörp.
Ýmis nefndarstörf s.s. með aðilum vinnumarkaðarins og 
stjórnvöldum.
Ýmis tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

BSRB auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings. Verkefni BSRB eru fjölbreytt og gefst viðkomandi tækifæri til að móta 
starfið.  Lögfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra BSRB, æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

BSRB

Lögfræðingur

Capacent — leiðir til árangurs

Ferðaskrifstofan Bændaferðir 
á rætur sínar að rekja til ársins 
1965. Bændaferðir bjóða 
innihaldsríkar pakkaferðir 
með íslenskri fararstjórn um 
allan heim, þar sem fólk nýtur 
góðs félagsskapar og kynnist 
menningu og náttúru merkra 
áfangastaða.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6754 

Menntunar- og hæfniskröfur
Framúrskarandi færni í íslensku og geta til að tjá sig í ræðu 
og riti skilyrði.
Reynsla af prófarkalestri og auglýsingatextum mikill kostur.
Reynsla af sölu og markaðsmálum kostur
Haldgóð menntun sem nýtist í starfinu.
Góð tölvukunnátta skilyrði.. 
Góð færni í íslensku og ensku skilyrði, kunnátta í þýsku 
kostur.

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Umsóknarfrestur

4. júní 

Helstu verkefni
Vinna við skrif og yfirlestur auglýsinga og ferðalýsinga.  
Vinna við rafræna fréttapósta; textaskrif, uppsetning og 
myndvinnsla.
Umsjón og yfirlestur ferðagagna.
Umsjón með samfélagsmiðlum og Google auglýsingum. 
Önnur tilfallandi verkefni, t.d. símasvörun og almenn 
afgreiðsla.

Bændaferðir óska eftir að ráða öflugan sölu- og markaðsfulltrúa til starfa.  
 
Viðkomandi þarf að vera hugmyndaríkur og þjónustulundaður textasmiður sem hugsar á markaðslegum nótum.  Gerð er 
krafa um afburðagott vald á íslensku, færni til að rita texta á skýran og skemmtilegan hátt og næmt auga til prófarkalesturs.  
Lykileiginleikar viðkomandi eru skapandi hugsun, frumkvæði, söluhæfileikar og traust framkoma. 

Hugmyndaríkur textasmiður
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Umsóknarfrestur er til og með 6. júní.
Rio Tinto  

Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 

sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 

umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 

Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 

umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Vélvirki á mótaverkstæði
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða vélvirkja til að sinna fjölbreyttum störfum á mótaverkstæði fyrirtækisins.

Um er að ræða spennandi og krefjandi starf í lifandi umhverfi.

Starfssvið:

» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur 

á búnaði

» Ástandsskoðun á búnaði

» Almenn viðgerðarvinna og í smíði

» Samskipti við framleiðsludeildir

» Vinna að umbótum

Menntun:

» Sveinspróf í vélvirkjun

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvukunnátta kostur

Nánari upplýsingar veitir Óskar 

Arnórsson, leiðtogi, í síma 560-7000. 

Rio Tinto á Íslandi leggur áherslu á að 

jafna hlut kynja á vinnustaðnum og eru 

konur sérstaklega hvattar til að sækja um 

starfið.

Vinsamlegast skilið inn umsókn ásamt

kynningarbréfi á www.riotinto.is.

MÓTTÖKUFULLTRÚI

Móttökufulltrúi hefur umsjón með móttöku og þjónustu við starfsfólk, nemendur og gesti      

í húsnæði skólans að Laugarnesvegi 91. Í starfinu felst m.a. símsvörun, almenn skrifstofu- 

störf, bókanir og þjónusta vegna fundahalda og viðburða í húsinu. Listkennsludeild,           

myndlistardeild og sviðslistadeild eru starfræktar í húsinu auk verkstæða og bókasafns. 

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða móttökufulltrúa í fullt starf

Ráðið er í bæði störfin frá 7. ágúst 2018
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað rafrænt eigi síðar en mánudaginn 4. júní á netfangið gunnhildurarnar@ceohuxun.is merkt: 
Móttökufulltrúi–Listaháskóli Íslands annars vegar og Þjónustufulltrúi–Listaháskóli Íslands hins vegar.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Björg Jóna Birgisdóttir námsstjóri, í síma 552 4000 á skrifstofutíma (9-15), eða í tölvupósti bjorg@lhi.is 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Menntun, hæfni, reynsla
Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
Góð tölvukunnátta (Office 365)
Gott vald á íslensku og ensku
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

•
•

•
•

Listaháskóli Íslands • Þverholti 11 • 105 Reykjavík • S. 552 4000 • lhi.is

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

Þjónustufulltrúi ber ábyrgð á því að húsnæði og tækjakostur skólans að Laugarnesvegi 91  

sé í góðu ásigkomulagi hverju sinni. Í starfinu felst m.a. umsjón með rýmum hússins og 

uppsetning á tækjum og búnaði. Hann vinnur náið með móttökufulltrúa, deildarforsetum, 

kennurum og nemendum. Listkennsludeild, myndlistardeild og sviðslistadeild eru starf- 

ræktar í húsinu auk verkstæða og bókasafns.  

Listaháskóli Íslands óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í fullt starf Menntun, hæfni, reynsla
Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
Góð tölvukunnátta og tækniþekking
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Gott verkvit 

•
•

•
•



FRAMKVÆMDASTJÓRI  FJÁRMÁLASVIÐS   
Innnes leitar eftir öflugum einstaklingi í starf framkvæmdastjóra fjármálasviðs.  
Fjármálasvið ber ábyrgð á fjármálum, reikningshaldi, upplýsingatækni og 
rekstrarmálum.  Fjármálasviðið veitir einnig bókhaldsþjónustu til tengdra félaga.  
Hjá Innnes starfa um 200 starfsmenn, þar af 20 á fjármálasviði.

I hf | F l i 21 112 R kj ík | i i

• Reikningshald
• Stjórnendaskýrslur
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Fjárstýring
• Innheimta
• Rekstur húsnæðis og öryggismál
• Rekstur mötuneytis
• Rekstur upplýsingatæknimála

HELSTU VERKEFNI FJÁRMÁLASVIÐS

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldbær reynsla af sambærilegu starfi
• Leiðtogahæfni, hæfni í samskiptum, frumkvæði og metnaður

Umsóknarfrestur er til 6. júní nk.
Sækja skal um og senda starfsferilsskrá á:  https://storf.innnes.is  
eða með því að senda tölvupóst á eo@innnes.is
Nánari upplýsingar veita:  
Elín Ólafsdóttir, eo@innnes.is, s. 532 4000 og 
Magnús Óli Ólafsson, moo@innnes.is, s. 532 4000

Innnes er traust, leiðandi og framsækið fyrirtæki 
í innflutningi, sölu og þjónustu á matvörumarkaði. 
Mörg vörumerki fyrirtækisins eru landsmönnum að 
góðu kunn.  Aðalstarfsstöðvar  Innnes eru við Fossaleyni 
og Bæjarflöt í Reykjavík.   

Hjá Innnes starfar öflug liðsheild sem er lykillinn að 
farsælum árangri fyrirtækisins. Innnes leitast við að 
ráða og hafa í sínum röðum starfsfólk sem býr yfir 
metnaði  til  að ná árangri.  
  

Bæði leitum við að starfsmanni í fullt starf og einnig fyrir 
tímabundin verkefni á næstu mánuðum. Mikilvægt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, nám á sviði fatahönnunar æskilegt
 • Reynsla af starfi við fatahönnun og framleiðslu á fatnaði áskilin
 • Mjög góð tölvuþekking og reynsla í notkun Illustrator og Excel áskilin
 • Áreiðanleiki, nákvæmni og hæfni til að vinna undir álagi
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsókn og nánari upplýsingar má nálgast á alfred.is

Helstu verkefni:
 Störf fatahönnuðar felast m.a. í hugmyndavinnu og rannsóknum fyrir 

nýjar vörur, gerð flatra teikninga og tækniskjala fyrir framleiðendur og 
samskiptum við birgja.

Fyrirtækið Icewear
 Icewear er ört vaxandi smásölu- og heildsölufyrirtæki sem rekur í dag 

tólf verslanir undir eigin merkjum, auk vefverslunar. Icewear hannar 
og framleiðir heilar línur af útivistarfatnaði, ullarvörum og 
minjagripum fyrir bæði eigin verslanir og til heildsölu. Skrifstofur 
fyrirtækisins eru staðsettar í Hlíðasmára 12 í Kópavogi og starfsmenn 
eru um 200 talsins. Fyrirtækið er framsækið og hefur verið í hópi 
"fyrirmyndarfyrirtækja" landsins undanfarin ár. 

Fatahönnuður
Vegna aukinna umsvifa leitum við hjá Icewear að 
hæfileikaríkum fatahönnuði í starf við hönnun og 
vöruþróun á fatnaði fyrir fatalínu fyrirtækisins.

ÍSAFJARÐARBÆR

Leikskólinn Sólborg  
Sérkennslustjóri og leikskólakennarar 

Ísafjarðarbær auglýsir laus til umsóknar 100% starf sérkennslu- 
stjóra og 75-100% störf leikskólakennara við leikskólann Sólborg 
á Ísafirði. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti hafið störf um miðjan ágúst 
2018. Sólborg er fimm deilda leikskóli sem starfar eftir hugmynda-
fræði Reggio Emilia en í skólanum eru um 115 börn. Ein deildin er 
fimm ára deild sem staðsett er í húsnæði Tónlistarskóla Ísafjarðar. 
Um er að ræða mjög skemmtileg og gefandi störf í lifandi starfs- 
umhverfi. 

Ísafjarðarbær er bær í sókn og hefur upp á margt að bjóða.  
Má þar nefna öfluga grunnskóla og leikskóla, menntaskóla, fjöl-
breytt íþrótta- og tómstundastarf, öflugt tónlistar- og menningarlíf, 
eitt besta skíðasvæði landsins og endalausa möguleika á að njóta 
einstakrar náttúrfegurðar svæðisins. Í Ísafjarðarbæ búa um 3800 
íbúar og þar eru fimm leikskólar og fjórir grunnskólar í fjórum  
byggðakjörnum. Mikil áhersla er lögð á gott samstarf milli skól- 
anna en þó sjálfstæði og fjölbreytni. 

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 10. júní 2018. 
Frekari upplýsingar um störfin má nálgast á vef Ísafjarðarbæjar 
(www.isafjordur.is) undir „Laus störf“. Við hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja um störfin. 

-Við þjónum með gleði til gagns-



Mannauðsstjóri

Laus er staða mannauðsstjóra við embætti Lögreglustjórans á Suðurnesjum.
Hlutverk embættisins er hvers kyns löggæsla, landmæraeftirlit, rannsóknir lögreglumála og sakamála. Embætti Lögreglu- 
stjórans á Suðurnesjum var til með sameiningu Lögreglunnar Í Keflavík og Sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli, árið 2007.  
Hjá embættinu starfa um 150 manns á þremur starfsstöðvum. Aðalskrifstofa embættisins er að Brekkustíg 39.

Um er að ræða nýja stöðu við embættið og launakjör fara eftir kjarasamningum ríkisins og opinberra starfsmanna.

Nánari upplýsingar veita ‚ Ólafur Helgi Kjartansson lögreglustjóri í síma 444-2200 eða í gegnum tölvupóstfangið  
ohk01@logregan.is eða Pétur Óli Jónsson fjármálastjóri í síma 444-2200 eða í gegnum tölvupóstfangið poj01@logreglan.is

Umsóknarfrestur er til 11. júní 2018 og sækja skal um stöðuna með rafrænum hætti á vef Starfatorgs, www.starfatorg.is

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ferilskrá og kynningarbréf um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af  
mörkum.

Helstu verkefni og ábyrgð

réttindamál og aðbúnaður

Hæfnikröfur

verkferla

í rituðu og töluðu máli

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2018.Rio Tinto  

Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rafvirki
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa, til að sinna fjölbreyttum 
störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 

sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegna lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 

umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 

Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál er forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 

umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Starfssvið:

» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur 

á rafbúnaði

» Bilanagreining á framleiðslubúnaði

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

Menntunar – og hæfniskröfur:

» Sveinspróf í rafvirkjun

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð

og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking

» Reynsla af rafvirkjavinnu í iðnaðar-

umhverfi og háspennubúnaði er

kostur

Nánari upplýsingar veita Stefán

Þór Ragnarsson og/eða Ágúst Helgi 

Jóhannesson í síma 560 7000.

Áhugasamir eru beðnir um að fylla út 

atvinnuumsókn á vef fyrirtækis

www.riotinto.is.

Háskólinn á Bifröst auglýsir eftir einstaklingi sem hefur mikla 
og góða þjónustulund og er jafnframt menntaður eða með 
reynslu á sviði upplýsingatækni. 

Umsjón með kennslu- 
���������	
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Helstu verkefni og ábyrgð
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� Aðstoð og ráðgjöf vegna notkunar og vinnu í rafrænu kennslu-
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311 Borgarnes  |  Sími: 433 3000  |  bifrost@bifrost.is  |  bifrost.is

Með umsókn þarf að fylgja afrit prófskírteina.

Um er að ræða tímabundna ráðningu í starf á kennslusviði 
skólans, til eins árs í fullt starf með möguleika á ráðningu til lengri 
"�����#��$��"�����	��$	�
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Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. 

������$��
��!��$��)���$������"%����������������
netfangið kennslustjori@bifrost.is.

Hæfni og menntunarkröfur
� *"(���"�)��!��	�������$�
� BS í tölvunarfræði er æskileg eða sambærileg menntun eða 
   þekking á sviði upplýsingatækni.
� *"��!��������(��������������������
�"���
� Góð færni í mannlegum samskiptum og þolinmæði.
� Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði.
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Skaftárhreppur

Starf skólastjóra tónlistarskólans  
í Skaftárhreppi 

Laust er til umsóknar starf skólastjóra tónlistarskólans í Skaf-
tárhreppi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst 2018. 
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að byggja upp öflugt 
tónlistarstarf og kennslu. Einnig er laust starf organista í hlutas-
tarfi í Kirkjubæjarklaustursprestakalli sem getur hentað samh-
liða starfi tónlistarskólastjóra. Umsóknarfrestur er til og með 18. 
júní n.k. Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má 
finna á www.klaustur.is

Skaftárhreppur er annað landstærsta sveitarfélag landsins 
og býr yfir miklum og fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi 
fyrir fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjöl-
skylduvænt með um 560 íbúa. Á Kirkjubæjarklaustri búa um 
170 manns. Á Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsyn-
lega þjónustu s.s. verslun, banka, heilsugæslustöð, leikskóla, 
bókasafn, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni er 
að finna glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Laus störf í Skaftárhreppi

 8 ATVINNUAUGLÝSINGAR  2 6 .  M A Í  2 0 1 8  L AU G A R DAG U R



Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík
auglýsir lausar stöður skólaárið 2018-2019.

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli staðsettur í 
Sóltúni 6 

Skólinn byggir á framsækinni alþjóðlegri skólastefnu.

Við óskum eftir  samstarfi við öfluga kennara sem hafa 
áhuga á að starfa í hvetjandi og hugvekjandi skólaum- 
hverfi þar sem sjálfstæð vinnubrögð, nýsköpun og  
listrænir kennsluhættir fá að njóta sín.

Staða raungreinakennara í 70-100 % stöðu
Menntunar og hæfniskröfur:

  á framþróun í skólastarfi

Staða waldorfkennara við skólann
Menntunar og hæfniskröfur:

Waldorfleikskólinn Sólstafir óskar einnig eftir að ráða 
leikskólakennara eða annað uppeldismenntað starfsfólk 
á leikskólann í Sóltúni 6.

Nánari upplýsingar um störfin og  umsóknir á 
solstafir@waldorf.is og í sima 5771110.

Laust er starf lögfræðings við vettvangsathuganir hjá Fjármálaeftirlitinu. Vettvangsteymið annast 
vettvangsathuganir þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með. Teymið aflar upplýsinga 
og gagna með sjálfstæðri skoðun á vettvangi þar sem athuganir geta m.a. beinst að tilteknum afmörkuðum 
þáttum í starfsemi eftirlitsskyldra aðila. Leitað er að lögfræðingi með reynslu af eftirliti eða störfum á 
fjármálamarkaði og sem býr yfir góðri samskiptahæfni.

LÖGFRÆÐINGUR Í 
VETTVANGSATHUGUNUM

  Við leitum að öflugum 
lögfræðingi

Frekari upplýsingar veita Rúna 
Malmquist, forstöðumaður vettvangs-
athugana (runa@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson, mannauðsstjóri 
(arni@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlegas beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk. 
Umsóknum um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu 
rökstudd.

Starfssvið
� Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugana
� Greining gagna og skýrslugerð
� Verkefnastjórnun
� Þátttaka í innlendu samstarfi
� Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
� Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
� Meistara- eða embættispróf í lögfræði
� Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði
� Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum fjármálamarkaði
� Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar 
� Reynsla af verkefnastjórnun
� Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
� Öguð vinnubrögð, ábyrgð, sjálfstæði og metnaður í starfi
� Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu og riti á  

íslensku og ensku

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

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 0 .  J Ú N Í

Isavia leitar að öflugum málara í viðhaldsteymi eignaumsýsludeildar 
félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni eru almenn 
málarvinna bæði innan og utanhúss auk annarra verkefna. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri 
eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í málun

• Vandvirkni og sjálfstæði í starfi

• Geta unnið undir álagi

• Þarf að geta unnið í teymi

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

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn  
vegna bakgrunnskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. 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.

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



Vík í Mýrdal
Vaxandi bær í fallegu umhverfi

Mýrdalshreppur er vaxandi um 660 manna sveitarfélag. Í Vík er öll almenn þjónusta svo sem leik-, grunn-, og tónskóli, heilsu- 
gæsla, dvalar- og hjúkrunarheimili og frábær aðstaða til allrar almennrar íþróttaiðkunar o.fl.. Náttúrufegurð er rómuð í Vík og 
nágrenni og samgöngur greiðar allt árið. Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í sveitarfélaginu og fjölbreyttir möguleikar á því sviði 

fyrir fólk með ferskar hugmyndir.

Það er margt að gerast í Vík þessi síðustu misseri. Íbúum fjölgaði um tæp 13% á síðasta ári og um 33% á síðustu þremur árum, en 
því miður dugar þessi fólksfjölgun ekki til að anna þörf okkar fyrir starfsfólk. Verið er að byggja hér um 40 íbúðir, nýtt 80 herbergja 

hótel er í byggingu og verður tekið í notkun í sumar og margt fleira er í burðarliðunum.

- Vík er áhugaverður staður fyrir öflugt og dugmikið fólk -

Laus störf í sveitarfélaginu -  Lausar eru til umsóknar þessar stöður:

Staða grunnskólakennara
Leitað er að metnaðarfullum kennara í þetta starf.

Menntunar og hæfniskröfur:
Leyfisbréf grunnskólakennara
Æskilegt er að kennari hafi reynslu af kennslu á 
yngsta stigi.

Staða skólastjóra
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir  
frumkvæði og góðri þekkingu á skólastarfi og skólaþróun  
í þetta starf.  Skólastjóri veitir skólanum bæði faglega og  
rekstrarlega forustu og ber ábyrgð á starfsmannamálum  
skólans.  Hann er leiðtogi kennara og nemenda og leiðir  
samstarf nemenda, starfsmanna og heimila.

Menntunar og hæfniskröfur:
Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla
Viðbótarmenntun á sviði stjórnunar æskileg
Reynsla af stjórnun og rekstri
Góðir samskiptahæfileikar

Skipulags- og byggingarfulltrúa
Leitað er að metnaðarfullum og hæfileikaríkum einstaklingi til að sinna þessu starfi á miklum uppgangstímum í sveitarfélaginu. 
Skilyrði er að umsækjendur hafi réttindi til að starfa sem byggingafulltrúar.   
Æskilegt er að umsækjendur geti hafi störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018.

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

Leikskólakennarar og leikskólaliða
Leitað er að hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstaklingum í þessi störf.  Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018

Nánari upplýsingar veitir Bergný Ösp Sigurðardóttir 
leikskólastjóri í síma 487-1241 eða 867-0525. 

Umsóknir má senda á netfangið bergny@vik.is, eða á heimilisfangið Mýrdalshreppur Austurvegi 17 870 Vík.

Við Víkurskóla, sem er um 60 nemenda grunnskóli

Á skrifstofu Mýrdalshrepps

Við leikskólann Mánasel í Vík, sem er 30 barna leikskóli  

HVERFISGALLERÍ LEITAR AÐ 
AÐSTOÐAR FRAMKVÆMDASTJÓRA

Umsóknir sendist fyrir 8. júní

Nánari upplýsingar veitir Sigríður L. Gunnarsdóttir 
í síma 8649692 eða sigridur@hverfisgalleri.is

Hverfisgallerí leitar að öflugri manneskju sem hefur 
brennandi áhuga og þekkingu á samtímalist, drifkraft 
til leysa mörg verkefni í einu og reynslu í umsýslu 
listaverka. Viðkomandi mun bætast í smátt en knátt 
teymi Hverfisgallerís og mun taka þátt í öllum fösum 
almennrar starfsemi og rekstur gallerísins.

Við leitum að starfskrafti sem hefur gaman að 
samskiptum við fólk og á auðvelt með að miðla 
upplýsingum, skapa traust og jafnframt að vera 
vandvirk/ur og verklagin/n. Sjálfstæð vinnubrögð 
og frumkvæði er lykilatriði og háskólanám og 
reynsla sem nýtist beint í starfi er skilyrði ásamt 
góðri almennri tölvukunnáttu og þekkingu á 
myndvinnsluforritum. Þá þarf viðkomandi að hafa 
mikla færni í ritaðri og talaðri ensku og íslensku.

STAÐA HJÚKRUNARFORSTJÓRA 
OG FORSTÖÐUMANNS  

HORNBREKKU

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarforstjóra og forstöðu-
manns hjúkrunar- og dvalarheimilisins Hornbrekku, Ólafsfirði.  

Á Hornbrekku eru 26 íbúar, 21 í hjúkrunarrýmum og 5 í dvalar-
rýmum.

Leitað er að öflugum einstaklingi til að takast á við krefjandi 
og skemmtilegt starf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Starfssvið:

þess
-

ar og umönnunar á heimilinu

Menntunar- og hæfniskröfur:

-

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

 
í starfið sendist á netfangið, gunnarb@fjallabyggd.is og  

 

Réttingaverkstæði Jóa leitar að öflugum bókara með meiru í u.þ.b. 70% starf.

HELSTU VERKEFNI:

• Bókun reikninga
• Afstemmingar
• Gerð sölureikninga
• Verkbeiðnir
• Móttaka viðskiptavina
• Móttaka á greiðslum fyrir viðgerðir
• Símsvörun

HÆFNISKRÖFUR:

• Viðurkenndur bókari
• Góð bókhaldsreynsla
• Þekking á Stólpa og Dk er kostur
• Mjög góð samskiptahæfni
• Rík þjónustulund
• Ekki er verra að vita hvað snýr 

fram eða aftur á bílum!

Fyrirtækið er þekkt fyrir þjónustu sína og mjög vel rekið. 

Líflegur og snyrtilegur vinnustaður og mjög góður starfsandi. 

Hjá fyrirtækinu starfa 20 manns. 

Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga 12:00 til 17:00 og föstudaga 13:00 til 15:00. 

Staðsetning er Dalvegur 16a.

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.

BÓKARI MEÐ MEIRU

www.talentradning.is



Lausar stöður 
í skólum 

Vesturbyggðar 

Vesturbyggð auglýsir eftir kennurum.
Okkur vantar kennara til að kenna í góðum skólum í  
yndislegu stórbrotnu umhverfi og góðu mannlífi. 
Komdu vestur !

Patreksskóli:
Grunnskóli á Patreksfirði með 94 nemendur

Kennara á yngsta stigi
Textilmennt
Heimilisfræði
Íþróttir

Upplýsingar veitir skólastjóri Gústaf Gústafsson  
gustaf@vesturbyggd.is  sími 4502321

Bíldudalsskóli:
Leik- og grunnskóli á Bíldudal með 47 nemendur

Íþróttakennari
Leikskólakennarar
Þroskaþjálfi

Upplýsingar veitir skólastjóri Ásdís Snót Guðmundsdóttir 
asdissnot@vesturbyggd.is sími 4502333

Leikskólinn Araklettur
Leikskóli á Patreksfirði með 3 deildir og 53 nemendur

Deildarstjórar
Leikskólakennarar

Upplýsingar veitir Hallveig Ingimarsdóttir
leikskólastjóri halla@vesturbyggd.is, s. 4502342

Tónlistarskóli Vesturbyggðar
Starfræktur á Patreksfirði og Bíldudal með 72 nemendur

Almennir tónlistarkennarar

Upplýsingar veitir skólastjóri Einar Bragi Bragason  
tonlistarskoli@vesturbyggd.is  sími 4502340

Flutningsstyrkur og útvegum húsnæði

Umsóknarfrestur er til og með 5.júní 2018
Fræðslustjóri Vesturbyggðar 

Um starfið:

Numerus óskar eftir að ráða spyrla til starfa í 
tímabundið verkefni. Starfið felst í að hafa sam-
band símleiðis við almenning og bjóða þeim að 
vera þátttakendur í spurningavagni Numerus. 
Unnið er að jafnaði tvö kvöld í viku. Góðir 
tekjumöguleikar.

Hæfniskröfur: 

 
og með góða færni í mannlegum samskiptum.

VINNUSTAÐAGREININGAR

SPURNINGAVAGNAR

SKOÐANAKANNANIR

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á  
johanna@numerus.is

Vantar þig aukatekjur?

Hvað er Numerus?

Fagmennska og trúverðugleiki eru einkennisorð okkar.

 

Hægt er að sækja um störfin og fá allar nánari upplýsingar á heimasíðu HÍ: 
http://www.hi.is/laus_storf

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.

VERKEFNASTJÓRI Í FJÁRMÁLATENGD 
VERKEFNI Á SVIÐSSKRIFSTOFU
Meginhlutverk verkefnastjórans er að stuðla að 
hagkvæmum rekstri og faglegri þjónustu á sviði 
fjármála, í samstarfi við rekstrarstjóra. Sóst er eftir 
lausnamiðuðum, skipulögðum og kraftmiklum 
einstaklingi sem brennur fyrir að þróa nýjar leiðir, 
hefur gaman af tölum og miðlun upplýsinga.

VERKEFNASTJÓRI Í FJÁRMÁLATENGD 
VERKEFNI Á SVIÐSSKRIFSTOFU
Meginhlutverk verkefnastjórans er að stuðla að 
hagkvæmum rekstri og faglegri þjónustu á sviði 
fjármála, í samstarfi við rekstrarstjóra. Sóst er eftir 
lausnamiðuðum, skipulögðum og kraftmiklum 
einstaklingi sem brennur fyrir að þróa nýjar leiðir, 
hefur gaman af tölum og miðlun upplýsinga.

VERKEFNASTJÓRI RANNSÓKNA-
TENGDS NÁMS Í LÆKNADEILD
50% starf sem felst í daglegri umsýslu, þjónustu 
og ráðgjöf í tengslum við rannsóknatengt nám 
í deildinni. Hæfniskröfur eru m.a. háskólapróf, 
góð tölvukunnátta, sveigjanleiki og nákvæmni.

VERKEFNASTJÓRI RANNSÓKNA-
TENGDS NÁMS Í LÆKNADEILD
50% starf sem felst í daglegri umsýslu, þjónustu 
og ráðgjöf í tengslum við rannsóknatengt nám 
í deildinni. Hæfniskröfur eru m.a. háskólapróf, 
góð tölvukunnátta, sveigjanleiki og nákvæmni.

VERKEFNASTJÓRI VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Leitað er að úrræðagóðum og drífandi 
einstaklingi í 50% starf sem snýr að 
skipulagningu klínísks náms í sjúkra-
þjálfun. Verkefnastjórinn þarf að hafa 
mikla skipulagshæfileika og njóta þess 
að vinna með fólki.

VERKEFNASTJÓRI VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Leitað er að úrræðagóðum og drífandi 
einstaklingi í 50% starf sem snýr að 
skipulagningu klínísks náms í sjúkra-
þjálfun. Verkefnastjórinn þarf að hafa 
mikla skipulagshæfileika og njóta þess 
að vinna með fólki.

VERKEFNASTJÓRI /AÐJÚNKT VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Starfið skiptist annars vegar í 51% verkefnastjóra-
starf við skipulag og stjórnun kennslumála. Hins 
vegar í 49% aðjúnktsstarf sem felur í sér kennslu 
og umsjón námskeiða á grunn- og framhaldsstigi.

VERKEFNASTJÓRI /AÐJÚNKT VIÐ 
NÁMSBRAUT Í SJÚKRAÞJÁLFUN
Starfið skiptist annars vegar í 51% verkefnastjóra-
starf við skipulag og stjórnun kennslumála. Hins 
vegar í 49% aðjúnktsstarf sem felur í sér kennslu 
og umsjón námskeiða á grunn- og framhaldsstigi.

VERKEFNASTJÓRI Á SVIÐI FJÁRMÁLA, 
ÞJÓNUSTU OG MANNAUÐS
Leitað er að metnaðarfullum, fjölhæfum og 
sveigjanlegum einstaklingi til að takast á við ný 
verkefni. Mikilvægt er að viðkomandi sé talna-
glöggur og nákvæmur, eigi auðvelt með að setja 
upplýsingar fram með aðgengilegum hætti og 
sé vel að sér á sviði upplýsingatækni.

VERKEFNASTJÓRI Á SVIÐI FJÁRMÁLA, 
ÞJÓNUSTU OG MANNAUÐS
Leitað er að metnaðarfullum, fjölhæfum og 
sveigjanlegum einstaklingi til að takast á við ný 
verkefni. Mikilvægt er að viðkomandi sé talna-
glöggur og nákvæmur, eigi auðvelt með að setja 
upplýsingar fram með aðgengilegum hætti og 
sé vel að sér á sviði upplýsingatækni.

RANNSÓKNASTOFUSTJÓRI 
LYFJAFRÆÐIDEILDAR
Í starfinu felst m.a. umsjón með daglegum 
rekstri rannsóknastofa deildarinnar, 
s.s. viðhald rannsóknatækja, umsjón með 
notkun þeirra, auk leiðbeiningar nemenda 
í rannsóknarverkefnum.

RANNSÓKNASTOFUSTJÓRI 
LYFJAFRÆÐIDEILDAR
Í starfinu felst m.a. umsjón með daglegum 
rekstri rannsóknastofa deildarinnar, 
s.s. viðhald rannsóknatækja, umsjón með 
notkun þeirra, auk leiðbeiningar nemenda 
í rannsóknarverkefnum.

 

 

FJÖLBREYTT OG SKEMMTILEG STÖRF
Viltu taka þátt í mótun og þróun spennandi verkefna í þjónustu á Heilbrigðisvísindasviði?  
Margir af fremstu sérfræðingum þjóðarinnar í heilbrigðisvísindum sinna kennslu og 
rannsóknum á fræðasviðinu. Öflug þjónusta er hornsteinn í starfsemi sviðsins.

Eftirfarandi störf á Heilbrigðisvísindasviði eru laus til umsóknar:
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Embætti skólameistara  
Framhaldsskólans á Húsavík

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Framhaldsskólans á Húsavík. Nánari
��������	
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arradid.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

Ásbjörn Ólafsson ehf. var stofnað árið 1937.
Hjá fyrirtækinu starfa tæplega 60 harðduglegir 
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Starfssvið og ábyrgð:
- Ábyrgð og daglegur rekstur sviðsins
- Gerð sölu- og innkaupaáætlana 
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   viðskiptavini og birgja
!�,���$$��	���������������%*���
�������
- Leiða vöruþróun sviðsins
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Menntunar- og hæfniskröfur:
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SVIÐSSTJÓRI STÓRELDHÚSASVIÐS 
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EY óskar eftir nemum Í
endurskoðun

EY leitar að fólki sem skráð er í meistaranám í 
reikningshaldi og endurskoðun (M.Acc) og stefnir að 
löggildingu í endurskoðun.                             

Nemar sem ráðast til okkar í endurskoðun þurfa að 
hafa frumkvæði og getu til að starfa sjálfstætt og ríka 
þjónustulund.
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�����������������������
starfsmanns og bjóðum m.a. nemum okkar upp á 
hlutastarf meðan á námi stendur. 

Umsóknir ásamt einkunnum má senda í gegnum 
heimasíðu EY, ey.is eða til Hildar Pálsdóttur,                                       
hildur.palsdottir@is.ey.com 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí n.k.

Ernst & Young ehf er aðili að alþjóðlegu endurskoðunar- og 
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www.ey.is

Umsjón með matsal  
Starfsmaður/kona 
óskast í Samhenta. 

Samhentir er alhliða umbúðaþjónustufyrirtæki.

Starfslýsing:
Við erum rúmlega 35 manns sem vantar góðan einstakling 
í hópinn til að sjá um matsalinn okkar, innkaup og léttan 
hádegisverð. Við erum í Suðurhrauni í Garðabæ í snyrtil- 
egu og þrifalegu umhverfi. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um. Fyrirtækið 
vinnur að alþjóðlegri gæðavottun sem matvælafyrirtæki.

Hæfniskröfur:
Við leitum að aðila í framtíðarstarf sem er hress og 
jákvæður, samviskusamur, þrifalegur og stundvís. 
Vinnutími getur verið sveigjanlegur og möguleiki er á 
hlutastarfi.

Skriflegar umsóknir sendist á edvald@samhentir.is   
fyrir 01.06.2018.

Dining/cafeteria manager
Employee wanted 

in Samhentir.
Samhentir is a packaging service company in Iceland.

Job description:
We are 35 people who need a good person in the group to 
take care of our dining room and simple lunch. We are in 
Suðurhraun in Garðabæ in a tidy and clean environment.
Women as well as men are encouraged to apply.  
Samhentir is aiming for international quality certification 
as a food business company.

Qualifications:
We are looking for a person for longterm who is positive, 
conscientious, hygienic and punctual. Working time can 
be flexible and there is a possibility of part-time work.

Written applications should be sent to  
edvald@samhentir.is before 01.06.2018.

Ræs & sjæn
Íslenska auglýsingastofan auglýsir eftir einstaklingi í ræstingar og stöku smáviðvik. 
Um er að ræða u.þ.b. 70% starf og er vinnutíminn frá kl. 7:00 til 13:00, fimm daga vikunnar.

Við leitum að morgunelskri manneskju sem er jákvæð og kraftmikil, umhverfisvæn í 
hugsun og kann að njóta sín í fjölbreyttum hópi fólks í skapandi og skemmtilegu umhverfi.

Hjá Íslensku starfa nú um 50 manns. Stofan hefur verið í fremstu röð auglýsingastofa á 
Íslandi um árabil og starfar fyrir mörg af öflugustu fyrirtækjum og vörumerkjum landsins.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf seinni hlutann í júní eða í byrjun júlí. 
Umsóknir óskast sendar á starf@islenska.is eigi síðar en 3. júní.

Helstu verkefni
 Halda vinnusvæðum hreinum
 Hafa umsjón með flokkun 
 Aðstoð í mötuneyti í einstaka tilfellum

Hæfniskröfur
 Lipurð í samskiptum 
 Sjálfstæð vinnubrögð
 Vinnusemi og metnaður



STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Álftanesskóli
• Aðstoðarskólastjóri
• Kennari í heimilisfræði
• Starfsmenn á tómstundaheimili
 
Flataskóli
• Leikskóla- eða grunnskólakennari   
 við leikskóladeild
• Stuðningsfulltrúi
• Þroskaþjálfi
 
Sjálandsskóli
• Íslenskukennari á unglingastig
 
Bæjarból
• Háskólamenntaður stuðningsaðili
 
Kirkjuból
• Leikskólasérkennari
 
Krakkakot
• Leikskólakennari
• Matráður
 
Bæjarskrifstofur
• Sálfræðingur
 
Fjölskyldusvið
• Stuðningur við ungan mann heima 
 og við afþreyingu
 
Krókamýri – heimili fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður í sumarafleysingu
 
Sigurhæð – heimili fyrir fatlað fólk
• Þroskaþjálfi
 

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

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 11. júní 
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.

Nánari upplýsingar um störfin veita Arnar Freyr Guðmundsson, forstöðumaður upplýsingatækniþjónustu, netfang 
arnar.freyr.gudmundsson@sedlabanki.is eða Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang iris.g.ragnars-
dottir@sedlabanki.is

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðinga til starfa í deild upplýsingatækniþjónustu á sviði rekstrar og 
upplýsingatækni. Upplýsingatækniþjónusta annast þróun, rekstur og viðhald á tölvukerfum og hugbúnaði bank-
ans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Störf í upplýsingatækniþjónustu

Helstu verkefni og ábyrgð: 
� Þátttaka í uppbyggingu fyrir vöruhús gagna bankans.
� Framsetning upplýsinga með þar til gerðum BI 

tólum.
� Þarfagreining, skjölun og gerð leiðbeininga fyrir not-

endur umhverfisins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
�� Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverk-

fræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
�� Þekking á SQL Server og tengdum tólum er skilyrði.
�� Þekking á upplýsingasöfnun, gagnaskilum og 

gæðum gagna er kostur.
�� Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
�� Frumkvæði, nákvæmni í vinnubrögðum og metnaður 

í starfi.
�� Rík þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
� Bera ábyrgð á og vera leiðandi í hönnun, nýtingu og 

framþróun vöruhúss gagna.
� Tryggja samhæft verklag við móttöku gagna frá 

innri og ytri aðilum, gæði þeirra og áreiðanleika.
� Þátttaka í þarfagreiningu og þróun verkefna í við-

skiptagreind.

Menntunar- og hæfniskröfur:
�� Háskólapróf í tölvunarfræðum, hugbúnaðarverk   

fræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
�� Marktæk reynsla og þekking af hönnun og uppbygg-

ingu vöruhúss gagna er skilyrði.
�� Þekking á SQL Server og tengdum tólum er skilyrði.
�� Geta til þess að setja sig inn í og tileinka sér nýja 

tækni og/eða aðferðir.
�� Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.
�� Frumkvæði, góð greiningarhæfni, nákvæmni í 

vinnubrögðum og metnaður í starfi.
�� Rík þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar.

Sérfræðingur í viðskiptagreind Arkitekt fyrir vöruhús gagna

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI  KAFFIÞJÓNUSTA

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Penninn óskar eftir starfsmanni í framtíðarstarf í stöðu þjónustufulltrúa í kaffiþjónustu Pennans.

Vinsamlegast sækið um á heimasíðu Pennans Eymundsson: 
https://www.penninn.is/is/laus-storf 

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk.

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund
• Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum 

og úrlausnagóður

• Heimsóknir til viðskiptavina
• Vinna að uppsetningu kaffivéla og vatnsvéla
• Léttar viðgerðir
• Kennsla og þjálfun í notkun búnaðar
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFURSTARFSSVIÐ



SÖLUSÉRFRÆÐINGUR  
Í FERÐAÞJÓNUSTU 
Snæland Grímsson leitar að hugmyndaríkum og úrræðagóðum 

einstaklingi með afburðaþekkingu á Íslandi og reynslu af sölu. 

HÆFNISKRÖFUR:
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Umsóknir sendist á job@snaeland.is
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Snæland Grímsson ehf. | Langholtsvegur 109, 104 Reykjavík | snaeland@snaeland.is | +354 5888660 kopavogur.is

Kópavogsbær

Sálfræðingur óskast við 
skólaþjónustu Kópavogs

Kópavogsbær óskar eftir að ráða sálfræðing 
í 50-100% stöðu við leikskóla bæjarins. 
Starfshlutfall er samkomulagsatriði. 

Ráðið verður í starfið frá 1. september 2018 
eða fyrr.

Helstu verkefni:
Sálfræðilegar athuganir og greiningar barna.
Ráðgjöf við foreldra og starfsmenn leikskóla.
Virk þátttaka í stefnumótun um málefni 
barna með sérþarfir í leikskólum. 
Þverfaglegt starf skóla, velferðarsviðs, 
heilsugæslu o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Löggilding til að starfa sem sálfræðingur.
Þekking á þroska og þroskafrávikum barna.
Reynsla af sálfræðilegri greiningu og ráðgjöf 
vegna barna.
Leikni í mannlegum samskiptum.
Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og 
frumkvæði.

Launakjör og nánari upplýsingar:
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
Launanefndar sveitarfélaga og 
Sálfræðingafélags Íslands.

Menntasvið Kópavogsbæjar býður upp á: 
Faglegt og gott starfsumhverfi
Spennandi og fjölbreytt verkefni
Öflugt þverfaglegt samstarf, t.a.m. við
sérkennslustjóra leikskólanna
Möguleika á handleiðslu

Nánari upplýsingar um starfið má finna á vef 
Kópavogsbæjar, kopavogur.is (undir Laus störf)s
og hjá  Önnu-Lind Pétursdóttur, yfirsálfræðingi,
annalind@kopavogur.is eða Önnu Karen s
Ásgeirsdóttur sérkennslufulltrúa leikskóla annak@
kopavogur.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 4.júní 2018.

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

VERSLUNARSTJÓRI
— GEYSIR HEIMA

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Sigrún Edda Eðvarðsdóttir 
rekstrarstjóri á netfanginu: 
sigrunedda@geysir.com

Umsóknarfrestur er til og með 
8. júní og skal senda ferilskrá 
og kynningarbréf á netfangið 
sigrunedda@geysir.com

Við auglýsum eftir verslunarstjóra í Geysi Heima. 
Við leitum að metnaðarfullri manneskju, með 
brennandi áhuga á hönnun, til að stýra verslun 
okkar og leiða til framtíðar.
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Daglegur rekstur verslunar

Innkaup og þróun 
á vöruframboði

Fylgja eftir sölumarkmiðum 
og áætlunum

Tryggja framúrskarandi 
þjónustu

Ábyrgð á starfsfólki, 
mönnun og þjálfun

Gott auga fyrir framsetningu 
og útstillingu vara
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×

×

×

×

×

Reynsla úr verslunargeiranum

Reynsla af stjórnun 
og mannaforráðum

Menntun og/eða reynsla 
úr hönnunargeiranum

Rík þjónustulund

Leiðtogahæfileikar

Árangursdrifinn

Metnaður og kraftur í starfi

Greiningarhæfni 
og gagnrýnin hugsun
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Spennandi störf í boði!
Sölumenn óskast í verslun Parka Dalvegi

Starfssvið:
Starfið felst í ráðgjöf og sölu á parketi, flísum, 
innihurðum o.fl.

Hæfniskröfur:

til innréttingar er kostur.

er kostur.

netfangið starf@parki.is

Starfsmenn óskast
sumarafleysingar og framtíðarstörf



UMSÓKNIR
Umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf með rökstuðningi um hæfni í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 11. júní nk. Umsóknum skal skilað á careers@noxmedical.com.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Frekari upplýsingar hjá Gunnari Sigurðssyni, gunnar@noxmedical.com

Nox Medical er íslenskt hátæknifyrirtæki sem þróar, framleiðir og selur lækningatæki til greininga svefntruflana. Hjá fyrirtækinu starfa um 50 manns á Íslandi og er félagið með allar tekjur sínar af erlendum 
mörkuðum. Tekjur Nox Medical námu um 2 milljörðum á síðasta ári. Fyrirtækið hefur verið í fremstu röð hugverkafyrirtækja á Íslandi frá stofnun og hefur hlotið margvísleg verðlaun fyrir starfsemi sína.

Nox Medical  |  Katrínartún 2  |  105 Reykjavík  |  570 7170  |  info@noxmedical.com  |  noxmedical.com

Senior Development Engineer

TÆKJAFORRITUN 

Við hjá Nox Medical leitum liðsauka í öflugan hóp sérfræðinga sem sér um þróun á 
mælitækjum fyrir svefnrannsóknir. Næsta kynslóð mælitækja er í undirbúningi svo það 
eru spennandi tímar fram undan. Verkefnin eru afar fjölbreytt og krefjast þekkingar á 
breiðum grunni. 

Hér er á ferðinni gott tækifæri til að setja mark sitt á mikilvægt svið. 

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi áhuga á forritun og víðtæka reynslu af 
tækjaforritun (e. embedded firmware development). Krafa er gerð um sjálfstæð 
vinnubrögð og getu til að vinna í hópi.

Nox Medical leggur mikið upp úr gæðamálum, svo reynsla af sjálfvirkum prófunum og 
vönduð vinnubrögð eru mikilvæg.

EMBEDDED FIRMWARE DEVELOPMENT

We at Nox Medical are seeking an ambitious person to join our team of hardware specialists. 
We are a tight team whose responsibility is to develop medical devices for sleep diagnostics.  
We are currently developing the next generation of the devices so there are exciting times 
ahead. 

The job offers a lot of challenging and diverse problems that will test both knowledge and 
resilience. This is a great opportunity to set a mark on an important field.

The person we are seeking must have a burning interest in programming and an extensive 
experience of embedded systems. An ability to work both independently and in a group 
is key. We make an effort to ensure the quality of our products so an experience of 
automated tests and quality processes is important.

HÆFNISKRÖFUR:
›› Menntun á sviði rafmagnsverkfræði, hugbúnaðarverkfræði eða tölvunarfræði
›› Reynsla af tækjaforritun
›› Framúrskarandi forritunarkunnátta og reynsla af C, Python er kostur
›› Reynsla af sjálfvirkum prófunum og gæðaferlum er kostur
›› Frumkvæði og geta til að axla ábyrgð á verkefnum

QUALIFICATIONS AND SKILLS:
›› Education in the fields of electrical engineering, software engineering or computer science
›› Experience of embedded real-time systems
›› Excellent programming skills and experience of C, Python is a plus
›› Experience of automated tests and quality processes is a plus
›› A driven individual with an initiative and ability to take responsibility of projects

Oculis ehf. er öflugt nýsköpunarfyrirtæki í hröðum vexti sem vinnur að þróun nýrra augndropa til notkunar við sjúkdómum bæði í fram- og afturhluta
augans. Fyrsta vara Oculis eru augndropar við sjónhimnubjúg í sykursýki sem eru nú í fasa IIb klínískum rannsóknum. Oculis er með starfstöðvar í Reykjavík
og í Lausanne í Sviss. Þróun lyfjaforma fer fram á rannsóknarsofu Oculis í Reykjavík og klínískar rannsóknir eru framkvæmdar í Evrópu og síðar í
Bandaríkjunum. Hjá Oculis starfa sérfræðingar með áratuga reynslu af augnlyfjaþróun.

Störf við lyfjaþróun
Oculis leitar eftir öflugum liðsmönnum með áhuga á nýsköpun og 

uppbyggingu til starfa við þróun nýrra augnlyfja. Í boði eru spennandi 
störf sem gera miklar kröfur til viðkomandi starfsmanna.

Sérfræðingur við þróun lyfjaforma

HELSTU VERKEFNI
� Þróun nýrra augnlyfja byggt á notkun cyclodextrina
� Uppskölun og framleiðsluþróun
� Þróun mæliaðferða
� Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast rannsókna- og

þróunarstarfi félagsins

HÆFNISKRÖFUR
� Háskólamenntun sem nýtist í starfi
� Reynsla af rannsóknastörfum og lyfjaþróun
� Góð enskukunnátta
� Lögð er rík áhersla á samskiptafærni, sjálfstæð og öguð 

vinnubrögð

Verkefnastjóri – innleiðing gæðakerfis

HELSTU VERKEFNI
� Uppbygging og innleiðing á gæðakerfi í nýrri rannsóknarstofu

fyrirtækisins
� Upplýsingagjöf til starfsfólks
� Tímabundið starf með möguleika á fastráðningu

HÆFNISKRÖFUR
� Háskólamenntun sem nýtist í starfi
� Reynsla af innleiðingu og stjórnun gæðakerfa
� Góð enskukunnátta
� Lögð er rík áhersla á samskiptafærni, sjálfstæð og öguð 

vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita:  Guðrún Marta Ásgrímsdóttir gudrun.asgrimsdottir@oculis.com Þorsteinn Loftsson thorsteinn.loftsson@oculis.com
Umsóknir skal senda á: umsokn@oculis.com eigi síðar en 8. júní 2018
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Bæjarhrauni 20 
220 Hafnarfjörður
www.vsb.is

Tækniteiknari

VSB Verkfræðistofa leitar að tækniteiknara til

framtíðarstarfa á burðarvirkissviði.

Leitað er að einstaklingi með kunnáttu og þekkingu 
á Revit og AutoCAD.
Frekari upplýsingar gefur fagstjóri burðarvirkjaviðs, 
Hannes Örn Jónsson á netfanginu hannes@vsb.is

Umsóknum um starfi ð með upplýsingum um 
menntun og starfsreynslu óskast skilað til skrifstofu 
VSB eða á ofangreint netfang eigi síðar en 4. júní.
Fyllsta trúnaðar er gætt.

VSB Verkfræðistofa er fjölhæf verkfræðistofa sem sinnir 
verkfræðilegri ráðgjöf. Á stofunni starfa 32 manns. 
VSB veitir viðskiptavinum ráðgjöf með lausnum sem 
einkennast af hagkvæmni, fagmennsku og áreiðanleika. 
VSB hefur aðsetur í Bæjarhrauni 20 í Hafnarfi rði og hefur 
starfað síðan 1987.

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Nánari upplýsingar veitir Erna Valsdóttir  
í s: 892-4717 eða á erna@fasteignakaup.is Erna Valsdóttir  

lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALAR ÓSKAST! 

Okkur vantar til liðs við okkur löggilda 
fasteignasala eða nema í löggildingar-
námi. 

Í boði eru 4 starfsstöðvar í björtu og 
skemmtilegu húsnæði, skjalagerðar- 
fólk og góð staðsetning í Reykjavík.

Sálfræðingur óskast í nýja 
stöðu hjá Fjölskyldusviði 

Fljótsdalshéraðs
Sálfræðing vantar til starfa innan Austurlandslíkansins 

sem er ný nálgun við lausn á vanda barna og fjölskyldna. 
Austurlandslíkanið er að fyrirmynd Nyborgarmódelsins 
og byggir að mörgu leyti á álíka nálgun og innleidd hefur 
verið í Herning í Danmörku. Helstu áherslur í verklaginu 
eru snemmtæk inngrip, forvarnir og samvinna í teymi 
úti í skólum með áherslu á samstarf ólíkra fagstétta og 
stofnana. Mikil áhersla er lögð á valdeflingu og þátttöku 
einstaklinga við ákvarðanatöku í eigin málum. Innan 
teymisins starfa félagsráðgjafar, þroskaþjálfi og skóla-
hjúkrunarfræðingur. Starfið er fjölbreytt og skapandi og 
gefandi að taka þátt í að móta nýtt vinnulag og nýsköpun 
í stjórnsýslu. 

Sveitarfélögin Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Vopna-
fjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður og Djúpivogur 
standa saman að innleiðingu Austurlandslíkansins. 
Teymið situr tvo daga í viku úti í skólum sveitarféla-
ganna – teymið er á faraldsfæti þar sem það sinnir sjö 
grunnskólum sveitarfélaganna sem og leikskólum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Sálfræðingur tekur þátt í þróun nýs verklags innan 

barnaverndar og félagsþjónustu í samstarfi við skóla 
og heilsugæslu með áherslu á snemmtæka íhlutun og 
forvarnir. Hann deilir ábyrgð á því að efla samstarf og 
virkni teymisins samhliða því að ryðja niður múrum milli 
stofnana og fagsviða. 

Óskað er eftir reyndum sálfræðingi sem getur starfað 
sjálfstætt auk þess að hafa góða samskiptahæfileika og 
reynslu af teymisvinnu. Reynsla af hópmeðferð af ýmsu 
tagi er kostur auk hugmyndaauðgi og sköpunarkrafts – að 
hugsa út fyrir boxið.

Óskað er eftir 

íslandi 
-

innu

skapandi starfi

Nánari upplýsingar veitir Júlía Sæmundsdóttir, félag-
smálastjóri, í síma 470 0700 og á netfangi julias@
egilsstadir.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrifstofur 

maí 2018. Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eftir 
samkomulagi.

SKRIFSTOFUSTARF  SKJALAVINNSLA
Fasteignasalan RE/MAX Senter leitar að jákvæðum einstaklingi til starfa á skrifstofu. 
Um er að ræða fullt framtíðarstarf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð: Hæfniskröfur:

1. júní 2018 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál 

/

Hjá RE/MAX starfar 22 manna hópur af löggiltum fasteignasölum, 
sölufulltrúum og starfsmönnum í skjalavinnslu.

Við bjóðum upp á:

þekkingu

R

STUTT STARFSLÝSING
 Vinna við viðgerðir á bifreiðum

 Greina bilanir

 Þjónusta bifreiðar

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

BIFVÉLAVIRKI FYRIR Mazda, Citroën 
og Peugeot

HÆFNISKRÖFUR
 Sveinspróf í bifvélavirkjun

 Gilt bílpróf

 Stundvísi

 Heiðarleg, áreiðanleg og vönduð vinnubrögð

 Góð þjónustulund

Vinnutími kl. 8.00-17.15 og föstudaga 8.00-16.15.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Sæktu um á brimborg.is fyrir 4. júní næstkomandi.

Brimborg óskar eftir að ráða öflugan bifvélavirkja á fólksbílaverkstæði 
Mazda, Citroën og Peugeot að Bíldshöfða 8 í Reykjavík
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgar innar endurspegli 
það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkur-
borg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur  
innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri 
til að sækja um störf hjá borginni.

Listasafn Reykjavíkur auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður
verkefnastjóra í deild sýninga og miðlunar. 
Um er að ræða störf í 50-100% starfshlutfalli.

Verkefnastjórar starfa við miðlun og fræðslu um sýningar 
safnsins jafn til almennra safngesta, skólahópa og annarra hópa 
sem sækja safnið heim. Verkefnastjóri sér um og ber ábyrgð á 
skipulagi, mótun, þróun og vinnu við fræðslustarf í samráði við
yfirmann og samstarfsfólk.

Leitað er að öflugum einstaklingum sem eru tilbúnir til að 
starfa í kraftmiklum starfshópi. Leitað er að hugmyndaríkum og 
jákvæðum einstaklingum sem hafa frumkvæði og metnað til að
ná árangri í starfi og hafa víðtæka þekkingu á myndlist og hæfni
til að miðla til ólíkra hópa.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Í starfinu felst umsjón og ábyrgð á skipulagi, mótun, þróun og
vinnu við fræðslu í safninu. Á meðal verkefna er skipulag   
og móttaka skólahópa og annarra hópa, leiðsagnir og önnur   
safnfræðsla fyrir almenna gesti safnsins, ábyrgð á gestastofum
og upplýsingagjöf í safnhúsum. Verkefnisstjórar hafa umsjón   
með þróun og gerð fræðsluefnis, námskeiðahaldi og ýmsum   
viðburðum og samstarfsverkefnum auk þess sem þeir taka þátt  
í þróun og framkvæmd fræðsludagskrár safnsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á framhaldsstigi á sviði safnsins; í myndlist,   
listfræði, safnafræði eða listasögu auk menntunar og/eða   
reynslu á sviði listkennslu eða listmiðlunar.
Reynsla á sviði safnastarfs.
Mjög góð þekking á íslenskri listasögu, góð þekking á íslenskri  
og alþjóðlegri samtímamyndlist.
Mjög góðir skipulags- og verkefnisstjórnunarhæfileikar.
Mjög góð samskiptafærni á íslensku og ensku og hæfni til að tjá 
sig í ræðu og riti.
Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum 
viðfangsefnum. 
Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki. 
Metnaður, frumkvæði, hugmyndaauðgi og sjálfstæði í starfi.

Listasafn Reykjavíkur er lifandi og framsækinn vettvangur þar
sem tækifæri gefst til að að kynnast fjölbreytileika myndlistar og 
öðlast dýpri skilning á sögulegu, félagslegu, menningarlegu og
listrænu samhengi sköpunarverka listamanna. Safnið er til húsa
á þrem stöðum í Reykjavík: í Hafnarhúsi, á Kjarvalsstöðum og í 
Ásmundarsafni við Sigtún.

Nánar:
Umsóknarfrestur er til og með 13. júní 2018
Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.

Nánari upplýsingar um veitir Markús Þór Andrésson, deildarstjóri
sýninga og miðlunar, markus.thor.andresson@reykjavik.is,
sími 411 6400.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin á 
vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknum þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Lausar stöður hjá 
Listasafni Reykjavíkur: 

Listasafn Reykjavíkur au lý

Lis
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Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands Velferðarráðuneytið Reykjavík 201805/1071
Heilbr.-/félagsvísindaháskólam. Landspítali, svefndeild Reykjavík 201805/1070
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201805/1069
Starfsmaður í þvottahúsi Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201805/1068
Lektor í félagsvísindum Háskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1067
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála, HA Akureyri 201805/1066
Landvörður, sumarstarf Umhverfisstofnun Austurland 201805/1065
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201805/1064
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201805/1063
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201805/1062
Rannsóknarstofustjóri Háskóli Íslands, Lyfjafræðideild Reykjavík 201805/1061
Aðjúnkt í náms- og starfsráðgjöf Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201805/1060
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201805/1059
Sálfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafj./Patreksfj. 201805/1058
Sérfræðingur í viðskiptagreind Seðlabanki Íslands Reykjavík 201805/1057
Arkitekt fyrir vöruhús gagna Seðlabanki Íslands Reykjavík 201805/1056
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201805/1055
Ljósmóðir á kvennadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201805/1054
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201805/1053
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201805/1052
Starf í eldhúsi og býtibúri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201805/1051
Sumarafleysingar á Lækjarbakka Barnaverndarstofa Hella 201805/1050
Skrifstofustarf Sýslumaðurinn á Suðurlandi Hvolsvöllur 201805/1049
Löglærður fulltrúi sýslumanns Sýslumaðurinn á Suðurlandi Selfoss 201805/1048
Móttöku- og skrifstofustarf Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201805/1047
Yfirlæknir Landspítali, hjarta/æðaþræðingastofa Reykjavík 201805/1046
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201805/1045
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari Landspítali, göngud. húð/kynsjúkdóma Reykjavík 201805/1044
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201805/1043
Umsjónarm. húsa og ræstingar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201805/1042
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/1041

Landslagnir óskar eftir  
pípulagningamönnum til starfa.

Umsóknir sendist á landslagnir@landslagnir.is

Uppl í síma 8974746 eða 8962908

Staða deildarstjóra  Nýsköpunarmiðstöðvar menntamála 

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu deildarstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar menntamála.

Um er að ræða nýja stöðu á skóla- og frístundasviði og er markmiðið að styðja við innleiðingu nýrrar menntastefnu Reykjavíkur-
borgar. Deildarstjórinn vinnur náið með skrifstofustjórum fagskrifstofu en heyrir undir sviðsstjóra SFS. 

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og stuðlar að samfellu í öllu starfi sem hefur 
velferð barna að leiðarljósi. Undir skóla- og frístundasvið heyra grunnskólar, leikskólar, frístundamiðstöðvar, skólahljómsveitir og 
Námsflokkar Reykjavíkur.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 6. júní  2018.   Um er ræða tímabundið starf til þriggja ára.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Helgi Grímsson, sviðsstjóri, sími 411 1111, netfang: helgi.grimsson@reykjavik.is og Soffía Vagnsdóttir,  
skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, sími 411 1111, netfang: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð
 Stýra daglegu starfi teymis sérfræðinga á skóla- og  

 frístundasviði sem vinnur þvert á skólastig og frístundastarf. 
 Auka fagþjónustu við skóla- og frístundastarf og stuðla að   

 aukinni samhæfingu sameiginlegra verkefna í leikskólum,   
 grunnskólum og frístundastarfi.  
 Vinna að nýsköpun í skóla- og frístundstarfi á grunni aðal -  

 námskráa og menntastefnu  borgarinnar en lykilþættir hennar  
 eru: Félagshæfni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði.
 Styðja starfsfólk  leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva   

 við innleiðingu menntastefnu borgarinnar.
 Stofna til samstarfs við háskóla og framhaldsskóla um sím- 

 enntun og starfsþróun starfsmanna skóla- og frístundasviðs.
 Leita að og miðla niðurstöðum þróunarverkefna og rannsókna  

 á skóla- og frístundastarfi til starfsmanna og stjórnenda í   
 skóla- og frístundastarfi.

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi eða mikil starfs- og  

 stjórnunarreynsla sem samrýmist nýrri menntastefnu  
 Reykjavíkurborgar.
 Reynsla af verkstjórn og eftirfylgni innleiðingar stærri   

 þróunarverkefna í skóla- og/eða frístundastarfi.
 Vilji og frumkvæði til að leita nýrra framsækinna leiða í skóla-  

 og frístundastarfi.
 Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð.
 Afburðahæfni í mannlegum samskiptum.
 Jákvæðni, þrautseigja og lausnamiðuð hugsun.
 Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.



Tvö laus störf
skipulags- og byggingafulltrúi og 

menningar- og markaðsfulltrúi

Grundarfjarðarbær auglýsir laus til umsóknar tvö störf, 
starf skipulags- og byggingafulltrúa og starf menningar- 
og markaðsfulltrúa. Um er að ræða mjög spennandi störf 
í áhugaverðu umhverfi. Bæði störfin eru 100% og er ráðið 
í þau sem fyrst. Leitað er að metnaðarfullum, drífandi og 
framsýnum einstaklingum í störfin.

Starf skipulags- og byggingafulltrúa

Skipulags- og byggingafulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, 
gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um 
mannvirki til íbúa.

Helstu verkefni:

 
útreikningar

 umhverfisnefndar

verkefnum á sviði byggingamála

Menntunar- og hæfniskröfur:

 
 

byggingareglugerð

samskiptahæfileikar

Starf menningar- og markaðsfulltrúa

markaðs- og kynningarefnis, viðburðastjórnun, vefsíðu 
bæjarins og stofnana, nefndastarfi, styrkumsóknum og 
miðlun upplýsinga til íbúa.

Helstu verkefni:

Sögumiðstöð og Samkomuhúsi

 vinabæjarsamskipti 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 
hæfileikar

samskiptahæfileikar

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  

Upplýsingar um störfin veita bæjarstjóri og skrifstofustjóri 
-

Umsóknir skulu sendast á ofangreind netföng. 
Umsóknum skal fylgja greinargóð starfsferilsskrá og 

 
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í störfin. 

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2018.

Sveitarfélagið Strandabyggð 
auglýsir störf til umsóknar

Leikskólinn Lækjarbrekka

 
-

 

 

Laus staða deildarstjóra
Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir leikskólakennara í 
starf deildarstjóra. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn 
8:00-16:00. 

Laus staða afleysingarstarfsmanns
Leikskólinn Lækjarbrekka auglýsir eftir starfsmanni í afleys- 
ingastarf. Starfshlutfallið er 100% og er vinnutíminn  
8:00-16:00. 

Við leikskólann er unnið metnaðarfullt starf þar sem barnið 
er í brennidepli. Mikil áhersla er lögð á málörvun og snemm- 
tæka íhlutun. Við leikskólann eru börn frá 9 mánaða aldri til 6 
ára. Leitað er eftir öflugum starfsmanni sem hefur gaman af 
börnum, býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni, 
sveigjanleika og skipulagshæfni. Einnig eru áreiðanleiki og 
frumkvæði góður kostur. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 9. ágúst 2018.

Menntunar og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir:
Ingibjörg Alma Benjamínsdóttir, leikskólastjóri,  
sími 451 3411, netfang leikskolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina ásamt 
upplýsingum um meðmælendur sendist á  
leikskolastjori@strandabyggd.is eða Leikskólinn Lækjar- 
brekka, Brunngötu 2, 510 Hólmavík

Lausar stöður við Grunn og Tónskólann  
á Hólmavík 2018-2019

 Um er að ræða samkennslu í 1. – 2. bekk. 
 Allar almennar kennslugreinar en áhersla er lögð 
 á þemabundin verkefni

 Um er að ræða samkennslu í 5. – 7. bekk. 
 Meðal kennslugreina: íslenska, tungumál, stærðfræði og 

náttúrugreinar og áhersla á þemabundin verkefni. 

 Um er að ræða skólaíþróttir og sund og þjálfun íþrótta-
greina í samstarfi við íþróttahreyfinguna.

 
trommur 

 
stundastarfi.

Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og 
mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af samkenns-
lu árganga og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eigin-
leikar. Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð.  
Um 100% störf er að ræða. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitar-

Umsóknarfrestur er til 5. júní 2018.

Nánari upplýsingar veitir:
 

netfang skolastjori@strandabyggd.is

Umsóknir með starfsferilsskrá og afriti prófskírteina  
ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist á 

Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík

Grunnskólinn á Hólmavík

Starfsmaður óskast í búsetu hjá  fatlaðri konu 
á Hólmavík frá 1. ágúst. 
Starfið krefst mikillar þolinmæði og jákvæðni.  
Starfsmenn annast viðkomandi og sjá um öll heimilisstörf. 
Laun samkvæmt kjarasamningi VerkVest. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní. 
 

Höfðagötu 3, 510 Hólmavík sem einnig veitir nánari  
upplýsingar í síma 842-2511. kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í Kópasteini 

· Deildarstjóri í Austurkór 

· Deildarstjóri í Baug 

· Deildarstjóri í Fífusölum 

· Deildarstjóri í Kópahvol 

· Deildarstjóri í Læk  

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð 

· Deildarstjóri í Sólhvörfum  

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum  

· Leikskólakennari eða starfsmaður í Læk 

· Leikskólakennari í Arnarsmára 

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólakennari í Baug 

· Leikskólakennari í Dal  

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Núp 

· Leikskólakennari í Rjúpnahæð  

· Leikskólakennari í Sólhvörfum  

· Leikskólasérkennari í Kópahvol  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug  

· Sérgreinastjóri í Núp  

· Sérkennari, þroska- og iðjuþjálfi í Sólhvörfum  

· Sérkennslustjóri í Fífusölum 

· Sérkennslustjóri í Læk  

· Stuðningsaðili í Rjúpnahæð   

Grunnskólar

· Aðstoðarforstöðumaður dægradvalar í   
Álfhólsskóla 

· Aðstoðarmaður frístundar í Hörðuvallarskóla  

· Bókasafns- og upplýsingafræðingur í   
Álfhólsskóla 

· Deildarstjóri sérúrræða í Álfhólsskóla 

· Dönskukennari í Kársnesskóla 

· Enskukennari í Hörðuvallaskóla  

· Forstöðumaður frístundar í Hörðuvallaskóla 

· Íslensku kennari á unglingastigi í Álfhólsskóla  

· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla  

· Kennari í íslensku sem annað mál í Álfhólsskóla

· Kennari í leiklist og/eða dans í Álfhólsskóla  

· Laus staða kennara á yngsta stig í   
Kársnesskóla 

· Matreiðslumaður í Kópavogsskóla 

· Smíðakennari í Kársnesskóla  

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla  

· Umsjónarkennari á miðstig í Smáraskóla  

· Umsjónarkennari á miðstigi í Álfhólsskóla 

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla  

· Þroskaþjálfi eða sérkennari í Kársnesskóla 

Velferðarsvið

· Sérkennari/þroskaþjálfi í sérdeild einhverfra  

· Starfsmaður óskast í sértæka    
stuðningsþjónustu 

· Starfsmenn óskast á heimili fatlaðs fólks  

· Deildarstjóri óskast á heimili fyrir fatlað fólk 

· Sjúkraliði óskast í sértæka   
stuðningsþjónustu 

Annað

· Sálfræðingur óskast við skólaþjónustu   
Kópavogs 

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
þjónustu

· Forstöðumaður íþróttahúss Vatnsendaskóla  

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari
upplýsingar.



Bacco Seaproducts  – Dalshraun 3 – 220 Hafnarfjörður –  Po Box 415
222 Hafnarfjörður – Sími: 414 8100  –  www.baccoseaproducts.is
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Öllum umsóknum verður svarað 
Umsóknarfrestur er til og með 5. júní nk.

Umsóknir skulu berast í gegnum 
www.alfred.is/starf/19054

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir 
grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni til 
����������	�
���

BACCO SEAPRODUCTS er leiðandi fyrirtæki í 
markaðssetningu á íslenskum sjávarafurðum sem 
byggir á áralangri reynslu. Fyrirtækið starfar á öllum 
helstu markaðssvæðum heims fyrir sjávarafurðir.

Sölumaður sjávarafurðaSérgreinastjóri útikennslu
Laus er til umsóknar staða sérgreinastjóra útikennslu í Álf-
heimum. Helstu verkefni eru að skipuleggja og hafa umsjón 
með verkefnum sem tengjast útikennslu.  Sérgreinastjóri 
vinnur í nánu samstarfi við stjórnendateymi leikskólans og 
er starfið í stöðugri þróun. Í Álfheimum eru 84 börn á fjórum 
deildum. Leikskólinn verður 30 ára á þessu ári og er hafinn 
undirbúningur að stækkun hans um tvær deildir. Álfheimar 
eru grænfánaskóli sem er alþjóðleg umhverfisviðurkenning 
er nýtur virðingar víða í heiminum. Um er að ræða tákn um 
árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum, þar sem 
lögð er áhersla á að bæta daglegan rekstur skóla, draga úr 
sóun og neyslu. Rík áhersla er lögð á samskipti og vellíðan 
í gegnum leik sem er aðalkennsluaðferð skólans. Öll börn 
leikskólans fara í skógarferð einu sinni í viku, auk þess er 
leikskólinn í samstarfsverkefni með Vallaskóla sem ber 
heitið Gullin í grenndinni.

Menntun og hæfniskröfur                                             

Starfið hentar jafnt körlum sem konum og launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 

Þórhallsdóttir, leikskólastjóri, í síma 480 3242. Umsóknir 
ásamt ferilskrá sendist á netfangið alfheimar@arborg.is 

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2018.

Hefur þú brennandi áhuga á markaðsmálum, ert 
frábær að tengjast fólki og með metnað til að læra 
nýjustu tækni í netmarkaðssetningu? Ef svo er gæti 
þessi staða hentað þér.

Sem viðskiptastjóri hjá Meniga gegnir þú lykilhlutverki 
í að koma nýjustu vörum og þjónustuleiðum Meniga á 
framfæri við framsæknustu fyrirtæki landsins. 

Þú munt meðal annars vera í reglulegu sambandi 
og bera ábyrgð á samskiptum við: 

• Sölu- og markaðsstjóra hjá mörgum af stærstu 
fyrirtækjum landsins 

• Lykilstjórnendur lítilla- og meðalstórra 
fyrirtækja á Íslandi 

Þú yrðir hluti af vaxandi sölu- og markaðsteymi 
á Íslandi, sem hefur það markmið að stækka hóp 
núverandi viðskiptavina og vera leiðandi fyrirmynd 
fyrir nýja markaði Meniga erlendis.

Starfslýsing:
• Sala og ráðgjöf til íslenskra fyrirtækja

• Utanumhald og uppbygging viðskiptatengsla 
við fjölbreyttan hóp fyrirtækja

• Þátttaka í þróun á nýjustu tækni á sviði 
markaðs- og sölumála

• Þátttaka í hugmyndavinnu og undirbúningi 
kynningarefnis 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Reynsla af sölustörfum og/eða ráðgjöf 

• Góð þekking og/eða reynsla af 
markaðsgreiningum og markaðsstarfi

• Tölfræðiþekking og gagnalæsi 

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Um er að ræða fullt stöðugildi á skrifstofu Meniga í 
Turninum Kópavogi.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2018. 
Sótt er um starfið á vef Meniga: meniga.com/jobs

Viðskiptastjóra
Meniga óskar eftir
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Við viljum bæta við okkur spræku fólki 
til að mæta áskorunum framtíðarinnar 
og vinna með okkur að fjölbreyttum 
og spennandi verkefnum.

kynntu þér málið nánar á 
www.vso.is

Jarðtækni
Hönnun, eftirlit og almenn ráðgjöf við jarðtækni, grundun 
mannvirkja, bergtækni og jarðfræði. 

Byggðatækni
Hönnun vega, gatna, stíga og veitukerfa, 
áætlanagerð og framkvæmdaeftirlit. 

Önnur störf
Einnig eru laus störf m.a. við verkefnastjórnun, 
burðarvirkjahönnun og hönnun lagna- og loftræsikerfa. 

Við erum
60 ára og síung
og stolt af verkum okkar 
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Háskólinn í Reykjavík    |    Menntavegi 1    |    101 Reykjavík    |    Sími 599 6200    |    www.hr.is

Mannauðssvið Háskólans í Reykjavík leitar að kraftmiklum einstaklingi 
í fjölbreytt og krefjandi starf mannauðssérfræðings.

Mannauðssérfræðingur

STARFSSVIÐ

– Ráðgjöf og þjónusta við starfsmenn  
og stjórnendur

– Þátttaka í mótun stefnu og eftirfylgni með 
ferlum á sviði mannauðsmála

– Ráðningar og móttaka nýliða

– Fræðsla og þjálfun

– Skráning og viðhald upplýsinga í kerfum  
og ýmis umsýsla

– Upplýsingamiðlun, viðhald á innri vef, 
fréttabréf o.fl. 

– Umsýsla og þjónusta við erlenda starfsmenn

HÆFNISKRÖFUR

– MSc-gráða á sviði mannauðsstjórnunar 

– Reynsla af sambærilegu starfi eða 
mannauðsstjórastarfi 

– Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

– Mikil skipulagshæfni

– Frumkvæði og sjálfstæði

– Reynsla af H3 er kostur

– Fagmennska og vilji til að veita  
frábæra þjónustu

– Mjög góð enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri 
mannauðs og gæða. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is/storf. 
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að 

auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 

með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar 

deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og 

verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í 

Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er 

áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. 

Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum og starfa 

um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.



Brú yfir Fossvog. Deiliskipulag. Tillaga á vinnslustigi. 
Reykjavíkurborg og Kópavogsbær hafa samþykkt að kynna sameiginlega tillögu á vinnslustigi að deiliskipulagi brúar fyrir Foss- 
vog skv. 40. gr. laga nr. 123/2010 ásamt umhverfisskýrslu sbr. 7. gr. laga nr. 105/2006. Í tillögunni er gert ráð fyrir um 270 m langri 
brú yfir voginn frá Kársnesi að flugbrautarenda Reykjavíkurflugvallar. Markmið tillögunar er að bæta samgöngutengingar milli 
Reykjavíkur og Kópavogs og styðja við vistvæna samgöngukosti. Brúin verður fyrir umferð gangandi, hjólandi og almennings-
samgöngur. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2500 ásamt skýringarmyndum og greinargerð með umhverfisskýrslu dags. 
30. apríl 2018.  

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 og í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga og fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00. Á eftirfarandi 
vefslóðum Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar er að finna gögn tillögunnar; greinargerð, uppdrátt og umhverfisskýrslu: 

Óskað er eftir að ábendingar við vinnslutillöguna berist fyrir 20. júní 2018.  
Ábendingar er hægt að senda á sveitarfélögin, hvort heldur sem er: 

 skipulag@kopavogur.is.

 skipulag@reykjavik.is.

Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Birgir Hlynur Sigurðsson, skipulagsstjóri Kópavogs

Tilboð óskast í leigu 

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

Tilboð óskast í leigu á lóðum úr  
Patreksfjarðarflugvelli

 Lýsing
Um er að ræða leigu á tveimur afmörkuðum lóðum á 
aflagðri flugbraut í Patreksfirði. Lóðirnar eru staðsettar 
við vesturenda flugbrautarinnar og eru u.þ.b. 36m x 165m 
að stærð hver um sig eða um 12.000 m2 að stærð sam-
tals. Lóðirnar geta hentað undir ýmsa starfsemi þar sem 
flugbrautin myndar gott athafnasvæði með góðu aðgengi. 
Aðkoma að lóðunum er um sérveg frá Örlygshafnarvegi og 
meðfram flugbrautinni.

Forsendur
Lóðirnar leigjast saman í núverandi ástandi og eru 
áhugasamir tilboðsgjafar hvattir til að kynna sér vel 
aðstæður á staðnum. 
 Ársleiga af lóðunum er 500.000 kr. Leiguverð skal taka  

 breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs. Leiguverð  
 er greitt fyrirfram fyrir eitt ár í senn, í fyrsta sinn við  
 upphaf leigusamnings.
 Gerður verður ótímabundinn leigusamningur sem verður  

 óuppsegjanlegur fyrstu tvö ár leigutímans. Frá þeim tíma  
 er gagnkvæmur 1 árs uppsagnafrestur.

Leitað er eftir tilboðum í leigurétt lóðanna miða við ofan-
greindar forsendur. Boðið leiguréttargjald skal greitt að  
fullu við upphaf leigusamnings. Lóðareigandi mun taka 
hæsta boði en áskilur sér rétt til að hafna öllum boðum. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105  
Reykjavík fyrir kl. 10.00 þann 20. júní 2018, ekki verður  
haldinn sérstakur opnunarfundur vegna skila á tilboðum. 

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru  

neðangreindar stöður lausar til umsóknar.

-

Umsóknarfrestur er til 3. júní 2018 en ráðið er í stöður-
nar frá 1. ágúst 2018.

-

Skólastjóri

STUTT STARFSLÝSING

·  Móttaka viðskiptavina í sýningarsal og þjónustumóttöku

·  Símsvörun og umsjón með samskiptum á netinu og í tölvupósti

·  Aðstoð við reynsluakstur á nýjum og notuðum bílum

·  Umsjón með sýningarsal, Volvo lounge

 og undirbúningi sýninga

·  Skráning í CRM kerfi og upplýsingatæknikerfi Brimborgar

Móttökuritari í sýningarsal og 
þjónustumóttöku Volvo á Íslandi

HÆFNISKRÖFUR

· Framúrskarandi þjónustulund

· Færni í notkun Word, Excel,  

 Navision, AX og CRM

· Stundvísi og áreiðanleiki

· Bílpróf skilyrði

· Góð íslensku- og enskukunnátta

Vinnutími er frá 08:00-17:00 alla virka daga.  
Sæktu um á brimborg.is fyrir 4. júní 2018.

Brimborg óskar að ráða síma- og móttökuritara fyrir Volvo lúxusbíla í nýjan 
og glæsilegan Volvo sýningarsal og þjónustumóttöku að Bíldshöfða 6 í Reykjavík. 
Komdu í góðan og samheldinn hóp frábærra starfsmanna í framúrskarandi vinnuumhverfi 
og taktu þátt í að skapa lúxusupplifun fyrir viðskiptavini Volvo á Íslandi.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir 
bílar frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og 
bátavéla. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi 
þjónustu. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri 
eða lengri tíma.
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Aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar 2018-2030  
tillaga til auglýsingar

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar auglýsir hér með tillögu 
að aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 samkvæmt 
1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt umhverfis- 
skýrslu skv. 7 gr. laga nr. 10/2006 um umhverfismat áætlana.

Nýtt aðalskipulag tekur til tímabilsins 2018-2030 og er  
endurskoðun á aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2005-2025. 
Skipulagstillagan ásamt forsendum,umhverfisskýrslu og 
fylgigögnum mun liggja frammi á sveitarskrifstofu  
Eyjafjarðarsveitar milli 28. maí til 9. júlí 2018 og hjá Skipu-
lagsstofnun í Borgartúni 7b í Reykjavík. Tillagan er einnig 
aðgengileg á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar, esveit.is. Þeim 
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við skipulagstillöguna til 
mánudagsins 9. júlí 2018. Athugasemdir skulu vera  
skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu Eyjafjarðar- 
sveitar, Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 601 Akureyri, eða í 
tölvupósti á esveit@esveit.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Eyjafjarðar

ÚTBOÐ
LEIKSKÓLINN ÁLFABORG, 

REYHOLTI Í BLÁSKÓGABYGGÐ
UPPSTEYPA OG UTANHÚSSFRÁGANGUR

Fyrir hönd Bláskógabyggðar er óskað eftir tilboðum í 1. áfanga  
framkvæmda vegna Leikskólans Álfaborgar í Reykholti, 
Bláskógabyggð.
  
Um er að ræða uppsteypu og allan utanhússfrágang.
Helstu verkþættir eru burðarvirki, einangrun, klæðning og þakefni, 
gluggar og hurðir, lagnir í grunni og ídráttarrör. 

Nokkrar magntölur:
- Mót:   2.600 m²
- Bendistál:  21.600 kg
- Steypa:   233 m3

- Klæðning utanhúss:   373 m²
- Gluggar og hurðir:  17 m²
- Þakefni:   646 m²

Heildarverklok eru 1. janúar 2019.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt. Senda skal ósk um gögn á 
tölvupóstfang verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis, 
heimilisfangi og síma.

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað 5. júní kl. 14:00.

Tilboðum skal skila til Verkís, Austurvegi 10, Selfossi fyrir kl. 14:00, 
18. júní 2018, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóð- 
endum, sem þess óska.
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ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

Urriðaholt – Malbikun göngustíga 2018

Verkið felst í jarðvegsskiptum, jöfnun yfirborðs 
stíga með mulningi og malbikun þeirra í nýju 
íbúðahverfi í Urriðaholti.

Verkinu skal lokið fyrir 15. september 2018.

Helstu magntölur eru:
     • Jöfnun og hreinsun í stígstæðum    6.400  m2

      • Burðarlag         360  m3

     • Mulningur          270  m3

     • Malbikun      6.370  m2

      • Jarðstrengir                                             300  m
     • Uppsetning ljósapolla                            50 stk

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá Eflu verkfræði-
stofu, fimmtudaginn 24. maí 2018, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, föstudaginn 8. júní 
2018, kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
er þess óska.
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ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í verkið:

Urriðaholt – Malbikun gatna 2018
Verkið felst í jarðvegsskiptum, upphækkun 
brunna og niðurfalla, malbikun gatna og gerð 
kantsteina í nýju íbúðahverfi í Urriðaholti.

Verkinu skal lokið fyrir 15. september 2018.

Helstu magntölur eru:
     • Heflun og þjöppun yfirborðs 13.500  m2

     • Efra burðarlag                             1.300  m3

     • Malbikun                                      16.300  m2

     • Gerð kantsteina                         700   m
     • Upphækkun á brunnum                        100 stk
     • Upphækkun á niðurföllum         31  stk

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá Eflu verkfræði-
stofu, fimmtudaginn 24. maí 2018, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 7. júní 
2018, kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
er þess óska.

Til sölu  
Iðnfyrirtæki

Til sölu er vel rekið iðnfyrirtæki sem framleiðir 
tæki og búnað fyrir sjávarútveg,  

erlendis og hérlendis. 
Velta: 260 m. EBITDA: 56m.

Nánari upplýsingar veittar á trúnaðarfundi hjá 
Firma Consulting Sími: 896 6665
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RARIK 18002
Aðveitustöð 
Breiðdalsvík

Nýbygging aðveitustöðvarhúss

Um er að ræða byggingu úr steinsteypu
og stáli, ein hæð og lagnakjallari. Húsið 
er að stærri hluta einangrað og klætt að 

utan með álklæðningu.

Helstu magntölur: 

Steinsteypa: 190 m³

Mót: 1.280 m²

Steypustyrktarstál: 12.800 kg

Byggingastál: 2.900 kg

Verkinu skal lokið eigi síðar en
31. janúar 2019.

Útboðsgögn er hægt að sækja 
án greiðslu, á vef RARIK

www.rarik.is (útboð í gangi),
frá og með þriðjudeginum

29. maí 2018.

Skila þarf tilboðum á skrifstofu RARIK,
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík fyrir 

kl. 14:00, þriðjudaginn 12. Júní 2018. 
Tilboðin verða þá opnuð í viðurvist 

þeirra bjóðenda, sem óska að 
vera viðstaddir.

ÚTBOÐ

Embætti skólameistara  
Verkmenntaskóla Austurlands

Auglýst er laust til umsóknar embætti skólameistara 
Verkmenntaskóla Austurlands. Nánari
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Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

 
 
 
 
 
 
Verkmenntaskólinn á Akureyri   
auglýsir eftir sálfræðingi í 50%     
stöðu og 100% stöðu náms- og      
starfsráðgjafa. 

Sjá nánar á Starfatorgi.  
Skólameistari 
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ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Frakkastígur 8C og D
NÝJAR ÍBÚÐIR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Vorum að fá í sölu 39 íbúðir við Frakkastíg 8C og D. Um er að ræða 35 2ja herbergja 
íbúðir og fjórar 4ra herbergja íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Húsin 
munu tengjast skjólgóðum lokuðum garði. 

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

26. MAÍ 
KL. 13-14

Stærð frá 56,5 fm – 150 fm.
Verð frá 41,9 millj. 

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Hlíðarendi
FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið er einangrað og klætt að 
utanverðu með sléttri álklæðningu. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum 
verður skilað fullbúnum fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur fylgja. 
Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. Svalir eru á öllum íbúðunum. Einnig er stórt 
sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.

Áætluð afhending í júní 2018
Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.

18 íbúðir seldar

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

26. MAÍ 
KL. 12-13

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464



Frekari upplýsingar veitir Snorri Björn Sturluson lögmaður í síma 699-4407 eða snorri@domusnova.is

BÚÐARFLÖT 6
GARÐABÆR/ÁLFTANES

LAUGARDAGINN  26. MAÍ, KL. 14:00 - 15:00
hús!Opið

Runólfur Gunnlaugsson 
viðsk.fr.
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir
Valdimarsson
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson
viðsk.fr. MBA 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Fosshóll – Gistihús við Goðafoss

Gistihúsið Fosshóll stendur við þjóðveg 1 við náttúruperluna Goðafoss. Þar hefur verið rekin gisti- og veitingasala frá árinu 1927. Á Fosshóli eru 23
herbergi í þremur byggingum sem rúma samtals yfir 50 gesti. Veitingarstaður er í aðalbyggingunni og tekur um 60 manns í sæti. Húsakostur er alls 997
fm og almennt í góðu ástandi, innan sem utan. Eignarland er um 7,4 hektarar við þjóðveg 1 og að Skjálfandafljóti. Einnig fylgja rúmlega 50 hektarar 
af erfðafestulandi.   Rekstur hefur gengið vel undanfarin ár og skilað góðri afkomu. Herbergjanýting hefur verið mjög góð og fjölga mætti herbergjum
verulega. Með opnun Vaðlaheiðarganga styttist vegalengdin til Akureyrar til muna og um möguleikar á heilsársstarfsemi aukast. Hér er í boði mjög
áhugaverður kostur sem býr yfir óþrjótandi möguleikum. Hér má sjá myndband frá staðnum : https://youtu.be/97k1cKhXmzo
Verð 170 m.  Nánari upplýsingar veitir Brynjar s: 698 6919

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

www.talentradning.i
Ums j

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

52 1600
Bryndís
GSM: 773 7400
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Verð: 107,0 millj.

Fallegt, vel skipulagt og mikið  
endurnýjað 325 fm (Ca 340 fm með sólskála) 
einbýlishús á tveimur hæðum með  
��������	�
�������������� 
Fjögur svefnherbergi,  
3 stofur 3 baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Nánari upplýsingar veita: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Verð: 69,5 millj.

Skemmtilegt raðhús á þremur hæðum  

Skráð stærð 218,8 fm auk bílageymslu  

Í kjallara er 2ja herbergja aukaíbúð  

Mjög falleg aðkoma og garður
Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Dalsel 5
109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 16:45 - 17:30

Verð: 78,9 millj.

Nýlegt og fallegt 150 fm parhús
Staðsteypt hús á einni hæð
Glæsilegt opið stofu og eldhúsrými
Mikil lofthæð og stórir gluggar
3 herb., stórt þvottahús og geymsluloft
Frágengin lóð, verönd og pottur

Austurkór 139
203 Kópavogur

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 17:00 - 17:30

Verð: 71,9 millj.

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á besta stað í 
Urriðaholti 170,3 fm þar af tvær geymslur  
Tvennar svalir, til suðurs og austurs  
Stæði í bílageymslu með geymslu inn af  
Til afhendingar í maí  
Veglegt 10 íbúða lyftuhús  

Holtsvegur 47 íbúð 301
210 Garðabær

OPIÐ HÚS
mánudaginn 28.maí  kl. 12:15 - 12:45

Verð: 41,9 millj.

Falleg og mjög vel skipulögð íbúð
Næst efsta hæð, alls 82,9 fm
Frábært innra skipulag
Gott opið stofu og eldhúsrými
Tvö góð svefnh., stæði í bílageymslu
Sér þvottahús, sólríkar svalir

Reiðvað 7
110 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 29. maí kl. 18:00 - 18:30

Heiðarás 18
110 Reykjavík

Verð: 45,9 millj.

Falleg og talsvert endurnýjuð efri hæð

Frábært skipulag, miklir möguleikar

Eignin er skráð 95,2 auk rislofts

Skv. teikningu 3 svefnherbergi

Góður stigi kominn á risloft

Hólmgarður 20
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 30. maí kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929



519 5500
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VERÐ:
36.8M

TVÍBÝLI

HRINGBRAUT 76 220 HAFNARFJÖRÐUR

2-3 herb. 77.5m2 Gott skipulag 

ÚTLEIGUHERBERGI Í KJALLARA!

VILBORG G. HANSEN 895 0303

Opið hús Sun. 27. maí frá kl. 15:00-15:30

VERÐ:
TILBOÐ

EINBÝLISHÚS

SAFAMÝRI 89 108 REYKJAVÍK

26 herb. 530.2m2 LAUST VIÐ KAUPSAMNING

TÆKIFÆRI TIL ÚTLEIGU

VILBORG 895 0303 | GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mið. 30. maí frá kl. 17:15-17:45

VERÐ:
32.9M

EINBÝLISHÚS

HÁSTEINSVEGUR 825 STOKKSEYRI

Við Stokkseyrarfjöru.

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

148.5m25 herb. Laust til afhendingar

VERÐ:
84.9M

PARHÚS

RAUÐAGERÐI 30A 108 REYKJAVÍK

6 herb. 217.1m2 Rúmgott parhús 

 Miðsvæðis í Reykjavík

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447
VERÐ:

Tilboð

EINBÝLISHÚS

ÍSALIND 2 201 KÓPAVOGUR

5 herb. 213.4m2 Sérlega vandað

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

Glæsilegt einbýlishús í Lindahverfi.

PANTIÐ SKOÐUN

VERÐ:
38.5M

FJÖLBÝLISHÚS

LAUGARNESVEGUR 62 105 REYKJAVÍK

74m2

BÖÐVAR 660 4777  | GUNNLAUGUR 844 6447

3 herb.

VERÐ:
35M

JÖRÐ

JÖRÐIN SKJALDARTRÖÐ II 365 SNÆFELLSBÆR

87.2 HEKTARAR Fallegt útsýni er upp

á Snæfellsjökul og niður að Lóndröngum.

HÉÐINN B. ÁSBJÖRNSSON 848 4806
VERÐ:

68.5M

Einbýlishús

NÝLENDUGATA 20A 101 REYKJAVÍK

6 herb. 163m2 Laust við kaupsamning

Aukaíbúð hentug til útleigu.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Sun. 27. maí frá kl. 14:30-15:00

VERÐ:
47.5M

FJÖLBÝLI

STÓRAGERÐI 38 108 REYKJAVÍK

4-5 herbergi 109m2

Auka herbergi í kjallara – 3. Hæð

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401

Opið hús Mán. 28. maí frá kl. 17:00-17:30

Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús 
á fallegum útsýnisstað í Helgafellslandi, 
Mosfellsbæ, með glæsilegu útsýni til 
suðurs og vesturs. Húsið hefur tvo 
megin innganga með lyftu þar sem 
annars vegar eru 4 hæðir, hús 31-33 og 
hins vegar 3 hæðir hús 35-37, ásamt 
sameiginlegri lokaðri bílageymslu.

GERPLUSTRÆTIOPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. MAÍ FRÁ KL. 13:00-14:00

Frábær staðsetning



KÓPAVOGSBRÚN 2-4 SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 27. MAÍ FRÁ KL. 15:00-16:00

STÆRÐ FRÁ: 147.5m2

NÁNARI UPPLÝSINGAR
AUKA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

LYFTA OG STÓR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Vandaðar íbúðir í nýju hágæða átta 
íbúða fjölbýlishúsi við Kópavogsbrún.
Íbúðirnar eru fjögurra herbergja, frá 
168,8 að stærð og hannaðar með 
hámarksnýtingu rýma,notkunargildi og 
góða hljóðeinangrun að leiðarljósi.
Auka íbúðarrými á jarðhæð með 
sér inngang og salerni fylgir sumum 
íbúðunum.

Böðvar
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali
Lögfræðingur
660 4777
bodvar@fastborg.is

FRAKKASTÍGSREITUR

Nýjar hágæða íbúðir í 101 Reykjavík.

Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis 
á þessum einstaka stað í miðborg 
Reykjavíkur.

67 íbúðir og verslanir/veitingastaðir 
á jarðhæðum við Frakkarstíg og 
Hverfisgötu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
STÆRÐ FRÁ:

56.5m2 - 178.3m2

VERÐ FRÁ:

40.9M

Þóra Birgisdóttir
Framkvæmdastjóri, 
Lögg. fasteignasali

Gunnlaugur
Þráinsson
löggiltur fasteignasali

Böðvar
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali

777 2882
thora@fastborg.is

844 6447
gunnlaugur@fastborg.is

660 4777
bodvar@fastborg.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 27. MAÍ FRÁ KL. 13:00-14:00



NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS    LANDMARK LEIÐIR ÞIG HEIM 
LANDMARK FASTEIGNASALA  |  HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)  | 201 KÓPAVOGUR  |  SÍMI: 512 4900  |  LANDMARK.IS  

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS �

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 
sigurdur@landmark.is 
sími 896 2312

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi 
th@landmark.is  
sími 770 0309

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi
thorey@landmark.is
sími 663 2300

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi
andri@landmark.is 
sími 690 3111

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

Kristján Ólafsson
Löggiltur fast.
kol@landmark.is
sími 512 4900

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.
nadia@landmark.is
sími 692 5002

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 
inga@landmark.is
sími 897 6717 

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.  
eggert@landmark.is 
sími 690 1472 

Jóhanna Gustavsdóttir 
Löggiltur fast. 
johanna@landmark.is
sími 698 9470  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla
landmark@landmark.is
sími 512 4900

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Skrifstofa/ í námi til lögg.
gudrun@landmark.is
sími 512 4900

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.
asdis@landmark.is 
sími 895 7784 

Verð kr. 33.5 – 49.9. millj. Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

7
EIGNIR
EFTIR

GRENIÁS – 210 GBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 77,9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

ÁSAKÓR 1, ÍB.203 – 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 59,9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

RJÚPNASALIR 8 – 201 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 52,5 millj.
Sveinn s. 6900.820

STAFNASEL 4 – 109 RVK.

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 85 millj.
Þórarinn s. 770 0309

VINDAKÓR 8, ÍB.410 – 203 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 61,9 millj.
Sveinn s. 6900.820

SELMÝRARVEGUR 13 – GRÍMSNESI

V. 34,9 millj.                                                        Þórarinn s. 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is 
sími 770 0309

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820  



NÝTT  HVASSALEITI 31 í Rvk  ENDURBÆTT�
������������M�$�������������~C�NN����~C��N���BÍLSKÚR 
195,8 fm |  Raðhús |  verð 79,9 |   Andri 690 3111�

LANDMARK FASTEIGNASALA   |    HLÍÐASMÁRA 2 (6. HÆÐ)    |    201 KÓPAVOGUR     |    SÍMI: 512 4900    |    WWW.LANDMARK.IS �

HOLTSBÚÐ 67 í Gbæ AUKAÍBÚÐ M/SÉRINNGANG�

1 ���������MF$�������������~���N����~F�NN��STÓR BÍLSKÚR 

192,6 fm |  einbýli |  verð 94,9 |   Sigurður 896 2312�

NÝTT   MIÐBRAUT 3 í Brekkuskógi ��
@�����������������DD��M�NN�
�������
"G��������$���
71,6 fm | sumarhús m/gestah |  verð 24,9 |  Þórey 663 2300�

NÝTT   VINDÁS 1 í Rvk (íb 302)  BÍLSKÚR�
1 ���������MF$�������������~��~C����~���C��SUÐURSV & ÚTSÝNI 

104,8 fm |  3ja herb.  |  verð 36,9  |   Þórey &  Inga 897 6717�

NÝTT   GERPLUSTRÆTI 10D & 12 Í Mosó �
������������M�$�������������~��NN����~���N��NÝBYGGING 
115 - 140 fm |  4ra - 5 herb.  |  verð frá 49,9|   Inga 897 6717�

NÝTT   BARÐASTAÐIR 7 í Rvk GARÐUR�

9������������MD$�������������~C�NN����~D��N��LAUS FLJÓTLEGA �
109,3 fm | 3ja herb |  verð 47,9 |  Þórey 663 2300�

NÝTT   VÆTTABORGIR 2 í Rvk  GARÐUR�
9������������MD$�������������~D�NN����~D��N�����SÉRINNGANGUR 
96,6 fm |  4ra herb.  |  verð 42,9 |   Þórey 663 2300�

NÝTT  SKÓLABRAUT 5 á Seltjarnarnesi�

1 ��������MF$�������������~M�~C����~��NN��MIKIÐ ENDURBÆTT 

54,6 fm | 2ja herb |  verð 33,9 | Andri 690 3111�

KLUKKUBERG 25 *���
�{����

������������M�$�������������~C�NN����~���N���SÉRINNGANGUR 

107,3 fm |  4ra herb |  verð 44,9 |   Eggert 690 1472�

NÝTT  ÁLAKVÍSL 7c í Rvk   SÉRINNGANGUR�

7������������ME$�������������~���N����~F�NN��STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU 

133,9 fm  | 4ra herb |  verð frá 46,9 |  Eggert 690 1472�

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS 

NÝTT Á SKRÁ & OPIN HÚS  -  FRÍTT SÖLUVERÐMAT   �

NÝTT  ESKIHLÍÐ 20A í Rvk LEIGUMÖGULEIKAR�

������������M�$�������������~��NN����~���N��HERBERGI Í KJALLARA 

123,9 fm | 4ra herb | verð 52,9 | Eggert 690 1472�

BLIKANES 10 í Gbæ ENDURBÆTT AÐ UTAN�
9������������MD$�������������~��NN����~���N�MIKLIR MÖGULEIKAR �
257,5 fm | einbýli |  verð 89,9 |  Þórey 663 2300�

OPIÐ HÚS 

LÆKKAÐ VERÐ OG LAUST TIL AFHENDINGAR�

OPIÐ HÚS 

TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR .. LYFTUHÚS 
SÉRINNGANGUR / BÍLAKJALLARI / VERÖND 

ÍBÚÐ FYRIR 65 ÁRA OG ELDRI  

OPIÐ HÚS 

AÐ AUKI ER 130 - 140 FM ÓSKRÁÐ RÝMI Í KJALLARA  
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2ja og 3ja herbergja íbúðir 

���
�������
������������ 
�
�������������

��������	�������������

�����!� 
���"#����#�������#$������������%&'�

Flestallar íbúðir með  
��������
��#��	�
���

*�	�����$�
���+��������$���� 
�$��/;<����"��
#=��������

>����������
#������=�������	������� 
#��?����#������$�����$��$�����������

Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

'���A�#$����BD
%!H����I 107 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita : 

Jón Rafn Valdimarsson
�=������
�$���
��
Sími: 695 5520
�������J���������


Gunnar S. Jónsson 
�=������
�$���
��
Sími: 899 5856
������J���������


Þórunn Pálsdóttir 
�=������
�$���
��
Sími: 773 6000 
�+�����J���������


Jason Ólafsson
�=������
�$���
��
Sími: 775 1515 
��

J���������


OPIÐ HÚS

����A�����DK�����������/BL<<O/;LP<



Senter

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

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

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

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Senter

Nánari upplýsingar um íbúðirnar: www.vefarastraeti.is

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar tiltekið í suðurhlíðum 
Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í 
suður- og vesturhlíðum Helgafells.  Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, 
í fjölbýli og í sérbýli. Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjöl- býlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og liggur í nálægt hverfisins. 

Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög fjölskylduvænt, með góðum grunnskóla og 
tveimur leikskólum sem staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð 
verður á svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 er ein- 
staklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, suðurs og vesturs.      

Opið hús 15:00 - 15:30, sunnudaginn 27. maí

Verð frá 49.900.000 kr. - 51.900.000 kr.  Aðeins fjórar íbúðir eftir.

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á 
gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr stofunum er gengið 
út á svalir/garð. 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- 
réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með flísum á gólfum er 
innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Opið hús 16:00 - 16:30, sunnudaginn 27. maí

Friggjarbrunnur 53

Skyggnisbraut 4 og 6

Vefarastræti 32-38

Opið hús 16:00 - 16:30, sunnudaginn 27. maí

Opin hús
um helgina!

Fullbúnar íbúðir í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 53 í Úlfarsárdal. Íbúðirnar eru allar fullbúnar þriggja til fjögurra herbergja.  Eldhús með heimilistækjum frá AEG og innréttingar frá 
HTH. Gott skápa og borðpláss. Baðherbergi eru flíslögð á gólfi og að hluta til á veggjum og einnig með innréttingu frá HTH, veggsalerni og góðri sturtu. Sér flisalagt 
þvottahús er í öllum íbúðum. Tvö til þrjú svefnherbergi sem eru öll rúmgóð og með fataskápum. Út frá stofu er ýmist svalir eða verönd. Harðparket á gólfi frá Húsasmiðjunni. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílastæðahúsi. Húsið er steinað að utan.  Virkilega fallegar íbúðir á vinsælum stað og fallegur útsýni í hverfi sem á er í hraðri uppbyggingu.



DUGGUVOGUR, 104 REYKJAVÍK

Borg fasteignasala 519-5500 kynnir til sölu þrjú  
atvinnu og iðnaðarhúsnæðabil við Dugguvog í 
Reykjavík. Bilin skiptast í eftirfarandi bil:

491,2 fermetra á einni hæð Húsnæðið er tvískipt, 
í fremri hlutanum er ca 250 fm verkstæðishús sem 
er nýtt í dag undir sprautuverkstæði og í bakhluta 
er lager og skrifstofuhúsnæði. Verð 39,6M.

165,1 fermetra iðnaðar og lagerhúsnæði á jarðhæð 
við Dugguvog í Reykjavík. Húsnæðið er á einni hæð 
og skiptist í sal með innkeyrsluhurð ca 3,1 m. 
Verð 39,6M.

180,0 fermetra iðnaðarhúsnæði á einni hæð við 
Dugguvog í Reykjavík. Húsnæðið skiptist í stóran 
sal með innkeyrsluhurð 3,1 metra. Verð 43.2M.

Brandur
Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
897 1401
brandur@fastborg.is

519 5500
SÍÐUMUMÚMÚLA LA 23 23 2  108 RREYKEYKJAVJAVJAVÍK ÍKÍK ÍK K  FA FASTBSTBORORG.IISIIS

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Virkilega vandað og glæsilegt 229,2 fm. endaraðhús með gluggum 
í þrjár áttir, vestursvölum útaf efri hæð og stórri afgirtri verönd
til suðurs út af stofum. Húsið er teiknað af Sigurði Hallgrímssyni,
arkitekt hjá ArkÞing.
Húsið er allt innréttað á vandaðan máta með sérsmíðuðum hvítum
innréttingum.  Ljósar flísar og parket frá Agli Árnasyni eru á gólfum.
Speglar í baðherbergjum eru sérsmíðaðir frá Glerborg.  Allar innrét-
tingar í húsinu eru sérsmíðaðar frá RH Innréttingum. 
Í húsinu eru m.a. 4 svefnherbergi og tvö baðherbergi með glugga. 
Gólfhiti er í öllu húsinu og innbyggð lýsing í loftum að hluta. Gólfsíðir
gluggar eru í stofum til suðurs. Verð 107,9 millj.

Eignin verður til sýnis 
í dag, laugardag 

frá kl. 13.00 – 13.45 

OPIÐ 
HÚS

Byggakur  10 – Garðabæ 
Glæsilegt endaraðhús

Byggakur 10
210 GARÐABÆR

Sérlega vandað og fallegt 6  
herbergja endaraðhús á tveimur 
hæðum ásamt bílskúr. Íbúðarými er 
vel skipulagt og skiptist í forstofu, 
eldhús, tvær stofur, sjónvarps- 
herbergi, 4 svefnherbergi, 2 bað- 
herbergi, geymslu og þvottahús.

STÆRÐ: 229,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 6

 107.900.000 

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  510 7900  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    27. maí 17:00 – 17:30
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Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



FASTEIGNIR Á SPÁNI 
SKOÐUNARFERÐIR Í SÓLINA

HVAÐ BJÓÐUM VIÐ? 
1. Tökum vel á móti þér á Alicante flugvellinum

2. Gistir á glæsilegu 4* Hóteli
3. Kynnum allt um kaupferlið
4. Sýnum mismunandi hverfi

5. Skoðum eignir sem henta þér
6. Einstaklingsmiðaðar ferðir þegar þér hentar, ekki hópferð

EINBÝLIRAÐHÚSPARHÚS ÍBÚÐIR

Nánari upplýsingar       6902665 Kristján
eða birna@euromarina.es



Einn af eftirminnilegustu 
leikmönnum úrslitakeppni 
Domino’s-deildar karla í 

körfubolta, sem lauk með sigri KR í 
lok apríl, er hinn 22 ára gamli Pétur 
Rúnar Birgisson úr Tindastóli. Lið 
hans varð bikarmeistari á síðasta 
tímabili en tapaði úrslitunum gegn 
KR eftir stórskemmtilegt einvígi.

Nokkrum vikum síðar er Pétur 
Rúnar búinn að jafna sig að mestu 
leyti og segir lið sitt ætla að halda 
áfram á sömu braut næsta vetur. 
„Auðvitað ætlum við að landa stóra 
titlinum á næsta tímabili og svo geri 
ég mitt besta til að komast í lands-
liðshópinn þegar landsliðsglugg-
arnir koma.“

Skemmtileg úrslitakeppni
Síðasta tímabil einkenndist af 
sigrum og vonbrigðum. „Helsti 
sigurinn var að sjálfsögðu bikar-
meistaratitillinn. Að vinna fyrsta 
stóra titilinn í sögu félagsins fyrir 
framan alla þessa Skagfirðinga í 
Höllinni var ólýsanlegt. Helstu 
vonbrigðin voru að landa ekki 
líka Íslandsmeistaratitlinum, 
sérstaklega af því að við vorum 

með heimavallarréttinn en 
við spiluðum illa úr spilum 
okkar. Þessi úrslitakeppni 
var sú skemmtilegasta sem ég 
hef tekið þátt í hingað til. Það 
voru margir áhorfendur á 
hverjum einasta leik og mikil 
stemning. Mér fannst úrslita-
keppnin líka vera mjög 
skemmtileg og held að fjöldi 
áhorfenda muni bara aukast 
á næstu árum.“

Toppuðu í vetur
Pétur Rúnar var átta ára gamall 
þegar hann hóf að æfa körfubolta 
en íþróttin hefur lengi vel skipað 
stóran sess í Skagafirðinum. „Ég 
var sextán ára þegar ég byrjaði 
að spila með meistaraflokki. Það 
tímabil gekk brösuglega þrátt 
fyrir fínan hóp og við féllum 
niður í fyrstu deild. Þá var tekin sú 
ákvörðun að leyfa mér, þá sautján 
ára, að taka við stöðu leikstjórn-
anda og aðrir ungir leikmenn 
fengu stór hlutverk sem borgaði 
sig vel til lengri tíma. Við fórum 
beint upp og fyrsta árið aftur í 
úrvalsdeild fórum við í úrslitaein-
vígið þar sem við töpuðum 3-1 
fyrir KR. Síðan þá hafa nokkrir 
leikmenn og þjálfarar komið og 
farið og gengið hefur verið upp og 
niður þar til við toppuðum núna 
í vetur.“

Elskar tölvuleiki
Utan körfuboltans vinnur Pétur 
Rúnar í Árskóla, grunnskólanum 
á Sauðárkróki, og reynir að slaka 
á milli æfinga og vinnu. „Ég hata 
ekkert að spila tölvuleiki og þar 
má helst nefna Fortnite sem ég 
spila grimmt með félögunum. Á 
næstu árum stefni ég á háskóla-
nám og svo sé ég bara til hvert það 
leiðir mig. Annars er lífið á Sauðár-
króki rólegt og mjög ljúft. Besta 
bakarí landsins er í bænum en ég 
held að flestallir landsmenn séu 
farnir að átta sig á því.“

Sefur þú út um helgar?
Ég vakna yfirleitt 10 til 10.30. 

Það er oftast æfing í hádeginu.
Besti morgunmaturinn um 

helgar?
Ég er lítið fyrir morgunmat 

þannig að ég sleppi honum yfir-

leitt um helgar. Mamma hendir 
oftast í steik í hádeginu sem er það 
fyrsta sem ég fæ mér um helgi.

Ertu mikill nammigrís?
Nei, ekki svo mikill. Það er helst 

eftir útileiki sem maður fær sér 
eitthvað til að hafa með yfir mynd 
í rútunni á leiðinni heim.

Ef þú vilt gera vel við þig í mat og 
drykk um helgar, hvað verður fyrir 
valinu?

Það er bara klassíska blandan, 
pitsa og kók.

Hvernig lítur fullkomin helgi út?
Þá sef ég til 10 og tek svo æfingu. 

Næst er það sófinn þar sem horft 
er á fótbolta yfir daginn. Kvöldinu 
er svo eytt í að spila Fortnite með 
félögunum.

Hvað ætlar þú að gera um 
helgina?

Ég ætla á fótboltaleik í dag þar 
sem Tindastóll mætir Víði í 2. 
deild karla. Svo tekur við úrslita-
leikur Meistaradeildarinnar um 
kvöldið en annars er það bara 
rólegt. Jú, og svo kýs ég auðvitað 
í dag.

Hvernig verður sumarið hjá Pétri 
Rúnari?

Ég mun vinna við að mála í 
sumar, taka á í lyftingasalnum og 
reyna að slaka aðeins á.

Ef þú mættir eyða helginni 
erlendis, hvert myndir þú fara?

Ég og kærastan myndum skella 
okkur til Oakland í Bandaríkjun-
um og horfa á sjötta leik í úrslitum 
vesturdeildar NBA-deildarinnar, 
milli Golden State Warriors og 
Houston Rockets.

Lífið er ljúft í Skagafirðinum
Körfuboltamaðurinn Pétur Rúnar Birgisson ætlar að taka á því í lyftingasalnum í sumar og reyna 
að slaka á eftir viðburðaríkan vetur. Hann sleppir yfirleitt morgunmat um helgar en fær sér þess í 
stað góða steik í hádeginu hjá mömmu. Honum finnst pitsa og kók uppskrift að frábærri máltíð.

Pétur Rúnar 
Birgisson, 
leikstjórnandi 
Tindastóls, átti 
frábæra úrslita-
keppni með liði 
sínu sem vann 
langþráðan 
bikarmeistara-
titil.  
MYND/KR. JÓ-
HANNA

Fyrsti stóri titillinn í höfn og gleðin 
leynir sér ekki hjá Pétri og stuðnings-
mönnum. MYND/HJALTI ÁRNASON

g 
 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 
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Magadans er kenndur á mörgum 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Magadansarar landsins ljúka 
dansvetrinum á sunnudag 
með sýningu í Tjarnarbíói 

sem ber heitið 1001 nótt sem vísar 
í arabískan uppruna magadansins. 
Magadans er iðkaður í fjölda dans-
stúdíóa á Íslandi yfir vetrartímann 
enda magadans einstaklega góð 
líkamsrækt sem bæði styrkir stoð-
kerfið og eykur liðleika og þol auk 
þess að vera afskaplega skemmti-
legur. Gróskan í magadansi er 
mikil og stílarnir og dansararnir 
fjölbreyttir. Danshóparnir á höfuð-
borgarsvæðinu búa til frábæra 
sýningu sem snertir á flestu því 
sem er að gerast í magadansinum 
í dag svo það er óhætt að fullyrða 
að enginn þarf að láta sér leiðast í 
þessari dansveislu. 

Auk magadansins verða geggjuð 
gestaatriði þar sem sýnt er m.a. 
salsa, burlesque, húlla og jallabina.

Danssýningin 1001 nótt verður 
eins og áður sagði í Tjarnarbíói 
klukkan fjögur á morgun, sunnu-
dag, og aðgangseyrir er 2.000 
krónur.

1001 nótt í 
Tjarnarbíói

Ekki er sama hvernig  
brauð er geymt. 

Hvernig er best að geyma 
brauð svo það endist sem 
best? Þótt ísskápur sé ávallt 

góður til að geyma mat þá á það 
ekki við um gerbakstur. Brauðið 
getur nefnilega orðið hart og þurrt 
í kæliskáp auk þess sem það tekur 
auðveldlega í sig bragð. Ekki skal 
heldur geyma brauð í plastinn-
kaupapoka, þeir eru ekki hannaðir 
til geymslu matvæla. Reyndar 
henta fæstir plastpokar til geymslu 
á brauði þar sem það þarf loft auk 
þess sem skorpan linast. Nýtt súr-

deigsbrauð er best geymt á eldhús-
borðinu með því að vefja það inn í 
viskastykki.

Ekki er heldur mælt með að 
brauðið sé niðurskorið ef 
ekki á að borða það strax. 
Brauð ætti að kaupa 
til daglegrar neyslu. 
Þegar geyma skal 
brauð er frystirinn 
bestur. Ef þú hefur 
keypt fryst brauð 
er ekki góð hugmynd 
að frysta það aftur. Sama 

Geymsla á brauði

gildir um pylsu- og ham-
borgarabrauð. Ef brauð 

er geymt í frysti skal setja 
það í loftþéttar umbúðir 

og láta það þiðna alveg áður en 
þess er neytt.

John Bain, betur þekktur undir 
YouTube-nöfnunum Total-
Biscuit og The Cynical Brit, lést 

á fimmtudag, 33 ára gamall. Bana-
mein hans var krabbamein.

Bain var með 
2,2 milljónir 
áskrifenda á 
YouTube og 
fjallaði um 
tölvuleiki, en 
hann hætti 
að gagnrýna 
leiki í apríl, 
þegar krabbameinið 
dreifðist frá þörmum yfir í lifur. 
Hann greindist fyrst með krabba-
mein árið 2014.

Hann birti langan pistil á Reddit 
í byrjun maí þar sem hann sagði að 
hann ætti skammt eftir.

Eiginkona hans tilkynnti um 
dauða hans á Twitter-síðu Bains og 
birti ljóð til minningar um eigin-
mann sinn. Hún sagðist finna fyrir 
meiri yfirþyrmandi sorg en hún 
gæti mögulega lýst.

Vinsældir Bains hófust árið 2010 
og hann varð brátt þekktur og 
virtur í tölvuleikjaheiminum og 
hafði mikil áhrif. Bain var duglegur 
að hampa minna þekktum leikjum 
sem fengu litla markaðssetningu og 
gagnrýndi marga vinsæla tölvu-
leikjaframleiðendur fyrir að leggja 
meiri áherslu á hagnað en vandaða 
leiki.

Bains hefur verið minnst víða á 
samfélagsmiðlum og streymis síðan 
Twitch þakkaði honum sérstaklega 
fyrir framlag hans til tölvuleikja-
iðnaðarins og sagði að sterkar 
skoðanir hans og kímnigáfa hefðu 
gert hann að einni mikilvægustu 
röddinni í tölvuleikjaheiminum.

YouTube-stjarna 
er látin
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*Fimm könnur í pottinum - DREGIÐ 1.JÚNÍ

Þú gætir unnið 
STELTON HITAKÖNNU* 

ásamt uppáhalds 
te-inu þínu!

Settu inn skemmtilega mynd á instagram 
með YOGI TEA og taggaðu

#YOGITEANETTÓ

Taktu þátt í SUMARLEIK YOGI og NETTÓ
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Bílar 
Farartæki

TOYOTA Land cruiser 150 gx diesel 
7 manna. Árgerð 2011, ekinn 167 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. Ný 
ryðvarinn TILBOÐSVERÐ 4.980.000. 
Rnr.289486.

TOYOTA Land cruiser 200 vx diesel 
7 manna. Árgerð 2008, ekinn 192 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Nýryðvarinn Verð 6.290.000. 
Rnr.289270.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru 
með power stýri, 100% driflæsingu. 
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og 
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

SUZUKI Vitara. Árgerð 2017, ekinn 
56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur Verð 
2.990.000. Á staðnum

KIA Sportage. Árgerð 2017, Ekinn 
65 Þ.KM, dísel, Sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Á staðnum - Gott úrval af 
2017 Kia á staðnum

HARLEY DAVIDSON Touring Flhtci 
Electra Glide. Árgerð 2005, ekinn 24 
Þ.KM,beinskiptur. Verð 2.390.000. Á 
staðnum Rnr.242235.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

Toyota Yaris Hybrid 9/2014 ekinn 60 
þús km. Einn eigandi. Þjónustubók. 
Ekki bílaleigubíll. Eyðslugrannur 
sjálfskiptur lipur bill. Verð: 
1.940.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

Nissan Qashqai LE 4x4 2008 ekinn 
154.þ leður ný skoðaður dekurbíll 
verð 1.140.000 uppl í s 8940128

Til sölu M-Benz 309 breiðara 
boddýið húsbíll. Árg.’80, nýskoðaður 
til 2020. Sólarsella, gasmiðstöð, 
heitt og kalt vatn, kælir, ferðaklósett 
og gott rúm. Ný framdekk. Tilboð 
óskast. Sími 6911068

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hópferðabílar

Uppsmíðaður 40 sæta grindabíll 
mjög góður. Fleiri bílar á www.
snorritravel.is S. 893 4246

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2018 
STÓRSPARNAÐUR!
Hobby hjólhýsi 2018, 

stórsparnaður. Kauptu beint frá 
Þýskalandi við aðstoðum þig. 
Verðhugmyndir, grunnverð. 1 
Evra kr. 122, Landhaus 770 CL 

kr.4.540.000.-, 

Premium 560 CFe 3.760.000.-,

Exelent 540 UL 3.210.000.- 

ON TOUR. 470 UL 2.840.000,- 

Allar fyrirspurnir sendist á 
kriben@simnet.is s. 8634449 Ath. 

takmarkað magn.

Adria Action 2015 Verð:3.390.000 kr. 
Vel útbúið hjólhýsi. Er á loftpúðum 
(Breytir) þrýstikútur og sjálfvirk 
hæðastilling. Isabella fortjald með 
carbon súlum, alpine útvarpi og fl.

HJÓLHÝSADRIF MOVER.
Kronings mover Skoðið á 

kronings.com Verð frá kr.168 
þús.Til á lager.Áhugasamir hafi 
samband við KB-Imports ehf. 

S:8634449

kriben@simnet.is

 Vinnuvélar

Góð
kaup!

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

RENAULT Clio limited. 

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

Verð 1.880.000. 
Rnr.271543.

FORD Mondeo diesel. 

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

Verð 1.390.000. 
Rnr.260885.

FORD Focus titan.station. 

Árgerð 2012, ekinn 126 Þ.KM, 
dísel, 6 gírar. 

Verð 1.290.000. 
Rnr.271220.

DACIA Duster. 

Árgerð 2016, ekinn 49 Þ.KM, 
bensín, beinskiptur. 

Verð 2.490.000. 
Rnr.251258.

HOBBY 560 lu prestige. 

Árgerð 2018, TFT stjórnstöð 
o.fl. 

Verð 4.590.000. 
Rnr.251337.

BMW X1 xdrive18d. 

Árgerð 2017, ekinn 32 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 8 gírar.

Verð 4.550.000. 
Rnr.251295.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

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

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Gæðastál • Smiðjuvegur 4 (græn gata) að ofanverðu
Opið 11-17 alla virka daga og 11-14 á laugardögum

www.kubbaljos.is • sími 844 1710

15% afsláttur í maí  
af öllum ljósum

Íslensk framleiðsla

CE vottuð ljós
útiljós smíðuð  
fyrir íslenskt veðurfar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu
Til sölu dót fyrir veitingarekstur; 
eldavél, uppvöskunarvél, 
deigkúluvél, kæliborð (280 á lengd 
90 á breidd) tekur 18 gastrobakka 
og margt fleira. Marý síma 820-8206

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH & 
NORWEGIAN F. FOREIGNERS - 

ENSKA - NORSKA
Levels/Stig: I, II, III, IV, V, VI: ÍSLENSKA 
f. útlendinga, NORSKA, ENSKA 
f. Fullorðna: Start/Byrja: 28/5,2
5/6,23/7,3/9,1/10,29/10,26/11
, 2019:7/1, 4/2, 4 weeks/4 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.

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

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Ódýr íbúð til sölu/leigu á 
Skagaströnd. Uppl. S: 847 8446

 Húsnæði óskast
3-4 herb. íbúð óskast sem 
fyrst á höfuðb.sv, skilvísar 
greiðslur,meðmæli ef óskað er.Uppl. 
s: 8925690 eða annast@landspitali.
is

44 ára þýsk kona, búsett hér til 10 
ára ásamt hundi til 5 ára leitar að 
sumarhúsi eða litlu einbýlishúsi allt 
að 70 km frá RVK. Langtímaleiga. 
Meðmæli ef óskað. Greiðslugeta 
120 þ. S: 8238910 e.kl 14.

 Atvinnuhúsnæði
Bjart snyrtilegt 350 m2 
iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. 
Stór vinnusalur, stórt eldhús, 
kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 
210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696-
7254 + 660-1060

Atvinnuhúsnæði til leigu 103 fm 
á jarðhæð,Hafnarfirði laus strax 
tilvalið fyrir litla heildsölu eða lager.
Uppl. í siggaer20@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS

SÍMI 555-3464
Suma hluti er betra að geyma. 

Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði
Gröfumaður óskast, aðeins vanir 
menn. Einnig verkamenn og 
bílstjórar, vanir jarðvinnu. Uppl. í s. 
8970731

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.
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og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Grettislaug með loki á aðeins kr.

272.000 

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita 
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár. 
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp 
glæsilegum heitum potti á verði sem 
kemur skemmtilega á óvart.

Nú er rétti tíminn til að huga að 
heitum potti fyrir sumarið. Þess vegna 
bjóðum við nú á sértilboði hina vinsælu 
Grettislaug með vönduðu loki.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
��������	
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������������	
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Láttu drauminn um 
nýtt heimili verða að 
veruleika með vönduðu 
og hagstæðu húsi frá 
Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af 
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið 
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur 
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli KLASSIK - einbýli

SÓL - sumarhús KÓSÝ - smáhýsi

Lóð og hús
���������	
���	������	����	���	��	�����	�����	����	�	
����	����	
�����������	���	
����	����	����	
����!	   
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað 
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.  
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá 
hústegund sem hentar.   
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e. 
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur 
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.
"����	#	���	����$	%%%!
��������!��	��	��#��	������������&

Vírushreinsun og 
stýrikerfis- 
hreinsun

Fljót og góð þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
TIL LEIGU
Vagnhöfði 17

s. 776 8484 – siggahrund@gmail.com

Örfá
bil eftir115-120 m² 

með millilofti, 
allt nýuppgert
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Ef foreldrar fylla upp 
í hverja einustu 

stund hjá barninu lærir 
það aldrei að gera það 
sjálft.

Skypark trampólíngarðurinn 
var opnaður í ágúst í fyrra og 
er í Urðarhvarfi 14 í Kópa-

vogi. Örn Ægisson, eigandi Sky-
park, segir viðtökurnar hafa verið 
vonum framar. „Skypark er frábær 
staður fyrir fjölskylduskemmtun, 
það er nóg að mæta og byrja að 
hoppa. Þetta er ekki bara fyrir 
krakkana heldur líka foreldrana en 
þeir foreldrar sem eru feimnir við 
að byrja fá alltaf korter frítt í hopp 
með krökkunum.“ 

Hann segir Skypark vin-
sælan stað til að halda afmæli. 
„Við bjóðum upp á fimm herbergi 
til að halda afmælisveislur með 
mismunandi þemum, geim-
skipaherbergi, víkingaherbergi, 
hetjuherbergi, listaherbergi og 
„gym“-herbergi.“ Herbergin eru 
skreytt í samræmi við þemu og 
þar er hægt að bera fram veitingar 
handa gestum sem verða svangir 
og þyrstir af hoppi og skoppi. “ 

Eldri krakkar og unglingar eru 
líka hjartanlega velkomnir. „Við 
erum með leiðbeinanda í salnum 
á miðviku- og föstudögum milli 7 

og 9 á kvöldin sem leiðbeinir og 
aðstoðar við fimleikaæfingar eins 
og heljarstökk, lendingar, flikk og 
skrúfur svo eitthvað sé nefnt.“ 

Í bígerð er að bjóða upp á 

brennslutíma fyrir fullorðna næsta 
vetur. „Bráðlega verðum við með 
tíma fyrir fullorðna með ung-
börn,“ segir Örn. „Þar verður kennt 
hvernig á að bera sig að á tram-

pólíni með barn í fanginu og svo 
gerðar góðar brennsluæfingar.“

Skypark er opið frá tólf í 
hádeginu til tíu á kvöldin á virkum 
dögum og frá tíu á morgnana til tíu 

um helgar. Verið er að kanna hvort 
grundvöllur sé fyrir að opna fyrr 
á virkum dögum í sumar en allar 
upplýsingar um það og annað má 
finna á skypark.is.

Hoppað á trampólíni á öllum aldri
Skypark trampólíngarður Íslands í Urðarhvarfi í Kópavogi er staður fyrir alla fjölskylduna sem 
getur skemmt sér saman í hoppi og skoppi, haldið upp á afmæli og sitthvað fleira.  

Í Skypark er boðið upp á úrvalsaðstöðu til afmælishalds. Örn Ægisson er 
eigandi Skypark. MYNDIR/STEFÁN 

Skypark er fullt af trampólínum svo allri geti skoppað að vild. 

Margir foreldrar vilja halda 
krökkunum sínum upp-
teknum í sumarfríinu, 

bæði af því að þeir vilja að börnin 
nýti frítímann í eitthvað uppbyggi-
legt og vegna þess að þeir vilja ekki 
að börnin séu eftirlitslaus og í reiði-
leysi langtímum saman. En barna-
sálfræðingar og aðrir sérfræðingar 
í þroska barna benda á að það sé 
líka mikilvægt að leyfa börnum 
að leiðast og að hver einasta stund 
sé ekki skipulögð af einhverjum 
öðrum, því þá læra börnin ekki að 
hafa ofan af fyrir sér og fá ekki tíma 
til að uppgötva hvað það er sem 
þau hafa mestan áhuga á.

Finni eigin áhugamál
„Þegar maður er fullorðinn þarf 
maður að finna sér hluti til að gera 
og fylla upp í frítíma sinn á ánægju-
legan hátt,“ segir Lyn Fry, barnasál-
fræðingur sem starfar í London og 
sérhæfir sig í menntun. „Ef foreldrar 
fylla upp í hverja einustu stund hjá 
barninu lærir það aldrei að gera 
það sjálft.“

Lyn Fry er ekki sú eina sem hefur 
bent á þetta og kosti þess að leiðast. 
Rannsóknir hafa sýnt að það örvi 
sköpunargáfuna að leiðast og dr. 
Teresa Belton, sem hefur rann-
sakað tengslin milli þess að leiðast 
og ímyndunarafls, segir að það að 
leiðast sé nauðsynlegt til að þróa 
„innri örvun“, sem bæti sköpunar-
gáfu.

Árið 1993 benti sálfræðingurinn 
Adam Phillips á að það geti gagnast 
þroska barna að þola það að leiðast. 
Hann segir að þegar manni leiðist 
gefist tími til að íhuga lífið, í stað 
þess að flýta sér í gegnum það. Hann 
sagði meira að segja að það væri 
kúgun frá fullorðnum að ætlast til að 
börn hefðu áhuga á hinu og þessu, 
í stað þess að leyfa þeim að finna út 

hvað þeim finnst áhugavert sjálf.

Gott að gera lista yfir það 
sem barnið vill
Fry leggur til að í byrjun sumar-
frísins setjist foreldrar niður með 
börnum sem eru fjögurra ára og 
eldri og saman geri þau lista yfir 
allt sem börnin gætu haft gaman 
af að gera í fríinu. Þetta geta verið 
einfaldir hlutir, eins og að spila á 
spil, lesa bók eða fara út að hjóla. 
En þetta geta líka verið flóknari 
verkefni, eins og að elda fínan mat, 
setja upp leikrit eða æfa sig í ein-
hverju áhugamáli. Ef barnið kemur 
svo til foreldra sinna yfir sumarið 
og kvartar yfir að sér leiðist, þá er 
hægt að vísa því á listann og þá 
verður það að finna sér eitthvað að 
gera sjálft.

Að sjálfsögðu eru góðar líkur á 
að börnin endi með að slæpast og 
leiðast, en það er líka mikilvægt 
að leyfa því að gerast og rétta þeim 
til dæmis ekki bara spjaldtölvu 
umsvifalaust. Þá læra þau aldrei að 
hafa ofan af fyrir sér án tölvunnar 
og geta orðið háð henni.

Þurfa að þola leiðindi
Sama kenning var lögð fram í 
bókinni „Að höndla hamingju“, eftir 
Bertrand Russell, sem kom út árið 
1930. Þar er heill kafli um mögulega 
gagnsemi þess að leiðast. Russell 
hélt því fram að ímyndunarafl og 
hæfni til að þola það að leiðast sé 
eitthvað sem við þurfum að læra 
sem börn.

Hann skrifaði: „Barn þroskast 
best þegar það, ein og ung planta, er 
látið afskiptalaust í sama jarðvegi. 
Of mikil ferðalög og of fjölbreyttar 
upplifanir eru ekki hollar fyrir ung-
menni og valda því að þegar þau 
vaxa úr grasi geta þau ekki þolað 
frjósama einhæfni.“

Þannig að þótt það sé að sjálf-
sögðu frábært að börnin læri ýmsa 
gagnlega hluti og fái alls kyns nýjar 
upplifanir er líka mikilvægt að leyfa 
börnum að eiga nægan dauðan 
tíma, svo þau geti lært að þola það 
að leiðast, að finna sér verkefni og 
hafa ofan af fyrir sér.

Nú þegar internetið og tölvur eru 
alls staðar er þetta kannski mikil-
vægara en nokkru sinni áður, því 
við viljum ekki að börn þoli ekki að 
láta sér leiðast, séu háð afþreyingu 
og netinu og haldi ekki athygli nema 
í örfáar sekúndur í einu ef hlutirnir 
eru ekki umsvifalaust grípandi. Það 
hefur ekki góðar afleiðingar.

Öllum hollt að láta sér leiðast
Sérfræðingar í þroska barna segja að það sé mikilvægt að gefa börnum tíma til að leiðast, því það 
örvi sköpunargáfuna og kenni þeim að hafa ofan af fyrir sjálfum sér og uppgötva eigin áhugamál.

Ýmsir sérfræðingar halda því fram að það sé hollt fyrir börn að þeim leiðist stundum. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Börn þurfa að fá dauðan tíma til að uppgötva eigin áhugamál. 

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 
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FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND FRÁ FRAMLEIÐENDUM

SHREK

Frábær fjölskyldumynd
um draumaprinsinn sem heillaði 

Mjallhvíti, Öskubusku og Þyrnirós

KOMIN Í BÍÓ

11. júní – 21. júní

26. júní – 6. júlí

9. júlí – 20. júlí

23. júlí – 3. ágúst



Ef þú ert 9-12 ára og 
hefur alltaf langað til 

að búa til sögur er rit-
smiðjan kannski eitthvað 
fyrir þig.

Víkingaheimar í Reykjanesbæ eru 
skemmtilegur viðkomustaður.

Víða um land má finna mörg 
skemmtileg söfn sem henta 
öllum aldurshópum, ekki 

síst börnum.
Einn vinsælasti áfangastaður 

ferðamanna á Austurlandi er 
Steinasafn Petru sem staðsett er á 
Stöðvarfirði. Petra opnaði heimili 
sitt árið 1974 fyrir gestum en í dag 
skipta steinarnir í safninu hundr-
uðum þúsunda.

Fuglasafn Sigurgeirs var opnað 
2008 og stendur við Mývatn. Það er 
að margra mati eitt flottasta nátt-

úrugripasafn landsins og vantar 
einungis tvo fugla til að eiga alla 
íslenska varpfugla.

Álfa-, trölla- og norðurljósa-
safnið á Stokkseyri skiptist í þrjá 
flokka. Fyrst er gengið inn í heim 
álfa og huldufólks og næst inn í 
stóran tröllahelli þar sem heim-
kynni trölla eru skoðuð. Að lokum 
er boðið upp á vetrarríki þar 
sem skoða má m.a. ísklumpa úr 
Vatnajökli og frá Grænlandi auk 
norðurljósa.

Víkingaheimar í Reykjanesbæ er 

sannkallaður ævintýraheimur sem 
allir Íslendingar ættu að gefa sér 
tíma til að heimsækja. Safnið hýsir 
nú fimm áhugaverðar sýningar, þar 
á meðal víkingaskipið Íslending 
sem sigldi til Ameríku árið 2000.

Eldheimar í Vestmannaeyjum 
er gosminjasýning sem miðlar 
fróðleik um eldgosið í Vestmanna-
eyjum árið 1973. Miðpunktur 
sýningarinnar er hús sem grófst 
undir ösku og sýnir hvernig nátt-
úruhamfarirnar fóru með heimili 
fólks í gosinu.

Skemmtileg söfn um land allt

Bókasafnið Garðabæ verður með rit-
smiðju fyrir 9-12 ára krakka dagana 
11.-15. júní. NORDICPHOTOS/GETTY

Ert þú 9 til 12 ára og finnst 
gaman að búa til sögur? Þá 
er ritsmiðja á Bókasafninu í 

Garðabæ kannski eitthvað fyrir 
þig. Taktu frá dagana 11.-15 júní 
en þá verður ókeypis sumarnám-
skeið í skapandi skrifum fyrir 9-12 
ára krakka frá kl. 10-12. Hægt er 
að mæta um leið og bókasafnið er 
opnað kl. 9 á morgnana og undir-
búa sig eða lesa bækur, en nóg er 
af þeim á safninu. Allir eru vel-
komnir, sama hvar þeir eru staddir 
í ritfærni. Ragnheiður Gestsdóttir, 
rithöfundur og myndlistarmaður, 
ætlar að leiðbeina við sögugerð 
og myndskreytingar. Föstu-
daginn 15. júní verður aðstand-
endum síðan boðið að koma og 
sjá afrakstur vinnunnar. Skráning 
fer fram í síma 525 8550 eða með 
tölvupósti í bokasafn@gardabaer.
is. Nafn barnsins, aldur, síma-
númer og nafn og netfang forráða-
manns þarf að koma fram.

Ritsmiðja fyrir 
káta krakka

Söngskóli Sigurðar Demetz 
býður upp á söngnám fyrir krakka þar sem fléttað er inn leiklist

Sækið um á 

www.songskoli.is 

Upplýsingar í síma 

552 0600

Söngnám fyrir 

9-12 ára 
Unglingadeild 

(13-16 ára)
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Fátt er eins gott og góðra vina fundur  
með nesti. NORDICPHOTOS/GETTY

Margar af bestu æsku-
minningunum fela í sér 
lautarferð með vinum 

og fjölskyldu í íslenskri sumarsól 
og ilmandi grasi. Börnum þykir 
ævintýri að pakka saman girnilegu 
nesti til að maula úti undir berum 
himni og hafa með sér teppi og 
huggulegheit úti í guðs grænni 
náttúrunni eða bara á grasbletti 
í næsta nágrenni. Hjálpum þeim 
að eignast dýrmætar minningar 
til að ylja sér við í framtíðinni og 
skemmta sér til fulls í frjálsum leik 
og hamingjustundum með nesti 
og svalandi sumardrykki þegar 
blíðviðri gefst. Auðvelt er að setja 
frískandi ávaxtasafa í flöskur og 
stinga litlum samlokum, ávöxtum 
og freistandi kexi eða kökum í 
körfu sem þau hlaupa með tindil-
fætt út í sumardaginn.

Nesti til sælla 
minninga



Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 27. maí. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

120g  -  579 kr. pk.
175g  -  859 kr. pk. 

NÝ AÐFERÐ 
Betri hamborgari!

alltaf 2 stk. í pakka

hamborgara-

búðin þín!

100%
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11000 %0

kr.
pk.

Fylltir hamborgarar, 2x120 g

12 stk. 
í pakka

kr.
pk.

12 smáborgarar og brauð, 
Fabrikkusósa, salt og pipar

kr.
pk.

Grænmetisbuff, vegan, 4 stk.

UNGNNAUUTAATT
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11000 %0

Nýtt!

kr.
kippan

 Sumarkaldi léttöl, 6 stk. 

199 kr. rkrkrkrkr.r...r. 
stk. 



Mér þykir mjög 
vænt um þetta, 
því  a ð  h é r 
fannst mér ég 
aldrei velkom-
inn,“ segir Kon-

ráð Ragnarsson sem heldur sína 
fyrstu ljósmyndasýningu í heimabæ 
sínum, Hafnarfirði. Boð um að 
halda sýninguna kom honum þægi-
lega á óvart og einnig sá velvilji sem 
bæjaryfirvöld sýndu honum. Kon-
ráð fékk styrk frá bænum. Sýningin 
verður opnuð í Bæjarbíói þann 
30.  maí næstkomandi og myndir 
Konráðs munu prýða búðarglugga 
í Strandgötunni. „Ég er mjög þakk-
látur, þetta er góður áfangi.“

Gerir grimmt grín 
Konráð hittir blaðamann á Súfist-
anum við Strandgötu. Hann gengur 
fimlega um. Hann er nýkominn úr 
heimsókn í fyrirtækið Össur sem 
smíðar á hann nýjan gervifót. Hann 
er fremur hraustlegur á að líta. Hann 
býr í Svíþjóð þar sem hefur notið 

sólar í sumarbyrjun ólíkt því veður-
fari sem hefur ríkt á Íslandi síðustu 
vikur.

Hann er þekktur háðfugl og sýnir 
blaðamanni myndir af sér í karate-
æfingum sem byrja glæstar og 
yfirvegaðar en enda á því að gervi-
fóturinn flýgur af honum. „Það er 
nú ekki annað hægt en að gera bara 
grimmt grín að þessu öllu saman,“ 
segir hann.

Myndefni Konráðs er margvíslegt. 
„Ég held að það sé mikill húmor í 
mínum myndum, þær eru líka dökk-
ar. Inni á milli eru fallegar landslags-
myndir. Ég hef notað myndavélina 
mikið til að tjá tilfinningar mínar frá 
degi til dags. Og er alveg óhræddur 
við það. Myndirnar geta verið mjög 
persónulegar,“ segir Konráð og telur 
að það hafi reynst honum nauðsyn-
legt að nýta sköpunarkraftinn til að 
glíma við sársauka sem hann hefur 
búið við nærri alla sína ævi.

„Ég leik mér með myndefnið. 
Mörgum myndanna breyti ég í 
myndvinnslu, ég er rosalega mikið 
fyrir liti og ýki þá gjarnan,“ segir 
hann frá.

Eru myndirnar tæki til sjálfstján-
ingar?

„Já, mér finnst það. Ég var gríðar-

lega heftur eftir vistina á Breiðavík 
og það var erfitt að koma heim,“ 
segir Konráð.

Sendur á Breiðavík fyrir hnupl
Hann er alinn upp í fátækt en á 
reglusömu heimili. Faðir Konráðs, 
Ragnar Konráðsson heitinn, var 
togarasjómaður og mikið í burtu. 
Móðir hans, Ása Hjálmarsdóttir, 
skildi við hann og sá eftir það ein 
um heimilið og vann mikið. Kon-
ráð var eitt sex systkina. Tvö þeirra 
eru fallin frá.

Árið 1968, þegar Konráð var um 
tíu ára gamall, var hann staðinn að 
hnupli. Barnaverndarvernd Hafnar-
fjarðar tók þá afdrifaríku ákvörðun 
að senda hann á Breiðavík. Þar beið 
hans helvíti. Hann var beittur and-
legu, líkamlegu og kynferðislegu 
ofbeldi.

Einu og hálfu ári síðar fékk hann 
að fara aftur heim. Og var þá niður-
brotinn og skemmdur á sálinni.

„Þegar ég kom aftur þá var ég bara 
stimplaður. Ég naut engrar virðing-
ar og sjálfsvirðing mín var engin. 
Skólagangan ónýt. Það var ekkert 
unnið úr þessu. Maður átti ekki að 
tjá tilfinningar sínar og kunni það 
heldur ekki. Þetta er svo allt öðruvísi 

í dag, sem betur fer,“ segir Konráð.
Hann þáði sálræna aðstoð sem 

yfirvöld buðu fyrir nokkrum árum. 
Þrátt fyrir það fann hann ekki 
almennilegan frið. „Þegar ég fór að 
taka myndir færðist yfir mig meiri 
friður en áður. Ég geng um skógana 
í Svíþjóð og tek myndir. Fer þar um 
á gervifætinum, ekkert mál,“ segir 
hann og brosir.

Brotinn til baka 
Kvikmyndaáhuginn kviknaði í 
æsku. „Ég og mínir bræður áttum 
8 mm súper filmuvél og vorum alltaf 
að búa til bíó. Brotin sem við tókum 
upp voru seinna notuð í heimildar-
myndina Syndir feðranna. Hefði ég 
ekki farið á Breiðavík þá hefðu list-
rænir hæfileikar mínir og sköpunar-
þörf notið sín fyrr. Ég var glaðlynt 
barn og alltaf að skemmta öðrum. 
Ég var oft stokkinn upp á svið þegar 
færi gafst. Óhræddur og glaður. 
En svo var ég bara brotinn niður á 
Breiðavík. Ég kom rétt áður en ég 
varð tólf ára gamall.“

Unglingsárin einkenndust af heift 
þótt hann hefði ekki alveg tapað 
lífsgleðinni. „Ég eyddi þessum árum 
í skemmtanir og slagsmál. Kannski 
var ég að deyfa mig, ég veit það 

Læt engan ræna mig    
                 ævintýrunum
Konráð Ragnarsson sem dvaldi um tveggja ára bil á Breiðavík heldur sína fyrstu ljósmyndasýningu í heimabæn-
um Hafnarfirði. Það er merkilegur áfangi því örlög Konráðs réðust af valdníðslu og afskiptum bæjaryfirvalda. Sárin 
gróa aldrei þótt Konráð hafi nýtt erfiða lífsreynslu til góðs. Hann býr yfir fádæma seiglu og er ævintýragjarn.

Konráð Ragnarsson er þakklátur bæjaryfirvöldum fyrir að bjóða sér að halda viðamikla ljósmyndasýningu í bænum. Lengi þótti honum erfitt að koma í Hafnarfjörð. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

ÞEGAR ÉG KOM AFTUR, 
ÞÁ VAR ÉG BARA STIMPL-
AÐUR. ÉG NAUT ENGRAR 
VIRÐINGAR OG SJÁLFS-
VIRÐING MÍN VAR ENGIN. 
SKÓLAGANGAN ÓNÝT. 
ÞAÐ VAR EKKERT UNNIÐ
ÚR ÞESSU. 
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*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

20% afsláttur af öllum regnfatnaði dagana 24.-28. maí*

Líkur á rigningu: góðar

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND

uti l i f. is

20%
afslÁttur



ekki. En ég hélt að minnsta kosti 
þá að ég væri að skemmta mér. Ég 
var í rosalegum helgarfylliríum. Eitt 
endaði nú uppi á þaki á pósthúsinu. 
Þangað þurfti að sækja mig og félaga 
mína. Við slógumst uppi á þaki við 
lögregluna og það þurfti að hand-
járna okkur og kalla til slökkviliðið 
til aðstoðar,“ segir hann og brosir út 
í annað og horfir út um gluggann að 
húsinu sjálfu. „Mér fannst ég aldrei 
eiga neina virðingu í Hafnarfirði. 
Hér var mikil stéttaskipting. Fólk 
sem átti eitthvað var eitthvað, hinir 
þurftu að slást fyrir tilveru sinni. Ég 
fór bara í þann pakka.

En svo kynntist ég konu um þrí-
tugt og róaðist aðeins. Við giftum 
okkur, fluttum til Svíþjóðar og 
eignuðumst börn. Annað líf tók við,“ 
segir Konráð en þar hafði hann auð-
vitað engan stimpil á sér, segir hann.

Aldrei hræddur
Konráð segist stundum hugsa um 
það hvernig líf hans hefði orðið 
ef hann hefði ekki verið sendur 
á Breiðavík. „Ég er ekki bitur en 
ég segi sjálfum mér satt. Ég hugsa 
oft um það hvernig líf mitt hefði 
orðið ef ég hefði fengið að njóta 
mín. Þessi ár koma ekki aftur, ég 
er hins vegar mjög meðvitaður um 
að lífið er núna. Ég læt engan ræna 
mig draumum mínum og hef aldrei 
verið hræddur við að hoppa í djúpu 
laugina.“

Konráð er rafvirkjameistari að 
mennt. Síðustu ár hefur hann hins 
vegar leikið aukahlutverk í kvik-
myndum. Hann hefur tekið þátt í 
nærri 60 verkefnum. Hann lék til 
dæmis á móti Hollywood-leikar-
anum Russell Crowe í tónlistar-
myndbandi við lagið Testify sem 
Crowe samdi með félaga sínum 
Alan Doyle. Í myndbandinu lék 
hann lögregluböðul. Hann var einn-
ig nálægt því að hreppa hlutverk í 
mynd Bens Stiller The Secret Life of 
Walter Mitty, lék í Game of Thrones 
og fleiri verkefnum.

Slysaskotið 
„Ég hef fengið hvert hlutverkið á 
fætur öðru. Ég vann tvisvar fyrir 
Russ ell Crowe og líkaði samstarfið 
vel. Ég tók þátt í 60 verkefnum á 
árunum 2011 til 2014, þar til fótur-
inn var tekinn af 22. september það 
sama ár.“

Konráð varð fyrir slysaskoti á 
rjúpnaveiðum árið 1979. „Ég varð 
fyrir voðaskoti. Fékk haglabyssu-
skot í fótinn. Djöfull var þetta sárt. 
Það vantaði svo mikið á löppina, ég 
skaut tvær af þremur æðum í tætlur. 
Við þetta upphófust aðgerðir sem 
áttu eftir að fylgja mér alla ævi. Í 
fyrstu var sett þunn húð á löppina, 
tekið skinn af lærinu á mér og lokað.

Blóðrennslið var aldrei gott. Síðan 
byrjaði ég að fá sár. Það þurfti ekki 
annað en að ég væri í ullarsokkum, 
húðin bara rifnaði.

Þá var tekið til þess ráðs að taka 
kjötstykki úr hinni löppinni og færa 
það yfir á þessa. Fæturnir voru festir 
saman í þrjár vikur til að freista 
þess að fóturinn tæki við. Síðan var 
skorið á milli.

Það þótti nokkuð merkilegt að 
þetta skyldi takast. Sáramyndunin 
stöðvaðist um tíma. Síðan líða 10 til 
15 ár sem eru nokkuð góð. Þá byrja 
ég allt í einu að fá sár aftur. Vandinn 
versnaði enn frekar eftir að ég fékk 
alvarlega sýkingu. Ég var með mjög 
ljót, blæðandi sár á fætinum í um 
tíu ár og lifði á sterkum verkjalyfjum 
sem gerðu mér kleift að vinna og taka 
að mér verkefni. Ég lét aldrei vita af 
þessu. Þá hefði ég ekki fengið að vera 
með í þessu ævintýri. Ég batt bara um 
sárin og þagði,“ segir Konráð og segir 
að stundum hafi leikstjórar tekið 
eftir þessu og þá hafi hann reddað 
sér fyrir horn með því að segjast hafa 
tognað deginum áður.

Lífið er slagur 
„Líf mitt hefur einkennst af sárs-
auka. Ég hef verið í sársauka síðan ég 
man eftir mér. En ég hugsa að ég hafi 
komist í gegnum þetta allt saman á 
mínu eigin viljaþreki. Líf mitt hefði 
getað farið verr. Síðustu þrjú ár hef 
ég barist við ótrúlega hluti, krabba-
mein, vefjagigt, ég missti fótinn og 

allar tennurnar, vegna sýkingar sem 
ég fékk. Ég er sko með títantennur. 
Lífið er bara slagur. Þess virði að 
vinna. 

Ég var á morfíni, til að geta unnið 
og lifað, leikið og skemmt mér. 
Þegar verkirnir fóru að versna, þá 
byrjaði þetta á magnyl og endaði á 
morfíni. Þetta var orðið það slæmt 
síðustu 10 árin að ég held ég hafi 
verið kominn á 600 grömm af morf-
íni á dag,“ segir Konráð sem tók þá 

ákvörðun að hætta á öllum verkja-
lyfjum eftir að fóturinn var tekinn 
af honum.

„Ekki nóg með það að ég var að 
læra að ganga upp á nýtt og borða 
upp á nýtt, heldur var ég í hreinasta 
helvíti í fráhvörfum í heilt ár. Mar-
traðirnar voru skelfilegar, sviti og 
ólýsanlegir verkir. Það var stundum 
eins og það væri verið að stinga mig 
eða gefa mér raflost. Þetta gerði ég 
einn í herberginu mínu heima og 
var verst á kvöldin. Ég ætla ekki að 
lýsa því, það er ekki hægt. Þeir í Sví-
þjóð skildu þetta ekki. Það hafði 
enginn gert þetta áður. Þetta á ekki 
að vera hægt. Þetta er lífshættulegt. 
Ég hafði allar töflurnar við hliðina á 
mér, allan tímann. Það kom aldrei 
neitt augnablik að mig langaði til að 
taka töflurnar.

Mitt lífsferli hefur verið erfitt og 
með tíð og tíma öðlast ég þennan 
gríðarlega vilja og seiglu. Kannski 
missa sumir krafta sína á meðan 
aðrir eflast. Það eru margar kenn-
ingar um þetta. Núna er ég stað-
ráðinn í því að halda áfram að koma 
mér í vesen og ævintýri og Strand-
gatan hér er næst.“

Þeim sem vilja aðstoða Konráð og 
veita honum brautargengi er bent 
á söfnun sem hann stendur fyrir á 
Karolina Fund og tengist sýningunni 
sem er fram undan.

EKKI NÓG MEÐ ÞAÐ AÐ ÉG
VAR AÐ LÆRA AÐ GANGA
UPP Á NÝTT OG BORÐA
UPP Á NÝTT, HELDUR VAR
ÉG Í HREINASTA HELVÍTI Í 
FRÁHVÖRFUM Í HEILT ÁR. 
MARTRAÐIRNAR VORU 
SKELFILEGAR, SVITI OG 
ÓLÝSANLEGIR VERKIR.

Fótarmein Konráðs olli honum miklum kvölum. Fóturinn 
var tekinn af árið 2014.

Frétt um uppá-
tæki Konráðs 
og félaga í 
Hafnarfirði. 
Þegar þeir 
voru hand-
teknir á þaki 
pósthússins. 

Konráð í gervi fyrir hlutverk í kvikmynd. 

Mynd af sýningu 
Konráðs sem 
verður opnuð 
30. maí. 
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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Hámark þrennutilboð

  
4 fyrir 3 af þrennupakkningum 

  
Krispy Kreme kaffi

  
Hin fullkomna kaffiblanda. 100% Arabica. 

Baunir og malað. Framleitt af Te & Kaffi
 

998 kr/pk

  
Prima Donna ostur

  
Hollenskur gæða ostur 

Verð frá 439 kr/pk

Meira
eftirlæti

  
Pringles

  
Einu sinni smakkað, þú getur ekki hætt 

Verð frá 99 kr/pk

  
Nóa Kropp

  
Suðrænir sumarávextir 

469 kr/pk

 
Grilllæri Hagkaups

 

1.999 kr/kg
Verð áður 2.499 kr/kg

20% 
afsláttur

Ferskar kryddjurtir

  
Llanllyr Source

  
Ginger Beer, Fiery Ginger Beer og Tonic 

199 kr/stk

LlL anllyyr Sourcellana llly SSource



Aldur er bara tala, er 
klisja sem heyrist oft 
þegar fólk tekur upp 
á því að láta æsku-
draumana rætast 
þegar það er komið 

langt fram á fullorðinsaldur. Klisjan 
sú hefur sitthvað til síns máls líkt og 
fjölmörg dæmi sanna. Aldur er jú 
bara tala.

„Og, einn tveir, einn tveir, og snú,“ 
þýð rödd ballettkennarans barst vel 
yfir salinn og leiðbeiningar hennar 
ómuðu í hárréttum takti við ljúfa 
balletttónlist.

Við erum stödd í danstíma þar 
sem ballerínurnar standa teinrétt-
ar og einbeittar við stöngina, þær 
vanda sig við að lyfta handleggj-
unum tignarlega á meðan fæturnir 
ferðast ógnarhratt á milli fyrstu, 

annarrar og þriðju stöðu. Ballett-
kennarinn stýrir þeim ljúflega 
í gegnum upphitunina þar sem 
stöður, fótlyftur og hið margfræga 
„plié“ er æft áður en þær svífa af stað 
í dansspor dagsins.

Svífandi Silfursvanir
„Það er aldrei of seint að læra að 
dansa,“ segir Soffía Marteinsdóttir 
ballettkennari en hún hefur kennt 
konum eldri en 65 ára ballett í Ball-
ettskóla Eddu Scheving í nokkur 
ár. Silfursvanirnir, en svo kallast 
hópurinn, æfa einu sinni í viku, 
æfingarnar eru styrkjandi, það eru 
engin hopp eða stökk og allt mið-
ast við að auka glæsileika og mýkt 
í hreyfingu.

Í augum flestra er ballett sá dans 
sem er hvað erfiðast að læra og hvað 
þá þegar fólk er komið á miðjan 
aldur.

„Það er ekki nauðsynlegt að hafa 
grunn í dansi til þess að vera með,“ 

Dansinn gleður og styrkir bæði sál og líkama. Það er ekki nauðsynlegt að hafa grunn í ballett til að vera með. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Svífandi 
silfursvanir á 
sjötugsaldri
Það er aldrei of seint að láta æskudraumana 
rætast, fjölmargar konur á sjötugs og átt-
ræðisaldri æfa ballett af mikilli ákefð. 
Silfursvanirnir hennar Soffíu æfa ballett í 
Ballettskóla Eddu Scheving af fagmennsku.

ÆFINGAR 
VIÐ STÖNG 
ERU MIKIL-
VÆGUR 
GRUNNUR Í 
KLASSÍSKUM 
BALLETT.

Ásta Hrafnhildur  
Garðarsdóttir
asta@frettabladid.is

Soffía Marteinsdóttir ballettkennari segir að enginn sé of gamall til að dansa. 
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SUMAR  
BRAGÐ!

NÝTT!

FYRIR HREINAR OG
FRÍSKAR TENNUR



segir Soffía, „sumar konurnar voru 
í ballett þegar þær voru ungar, enn 
aðrar bjuggu úti á landi og áttu þess 
ekki kost að komast í dansskóla. Það 
var til dæmis ein kona sem dró fram 
dansskóna aftur eftir 57 ára hlé, en 
hún hafði verið í ballett í Þjóðleik-
húsinu sem ung stúlka.“

Það fer ekkert á milli mála að ball-
erínurnar taka æfingarnar alvarlega, 
þær vippa fótunum fimlega upp á 
stöngina og sveigja sig og beygja eftir 
kúnstarinnar reglum, líkt og þær hafi 
aldrei gert annað en að dansa ballett. 
Þær svífa hnarreistar um dansgólfið, 
og gefa yngri konum ekkert eftir í 
hreyfingu.

Frábær heilaleikfimi
En hvers vegna ættu eldri konur að 
læra ballett, hvað hefur dansinn 
umfram aðra hreyfingu?

„Ballettinn bætir stöðu líkamans, 
við vinnum mikið með miðjuna, 
styrkjum bakið og stóru vöðvana 
sem er svo mikilvægt að þjálfa á 
þessum aldri. Það er svo yndislegt 
að sjá muninn á konunum frá því 
að þær byrja og þegar námskeiðinu 
lýkur. Þær bera sig miklu betur, eru 
beinar í baki eru með betra jafnvægi 
á göngu, eru eins og drottningar.“

Margir hræðast það að læra eitt-
hvað nýtt og telja sig ekki geta 
lært flókin spor og samsetn-
ingar, setja aldurinn fyrir sig. 
Að læra eitthvað nýtt er ein 

kröftugasta forvörnin í baráttunni 
við elliglöp og því er aldur engin 
afsökun. „Jú, það er rétt, við örvum 
heilann í hvert sinn sem við lærum 
eitthvað nýtt og aldurinn er engin 
afsökun og það hef ég margsinnis 
séð gerast í tímum hjá mér. Þær 
voru eitthvað að malda í móinn um 
daginn þegar við vorum að æfa nýja 
samsetningu – „það tekur okkur tvö 
ár að læra þetta“ – en aldeilis ekki, 
við endurtókum sporin aftur og aftur 
og þetta var komið eftir tvo tíma.“

Tignarlegar í svörtu
Í huga flestra er hin hefðbundna 
ballerína klædd 
í táskó,
þröngar
sokka-
buxur
og í
pilsi. 

Silfursvanirnir eru engin undan-
tekning en þær eru allar svart-
klæddar, í pilsi og í viðeigandi skó-
fatnaði. Er búningaskylda? „Nei, alls 
ekkert slíkt, fatnaðurinn þarf fyrst 
og fremst að vera þægilegur og ekki 
hefta hreyfigetuna. Flestar eru núna 
í hefðbundnum æfingafatnaði, legg-
ings og ballettpilsi og allar í svörtu, 
en voru kannski í marglitum íþrótta-
fatnaði þegar þær byrjuðu. Sem mér 
þykir hæfa ballettinum betur.“

Silfursvanirnir eru á sjötugs- og 

áttræðisaldri og hafa mismikinn 
grunn í dansi. Sú elsta í hópnum er 
fædd 1943 og hafði til þessa aldrei 
verið í ballett. En hvernig kom það 
til að Soffía fór að kenna þessum 
aldurshópi? „Þetta byrjaði sem til-
raunaverkefni, ég fékk mömmu og 
nokkrar vinkonur hennar til að vera 
með í byrjun og svo vatt þetta upp á 
sig. Silfursvanirnir eru svo sannarlega 
komnir til að vera. Síðasta námskeið-
inu þessa önnina var að ljúka en við 
tökum upp þráðinn að nýju í haust.“

SILFUR-
SVANURINN 
FANNEY ER 
AÐ LÆRA 
BALLETT 
Í FYRSTA 
SKIPTI.

Fanney Anna 
er fædd 1943. 

BALLETTINN BÆTIR 
STÖÐU LÍKAMANS, VIÐ 
VINNUM MIKIÐ MEÐ MIÐJ-
UNA, STYRKJUM BAKIÐ 
OG STÓRU VÖÐVANA SEM 
ER SVO MIKILVÆGT AÐ 
ÞJÁLFA Á ÞESSUM ALDRI.

Silfursvanirnir hennar Soffíu Marteinsdóttur í æfingasal Ballettskóla Eddu Scheving, f.v. Kristín Magnúsdóttir, Bengta 
Þorláksdóttir, Kristín Sigrún Halldórsdóttir, Soffía Marteinsdóttir danskennari, Ásdís Egilsdóttir, Guðrún Fjóla Gränz, 
Kolbrún Högnadóttir, Fanney Anna Reinhardsdóttir og Harpa Harðardóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Dansarnir klæðast hefðbundnum ballettfatnaði sem sæmir þeim vel.
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Í borgarstjórnarkosningunum 
í dag geta Reykvíkingar 
valið milli sextán framboða. 
Sumum þykir nóg um og 
kvarta undan þessu fargani, 
sem geri það ómögulegt að 

kynna sér til hlítar það sem í boði er. 
Aðrir fagna fjölbreytninni og tala um 
lýðræðisveislu. Hvað sem því líður er 
hér ekki um met að ræða. Einu sinni 
höfðu Reykvíkingar milli átján fram-
boðslista að velja og það þrátt fyrir 
að íbúar bæjarins hafi verið innan 
við tíundi hluti af því sem nú er. Það 
var árið 1908.

Kosningarnar, sem fram fóru í lok 
janúar 1908, voru um margt skringi-
legar, en þær mörkuðu þó tímamót 
og höfðu talsverð áhrif á þróun 
íslenskra stjórnmála. Í þeim reyndi í 
fyrsta sinn á nýleg lög um kosningar 
til sveitarstjórna sem fólu í sér ýmis 
nýmæli. Kjósendum á kjörskrá fjölg-
aði mjög frá því sem verið hafði og 
munaði þar mestu um að konur öðl-
uðust kosningarétt. Jafnframt voru 
leynilegar kosningar innleiddar, með 
kjörseðlum, kjörklefum og kjörköss-
um, en fram að því höfðu kosningar 
farið fram í heyranda hljóði.

Báðar þessar breytingar mæltust 
prýðilega fyrir. Flestir skildu rökin 
fyrir leynilegum kosningum og þótt 
skiptar skoðanir væru á ágæti þess 
að leyfa konum að taka þátt í þing-
kosningum, voru sveitarstjórnarmál 
almennt talin annars eðlis. Þriðja 
stóra breytingin vafðist hins vegar 
fyrir mörgum: listakosningin.

Í fyrri kosningum höfðu kjósendur 
einfaldlega mætt á kjörstað og gefið 
upp nöfn þeirra karla sem þeir vildu 
sjá í bæjarstjórn. Allir kosningabærir 
menn voru jafnframt í framboði og 
litið var svo á að óheimilt væri að 
biðjast undan kosningu nema mjög 
ríkar ástæður væru fyrir hendi. 
Dæmi voru því um að menn þyrftu 
að heyja harða „kosningabaráttu“ til 
að tryggja að þeir næðu ekki kjöri og 
gengu jafnvel sögur af einstaklingum 
sem gengu svo langt að múta kjós-
endum til að kjósa sig ekki!

Listakjörið var Reykvíkingum 
framandi og flestir áttu erfitt með að 
átta sig á hinu nýja fyrirkomulagi. 
Örlítill vísir að stjórnmálaflokkum 
var farinn að myndast á Alþingi, 
en eiginlegar stjórnmálahreyfingar 
voru vart komnar til sögunnar. 
Félagasamtökin í bænum, svo sem 

stéttarfélög og góðtemplarar, reyndu 
þó yfirleitt að tryggja sér rödd í 
bæjar stjórninni með því að fylkja sér 
á bak við einstaka frambjóðendur. 
Gamla kerfið hafði gefið þokkalega 
raun á meðan bærinn var minni og 
kjósendur enn færri. Fólksfjölgun 
aldamótaáranna gerði hins vegar 
kerfisbreytinguna óumflýjanlega.

Margir kallaðir …
Furðulítil umræða var um hið nýja 
kosningakerfi í Reykjavíkurblöð-
unum, þar til rétt áður en gengið var 
að kjörborðinu. Kosningabaráttan 
mátti líka heita ósýnileg í blöðunum 
og kosningafundir voru engir haldn-

ir. Almennt séð virtust Reykvíkingar 
ætla að nálgast kosningarnar eins og 
enn væri um óhlutbundnar kosning-
ar að ræða, þrátt fyrir nýju kosninga-
lögin.

Þetta var meginástæðan fyrir þess-
um ógnarfjölda framboða: frambjóð-
endurnir skildu sjálfir ekki kerfið. 
Félagasamtökum sem hefði verið 
í lófa lagið að sameinast um fram-
boðslista til að nýta styrk atkvæða 
sinna, kom slíkt varla til hugar.

Til marks um þetta buðu sjó-
mannafélögin í Reykjavík fram einn 
lista, Verkamannafélagið Dagsbrún 
annan og annar hópur verkamanna 
stillti upp þriðja listanum. Niður-
staða þessa klofnings varð sú að ein-
ungis Dagsbrún fékk fulltrúa kjörinn, 
Þórð Thoroddsen bankagjaldkera, 
sem fremur taldist til embættis-
stéttarinnar en alþýðufólks. Varð sú 
uppskera að teljast ansi rýr í fimmtán 
manna bæjarstjórn, en ýmsir brodd-
borgarar Reykjavíkur höfðu haft af 
því áhyggjur að verkafólk og sjómenn 
kynnu að ná meirihluta í bæjarstjórn-
inni í krafti atkvæðafjölda síns.

Iðnaðarmannafélagið var öflugt 
í bæjarlífinu og náði tveimur full-
trúum kjörnum af sínum lista. Annar 
þeirra var verkfræðingurinn Knud 
Zimsen, sem átti eftir að setja ræki-
lega svip sinn á bæjarmálin, meðal 
annars sem borgarstjóri um átján ára 
skeið. Ekki tókst framboðslista kaup-
manna eins vel upp, fékk rétt um 4% 
atkvæða og engan mann kjörinn. 
Þótti kaupmannastéttinni afar súrt í 
broti að enda fulltrúalaus, þrátt fyrir 
að kaupmenn væru einhverjir hæstu 
greiðendur opinberra gjalda.

Templarar voru langöflugasta 
félagshreyfingin í landinu um þess-
ar mundir og hlaut listi þeirra 10% 
atkvæða, litlu minna en Iðnaðar-
mannafélagið og tvo menn. Voru 

þessir flokkar í þriðja og fjórða sæti 
í atkvæðafjölda. Máttu bindindis-
menn ágætlega við una, því auk 
fulltrúanna tveggja var talið að um 
helmingur bæjarfulltrúanna væru 
félagar í reglunni eða styddu mál-
stað hennar.

Næstflest atkvæði fékk listi 
Heimastjórnarfélagsins Fram, 
14,5% og þrjá fulltrúa. Fram-félagið 
var stofnað af stuðningsmönnum 
ráðherrans Hannesar Hafstein og 
Heimastjórnarflokks hans. Með 
stofnun félagsins komust Heima-
stjórnarmenn nærri því að verða 
eiginlegur stjórnmálaflokkur, með 
almennum flokksfélögum og stjórn-
skipulagi utan sala þingsins.

Í landsmálunum fór vegur and-
stæðinga Heimastjórnarmanna vax-
andi undir forystu Björns Jónssonar 
og missti Hannes meirihluta sinn í 
þingkosningum síðar á þessu sama 
ári. Þar buðu Björn og félagar fram 
undir merkjum Sjálfstæðisflokksins 
(eldri), en í bæjarstjórnarkosning-
unum voru þeir lítt skipulagðir og 
fengu fá atkvæði. Heimastjórnar-
menn höfðu þó ekki mikla ástæðu 
til að fagna, því glöggum mönnum 
reiknaðist til að stuðningsmenn 
Hannesar væru í minnihluta meðal 
hinna nýkjörnu bæjarfulltrúa.

… en fáir útvaldir
Í raun var bara hægt að tala um einn 
sigurvegara kosninganna: Kvenna-
listann. Kvenfélög Reykjavíkur höfðu 
ákveðið að sameinast um einn fram-
boðslista og var þeim mikið í mun 
að tryggja að konur myndu nýta 
hinn nýfengna kosningarétt, til að 
efla kröfuna um að fá að kjósa til 
Alþingis.

Að sumu leyti má segja að kon-
urnar í Reykjavík hafi verið þær 
einu sem skildu hið nýja kosninga-

kerfi til hlítar. Þær stóðu saman 
að einum lista, sem skipaður var 
fjórum konum. Jafnframt voru þær 
eina stjórnmálaaflið sem skipulagði 
eiginlega kosningabaráttu, ekki með 
opnum fundum eða greinaskrifum 
heldur með því að senda stuðnings-
konur framboðsins með skipulögð-
um hætti í hús í bænum til að hvetja 
konur til að kjósa listann.

Árangurinn var góður. Kvenna-
listinn fékk 345 atkvæði eða 21,3% 
og fjóra fulltrúa kjörna. Þessi stuðn-
ingur var meiri en konurnar höfðu 
látið sig dreyma um, sem sést á því 
að einungis fjórar konur skipuðu 
framboðslistann. Næsti borgarfull-
trúi inn hefði verið fimmti Kvenna-
listafulltrúinn og ekki gott að sjá 
hvernig kjörstjórn hefði leyst úr 
þeirri klemmu.

Það markmið Kvennalistans að fá 
konur á kjörstað tókst bærilega. Ekki 
nema um helmingur kosningabærra 
Reykvíkinga tók þátt í kosningunum, 
sem þótti þokkalegt á þeim tíma. Þar 
af var kosningaþátttaka kvenna örlít-
ið betri en karla. Til þess var þó tekið 
að kvenkyns kjósendur voru um tvö-
falt fleiri en atkvæði Kvennalistans 
og því ljóst að reykvískar konur kusu 
í stórum stíl aðra lista sem nær ein-
vörðungu voru skipaðir körlum.

Nokkur framboð fengu óverulegt 
fylgi í kosningunum. Minnst allra, 
fjögur atkvæði, kom í hlut O-lista 
sem þó hafði fimm frambjóðendum 
á að skipa. Skýringin á þessu var 
sú að öllum var heimilt að bjóða 
fram lista skipaðan fólki að því for-
spurðu. Á O-listanum voru því kon-
urnar fjórar af Kvennalistanum auk 
Tryggva Gunnarssonar bankastjóra. 
Tryggvi hafði með afgerandi hætti 
færst undan kjöri í bæjarstjórn. Má 
velta því fyrir sér hvort O-listinn 
hafi verið boðinn fram af hvatvísum 
aðdáanda Tryggva sem hafi viljað 
nýta sér meðbyr kvennaframboðsins 
eða hvort listinn hafi beinlínis verið 
boðinn fram af pólitískum and-
stæðingi í von um að ná að tæta fáein 
atkvæði af Kvennalistanum þar sem 
konur kysu framboðið í misgripum. 
Líklega voru fleiri listar lagðir fram af 
slíkum hvötum.

Þessi sérkennilega staða, að sami 
frambjóðandinn gæti átt sæti á fleiri 
en einum lista, olli því að ýmsum 
þóttu úrslitin óréttlát eftir á. Bæjar-
búar áttu bágt með að skilja það 
hvers vegna einn frambjóðandi gæti 
náð kjöri út á tiltölulega fá atkvæði, á 
meðan annar sem setið hefði neðar-
lega á nokkrum listum kæmist ekki 
inn þótt sameiginlegur atkvæða-
fjöldi hans væri hærri. Töldu ýmsir 
að þessar gloppur í reglunum hlytu 
að grafa undan áhuga kjósenda og 
minnka kjörsókn í framtíðinni.

Raunin varð önnur. Það tók Reyk-
víkinga ekki langan tíma að laga sig 
að nýju kosningalögunum. Kosið var 
ört í Reykjavík þessi árin, þar sem 
gerð var tilraun með að hafa sex ára 
kjörtímabil, en kjósa um þriðjung 
bæjarfulltrúa á tveggja ára fresti. 
Þá voru haldnar aukakosningar ef 
bæjarfulltrúasæti losnaði af öðrum 
ástæðum.

Í öllu þessu kosningafargani tóku 
stjórnmálin á sig skipulagðari mynd. 
Framboðslistunum fækkaði og að 
baki þeim stóðu formlegar stjórn-
málahreyfingar eða -flokkar. Dag-
blöð tóku afstöðu með einstökum 
framboðum og kosningafundir urðu 
eðlilegur hluti af baráttunni. Kvenna-
listar voru áfram boðnir fram, en 
nutu þess ekki lengur að vera eina 
skipulagða framboðið. Fylgið smá-
minnkaði og árið 1916 fékk Kvenna-
listinn ekki nema 10% atkvæða, sem 
dugði ekki fyrir fulltrúa. Skipti þar 
vafalítið máli að Bríet Bjarnhéðins-
dóttir, ein upphafskvennanna, var 
gengin til liðs við Heimastjórnar-
menn og studdi ekki framboðið.

Eftir á að hyggja reyndust bæjar-
stjórnarkosningarnar 1908 afdrifa-
ríkar fyrir þróun lýðræðis á Íslandi, 
þótt fæstir gerðu sér grein fyrir mikil-
vægi þeirra á sínum tíma. Þær voru 
mikilvægur þáttur í þróun stjórn-
málanna í átt til flokkakerfis og síðar 
stéttastjórnmála og því ágætt dæmi 
um það hvernig kosningakerfi getur 
mótað stjórnmálin og beint þeim í 
tilteknar áttir.

Þegar pólitíkin kom  
til Reykjavíkur

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um merkilegar kosn-
ingar.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er 28. maí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

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

FRÁBÆR FJÖLBREYTNI!

Í nafni sannleikans

VILDARVERÐ: 3.199.-

Verð: 3.899.-

Marrið i stiganum

VILDARVERÐ: 3.299.-

Verð: 3.999.-

Íslensk kraftaverkið

VILDARVERÐ: 3.299.-

Verð: 3.999.-

Lífsnautnin frjóa

VILDARVERÐ: 3.299.-

Verð: 3.999.-

Ísland á HM

VILDARVERÐ: 2.399.-

Verð: 2.999.-

Kona bláa skáldsins

VILDARVERÐ: 3.299.-

Verð: 3.999.-

Blóðengill

VILDARVERÐ: 3.299.-

Verð: 3.999.-

Stormfuglar

VILDARVERÐ: 3.299.-

Verð: 3.999.-

Þú og ég og allt hitt

VILDARVERÐ: 3.299.-

Verð: 3.999.-



Elskulegur mágur minn 
og föðurbróðir okkar, 

Sigurður Björgvin 
Björgvinsson 

Eyravegi 5, Selfossi, 
sem lést á Hrafnistu Hafnarfirði 19. maí  

verður jarðsunginn frá Selfosskirkju 
miðvikudaginn 30. maí kl. 13.30.

Friðsemd Eiríksdóttir
Þórður Þórkelsson

Sigurvin Þórkelsson
Sveinbjörn Þórkelsson

Eiríkur Þórkelsson
Kristrún Þórkelsdóttir

Helga Þórkelsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýhug 

vegna andláts og útfarar elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,
Ólafs Andréssonar

bónda, 
Húsagarði í Landsveit.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki gjörgæsludeildar 
Landspítalans í Fossvogi. Einnig þökkum við öllu því 

heilbrigðisstarfsfólki sem á einn eða annan hátt sinnti 
honum í veikindum hans, fyrir góða umönnun og hlýhug.

Ólafía Sveinsdóttir
Dýrfinna Björk Ólafsdóttir Markús Óskarsson
Gunnlaugur Sveinn Ólafsson Ingunn Björg Arnardóttir
Andrés Guðmundur Ólafsson Kristín Sveinsdóttir
Ragnheiður Árbjörg Ólafsdóttir Eiríkur Ari Valdimarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Kristín Þórðardóttir 
frá Árbakka,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir  
8. maí. Útförin fer fram frá 

Guðríðarkirkju mánudaginn 28. maí 
klukkan 11.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

minningarsjóð Eirar, eir.is.

Þór Kröyer Martína Sigursteinsdóttir
Benedikt Kröyer Kristín Sölvadóttir
Þorsteinn Kröyer Ólafía Halldórsdóttir
Iðunn Kröyer Eymundur Hannesson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Lára Árnadóttir,
umsjón útfara

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Þorsteinn Stephensen, 
starfsmaður hjá GJ Trav-
el, heldur upp á fimmtugs-
afmælið sitt í dag og það er 
vegleg dagskrá sem bíður.

Allt frá unga aldri hefur Þor-
steinn Stephensen haft 
brennandi áhuga á bílum. 
Það var því mikill fengur 
fyrir Þorstein á sínum tíma 

þegar hann fékk starf á verkstæðinu hjá 
Guðmundi Jónassyni að loknu námi við 
Öskjuhlíðarskólann um miðjan níunda 
áratuginn. Þorsteinn hefur alla tíð unað 
hag sínum vel hjá fyrirtækinu og hann 
segir að þar sé gott að vera en fyrir 
dyrum eru stór tímamót í hans lífi. „Ég 
er að verða fimmtugur,“ segir Þorsteinn 
glaðbeittur og er hinn kátasti með þau 
tímamót enda ekki ástæða til annars. 
Hann minnir þó á að afmælisdagurinn 
sjálfur sé ekki fyrr en 28. maí en hins 
vegar verði ekki beðið með veisluhöldin 
lengur en til dagsins í dag.

Afmælinu ætlar Þorsteinn að fagna 
með ættingjum og vinum á þann hátt 
sem hann hefur gert á fimm ára fresti 
allt frá því hann varð þrítugur. „Ég ætla 
að fara í stóra reisu, við förum í rútu-
ferð á Eyrarbakka, en svo um kvöldið 

verður veisla heima hjá Siggu systur 
minni í Mosfellsbænum. Þetta verður 
full rúta af fólki og auðvitað er rútan frá 
Guðmundi Jónassyni,“ segir Þorsteinn 
og er glaður og þakklátur með veglegt 
framlag vinnuveitandans til stórafmæl-
isins. Á Eyrarbakka á að gera sér glaðan 
dag, skoða Húsið, Sjóminjasafnið og 
Kirkjubæ en síðan verður haldið í kaffi-
samsæti að hætti Þorsteins að Byggðar-
horni.

Aðspurður um hver ætli nú að taka 
að sér það verkefni að keyra alla ættina, 
þá stendur ekki á gráglettnu svari: „Kyn-
tröllið,“ segir hann og glottir og vinnufé-
lagarnir skemmta sér yfir stríðninni. 
„Hann heitir Árni Björn,“ bætir Þor-
steinn við og það leynir sér ekki að við-
komandi bílstjóri er í miklum metum 
hjá afmælisbarninu. Hann bætir líka 
við að það hafi alltaf verið gott að vera 
innan um bílstjórana og kallana á verk-
stæðinu hjá Guðmundi Jónassyni. „Það 
hefur alltaf verið gaman að vinna hérna 
og ég ætla að halda því áfram.“

Utan vinnutíma þá er helsta áhuga-
mál Þorsteins að fara í bíó en hann er 
duglegri en flestir ef ekki allir við að sjá 
það sem rekur á fjörur íslenskra kvik-
myndahúsagesta. „Ég fer alltaf í bíó á 
fimmtudags-, föstudags-, laugardags- og 
sunnudagskvöldum. Ég fer lang oftast í 
Háskólabíó og það er alltaf gott að koma 

þangað. Mikið af skemmtilegu fólki sem 
er að vinna þar og fínar myndir. Uppá-
haldsmyndin mín núna er Dauði Stal-
íns. Það er rosalega skemmtileg mynd. 
Svo finnst mér líka gaman að sjá myndir 
sem eru með góðri tónlist því það er líka 
gaman að hlusta á tónlistina,“ segir Þor-
steinn sem hikar ekki við að sjá góðar 
myndir oftar en einu sinni, ekki síst ef 
tónlistin er góð.

Þorsteinn hefur ákaflega gaman af 
tónlist og uppáhaldshljómsveitin er 
The Shadows sem hann sá og heyrði í 
bæði þegar hún kom hingað auk þess 
að hafa elt þá alla leið til Brighton. 
„Það var rosalega gaman. En ég er líka 
að fara með föður mínum til Englands 
í afmælisferð núna í júní og það verður 
mjög gaman. Í ágúst ætlum við svo að 
fara til Spánar en þangað förum við á 
hverju ári. Það er svo heitt og notalegt 
á Spáni. Mér finnst best að liggja bara á 
ströndinni eða við sundlaugina og hafa 
það gott.“

Aðspurður um það hvort það sé 
eitthvað sem hann vilji koma að í 
lokin segir Þorsteinn að hann sé mest 
spenntur fyrir rútuferðinni og að hann 
vilji þakka þeim sem að henni koma. 
„Ég ætla að segja takk við systur mínar, 
Siggu og Herdísi, og líka takk við Árna 
Björn og alla aðra. Ég hlakka mikið til.“
magnus@frettabladid.is

Kyntröllið keyrir rútuna
Þorsteinn fyrir framan eina af rútunum í vinnunni hjá GJ Travel þar sem hann hefur starfað frá því 1985. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Árið 1973 voru oft hörkuátök á mið-
unum við Ísland því Bretar vildu ekki 
una útfærslu landhelginnar í fimmtíu 
sjómílur. Þennan dag kom varðskipið 
Ægir að togaranum  Everton að taka 
inn vörpuna á Sporðagrunni nyrðra, 
um tuttugu sjómílum innan fiskveiði-
markanna.

Togarinn hlýddi ekki fyrirmælum 
varðskipsins um að stansa heldur lagði 
á flótta og ákvað skipherrann á Ægi, 
Guðmundur Kjærnested, að skjóta  á 
togarann, fyrst púðurskotum og svo 
föstum skotum. Endaði það með því að 

skotið var gat á skrokk  togarans neðan 
sjávarmáls og kom strax mikill leki að 
honum.

Breskir togarar umkringdu Everton 
og Ægir var líka á staðnum enda leit um 
tíma út fyrir að togarinn mundi sökkva. 
Það gerðist þó ekki. Viðgerðarmenn frá 
freigátunni Jupiter og dráttarbátnum 
Statesman þéttu skotgötin. Mennirnir 
um borð voru aldrei í lífshættu 
enda varaði Guðmundur togaraskip-
stjórann við sérstaklega áður en hann 
skaut og ráðlagði honum að láta alla 
skipverja fara aftur á skipið.

Þ ETTA  G E R Ð I ST  2 6 .  M A Í  1 9 7 3

Ægir skaut á togarann Everton 
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ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5407.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og systir,

Valgerður Guðmundsdóttir
frá Hliðsnesi,

lést á sjúkrahúsinu í Hamar, Noregi, 
föstudaginn 18. maí sl. Kistulagning og 
bálför mun fara fram á sjúkrahúsinu 

Innland í Hamar, Noregi, að beiðni hinnar látnu 
föstudaginn 1. júní. Minningarathöfn á Íslandi fer fram 

síðar í sumar.

Júlíana Karlsdóttir Víðir Jóhannsson
Þórunn Hafdís Karlsdóttir Bjarni Guðmann Ólafsson
Heiða Björk Karlsdóttir Sigurjón Heiðar Hreinsson
Guðmundur Karl Karlsson Anna Káradóttir
Þór Karlsson Tinna Lárusdóttir
Freyr Karlsson Rósa Kristín Jensdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

 Anna Dagrún Magnúsdóttir
 Árskógum 8,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 
þriðjudaginn 15. maí. Útförin fer fram frá 

Seljakirkju mánudaginn 28. maí klukkan 13.

Sigríður Jónsdóttir
Kolbrún Gunnlaugsdóttir
Rannveig Gunnlaugsdóttir Pálmar Guðmundsson
Gunnlaugur Gunnlaugsson Guðríður Ágústsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

Okkar elskulegi 
Þórarinn Sveinn Arnarson 

lést miðvikudaginn 23. maí. 
Útförin verður auglýst síðar.

Marta Guðrún Daníelsdóttir 
Baldur Örn Þórarinsson 
Bjarki Daníel Þórarinsson 
Guðmundur Brynjar Þórarinsson
Kristinn Rúnar Þórarinsson 
Örn Þorbergsson Guðrún Þórarinsdóttir 
Örvar Arnarson Ingibjörg Magnúsdóttir 
Stefanía Ósk Arnardóttir Orri Guðjónsson 
Daníel Gunnarsson Kristrún Guðmundsdóttir 
Halldóra Rut Daníelsdóttir Hafþór Helgason
Guðmundur Daníelsson 
Guðrún Árnadóttir 

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Þuríður Guðmundsdóttir
Kleppsvegi 4,

sem lést 14. maí, verður jarðsungin 
frá Fossvogskirkju mánudaginn 28. maí 

klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á líknardeild Landspítalans í Kópavogi.

Haukur Már Stefánsson Soffía Bryndís Guðlaugsd.
Arnheiður Svala Stefánsdóttir Jens Gunnar Ormslev
Guðmundur Þór Stefánsson

Eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, systir, mágkona 

og amma,
Sif  Sigurðardóttir

kennari, 
Kvisthaga 27, Reykjavík,

 sem lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi fimmtudaginn 10. maí, verður jarðsungin frá 

Dómkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 29. maí klukkan 15. 
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 

hennar er bent á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi.

Atli Heimir Sveinsson
Sjöfn Blöndal
Auðunn Árni Blöndal Stefanía Björg Eggertsdóttir
Edda Lúvísa Blöndal Páll Hólm Sigurðsson
Sigurður Samúel Sigurðsson Christine Sigurðsson

og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 

og útför ástkærrar móður okkar 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 
 Rannveigar Ragnarsdóttur 

  Tjarnarlundi 13c, Akureyri. 
  Guð blessi ykkur öll.

Börn, tengdabörn, ömmu- og langömmubörn.

Okkar ástkæra 
Hjördís Emma Morthens
lést 19. maí á hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ. Útför hennar fer fram í 

kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Kristinn Rúnar Morthens
 Guðmundur Þorkell Þórðarson

 Þorlákur Víkingur Morthens
 Þórður Guðmundsson

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og  
samúð við andlát og útför

Ingibjargar Árnadóttur
hjúkrunarfræðings.

Guðný Sif Jónsdóttir Halldór Eyþórsson
Tómas Árni Jónsson María Jónsdóttir
Helga Aðalheiður Jónsdóttir Guðmundur Vilhjálmsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför ástkærrar móður, 

tengdamóður, ömmu og langömmu, 

Halldóru Maggýjar 
Hartmannsdóttur

Álftamýri 36, Reykjavík. 
Gunnhildur Gunnlaugsdóttir 
Bryndís Gunnlaugsdóttir Svanur Kárason
Harpa María Gunnlaugsdóttir 

ömmubörn og langömmubörn. 

Merkisatburðir
1056 Ísleifur Gissurarson vígður biskup til Skálholts, þá um 
fimmtugt. Hann var fyrsti íslenski biskupinn.
1421 Mehmet 1. soldán dó og sonur hans Múrat 2. tók við.
1607 Um 200 indíánar réðust á Jamestown í Virginíu, drápu 
tvo landnema og særðu tíu.
1636 Soldáninn í Golkonda gekkst mógúlnum Shah Jahan á 
hönd.
1652 Þriðja enska borgarastyrjöldin: Dunnottar-kastali, 
síðasta vígi konungssinna í Skotlandi, féll í hendur George 
Monck.
1670 Karl 2. Englandskonungur og Loðvík 14. Frakka-
konungur gerðu með sér leynilegan friðarsamning þar sem 
Loðvík lofaði að greiða Karli 200.000 pund árlega en Karl á 
móti lofaði að létta á andkaþólskri löggjöf í Englandi, styðja 
Frakka gegn Hollendingum og snúast sjálfur til kaþólskrar 
trúar.
1805 Napoléon Bonaparte var krýndur járnkórónu Lang-
barða í Mílanó.
1828 Kaspar Hauser fannst í Nürnberg í Þýskalandi.
1885 Garðyrkjufélag Íslands var stofnað.
1892 Kristján konungur níundi og drottning hans, Louise af 
Hessen-Kassel, áttu gullbrúðkaup, sem haldið var upp á með 
hátíðarguðsþjónustu í Dómkirkjunni.
1896 Dow Jones-vísitalan var gefin út í fyrsta skipti.
1897 Skáldsagan Drakúla eftir írska rithöfundinn Bram 
Stoker kom fyrst út.
1918 Georgía lýsti yfir sjálfstæði frá Rússneska keisara-
dæminu.
1923 Íbúar í Þykkvabæ hófust handa við að reisa 400 metra 
langa stíflu við Djúpós í Hólsá.
1929 Björgunarbáturinn Þorsteinn, sá fyrsti sem Slysavarna-
félag Íslands eignaðist, var vígður í Reykjavík. Bátnum var 
síðar komið fyrir í Sandgerði sem björgunarbátur. Báturinn er 
enn til og er geymdur þar.
1940 Orrustan um Dunkerque hófst.
1945 Íþróttamenn fögnuðu 100 ára dánarafmæli Jónasar 
Hallgrímssonar, en eitt af því sem hann þýddi á íslensku 
fyrstur manna voru sundreglur.
1966 Gvæjana fékk sjálfstæði frá Bretum.
1968 Hægri umferð gekk í gildi á Íslandi, en ekið hafði verið 
vinstra megin frá upphafi bílaaldar. Áður hafði staðið til að 
breyta í hægri umferð árið 1940, en því hafði verið frestað 
vegna hernáms Breta.
1970 Sovéska flugvélin Tupolev Tu-144 varð fyrsta farþega-
flugvél heims sem náði yfir Mach 2.
1972 Richard Nixon og Leoníd Bresnjev undirrituðu Samning 
um fækkun langdrægra kjarnaflauga (SALT I) og Samning 
gegn kjarnaskotflaugum (ABM).
1973 Varðskipið Ægir skaut föstum skotum á togarann 
Everton, sem var að veiðum 20 sjómílur innan 50 mílna 
markanna. Mikill leki kom að togaranum, en ekki urðu slys á 
mönnum.
1974 Sveitarstjórnarkosningar á Íslandi.
1978 Fyrsta löglega spilavítið á austurströnd Bandaríkjanna 
var opnað í Atlantic City.
1979 Ísrael lét Egyptalandi aftur eftir borgina Arish á Sínaí-
skaga í samræmi við Camp David-samkomulagið.

1980 Áhangendur farmtrúar réðust á stjórnarsetur á eyjunni 
Tanna í lýðveldinu Vanúatú.
1983 Fyrsta ráðuneyti Steingríms Hermannssonar tók til 
starfa.
1983 104 biðu bana í öflugum jarðskjálfta á norðurhluta 
Honshū í Japan.
1984 Sextán létust í metangassprengingu í vatnshreinsistöð 
í Abbeystead í Lancashire á Englandi.
1989 Vändåtberget-þjóðgarðurinn var stofnaður í Svíþjóð.
1990 Sveitarstjórnarkosningar voru haldnar á Íslandi.
1992 Charles Geschke, forstjóra Adobe Systems, var rænt. 
Ræningjarnir náðust fjórum dögum síðar.
1998 Bear Grylls varð yngstur Breta til að komast á tind 
 Everest.

1998 National Sorry Day var haldinn í fyrsta sinn í Ástralíu til 
að minnast ranginda sem frumbyggjar Ástralíu voru beittir.
1999 Manchester United vann Meistaradeild Evrópu með 
2-1 sigri á Bayern München.
1999 Fyrsta þing Wales í yfir 600 ár kom saman í Cardiff.
1999 Indverski flugherinn gerði árásir á uppreisnarmenn og 
pakistanska hermenn í Kasmírhéraði.
2011 Ratko Mladić, fyrrverandi herforingi Bosníu-Serba, var 
handtekinn eftir að hafa verið eftirlýstur fyrir stríðsglæpi, 
þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni í tæp 15 ár.
2015 Yfir 2.000 manns fórust í hitabylgju á Indlandi.
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SALA FER FRAM Á HARPA.IS/SISSEL

NÁNAR UM TÓNLEIKANA Á SENALIVE.IS/SISSEL

19. DESEMBER Í ELDBORG HÖRPU

MIÐASALA HEFST
31. MAÍ KL.12!



SUMMER SUMARSETT. Felliborð. 9.900 kr. Nú 6.900 kr. 
Fellistóll. 11.900 kr. Nú 6.500 kr.
Verð á setti. 33.700 kr. Nú 19.900 kr.

COPENHAGEN RUGGUSTÓLL. Gráir plastrimlar og
bambus. 49.900 kr. Nú 34.900 kr. 

TORONTO HORNSÓFI. Pólýrattan. Sessur fylgja. 263x204 cm. 299.900 kr. 
Nú 199.900 kr.

BRIDGEPORT SÓFABORÐ. Hvít eða svört
marmaraplata. Ø45 cm. 19.900 kr. Nú 13.900 kr.
Ø65 cm. 34.900 kr. Nú 23.900 kr.

DAYTON SÓFI. Grænn eða svartur. L 128 cm. 54.900 kr. Nú 37.900 kr.
Sessa og púðar fylgja

DAYTON

NÚ37.900
SPARAÐU 17.000

SKETCH BORÐ. Olíumeðhöndlaður bambus. 220x88 cm. 139.900 kr. Nú 97.900 kr. FONTANA STÓLL. Græn, drapplituð eða svört seta með viðarfótum. 9.900 kr. Nú 6.900 kr. 
Heildarverð á setti 199.300 kr. Nú 139.300 kr.

SUMARHÁTÍÐ
30% AF ÖLLUM 

GOA BORÐ. Pólýviður og álfætur. 150x90 cm. 29.900 kr. Nú 19.900 kr.
HAVANA STÓLL.

ý
 Staflanlegur. 5.900 kr. Nú 3.900 kr. Sessa seld sér.

GARÐHÚSGÖGN BORÐ + 4 STÓLARRR
ÁÐUR 53.500

NÚ35.500
SPARAÐU 18.000

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

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

BORÐ + 2 STÓLAR 
ÁÐUR 33.700 KR.

NÚ19.900
SPARAÐU 13.800

GARGARGARGARÐHÚÐHÚÐHÚÐHÚSGÖSGÖSGÖSG GN GN GN G BORBORBORBORÐ +Ð +Ð +Ð + 6 6  6  6 STÓSTÓSTÓSTÓLARLARLARLAR  
ÁÐUÁÐUÁÐUÁÐUR 1R 1R 19999.99.300300300300

NÚNÚNÚNÚ111333339999..3333000000000
SPARAÐU 60.000

 
SUMARVÖRUM



12 MÁNAÐA GREIÐSLUDREIFING 3 MÁNAÐA 
GREIÐSLUDREIFING MEÐ

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

með texta. 7 mismunandi litir. 
1.995 kr. Nú 1.395 kr.

SUMMER BLÓMAPOTTAR. Svartir, hvítir eða
gráir. Stór. 5.995 kr. Nú 4.195 kr. Mið. 3.995 kr.
Nú 2.795 kr. Lítill. 2.995 kr. Nú 1.995 kr.

QUEENSLAND HÆGINDASTÓLL.
Bast. 24.900 kr. Nú 16.900 kr.

CROSS BORÐ.CROSS BORÐ Gúmmíviður. 190x90 cm. 99.900 kr. Nú 69.900 kr. Gú í ið 190 90 99900 k Nú 69900 k
SVANEKE STÓLL með fléttaðri setu. 14.900 kr. Nú 9.900 kr.

BIFROST BORÐ. Borðplata úr trefjasteypu með viðarfótum. 200x90 cm. 159.900 kr. Nú 108.500 kr. 1. COPENHAGEN STÓLL. Ýmsir litir. 
19.900 kr. Nú 13.900 kr. 2. BOTANIC STÓLL. 

j yp
Hvítur eða drapplitaður. 24.900 kr. Nú 16.900 kr. 3. GRANVILLE STÓLL. Hvítur eða svartur úr 

málmi. 7.900 kr. Nú 4.900 kr. Heildarverð á setti 265.300 kr. Nú 184.500 kr.

24. - 27. MAÍ
GARÐHÚSGÖGN BORÐ + 6 STÓLAR
ÁÐUR 265.300

NÚ179.900
SPARAÐU 85.400

SUMMER KRUKKA með krana.
8 Litrar. 2.995 kr. Nú 1.995 kr.

Vinnur þú glæsileg
sumarhúsgögn?

þ gþ g

SAGA BALI

1.395
SPARAÐU 600

COPENHAGEN RUGGUSTÓLL. Svartur, hvítur eða grár. 29.900 kr. Nú 19.900 kr.

CCOPC ENHHAGEGEAG N RRN UGGUGGGGUGGGGU USUSTUSTUSU ÓLLÓLLÓLLÓLLÓLL

NÚ19.9999000000000
SPARAÐU 10.000

SAGA SÓLSTÓLL.SAGA SÓ Grænn eða svartur.
9.900 kr. Nú 7.400 kr. Sparaðu 2.500 kr.

SAGA SÓLBEKKUR.SAGA SÓLBEKKUR Grænn eða svartur.G ð t
8.900 kr. Nú 6.600 kr. Sparaðu 2.300 kr.

SAGA SÓLSTÓLL

7.400
SPARAÐU 2.500

Taktu þátt í gjafaleik ILVA! Skráðu þig hér og komdu með miðann
í verslun okkar. Með því að taka þátt samþykkir þú að skrá þig á

póstlista ILVA. Dregið verður 28. júní 2018 og haft verður samband við
vinningshafa samdægurs. Vinsamlega notið prentstafi við skráningu.

Nafn:

Netfang:

Sími:

BORÐ + 4 STÓLAR AÐ
VERÐMÆTI

136.500 KR.

1

2

3

SUMMER ÁBREIÐA. Þrjár mismunandi
gerðir. 2.995 kr. Nú 1.995 kr. 

GARÐHÚSGÖGN BORÐ + 6 STÓLAR
ÁÐUR 189.300

NÚ129.300
SPARAÐU 60.000

Frí heimsending
um allt land

ef verslað er fyrir
45.000 kr. eða 
meira og greitt 

samdægurs

sendum um allt land

Laugardag og
sunnudag
g g

Valdís gefur ís
milli kl. 14-18



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Bandaríkjamenn háðu nýlega 
keppni um réttinn til að skipa sveit 
til að spila í Bermúdaskálinni 2019 
í Saya  í Kína. Það kom litið á óvart 
að þær tvær sveitir sem spiluðu til 
úrslita (í 120 spila leik) voru sveit 
Nickells gegn sveit Lalls. Í sveit 
Nickells voru: Nick Nickell, Ralph 
Katz, Jeff Meckstroth, Eric Rodwell. 
Steve Veinstein og Robert Levin. 
Í sveit Lalls voru: Reese Milner, 

Justin Lall, Kevin Bathurst, Jacek 
Pszczola (Pepsi) og Zia Mahmood. 
Úrslitaleikurinn var spennandi 
fram í síðasta spil og var jafnt þegar 
eitt spil var eftir. Þá fóru Pepsi og 
Mahmood i 6  en Levin og Vein-
stein létu staðar numið i 4 . Pepsi 
var sagnhafi og var búinn að gefa 
einn slag en laufliturinn varð að 
vera tapslagalaus. Austur var gjafari 
og enginn a hættu:

Eric Rodwell, sem sat í austur, spilaði út hjartakóng í upp-
hafi. Hann átti fyrsta slaginn og þá var skipt yfir í tígulsjöu. 
Pepsi drap á ás, tók 6 hæstu trompin og spilaði svo laufi 
á kóng. Eftir afköstin þótti honum líklegra að vestur væri 
lengri í laufi og þess vegna líklegri til að eiga drottninguna. 
Þá kom tígulkóngur og laufi svínað til austurs. Þegar sú 
svíning misheppnaðist var naumur sigur til sveitar Nickells. 
Ef svíningin hefði heppnast, hefði sveit Lalls unnið leikinn 
og verið fulltrúi Bandaríkjanna.

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
AKDG1084
9
3
AG104

Suður
3
G865
AK62
K863

Austur
752
AK1074
G97
D7

Vestur
96
D32
D10654
942

JAFN LEIKUR

6 9 2 8 4 5 7 1 3
1 3 4 6 7 2 8 9 5
5 7 8 9 3 1 4 2 6
2 8 7 1 5 3 9 6 4
9 6 5 4 2 8 1 3 7
3 4 1 7 9 6 5 8 2
4 1 3 5 6 9 2 7 8
7 2 9 3 8 4 6 5 1
8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1
8 4 5 6 3 1 9 2 7
1 3 6 9 2 7 4 5 8
7 5 2 1 6 3 8 9 4
3 9 8 4 5 2 1 7 6
6 1 4 7 8 9 2 3 5
2 7 1 8 9 5 6 4 3
5 6 3 2 1 4 7 8 9
4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7
6 3 7 1 9 5 4 8 2
8 9 2 3 4 7 5 1 6
2 8 6 5 1 9 7 4 3
9 7 5 4 3 8 6 2 1
3 4 1 7 6 2 8 9 5
4 2 8 6 5 3 1 7 9
5 1 9 2 7 4 3 6 8
7 6 3 9 8 1 2 5 4

3 7 9 6 1 2 5 8 4
8 1 4 3 7 5 6 9 2
2 5 6 8 9 4 1 3 7
6 9 3 4 2 8 7 1 5
4 8 1 7 5 3 2 6 9
5 2 7 9 6 1 3 4 8
9 6 8 5 3 7 4 2 1
7 3 2 1 4 9 8 5 6
1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7
8 6 3 9 1 7 5 2 4
2 5 7 3 4 6 9 8 1
9 7 8 6 5 3 4 1 2
1 2 6 7 9 4 8 5 3
3 4 5 8 2 1 6 7 9
5 8 4 1 7 9 2 3 6
6 9 1 5 3 2 7 4 8
7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8
7 8 3 6 1 2 5 9 4
5 9 1 8 4 3 7 2 6
9 1 4 7 2 5 6 8 3
6 3 7 1 8 4 9 5 2
8 2 5 3 6 9 1 4 7
1 4 9 2 7 6 8 3 5
2 7 8 5 3 1 4 6 9
3 5 6 4 9 8 2 7 1

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist menningarstofnun (14). 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 1. júní næstkomandi á kross-
gata@fretta bladid.is merkt „26. maí“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Átta fjöll 
eftir Paolo Cognetti frá For-
laginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Matthías Loftsson,
Kópavogi.

Lausnarorð síðustu viku var
G L U G G A V E Ð U R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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H R Y Ð J U V E R K H H B T

E R A O Á S P Ó L U O R M A R

S Y K U R B R Á Ð I N F G E N

T I Ð H A A F S T A Ð I N N I

A Ð S Ó K N A R M E T A R Ð S

F E E R A T Í M A F L A K K S

L O F T P Ú Ð A N N A A L B Á

N P U N R Á N F U G L A N A

H E I M S P R E S S A N G I A

L A R I H R A Ð V I R K A R A

B L Ó T F Ó R N E G A É G G

I A F K E R T A H N E T A N N A

G L E R T A L A L N N T Ú Ð

Í G R B L O G G F Æ R S L U N A

O F L E I K U R C U R Ý M N

E S A Æ S K U R O Ð I N N M

K Y R T I L Ð N L Æ A

R I E R G T I L D R U N A

V I N N U S T U N D I N A Ú U G

S N A M R N Á Ð A R S Ó L

LÁRÉTT 
1 Var vont í byrjun en skaplegt 
í heildina (9)
10 Fengu rjómaís í öll mál, 
mataðar með skeið – þá var 
nú kalt (12)
11 Skutlaðu nú Ara og Össa, 
og hnotunum þeirra líka (9)
13 Hugum að hinum veg-
móða og leitum næstu inn-
ganga fyrir hann (12)   
14 Barðabarði er ekki opin 
skeið (9)
15 Segja opinber gjöld greiða 
samræmdan árbít frá Alaska 
til Havaí (12)
16 Á svo þyrnóttum blómum 

vaxa nýpur, ekki epli! (9)
17 Mína hef ég malað jurt, 
skerðu þína í bita? (9)
18 Ræni þig fyrst og mata svo 
á tómu rugli (4)
19 Bandingi í geimnum leitar 
að plássi (8) 
23 Um haf hinna mörgu dyra 
blæs breytilegur vindur (8)
29 Hér segir af óráðnu fólki 
(12)
31 Þessi rödd breytir öllu á 
lyklaborðinu (3)
32 Næla sér í hitasótt af 
stirðnuðu líkinu (7)
33 Sækja í sterkbyggð hús og 
stássleg (12)

34 Aum eftir eyjuna grænu og 
dvölina þar (9)
35 Brjóta upp manneskju á 
einu breiðu skíði (10) 
37 Tek norðurteina í mis-
gripum fyrir pa, nei og óekki! 
(11)
38 Nota aukabúnað á sög er 
ég kem ríki á réttan kjöl (10)
39 Finn hár ássins í járntind-
um karrans (11) 
40 Tökum í lurginn á Karli og 
fleiri ræflum (10)

LÓÐRÉTT 
1 Öslar nærbuxnavatn upp í 
klof, því úti er rigning og rok 

(10)
2 Gleði, grænmeti og írafár 
með kátum krökkum (10)
3 Suma jaxla þarf að sjæna 
með þar til gerðu tóli (10)
4 Umgjörð fjórðu víddarinnar 
er viðmið (9)
5 Hreinsar 7. hverja síðu í dag-
bókinni (10)
6 Þau virka ekki mjög dönsk, 
þessi orð (10) 
7 Erfið sókn og barátta fyrir 
salti í grautinn (10)  
8 Næ í hvatann fyrir brennuna 
(10)
9 Fylgdarlið yfirmanns 
fylgdarliðs fylkis (10)

12 Raulaði næturljóð um 
næturmessu (8)
20 Bankar varga fyrir runna 
sem ber ávöxt þeirra (7)
21 Hluti undirstöðu er hrokk-
inn í sundur (7)
22 Ræð af hjali afabarnanna 
að enn sé líf í ættartrénu (11)
23 Gums hjálpar rökum og 
grautlinum (11) 
24 Harmur þeirra sem smáir 
reynast (11)
25 Fljót að grípa frjálsar og 
friðsamlegar (11) 
26 Tel fláráða auka efa meðal 
uppáhalda (8) 
27 Óhreinkið samskeytin og 

felið þannig varplegginn (10)
28 Veit sú familía meira um 
sig og sína og jafnvel aðra en 
nokkur önnur (10)
30 Tætt gimbur er efni í fyrir-
myndar borgara (9)
35 Bjöggi H kynnti einhver 
fyrir klaufum (5)
36 Dró upp flækt netin, svo 
var aflinn innbyrtur (5)

Polovodin átti leik gegn Schamsch-
in í Sovétríkjunum sálugu árið 
1989.
Svartur á leik
1. … Hh6+! 2. Ka5 Ha2+! 3. Hxa2 
e1D+ 4. Ka4 Hh4+ 5. Ka3 Db4# 
0-1. EM einstaklinga hófst í gær í 
Minsk í Hvíta-Rússlandi.  Íslands-
meistarinn Guðmundur Kjartans-
son er meðal keppenda. 
www.skak.is:  Nýjustu skákfréttir. 
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349 KR
KG

ÁÐUR: 698 KR/KGÁÐUR: 698 KR/KG

ÞORSKBITAR 2 KG
ROÐ OG BEINLAUSIR

900 KR
KG

ÁÐUR: 1.799 KR/KGÁÐUR: 1 799 KR/KG

m
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f

SVÍNALUNDIR

1.259 KR
KG

GÓMSÆTT Á GRILLIÐ

NAUTAFILLE
Í SVEPPAMARINERINGU

3.885 KR
KG

ÁÐUR: 5.798 KR/KGÁÐUR: 5 798 KR/KG

LÚXUSGRILLPAKKI
Í HVÍTLAUKSPIPAR-MARINERINGU

1.244 KR
KG

ÁÐUR: 2.488 KR/KGÁÐUR: 2 488 KR/KG

KJÚKLINGABRINGUR
MEXICO MARINERAÐAR

1.889 KR
KG

ÁÐUR: 2.698 KR/KGÁÐUR: 2 698 KR/KG

GRILLBÓGSNEIÐAR HVÍTLAUKSPIPAR
GRÍSA GRILLSNEIÐAR

779 KR
KG

ÁÐUR: 1.298 KR/KGÁÐUR: 1 298 KR/KG

LAMBALÆRI
GRILL KRYDDAÐ

1.196 KR
KG

GG

INGU

-33%

                                       Tilboðin gilda 24. - 27. maí 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

GRILLBÓGSNEIÐAR HVÍTLAUKSPIPAR

-40%

-50%

VÍNBER GRÆN
KR

KG

ÁÐUR:  1.798 KR/KGÁÐUR: 1 798 KR/KG
KG

ÁÐUR: 1.898 KR/KGÁÐUR: 1 898 KR/KG

-50%

SVÍNALUNDIR -30% ÞORSKBITAR 2 KG -50%

-30%

-37%



Forvitnilegt um áfangastaði Kiyu

ð,“ sagði Kata.
„Þú sem allt veist, hvað á 
að gera hér?“ „Við eigum
að klippa út þessa
fimm þríhyrninga,“
sagði Konráð. „Og raða
þeim þannig saman að
þeir myndi tening. Það
má klippa einn þeirra
í sundur en ekki hina“
„Tening,“ sagði Kata hugsi.
„Og af hverju má klippa
einn þeirra í sundur?“
Róbert klóraði sér í 
hausnum.

Hann gat ekki séð
hvernig hægt væri að
búa til tening úr þessum 
þríhyrningum. Jafnvel 
þótt það mætti klippa 
einn í sundur.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
303

Getur þú 

raðað þessum 

þríhyrningum 

saman svo þeir 

myndi tening?

?
?

?
?

Nafn: Kiya Butler.

Afmælisdagur: 10. maí 2009.

Skóli: Enginn, mamma kennir mér.

Uppáhaldsbókin mín: Mér finnst 
Harry Potter bækurnar mjög góðar.

Hvaðan ertu? Totnes, Devon, Eng-
landi.

Hvað ertu að gera á Íslandi? Heim-
sækja frændfólk mitt.

Hvað finnst þér um Ísland? Ég 
elska það, elska það að það sé 
nánast dagur allan sólarhringinn á 
sumrin. Það er mjög sérstakt.

Hvað hefur þú haft fyrir stafni 
undanfarið? Ég hef ferðast um 
heiminn í eitt og hálft ár, ég fór til 
Simbabve í Afríku, ferðaðist um allt 
Indland, fór til Taílands og er nú 
komin til Íslands.

Hvað er í uppáhaldi:  Mér fannst 
frábært að vera í Taílandi, þar voru 
frábærar fallegar strendur og góður 
matur.

Hvernig var í Afríku?   Fólkið þar 
átti ekki mikið að borða og ekki 

dót.  Börn allt niður í fimm ára 
gömul þurftu að ganga á hverjum 
degi langa vegalengd til að ná í 
vatn. Þau báru kannski 20 lítra  í 
brúsum á höfðinu. Ég fór með þeim 
en setti vatnsbrúsana reyndar bara 
í hjólbörur. Ég borðaði mest maís 
sem þau ræktuðu, eiginlega borðaði 
ég mjög mikið af maís!

Og hvernig var á Indlandi? Þar 
gekk fólk mikið berfætt. Ég prófaði 
það líka, var lengi að venjast því. 
En svo allt í einu fann ég indversku 
fæturna mína og gat gengið ber-
fætt hvert sem var. En ég átti erfitt 
með matinn, ég borðaði oftast bara 
croiss ant á morgnana og pitsur.

Áhugamál: Mér finnst gaman að 
leika með suckers dót, ég elska fim-
leika og  að fara í handahlaup og 
fara á skauta. Ég get gert tepottinn á 
skautum sem er svolítið erfitt.

Hvert ertu svo á leiðinni eftir 
heimsóknina til Íslands? Ég fer til 
Japans og kannski til Nýja-Sjálands.

Í hvaða skóla ertu? Ég fer ekki í 
skóla en mamma kennir mér. Ég 
les og skrifa þegar mig langar til. 
Mamma neyðir mig ekki til neins. 
Mamma er mjög góð í stærðfræði.

Níu ára gömul  
í heimsreisu
Kiya Butler er 9 ára gömul frá Englandi og 
í heimsókn hjá frændfólki á Íslandi. Hún 
hefur ferðast með móður sinni um heiminn 
síðasta eina og hálfa árið og kynnst ólíkum 
menningarheimum.

Kiya Butler er hrifin af birtunni á Íslandi. MYND/JONATHAN

Taíland
● Landið er í Suðaustur-Asíu.
● Höfuðborgin kallast Bang-
kok.
●  Íbúar í Taílandi eru nærri 69 

milljónir.
●  Vatnið er 

ódrykkjarhæft. 
En það má samt 
nota það til að 
bursta tenn-
urnar.

●  Sanuk er orð yfir 
nokkuð sem er 
mikilvægt í lífi 
Taílendinga, það 
getur þýtt margt. 
Að borða saman, 
vera með vinum 
og spjalla. Gleðj-
ast með öðru fólki.

Indland
● Höfuðborgin kallast Nýja-Delhí.
●  Í b ú a r  í  I n d l a n d i  e r u  

1.354.051.854. Getur þú nefnt 
töluna?

●  Það er í raun stærsta lýðræðisríki 
heims.

●  Þar í land er framleitt langmest af 
kvikmyndum í heiminum, hefur 
þú heyrt um Bollywood?  

●  Núllið í tölukerfi okkar var upp-
götvun indversks stærðfræðings.  
Hann hét Aryabhatta.

Zimbabwe
● Er í suðurhluta Afríku.
● Þar búa nærri 17 milljónir.

● Höfuðborgin kallast Harare.
●  Árið 2006 voru lífslíkur lægstar í 

heiminum í Simbabve.
●  Á síðasta ári sagði forsætis-

ráðherra landsins af sér. Hann 
hét Robert Mugabe og var við 
völd frá 1987 til 2017. Þú hefur 
kannski heyrt nafnið í fréttum? 
Hann hefur nefnilega oft verið í 
heimsfréttum og þótti vera harð-
stjóri.  

●  Einu sinni var Simbabve kölluð 
matarkarfa Afríku. En síðustu ára-
tugi hefur oft ríkt hungursneyð í 
landinu. 
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
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VEÐUR   MYNDASÖGUR

Í dag er spáð suðaustan- og sunnanátt, 5-15 m/s og mikilli rigningu á Suður- 
og Vesturlandi. Einnig rignir á norðaustanverðu landinu fyrir hádegi en þar 
léttir til síðdegis með hlýindum. Þá er varað við vatnavöxtum og aukinni 
skriðuhættu sunnan- og vestanlands í kjölfar úrkomunnar en ekki er útlit 
fyrir að stytti upp suðvestan til fyrr en í kvöld.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til Starfsmenntunarsjóðs 

ungra kvenna fyrir skólaárið 2018-2019. 

Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum konum, 
sem ekki eiga kost á námslánum, til að afla sér aukinnar menntunar.
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari upplýsingar má 
nálgast á heimasíðu bandalagsins, www.bkr.is.

Umsóknir um styrki skal senda til Bandalags kvenna í Reykjavík, 
Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar „Námsstyrkir“ eða í tölvupósti á 
bandalagkvennarvk@gmail.com.

Umsóknarfrestur er til 19. júní.

Flott! Þá hefur 
grillsumrinu opinberlega 

verið startað.

Við skulum rétt vona að 
hann láti NATO vita og að 
okkur verði aldrei boðið.

Lífið er stútfullt af 
óvæntum uppákomum ...

... engin þeirra gerist í menntó.

Mér finnst þetta vera 
góður tími til að klippa 

neglurnar á öllum.

Það er svo 
hljótt hérna.

Þarft ekkert 
að þakka mér.

Gríptu lyfin á leiðinni heim 
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið 

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010
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Fáðu fría aðgöngumiða á www.fasteignaspaniexpo.com

Fyrsta fasteignaráðstefnan 
um kaup á húseign á Spáni.

26. og 27. maí 2018 

HARPA REYKJAVÍK
Opið 10:00 – 18:00

SSkkiipullaaggtt aaff

• KYNNINGAR. Öflugustu byggingaraðilar á svæðinu kynna verkefni sín.

• EIGNIR Í BYGGINGU . Fáðu upplýsingar um 40 glæsileg verkefni 

byggingaraðila á svæði Costa Blanca og Costa Cálida.

• FYRIRLESTRAR. Haldnir verða fyrirlestrar um kaupferlið á Spáni.

• HARPA. Fáðu svör við öllum spurningum á einum og sama staðnum.



ÞARNA ER MAÐUR 
LÍKA KOMINN INN Í 

ÍMYNDUNARAFLIÐ OG ÞETTA 
RENNUR ALLT SAMAN Í EITT. 
KOMINN INN Í HEIM SKÁLD-
SKAPARINS VEGNA ÞESS AÐ 
TÆKNIN KOMST EKKI LENGRA. 
EN ÍMYNDUNARAFLIÐ KEMST 
LENGRA. ÞAÐ KEMST ALLTAF 
LENGRA.

EN Á ENDANUM VARÐ 
TIL MYND SEM ER EINS 

OG ÉG SÉ KOMINN AÐ SJÁLFU 
UPPHAFINU. ÞAÐ ER EINS OG 
MAÐUR SÉ KOMINN AÐ RAFGAS-
VEGGNUM SEM UMLYKUR 
MIKLAHVELL. ÞAÐ VAR UPP-
LIFUN.Myndlistarmað-

urinn Hrafn-
kell Sigurðsson 
hefur farið víða 
í  ljósmynda-
verkum sínum 

á undangengnum árum. Verk hans 
hafa farið með áhorfandann um 
borgir, sveit og jafnvel undir yfir-
borð sjávar en í sýningu sem Hrafn-
kell opnar í Hverfisgalleríi í dag 
undir yfirskriftinni Upplausn, er 
förinni heitið langtum lengra en við 
höfum áður séð eða langt út í geim 
og í gegnum tímann.

Á milli vetrarbrauta
Hrafnkell segir að það sé reyndar 
ekki einfalt mál að útskýra þetta 
ferðalag en það sem hann sýni 
að þessu sinni séu uppstækkaðir 
pixlar. „Þetta eru pixlar sem er 
búið að stækka upp aftur og aftur. 
Viðkomandi pixill eða myndhluti er 
tekinn úr ljósmynd af vetrarbraut-
unum sem var tekin af Hubble-sjón-
aukanum. Myndin var tekin þannig 
að myndavélinni var beint á lítinn 
svartan blett á stjörnuhimninum og 
síðan var sá blettur stækkaður upp. 
Vísindamennirnir héldu að þar væri 
ekkert, að þar væri bara allt svart, en 

í ljós komu þúsundir vetrarbrauta.“
Hrafnkell útskýrir að þegar 

maður horfir svona langt út í geim 
sé maður í raun farinn að horfa 
langt aftur í tímann í átt að upphafi 
heimsins. „Já, það sem teiknar upp 
upplýsingarnar sem ég vinn með er 
margra milljarða ára gamalt ljós. En 
ég er að leika mér með þá hugmynd 
að ég geti tekið þessa ljósmynd 
af vetrarbrautunum og stækkað 
upp svartan blett á milli vetrar-
brautanna og farið þannig enn þá 
lengra aftur í tímann. Það er svona 
hugmyndafræðilegur bakgrunnur 
verkanna.“

Hrafnkell segir að þegar hann 
hafi verið kominn svona langt inn 
í myndina, inn í pixilinn, þá hafi 
sitthvað forvitnilegt farið að gerast. 
„Þarna er maður líka kominn inn 
í ímyndunaraflið og þetta rennur 

allt saman í eitt. Kominn inn í 
heim skáldskaparins vegna þess 
að tæknin komst ekki lengra. En 
ímyndunaraflið kemst lengra. Það 
kemst alltaf lengra.“

Áfram, áfram
Aðspurður segir Hrafnkell að það 
hafi ekki verið neitt mál að útvega 
sér réttu myndina úr Hubble-sjón-
aukanum. „Maður fer bara á netið 
og þar er myndin aðgengileg öllum 
sem vilja. En ég skal hins vegar alveg 
játa að ferlið sem svo tók við, að fara 
alltaf dýpra og dýpra inn í myndina, 
var ekki þrautalaust.

Ég setti mér það markmið að fara 
eins langt og ég gæti og svo lengra. 
Þannig að þetta var alveg mis-
kunnarlaust, áfram, áfram, lengra, 
lengra. Ég var stundum í margar 
vikur týndur í einhverri þoku. Vissi 
ekkert hvernig verkið yrði eða hvað 
ég vildi. Var bara að bíða eftir því að 
það kæmi eitthvað og þá hrærði ég í 
myndinni fram og til baka, prófaði 
endalaust þangað til eitthvað gerð-
ist sem mér fannst vera eitthvað sem 
ég gat unnið með. Þá komu kannski 
form eða munstur sem ég gat síðan 
komið áfram og unnið í endanlegt 
form. Þannig að þegar ég var búinn 
að finna það sem ég gat unnið með 
tók við vinna við að koma þessu í 
form.

Þessi reyndi alveg á,“ segir Hrafn-
kell og brosir. „Ég var týndur inni í 

einhverjum pixlum, í miðjum nið-
dimmum íslenskum vetri á meðan 
óveðrið gekk yfir, rýndi aftur í tím-
ann og inn í eigið ímyndunarafl. 
Við þessar aðstæður mætir maður 
sjálfum sér.“

Bókstaflega til úr engu
Sú hugmynd kemur upp í hugann 
hvort það hafi ekki reynst Hrafn-
keli erfitt að segja stopp í slíkri leit 
en hann segir að svo hafi ekki verið. 
„Nei, það var merkilega skýrt þegar 
ég var búinn að finna það sem ég 
gat unnið með og eins þegar ég var 
búinn að klára það. Það var alveg á 
tæru.“

En það hlýtur að vera sterk upp-
lifun eftir svona mikla leit? 

„Já, vissulega. Þegar maður fer 
með þessum ásetningi, að fara eins 
langt og hægt er og aldrei gefast upp. 
Að sitja fyrir framan tómið, fyrir 
framan skjáinn, og reyna að ferðast 
áfram í gegnum óvissuna í leit að 
einhverju, þá gerist eitthvað. Þetta 
er í rauninni mjög djúp hugleiðing. 
Og ég get alveg sagt að ég hafi upp-
lifað óvænta hluti sem komu mér 
algjörlega á óvart. Þetta var reynsla.“

Þannig að þetta hefur ekki síður 
reynt á þitt innra líf en tæknimann-
inn? 

„Algjörlega. Þetta var mjög áhuga-
vert vegna þess að þetta varð bók-
staflega til úr engu. Ég vissi ekkert 
hvernig ég ætti að gera þetta eða 

hvað ég ætti að gera en svo birtist 
það og skýrðist fyrir mér.“

Á sýningunni í Hverfisgalleríi er 
Hrafnkell með fimm verk. Hann 
segir að þegar hann hafi verið 
búinn með fjögur hafi hann haldið 
að hann gæti ekki gert meira. „Þetta 
reyndi það mikið á mig. En þetta 
kallaði á fimmtu myndina og hún 
þurfti helst að vera öðruvísi, ég vissi 
það. Hinar eru allar dimmar og ég 
var að vonast eftir því að ég gæti gert 
andhverfumynd. Mynd sem í væri 
meira ljós en ég vissi ekkert hvernig 
ég ætti að gera það. En á endanum 
varð til mynd sem er eins og ég sé 
kominn að sjálfu upphafinu. Það 
er eins og maður sé kominn að raf-
gasveggnum sem umlykur Mikla-
hvell. Það var upplifun. Þarna var 
ég kominn að sjálfu ljóshvelinu og 
þar fer ekkert í gegn nema hugsan-
lega ímyndunaraflið. Því eru engin 
takmörk sett.“

Ferðalag í gegnum tímann og tómið út í óvissuna
Upplausn er yfirskrift sýningar eftir Hrafnkel Sigurðsson sem verður opnuð í dag. Þar skoðar Hrafnkell 
hvað býr á milli vetrarbrauta í milljarða ára fjarlægð með aðstoð ljósmyndar frá Hubble-sjónaukanum.

Hrafnkell Sigurðsson segir að ímyndunaraflinu séu engin takmörk sett. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

Y

K

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

498
kr. 2x120 g

Smash Style Hamborgarar
2x120 g

ÍSLENSKT
Lambakjöt

Kjarnafæði Lambalæri
Argentína, kryddað, stutt læri

eða Heiðalamb, kryddað

1.298
kr. kg

Íslandsnaut
Ungnauta Ribeye

Íslandsnaut
Ungnauta Fillet

4.598
kr. kg

4.598
kr. kg

Fullmeyrnað

ÍSLENSKT
Ungnautakjöt

Matarmikil súpa  
FULLELDUÐ
Aðeins að hita

2x120 g

2
brauð í 
pakka

Hvítlauksbrauð
Frosin, 2 stk. í pakka

139
kr. pk.

Mexíkósk Kjúklingasúpa 
1 kg

1.598
kr. 1 kg

1kg

Njótid
helgarinnar



ÞAÐ AÐ TENGJA SIG 
VIÐ AÐRA HÖFUNDA 

ER JAFNFRAMT EIN LEIÐ TIL AÐ 
SLÁ Á EINSEMD OG VERA Í 
FÉLAGI VIÐ AÐRA, FYRIR UTAN 
LÆRDÓMINN SEM MAÐUR 
DREGUR AF ÞEIM SEM Á UNDAN 
FÓRU.Tregahandbókin er bók 

eftir Magnús Sigurðs-
son. Þar er að finna 
frumsamin ljóð hans 
og hugleiðingar, en 
einnig tilvitnanir sem 

eru fengnar víða að. „Ég hef ansi 
lengi verið að safna tilvitnunum og 
uppáhaldsköflum úr bókum. Svo 
fór ég að lesa bandaríska höfunda 
sem eiga það sameiginlegt að raða 
saman innbyrðis óskyldum texta-
blokkum en tekst að skapa úr þeim 
heild. Vestanhafs eru bókmenntir 
af þessu tagi stundum kallaðar „lyr-
ical essays“ eða ljóðrænar ritgerðir. 
Mig langaði til að prófa að gera 
eitthvað svipað, og líka að vinna 
með „fundna texta“ á sama hátt og 
myndlistarmenn á borð við Joseph 
Cornell, Marcel Duchamp og fleiri 
hafa unnið með „ready made“-fyrir-
bæri í klippiverkum, innsetningum 
og með öðrum hætti,“ segir Magnús.

Titill bókarinnar er Tregahand-
bókin, finnst þér treginn vera stór-
hluti af mannlegri tilveru?

„Ekkert er áreiðanlegra en voveif-
legir atburðir í lífi sérhvers manns 
og einhvern veginn verður að vinna 
úr þeim. Hver hefur sína aðferð til 
þess. Mér hefur reynst drjúgt að 
leita í bókmenntirnar. Í verkum 
sínum hafa aðrir tjáð tilfinningar 
okkar að mörgu leyti. Við getum 
fundið okkur sjálf í bókum ann-
arra, og ekkert endilega í klassískum 
lykilverkum, það er til dæmis hægt 
að lesa endurminningar íslensks 
alþýðufólks og finna margt nota-
drjúgt þar, bæði lærdóm og list, eins 
og ég geri í Tregahandbókinni.“

Tengsl við aðra höfunda
Magnús er höfundur ljóðabóka og 
smásagnasafns. Hann hefur unnið 
við þýðingar, þar á meðal þýddi 
hann Söngvana frá Písa eftir Ezra 
Pound. Árið 2008 hlaut Magnús 
Bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar fyrir ljóðabókina 
Fiðrildi, mynta og spörfuglar Lesbíu, 
þar sem var að finna þýðingar hans 
á ljóðum rómversku fornaldar-
skáldanna Katúllusar og Virgils. Í 
Tregahandbókinni er hann einn-
ig að setja ljóð sín í samhengi við 
verk annarra. Hann er spurður 
um áhuga sinn á því að tengja sig 
við skáldskap annarra. „Þorsteinn 
frá Hamri talar um að „flýja inn í 
bókaþykknið“ í einu ljóða sinna og 
Ingibjörg Haraldsdóttir um „ljóð 
gripin sem hálmstrá“. Sú hugmynd 
er gamalkunnug að bókmenntirnar 
séu sáluhjálp,“ segir Magnús. „Það 

að tengja sig við aðra höfunda er 
jafnframt ein leið til að slá á ein-
semd og vera í félagi við aðra, fyrir 
utan lærdóminn sem maður dregur 
af þeim sem á undan fóru. Það ger-
ist líka þegar maður þýðir og ég hef 
talsvert fengist við þýðingar. Þessir 
höfundar fylgja manni síðan það 
sem eftir er og verða hluti af manni. 

Undanfarin ár hef ég verið að vinna 
doktorsverkefni um bandarísku 
skáldkonuna Emily Dickinson. Von-
andi kemur á næsta eða þarnæsta 
ári bók með þýðingum á ljóðum 
hennar. Síðar á þessu ári koma svo 
þýðingar mínar á ljóðum banda-
rískra 20. aldar ljóðskálda. Allt hefur 
þetta verið góður félagsskapur.“

Hin stórkostlega Dickinson
Víkjum aðeins aftur að Emily Dickin-
son, hvað finnst þér svo heillandi við 
hana?

„Hún er því miður helst þekkt 
fyrir ýmsa sérvisku. Hún var vissu-
lega sérstæður karakter, bjó í for-
eldrahúsum alla sína ævi og yfirgaf 
ekki lóðarmörkin síðustu árin. Það 

eru alls konar sögur sagðar af sér-
viskulegri hegðun hennar, meðal 
annars af samskiptum í gegnum 
þar til gert gat á svefnherbergis-
veggnum. En fyrst og fremst var 
hún stórkostlegt ljóðskáld og margt 
í ljóðagerð hennar sem vísar fram á 
veginn, bæði til hinnar módernísku 
skáldskaparbyltingar sem varð í 
byrjun síðustu aldar sem og þeirrar 
feminísku bylgju sem reis á 7. ára-
tugnum. Hún gekk í gegnum ýmis-
legt og margir henni nákomnir 
dóu. Mig grunar að hún hafi glímt 
við andleg veikindi á köflum. Ljóð-
listin var kannski að einhverju leyti 
hennar aðferð til að átta sig á þeim 
sársauka, en líka leið til að eiga í 
samskiptum við aðra í einangrun 
föðurhúsanna. Hún gaf ekki út ljóð 
sín formlega en sendi mörg til vina 
og ættingja. Hin læsti hún ofan í 
kistli, þar sem þau fundust eftir and-
lát hennar, öllum að óvörum.“

Margnota bækur
Magnús starfar hjá bókaforlaginu 
Dimmu sem er lítið og metnaðar-
fullt forlag sem hefur gefið út þó 
nokkuð af þýddum fagurbókmennt-
um, auk íslenskra verka. Magnús er 
spurður hvort honum finnist nægi-
lega mikið af þýddum klassískum 
fagurbókmenntum á markaðnum. 
„Ég hef starfað við bókaútgáfu und-
anfarin tíu ár og sé hvernig þessum 
klassísku verkum farnast. Því miður 
seljast þau ekki nóg,“ segir hann. „Á 
móti kemur að það er hægt að sækja 
um styrki sem gera að verkum að 
bækur eins og Walden, sem kom 
út hjá Dimmu í fyrra, koma þó út. 
Þessar bækur lifa, þær eru ekki ein-
nota heldur margnota.“

Finnur þú sem ljóðskáld að það 
séu einlægir ljóðaaðdáendur á 
Íslandi?

„Vissulega. Þetta er kjarnahópur 
um 300 manna. Hópurinn er lítill 
og kannski á maður ekki að barma 
sér yfir því. Þeir sem þó unna ljóð-
listinni eru algjörlega heilir í því og 
þessi kjarnahópur er sannarlega 
mjög dyggur.“

Ekkert er áreiðanlegra en voveiflegir atburðir
Tregahandbókin er ný bók eftir Magnús Sigurðsson. Frumsamin ljóð, hugleiðingar og tilvitnanir.
Skáldið segir að honum hafi reynst drjúgt að leita í bókmenntirnar enda aðrir tjáð tilfinningar okkar.

„Við getum fundið okkur sjálf í bókum annarra,“ segir Magnús. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK.

BÆKUR

Stormfuglar 
★★★ ★★
Einar Kárason

Útgefandi: Mál og menning
Blaðsíður: 124

Í nýrri sögu Einars Kárasonar, 
Stormfuglum, er lýst baráttu 
þrjátíu og tveggja skipverja á 

síðutogaranum Máfinum í aftaka-
veðri þegar mikil ísing leggst á skip-
ið. Einar byggir söguna á atburðum 
sem gerðust í febrúarmánuði 1959 
þegar nokkrir íslenskir togarar lentu 
í fárviðri á Nýfundnalandsmiðum. 
Það vekur athygli að í stað þess að 
gera atburðum og persónum skil í 
langri skáldsögu hefur Einar kosið 
að setja dramatíska sögu í nóvellu-

formið. Miklum atburðum eru gerð 
skil á 124 blaðsíðum.

Stíllinn vekur strax athygli les-
andans. Hann byggist upp á löngum 
setningum, með kommum og semí-
kommum og langt er á milli punkta, 
stundum mjög langt. Hættan við 
þetta stílbragð er að það kann að 
virka tilgerðarlega og reynast þungt 
fyrir lesendur sem fyrir vikið þreyt-
ast á lestrinum. Hér reynist þetta 
hins vegar vera hinn hárrétti stíll. Í 
hverri setningu er ákveðinn hraði, 
þar er margt sagt og stundum farið 
fram og til baka í tíma. Með þessari 
aðferð tekst höfundi að skapa and-
rúmsloft þar sem ríkir upplausn, 
ringulreið og spenna. Þannig tekst 
mjög vel að endurspegla ástandið 
um borð þar sem menn berjast upp 
á líf og dauða um leið og neyðarköll 
berast frá skipum þar sem menn eru 

í sömu stöðu. 
Þessi barátta 
s k i pve r ja  e r 
síðan sett í sam-
hengi við sögu-
fræga harmleiki 
á sjó, eins og 
þ e g a r  Lu c i t -
aníu var sökkt 
og Titanic hvarf í 
djúpið.

L e s a n d i n n 
sogast inn í hina 
dramatísku sögu 
og fær innsýn í líf 
skipverja sem eru 
í starfi þar sem 
vinnuharka er svo 
mikil að jafnvel 
mætti tala um þræl-
dóm sem menn 
reyna síðan að bæta 

sér upp í landi, en 
lenda yfirleitt á 
fylli ríi. Í miðpunkti 
frásagnar er yngsti 
hásetinn Lárus og 
meðal eftirminni-
legra félaga hans 
e r u  l o f t s key t a-
maðurinn sem er 
sílesandi og báts-
maðurinn sem er 
sannfærður um 
að lífið sé einskis 
virði.

Það er vaxandi 
dramatík í sög-
unni og lýsingar 
á viðbrögðum 
skipverja við 
nálægð dauðans 
eru afar sterkar. 
Þarna eru per-

sónur sem í daglegu tali væru kall-
aðar hetjur hafsins, en eru langt frá 
því að vera óttalausar. Flestar, en 
alls ekki allar, finna samt tilgang 
í því að berjast, enda svo sem ekki 
margir aðrir kostir í boði.

Á nýlegri bókamessu í London 
var áberandi áhugi á Stormfuglum 
meðal erlendra forlaga og  bókin 
hefur þegar verið seld til nokkurra 
landa. Þar hafa erlendir forleggj-
arar sannarlega ekki keypt kött-
inn í sekknum. Þeir hafa veðjað á 
réttan hest því Stormfuglar er sér-
lega góð saga, hröð og tíðindamikil, 
hádramatísk og minnisstæð.
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Einar Kárason gefur 
hvergi eftir í hádramatískri og minnis-
stæðri sögu um baráttu manna upp líf 
og dauða.

Dramatísk barátta á sjó

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

2 6 .  M A Í  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R72 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Þín 
skoðun 
skiptir 
máli.

TIL AÐ VERA VISS

Í dag mótar þín skoðun framtíðina.



 
 

ÉG SEGI 
INNSETNING 
OG AÐRIR 
MYNDU SEGJA 
TÓNVERK EÐA 
ÓPERA EN VIÐ 
LEITUMST VIÐ 
AÐ GERA ÖLLU 
JAFN HÁTT 
UNDIR HÖFÐI. 
GÆTUM ÞESS 
AÐ ÓPERAN 
SJÁLF VERÐI 
EKKI LEIK-
MUNUR Á 
SVIÐINU. 

Þetta er mjög þverfag-
legur hópur og höfundar 
verksins eru ég, Borg-
hildur Indriðadóttir og 
Hrafnhildur Árnadóttir, 
þannig að þetta er mikill 

Hildarleikur,“ segir Hrafnhildur Giss-
urardóttir. En höfundaverkið sem 
hún vísar til er sýningin Free Play 
sem verður sýnd í bingósal Vina-
bæjar í Skipholti klukkan fimm í dag. 
Að sýningunni standa listamenn og 
hönnuðir úr ólíkum greinum og er 
útkoman um margt óvenjuleg en 
Hrafnhildur Gissurardóttir segir að 
upphafið að samstarfinu megi rekja 
til Hollands.

Byrjaði allt í Amsterdam
„Við Hrafnhildarnar kynntumst í 
Amsterdam en þá var ég að reka 
sýningarrými við hliðina á óperunni 
og hún að læra óperusöng. Ég fór oft 
á sýningar í óperunni og hún kom 
til mín á sýningar. Þannig að svona 
hófst samtalið sem hélt svo áfram í 
Berlín þar sem við kynntumst Borg-
hildi en hún var í sama skóla og ég 
í mastersnáminu. Hún var að læra 
arkitektúr og ég að læra listfræði 
en hún hafði líka upplifað mikið 
af óperu þar sem pabbi hennar fór 
mikið með hana á sýningar þegar 
hún var yngri. Hún hafði líka reynslu 
úr leikhúsi í Berlín. Þannig að þetta 
svona sameinaði okkur að hafa allar 
verið talsvert í þessum stóru óperu-
sölum þegar við kynnumst. Okkar 
samtal sem er svo núna orðið að 
sýningu byrjaði út frá þessum for-
sendum og eftir að við fluttum heim 
þá gerðist þetta hratt.“

Hrafnhildur segir að þær hafi sótt 
um í bæði Mynd- og Tónlistarsjóð 
og fengið úthlutanir sem nýttust 

vel til verksins. Það hafi hins vegar 
vantað tónlistarstjóra á verkefnið 
en sú leit hafi verið auðveld. „Það 
var eiginlega strax á fyrsta fundi að 
nafn Sveinbjarnar Thorarensen, sem 
margir þekkja undir listamanns-
nafninu Hermigervill, kom til tals. 
Hrafnhildur Árnadóttir þekkti tón-
listina hans vel frá því í menntaskóla 
og ég þekkti hana vegna þess að ég 
bjó með honum í stóru húsnæði í 
eitt ár í Amsterdam þegar ég var enn 
við nám. En við þekktum hann fyrst 
og fremst sem listamann sem við 
vissum að mundi ekki vera hræddur 
við að stökkva út í djúpu laugina. Að 
hann væri rétti maðurinn til þess að 
taka þetta að sér vegna þess að hann 
er bæði opinn og skapandi og við 
treystum honum vel til verksins.“

La Traviata
Spurð um hvaða verk hafi svo komið 
út úr þessu samtali ólíkra einstaklinga 
úr ólíkum en skapandi greinum segir 
Hrafnhildur að þær hafi ákveðið 
að taka fyrir hina frægu óperu Giu-
seppe Verdi, La Traviata. „Violetta 
er draumahlutverk Hrafnhildar 
Árnadóttur og hún kann verkið. Við 
erum að taka ákveðin skref í að gera 
óperuna aðgengilegri og taka hana úr 
hámenningarbúningnum. Og þess 
vegna lá vel við að taka einmitt óperu 
sem er mjög fræg og allir þekkja lög 
þaðan svona þegar þeir heyra þau án 
þess að vera endilega inni í óperu-
heiminum. Lög eða aríur á borð við 
Sempre libera eða Ávallt frjáls sem 
titill sýningarinnar vísar til. Það er 
dæmi um að við erum að taka þarna 
svona „best of“ plús fleiri til sem við 
vildum halda inni út af sögunni. En 
Hrafnhildur heldur uppi verkinu, 
er ein á sviðinu þessa klukkustund 

Maður getur líka verið einn og einmana í Vinabæ
Free Play er heiti á skemmtilegum listviðburði sem fer fram í Vinabæ í dag. Hópur listamanna er að baki 
viðburðinum þar sem tekist er á við óperuna La Traviata eftir Giuseppi Verdi með nýstárlegum hætti.

Listamennirnir sem standa að Free Play, þau Borghildur Indriðadóttir, Hrafnhildur Árnadóttir, Sveinbjörn Thorarensen og Hrafnhildur Gissurardóttir fyrir framan Vinabæ. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hrafnhildur 
Árnadóttir í hlut-
verki sínu í Free 
Play í Vinabæ.

sem sýningin stendur, og er búin að 
vera gríðarlega hugrökk í gegnum allt 
þetta ferli.“

Hrafnhildur segir að þau leitist líka 
við að skapa í verkinu alveg einstakan 
hljóðheim sem bindur þetta saman. 
„Við erum að vinna með ákveðin 
lykilorð sem við göngum út frá, eins 
og neðansjávar og endurtekning, og 
nýtum okkur þau í ferlinu. Svein-

björn vinnur með þennan hljóðheim 
og hann verður á svæðinu en ekki 
sviðinu. Þar sem rödd óperusöng-
konunnar er gríðarlega sterk, hún 
þarf svo enga hjálp, þá þurfum við 
ákveðna hjálp til þess að setja rödd 
hennar inn í hljóðheim Sveinbjarnar. 
Hún verður því með lítinn hljóðnema 
og Sveinbjörn sér um að hljóðblanda 
og stilla þessu saman á staðnum.“

Verdi var pönkari
Aðspurð um markmið verksins og 
áhersluna á óperuna segir Hrafn-
hildur að sitthvað við óperuheim-
inn hafi komið henni á óvart. „Ég var 
hissa hvað margir mynd- og tónlistar-
unnendur voru líka að fara í óper-
una en kannski er það vegna þess að 
þarna sameinast svo mörg form. En 
að sama skapi þá erum við svolítið að 
gleyma því að Verdi var í því að brjóta 
reglur. Hann var pönkari síns tíma. 
Og nítjánda öldin er alls ekki heilög, 
það má vel hreyfa við ýmsu, og það 
má skoða ýmislegt á nýjan hátt. Það 
reyndist okkur líka mikilvægt að fá í 
lið með okkur Þórunni Maríu Jóns-
dóttur, leikmynda- og búningahönn-
uð, sem hugsaði þetta með okkur á 
rosalega skemmtilegan hátt.“

Aðspurð um það hvernig maður 
skilgreinir verk eða sýningu eins 
og Free Play segir Hrafnhildur að 
það fari eftir því hvern þú spyrð. 
„Ég segi innsetning og aðrir myndu 
segja tónverk eða ópera en við leit-
umst við að gera öllu jafn hátt undir 
höfði. Gætum þess að óperan sjálf 
verði ekki leikmunur á sviðinu. Við 
vinnum út frá henni, en erum ekki 
að staðfæra hana, skoðum í kjölinn 
sögu Violettu og tökum listrænar 
ákvarðanir út frá sögunni.“

Hrafnhildur hefur á orði að salur-
inn í Vinabæ hafi líka haft heilmikið 
gildi í þessu samhengi. „Þessi salur 
er alveg dásamlegur, dálítið eins 
tíminn hafi staðið í stað, en það var 
líka nafnið Vinabær sem höfðaði til 
okkar. Ekki síst í ljósi þess að Viol-
etta upplifði sig eina og einangraða í 
borginni París sem hún kallaði yfir-
fulla eyðimörk. Þannig að við erum 
aðeins að tala um að maður getur 
verið einn og einmana í Vinabæ.“
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Hvað? Raflost: Algorave
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Raflost: Fyrsta Algorave Íslands-
sögunnar, þar sem dansvæn tónlist 
verður snarkóðuð og spunnin á 
tölvur. Menn geta fylgst með kóð-
anum verða til á tjaldi á meðan 
þeir dansa við tónlistina. Fram 
koma Alex McLean frá Englandi, 
Lars from Mars (frá Danmörku) og 
Hlöðver Sigurðsson. Aðgangseyrir: 
2.000 kr.

Hvað? Siggi Picasso á laugardax
Hvenær? 22.00
Hvar? Dularfulla búðin, Akranesi
Hinn bráðmyndarlegi og góðkunni 
Siggi Picasso verður við hljóðnem-
ann á laugardagskvöld milli tíu og 
tólf. Frítt inn og opið til eitt.

Viðburðir
Hvað? Viðburðir fyrir alla fjölskyld-
una: útskriftarviðburðir meistara-
nema í listkennslu
Hvenær? 13.00
Hvar? Menningarhúsin í Kópavogi
Á útskriftarviðburði listkennslu-
deildar Listaháskóla Íslands kynna 
nemendur lokaverkefni sín með 
margs konar hætti og gefst gestum 
meðal annars kostur á að taka þátt 
í fjölbreyttum smiðjum sem eru 
lýsandi fyrir lokaverkefni nemenda. 
Dagskrá stendur yfir frá kl. 13-16 og 
öll eru velkomin, sérstaklega börn í 
fylgd með forráðamönnum.

Hvað? Handverkssýning eldri borgara 
á Seltjarnarnesi
Hvenær? 13.00
Hvar? Skólabraut 3-5
Á sýningunni verða sýndir munir 
sem unnir hafa verið í handavinn-
unni í vetur, t.d. útsaumaðir púðar, 

dúkar, barnaföt og teppi í öllum 
stærðum og gerðum. Einnig verða 
til sýnis munir sem unnir hafa 
verið á námskeiðum í leir, gleri og 
bókbandi sem og verk frá timbur-
mönnum. Á sýningunni verður 
einnig sölubás þar sem hægt verður 
að kaupa fallegt handverk og aðra 
muni.

Hvað? Raflost: Fyrirlestrar
Hvenær? 15.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu

Það verður vafalaust líf og fjör í Bíói Paradís um helgina.

JóiPé og Króli leika fyrir dansi á Húrra í kvöld.

Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur
Hvar@frettabladid.is

26. MAÍ 2018

Tónlist
Hvað? JóiPé X Króli á Húrra
Hvenær? 20.00
Hvar? Húrra, Naustunum
JóiPé x Króli skutust upp á stjörnu-
himininn seint á síðasta ári með 
sinni fyrstu plötu Gerviglingur og 
hafa þeir notið mikillar velgengni 
síðan. 
Á aðeins nokkrum mán-
uðum heftur tónlist þeirra verið 
streymt yfir 12 milljón sinnum 
á Spotify sem er einsdæmi á 
Íslandi. 
Drengirnir gáfu svo út nýja 18 
laga plötu nú í apríl sl. sem ber 
heitið Afsakið Hlé og þar kveður 
aðeins við annan tón en áður, en 
hún er persónulegri en það sem 
áður hefur komið frá þeim. 
Margt hefur breyst í lífi þessara 
ungu drengja og fjalla lögin á 
plötunni um reynslu þeirra og 
tilfinningar síðastliðið hálft ár. 
Platan hefur fengið ótrúlegar 
viðtökur og er hún komin með 
yfir 2 milljónir spilana á þremur 
vikum. 
Miðaverð er 2.500 kr.

Steinunn Arnardóttir og Sam Rees 
kynna vinnu sína við hljóðfæra- 
og skúlptúrasmíðar. Aðgangur 
ókeypis.

Hvað? Útskrift Kvikmyndaskólans
Hvenær? 13.00
Hvar? Bíó Paradís, Hverfisgötu
Útskrift vorárgangs 2018, allir vel-
komnir.

Sýningar
Hvað? Raflost: Sýning
Hvenær? 13.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Raflost: Ásta Fanney Sigurjóns-
dóttir og „more“ sýna verk sín. 
Aðgangur ókeypis.

Hvað? Allt í klessu: sýningarlok
Hvenær? 14.00
Hvar? Harbinger, Freyjugötu
Sýningu Guðmundar Thoroddsen, 
Allt í klessu, lýkur nú á laugar-
daginn og býður Harbinger ykkur 
því að kíkja við í kaffi og kleinur 
á kosningaröltinu, opið frá 14-17. 
Listamaðurinn verður einnig á 
staðnum frá kl. 15.

Sunnudagur
27. MAÍ 2018
Tónlist
Hvað? Konur eru konum bestar – tón-
leikar
Hvenær? 20.30

Hvar? Hof, Akureyri
Yfirskrift tónleikanna að þessu 
sinni er Konur eru konum bestar – 
íslenskar konur í ljóðlist og tónlist. 
Hallveig Rúnarsdóttir sópransöng-
kona og Hrönn Þráinsdóttir píanó-
leikari hafa löngum verið forvitnar 
um lög og ljóð íslenskra kvenna. 
Þær hafa því búið til efnisskrá með 
lögum íslenskra kventónskálda við 
ljóð íslenskra kvenljóðskálda.

Hvað? Kammersveit Reykjavíkur – 
Tónleikar í Norðurljósum í Hörpu
Hvenær? 17.00
Hvar? Harpa
Á lokatónleikum starfsársins býður 
Kammersveit Reykjavíkur til suð-
rænnar tónlistarveislu. Yfirskrift 
tónleikanna er Aires Tropicales og 
vísar bæði til eins tónverksins á 
efnisskránni og einnig til uppruna 
tónskáldanna, en þau koma frá 
Brasilíu, Kúbu, Úrúgvæ, Spáni og 
Argentínu. Boðið er upp á hressi-
lega tangóstemningu, spænska ball-
etttónlist og kúbverksa dansa, svo 
fátt eitt sé nefnt.

Hvað? Finnsk þjóðlagatónlist – Tón-
leikar
Hvenær? 19.30
Hvar? Norræna húsið
Vaka Folk Festival, í samstarfi við 
Norræna húsið og finnska sendi-
ráðið í Reykjavík kynna tónleika 
með eðalfinnskri þjóðlagatónlist 
og hæfileikaríku tónlistarfólki. 
Þetta eru tónleikar sem þú mátt 
ekki láta framhjá þér fara! Fram 
koma Tríó Matti Kallio, finnska 
sönkonan Anna Fält og kantele-
leikarinn Eeva-Kaisa Kohonen.

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

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

Gæddu þér á ljúffengum  
kosningadagsbollum 

og settu X við Björnsbakarí

VELDU GÆÐI!

2 6 .  M A Í  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R76 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND FRÁ FRAMLEIÐENDUM

SHREK

CHARMING

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND FRÁ FRAMLEIÐENDUM

CHARMINGCHARMING

KOMIN Í BÍÓ



Laugardagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

VEISTU
HVER 
ÉG VAR?

ALLA LAUGARDAGA 
MILLI 16:00 OG 18:30.

Þátturinn sem átti að verða
sumarsprengja árið 2008
er 10 ára. Til hamingju þjóð!

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Með afa 
07.55 Kalli á þakinu 
08.20 Dagur Diðrik 
08.40 Blíða og Blær 
09.05 Gulla og grænjaxlarnir 
09.20 Lína langsokkur 
09.40 Dóra og vinir 
10.05 Nilli Hólmgeirsson 
10.15 Beware the Batman 
10.35 Ævintýri Tinna 
11.00 Friends 
11.20 Ellen 
12.00 Aukafréttatími vegna 
kosninga 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 The Great British Bake Off 
15.30 Satt eða logið 
16.15 Dýraspítalinn 
16.45 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt 
17.15 Fyrir Ísland 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Stuck On You Þessi frábæra 
grínmynd er úr smiðju Farrelly-
bræðra og skartar Matt Damon, 
Greg Kinnear og Evu Mendes í 
aðalhlutverkum. Myndin segir frá 
símastvíburum sem flytja til Los 
Angeles svo að annar þeirra geti 
reynt fyrir sér í leiklistarbrans-
anum. 
21.10 Satt eða logið 
22.00 Kosningasjónvarp 2018 
Kosningavaka Stöðvar 2 vegna 
sveitarstjórnarkosninga. Fyrstu 
tölur birtar um leið og þær berast 
og sérfræðingar okkar rýna í 
niðurstöðurnar. Fréttamenn fara 
á kosningavökur flokkanna og fá 
viðbrögð forystumanna í beinni 
útsendingu.
00.35 Rough Night 
02.15 Horrible Bosses

14.20 Who Do You Think You Are? 
15.05 Britain’s Got Talent 
16.05 Empire 
16.50 Famous In Love 
17.30 Friends 
17.55 Friends 
18.20 Friends 
18.45 Friends 
19.10 Friends 
19.35 The Last Man on Earth 
20.00 Britain’s Got Talent 
21.00 League 
21.25 Schitt’s Creek 
21.50 NCIS: New Orleans 
22.35 The Knick 
23.30 Flash 
01.00 Arrow 
01.45 The Mentalist 
02.30 Game of Thrones 
03.30 Tónlist

07.50 To Walk Invisible 
09.55 Patch Adams 
11.50 Hello, My Name Is Doris 
13.20 Billy Madison 
14.50 To Walk Invisible 
16.55 Patch Adams 
18.50 Hello, My Name Is Doris 
20.25 Billy Madison 
22.00 Snatched 
23.30 Sleight 
01.00 In Secret 
02.50 Snatched

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kalli og Lóa 
07.12 Vinabær Danna tígurs 
07.25 Lundaklettur 
07.32 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
07.43 Molang 
07.47 Kata og Mummi 
07.58 Úmísúmí 
08.21 Froskur og vinir hans 
08.28 Hvolpasveitin 
08.52 Rán og Sævar 
09.03 Babar 
09.25 Djúpið 
09.47 Alvin og íkornarnir 
09.58 Uss-Uss! 
10.10 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Söguboltinn 
10.55 Ævar vísindamaður 
11.25 Trjáklippingar og umhirða 
12.00 Fjársjóður framtíðar 
12.30 Island Songs 
13.40 Leyndarmál Kísildalsins 
14.35 Skarfar - einstök aðlögun 
15.30 Til Rússlands með Simon 
Reeve 
16.30 Innlit til arkitekta 
17.00 KrakkaRÚV 
17.01 Kioka 
17.07 Póló 
17.13 Ofur Groddi 
17.20 Lóa 
17.33 Blái jakkinn 
17.35 Vísindahorn Ævars 
17.40 Táknmálsfréttir 
17.50 Andstæðingar Íslands 
18.25 Leiðin á HM 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Tracey Ullman tekur 
stöðuna 
20.15 Elton John: Eftirlætisperlur 
21.30 Sveitastjórnarkosningar 
2018: Kosningavaka 
03.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

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 Life in Pieces 
10.20 The Great Indoors 
10.40 Black-ish 
11.05 Making History 
11.30 The Voice USA 
13.00 America’s Funniest Home 
Videos 
13.25 MXP:Most Xtreame Primate 
15.00 Superior Donuts 
15.25 Madam Secretary 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Family Guy 
17.55 Futurama 
18.20 Friends with Benefits 
18.45 Glee 
19.30 The Voice USA 
21.00 The Guardian 
23.20 Slumdog Millionaire

07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Mamma Mu 
08.00 Strumparnir 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og litli 
09.13 Tindur 
09.27 K3 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Kormákur 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Mamma Mu 
12.00 Strumparnir 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og litli 
13.13 Tindur 
13.27 K3 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Kormákur 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Mamma Mu 
16.00 Strumparnir 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og litli 
17.13 Tindur 
17.27 K3 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Kormákur 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Stubbur stjóri

08.30 Fort Worth Invitational
16.35 Inside the PGA Tour 2018
17.00 Fort Worth Invitational
 22.00 Golfing World 2018
22.50 PGA Highlights 2018
23.45 LPGA Tour 2018
 06.30 Fort Worth Invitational

09.55 Breiðablik - ÍBV 
11.35 Pepsi-mörk kvenna 2018 
12.35 Fjölnir - KR 
14.15 Grindavík - Valur 
15.55 Pepsímörkin 2018 
17.15 Premier League World 
2017/2018 
17.45 Formúla 1: Mónakó - Tíma-
taka 
19.00 Fulham - Aston Villa 
20.40 Fyrir Ísland 
21.20 Búrið 
22.00 Real Madrid - Liverpool 
23.40 Meistaradeildarmörkin

08.50 Pepsi-mörk kvenna 2018 
09.55 Formúla 1: Mónakó - Æfing 
11.30 Pepsímörkin 2018 
12.50 Formúla 1: Mónakó - Tíma-
taka 
14.20 Fyrir Ísland 
15.00 Premier League World 
2017/2018 
15.30 Ensku bikarmörkin 2017 
15.55 Fulham - Aston Villa 
18.15 Meistaradeildarupphitun 
18.40 Real Madrid - Liverpool 
20.45 Meistaradeildarmörkin 
21.15 Pepsi-mörk kvenna 2018 
22.15 UFC Now 2018 
23.05 Cleveland Cavaliers - Boston 
Celtics
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Menntaskólinn við Sund 
Norðlingaskóli 
Ráðhús Reykjavíkur 
Vættaskóli Borgir 
Ölduselsskóli 

Árbæjarskóli 
Breiðagerðisskóli 
Hagaskóli 
Hlíðaskóli 
Íþróttamiðstöðin í Grafarvogi 

Íþróttamiðstöðin við Austurberg 
Ingunnarskóli 
Kjarvalsstaðir 
Klébergsskóli 
Laugalækjarskóli 

Sérstök athygli er vakin á því að íbúar í Norðlingaholti kjósa nú í Norðlingaskóla. 

Á www.reykjavik.is/kosningar má fletta upp heimilisföngum í Reykjavík til að kanna hvar á að kjósa.
Á kosningavef stjórnarráðsins, www.kosning.is, má fletta kjósendum upp eftir kennitölu til að
kanna hvort og hvar þeir eru á kjörskrá. 

Í Ráðhúsi Reykjavíkur er símavakt í allan dag, s. 411 4915, netfang kosningar@reykjavik.is. Þar eru
veittar upplýsingar um allt sem við kemur kosningunum. 

Aðgengi fyrir hjólastóla er tryggt á öllum kjörstöðum. Ekki gleyma að hafa skilríki meðferðis. 

Yfirkjörstjórn Reykjavíkur hefur aðsetur í Ráðhúsinu á kjördag og flytur sig í Laugardalshöll kl.
22:00. Hún svarar í síma 411 4910. 

Á www.reykjavik.is/kosningar má fylgjast með þróun kjörsóknar yfir daginn og nálgast ýmsar
hagnýtar upplýsingar sem tengjast kosningum. 

Talning atkvæða fer fram í Laugardalshöll. Talning hefst kl. 22:00 og er opin almenningi meðan
húsrúm leyfir. 

Allar nánari upplýsingar má nálgast í s. 411 4915 eða gegnum netfangið kosningar@reykjavik.is. 

Skrifstofa borgarstjórnar 
Yfirkjörstjórn Reykjavíkur 



Sunnudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
07.55 Brúðubíllinn 
08.25 Elías 
08.35 Mamma Mu 
08.40 Víkingurinn Viggó 
08.50 Grettir 
09.05 Pingu 
09.10 Heiða 
09.35 Friends 
10.00 Aukafréttatími vegna 
kosninga 
10.10 Sprengisandur 
11.00 Aukafréttatími vegna 
kosninga 
11.07 Sprengisandur 
12.00 Aukafréttatími vegna 
kosninga 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.25 American Idol 
14.50 American Idol 
16.30 Britain’s Got Talent 
17.40 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 The Great British Bake Off 
20.10 Dýraspítalinn 
20.40 Silent Witness 
21.35 C.B. Strike Nýir og vandaðir 
glæpaþættir úr smiðju HBO sem 
byggðir eru á þremur metsölu-
bókum J.K. Rowling. Cormoran 
Strike er þrautreyndur fyrrum 
herlögreglumaður sem gerist 
einkaspæjari í London. Lífið hefur 
ekki farið mjúkum höndum um 
okkar mann en starfsreynsla hans 
og afburða skarpskyggni hjálpar 
honum við að leysa sérlega snúin 
sakamál sem lögreglan hefur átt 
í basli með. Honum til halds og 
trausts er hin dygga og úrræða-
góða Robin Ellacott. 
22.35 Queen Sugar 
23.20 S.W.A.T. Hörkuspenn-
andi nýir þættir sem fjalla um 
liðsforingjann Daniel Harrelson 
sem er í sérsveit lögreglunnar í 
Los Angeles. Daniel og félagar 
vinna við að vernda hverfið sem 
hann ólst upp í en það skapar oft 
togstreitu milli hans og gömlu 
vinanna því laganna verðir eru 
ekki alltaf velkomnir.
00.05 Lucifer 
01.00 Westworld 
02.05 Miss You Already 
03.55 Life of Crime

13.25 The Simpsons 
13.50 American Dad 
14.15 Bob’s Burgers 
14.40 First Dates 
15.30 Mayday 
16.15 Grand Designs 
17.05 Seinfeld 
17.30 Seinfeld 
17.55 Seinfeld 
18.20 Seinfeld 
18.45 Seinfeld 
19.10 It’s Always Sunny in Phila-
delphia 
19.35 The Last Man on Earth 
20.00 The Mentalist 
20.45 Veep 
21.15 Game of Thrones 
22.15 Better Call Saul 
23.05 Famous in Love 
23.45 Empire 
00.55 The Last Man on Earth 
01.20 Tónlist

08.00 The Yellow Handkerchief 
09.35 Never Been Kissed 
11.20 Bridget Jones’s Baby 
13.20 Titanic 
16.30 The Yellow Handkerchief 
18.05 Never Been Kissed 
19.55 Bridget Jones’s Baby 
22.00 The Huntsman: Winter’s 
War 
23.55 Masterminds
01.30 Decoding Annie Parker 
03.10 The Huntsman: Winter’s 
War

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Nellý og Nóra 
07.08 Sara og önd 
07.15 Klingjur 
07.26 Hæ Sámur 
07.33 Begga og fress 
07.46 Húrra fyrir Kela 
08.10 Klaufabárðarnir 
08.18 Kúlugúbbarnir 
08.41 Ernest og Célestine 
08.54 Með afa í vasanum 
09.06 Litli prinsinn 
09.29 Bréfabær 
09.40 Hrói höttur 
09.52 Skógargengið 
10.03 Kveikt á perunni 
10.12 Tulipop 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Söguboltinn 
11.00 Silfrið 
12.00 Sveitastjórnarkosningar: 
Aukafréttatími 
12.25 Silfrið 
13.15 Menningin - samantekt 
13.40 Hverju andliti fylgir nafn 
14.40 Músíktilraunir 2018 
15.10 Andstæðingar Íslands 
15.40 Veiðikofinn 
16.15 Saga HM: Þýskaland 2006 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Heilabrot 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Veiðikofinn 
20.15 Sjóræningjarokk 
21.00 Stríðskynslóðin 
22.35 White Bird in a Blizzard 
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 King of Queens 
08.25 Everybody Loves Raymond 
09.10 How I Met Your Mother 
09.55 Difficult People 
10.15 Playing House 
10.40 The Odd Couple 
11.05 Younger 
11.30 The Voice USA 
13.00 Glee 
13.50 Family Guy 
14.15 90210 
15.00 The Good Place 
15.25 Jane the Virgin 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Ally McBeal 
18.25 Strúktúr 
18.55 Gudjohnsen 
19.45 Superior Donuts 
20.10 Madam Secretary 
21.00 Law & Order: Special Vict-
ims Unit 
21.50 SEAL Team 
22.35 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.20 The Exorcist 
00.55 Satisfaction 
01.40 Scream Queens 
02.25 Hawaii Five-0 
03.15 Blue Bloods 
04.00 Snowfall 
04.50 Síminn + Spotify

07.00 Stóri og Litli
07.13 Tindur
07.27 Zigby
07.38 Mæja býfluga
07.50 Kormákur
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 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 Tindur
11.27 Zigby
11.38 Mæja býfluga
11.50 Kormákur
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 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 Tindur
15.27 Zigby
15.38 Mæja býfluga
15.50 Kormákur
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Leynilíf gæludýranna

16.35 Inside the PGA Tour 2018
17.00 Fort Worth Invitational
22.00 Golfing World 2018
22.50 Champions Tour Highlights 
2018
23.45 LPGA Tour 2018

08.55 Úrslitaleikur kvenna: 
Wolfsburg - Lyon 
10.35 Breiðablik - ÍBV 
12.15 Pepsímörk kvenna 2018 
13.15 Leiknir R. - ÍR 
14.55 Pepsi-mörkin 2018 
16.20 Búrið 
17.00 UFC Fight Night Thompson 
vs. Till 
21.00 Formúla 1: Mónakó - Kapp-
akstur 
23.20 Keflavík - ÍBV

07.45 Real Madrid - Liverpool 
09.25 Meistaradeildarmörkin 
09.55 Fulham - Aston Villa 
11.35 Formúla 1: Mónakó - Tíma-
taka 
12.50 Formúla 1: Mónakó - Kapp-
akstur 
15.45 Keflavík - ÍBV 
17.55 Real Madrid - Liverpool 
19.45 Valur - Breiðablik 
21.55 Breiðablik - ÍBV 
23.40 UFC Now 2018

DÝRASPÍTALINN

Skemmtileg þáttaröð í umsjón Heimis Karlssonar þar sem við fylgjumst 
með eldklárum dýralæknum leysa hin ýmsu vandamál sem upp koma 
hjá bestu fjölskylduvinum okkar. Þetta er þáttur sem sannir dýravinir 
mega ekki láta fram hjá sér fara.

KL. 20:10

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.

 stod2.is

 

Sunnudagskvöld
Opin dagskrá alla helgina

Fáðu þér áskrift á stod2.is

SILENT WITNESS

Glæný og hörkuspennandi sería frá BBC um liðsmenn réttar-
rannsóknardeildar lögreglunnar í London sem kölluð er til þegar 
óhugnanleg morð hafa verið framin. Hver saga er sögð í tveimur 
þáttum. Fyrri þátturinn er sýndur á sunnudagskvöldum og sá seinni á 
mánudagskvöldum. Breskir sakamálaþættir eins og þeir gerast bestir.

KL. 20:40

C.B. STRIKE

Fyrrverandi hermaður verður að Comoran Strike einkaspæjara og með 
hjálp Robin virðast þeim allir vegir færir, 
eða hvað? Hörkuspennandi sakamálaþættir, 
byggðir á sögu J.K. Rowling.

KL. 21:35

meira til 
90 kr.rr

ð Comoran Strike einkaspæjara og með
egir færir,
kamálaþættir,

THE GREAT BRITISH BAKE OFF

Alvöru baksturskeppni þar sem 12 áhugabakarar keppa um fyrsta 
sætið og það þarf bæði að gleðja augu og bragðlauka dómara sem 
kunna sitt fag í bakstri. Snarpur og stórskemmtilegur þáttur.

KL. 19:10

©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

FRAMHALD AF FYRSTA ÞÆTTI ANNAÐ KVÖLD
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K U G A  T I T A N I U M

Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi, 

mikilli veghæð og einstakri dráttargetu þar sem hann leikandi dregur 

2.100 kg. Þú situr hátt í Kuga, aksturseiginleikar eru fyrsta flokks og 

þægindin í hámarki. Ford Kuga er búinn íslensku leiðsögukerfi, 

8“ skjá, Bluetooth, raddstýringu og fimm stjörnu öryggi. 

Ford Kuga er einstaklega hæfur til að koma þér og þínum 

hvert á land sem er við hvaða aðstæður sem er.

 

ford.is
Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Kuga Titanium AWD

YFIRBURÐIR

 
• 150 hestafla dísilvél

• Leðuráklæði á sætum

• Rafdrifnar stillingar á ökumannssæti

• Fjölstillanlegt farþegasæti

• Öryggispakki

• Vindskeið að aftan

• Upphitanlegt stýri

• 2.100 kg dráttargeta

• 9 Sony hátalarar

• Apple Car Play og Android Auto

• Leiðsögukerfi með Íslandskorti

• Dökklitaðar rúður í farþegarými

• Upphitanleg framrúða

• Lyklalaust aðgengi

• Tölvustýrð tvískipt miðstöð með loftkælingu

• Rafdrifin opnun afturhlera með skynjara

• Stöðugleikastýrikerfi fyrir eftirvagn

• Bakkmyndavél og bílastæðaaðstoð

• Nálægðarskynjari að framan og aftan

• 17“ Titanium álfelgur

• Málmlitur

• Varadekk

 

FORD KUGA TITANIUM S AWD

A F S L Á T T U R

-420.000 KR.

5.190.000

FORD KUGA TITANIUM S AWD SJÁLFSKIPTUR

TILBOÐSVERÐ:
VERÐ: 5.610.000 KR.

KR.



Vigdís Hauks-
dóttir slær alls 
staðar í gegn, 
hvar sem hún 
stígur niður 
fæti. Hún 
hefur verið 
að vinna með 
víkingaþema 
og skellti sér í 
fallhlífarstökk. 
Vippaði sér 
út úr flugvél 
og lenti á 
Reykjavíkur-
flugvelli með 
tvo víkinga sér 
við hlið – sem 
höfðu fengið 
rósablöð 
í lófana af 
himnum ofan.

Það er fátt Sjálf-
stæðislegra en að vera 
á 101 og fá sér drykk. 
Hildur Björnsdóttir, 
sem skipar 2. sæti á 
lista Sjálfstæðisflokks-
ins í Reykjavík, var á 
heimavellinum þegar 
kvikmyndastjarnan 
John Travolta birtist. 
Hildur fékk leikarann 
til að sprella og segja: 
„I gather there’s only 
one party and that’s 
XD.“ Trúlega er þetta í 
fyrsta sinn sem Holly-
wood-stjarna blandar 
sér í kosningabaráttu á 
Íslandi.

Sagði fullt en samt 
ekki neitt. Þegar Þórdís 

Lóa Þórhallsdóttir, 
oddviti Viðreisnar í 

Reykjavík, mætti sigri 
hrósandi í viðtal við 

Sindra Sindrason á 
Stöð 2 fékk hún fullt 

af dýrmætum sjón-
varpstíma. En Þórdís 
klúðraði því svo eftir 

var tekið. Hún sagðist 
ætla að gera borgina 

að bestu borg í Evrópu, 
þarfir borgarbúa væru 

settar í fyrsta sæti, hún 
talaði um lífsskeið sem 

allir gengju í gegnum 
og vildi bjóða upp á 
samgöngur. „Þórdís, 

þú segir ekki neitt. 
Þetta er rosalega lítið,“ 

benti Sindri henni á 
skömmu áður en hann 

lauk samtalinu.

 
 

“ 
á 
n 
.

Femínistaskjölin settu allt á hliðina. Eða svona næstum því. Öllum var drullu-
sama um að konur væru að móðga karlmenn. Einhverjir tugir skjáskota voru 
sendir og útskýrðir og reynt var að lesa í að einhver hefði ýtt á „like“.

Kvennahreyfingin kynnti sig með orðum Ólafar Magnúsdóttur, oddvita 
flokksins. „Þú þarft bara að fara á samfélagsmiðla til að sjá að það er 
öskrandi þörf. Metoo, höfum hátt, þetta eru öfl sem öskra á breytingar.“ 
Í nýjustu könnun Fréttablaðsins mælist hreyfingin með 1,9 prósent og 
sannar enn á ný að samfélagsmiðlar endurspegla ekki raunveruleikann.

Sveitarstjórnarkosningarnar byrjuðu 
með þessu ótrúlega atviki. Eyþór 
Arnalds, borgarstjóraefni Sjálf-
stæðisflokksins, birtist skyndilega 
óboðinn á fund þingmanna Reykja-
víkur og borgarstjórnar í Höfða. 
Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkis-
ráðherra og þing-
maður flokksins, 
tók Eyþór með 
sér á fundinn, 
nema að sá 
mátti ekkert 
vera þarna, enda 
frambjóðandi. 
Svo að borgarstjór-
inn rak hann á dyr. 
Stórkost-
legt 
atvik.

Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi, hefur enga leik-
listarhæfileika. Hún þóttist detta og falla í sjóinn með tilgerðarlegu öskri. 
Ákaflega hallærislegt þótt enginn sé verri þótt hann vökni. Í samtali við 
morgunþáttinn Ísland vaknar á K100 hafnaði Ásgerður því algjörlega að 
þetta væri leikið. Hún lýgur því eins og pólitíkuss í framboði er von og vísa. Allt fyrir ástina. Miðflokkurinn skellti sér í ræktina. Smellti af mynd af spengi-

legum formanni í landsliðsbúningi við hlið einkaþjálfarans Baldurs sem skóf 20 
kíló af Sigmundi Davíð. Mikil ást var í myndinni, þetta var fólkið sem átti að leiða 
sveitarstjórnir landsins. Myndin sem flestir notuðu var þó ekki upprunalega 
myndin. Þar var nefnilega Páll Óskar á stigvélinni móður og másandi.

Fyrir þá sem hafa engan áhuga á pólitík hefur 
það verið skemmtun að fylgjast með fram-
bjóðendum reyna að ná athygli kjósenda. 
Ýmislegt hefur verið reynt. Frambjóðendur 
hafa hent sér út úr flugvél, dottið í sjóinn, 
sagt ýmislegt en samt ekki neitt í beinni og 
svo mætti lengi telja. Fréttablaðið tók saman 
nokkur skemmtileg kosningamóment.

kosningamóment
Klikkuð 

Sveitarstjórnarkosningarnar byrjuðu

Femínistaskjölin settu allt á hliðina Eða svona næstum því Öllum var drulluF

þetta væri leikið. Hún lýgur því eins og pólitíkuss í framboði er von og vísa. 
0 
ða 
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Sjáumst í atvinnulífinu
Til hamingju með áfangann og takk fyrir samveruna, takk fyrir innblásturinn,
takk fyrir að vera bara nákvæmlega eins og þið eruð. Framtíðin er ykkar!



Frægir í  
framboði
Stjörnufansinn er 
slíkur í sveitarstjórn-
arkosningunum að 
það verður varla litið 
á framboðslistana 
án þess að fá ofbirtu 
í augun. Hér verður 
stiklað á stóru á því 
hvert ríka og fræga 
fólkið á listunum er 
– gleðilegan kjördag! SAMFYLKINGINHÖFUÐBORGARLISTINN

KVENNAHREYFINGIN

MIÐFLOKKURINN

VINSTRIHREYFINGIN – GRÆNT FRAMBOÐ

HILDUR KNÚTSDÓTTIR 
rithöfundur

HILDA JANA GÍSLADÓTTIR 
fyrrverandi sjónvarpskona hjá N4 á Akureyri

MARÍA RUT KRISTINSDÓTTIR 
Druslugöngu-frömuður

STEFÁN PÁLSSON 
sagnfræðingur

EINAR GAUTI HELGASON 
kokkur úr gríðarlega erfiðu mynd-
bandi Texas-Magga

HÖRÐUR ÁGÚSTSSON 
eigandi Macland

DILJÁ ÁMUNDADÓTTIR 
tók þátt í Besta f lokks-ævintýrinu 

MAURINN FLIKK  
ÚR PÖDDULÍFI

BYLGJA BABÝLONS 
grínisti

BALDUR BORGÞÓRSSON 
einkaþjálfari Sigmundar Davíðs

GEIR ÞORSTEINSSON 
fyrrverandi formaður KSÍ

KATRÍN ATLADÓTTIR 
bloggari

THEÓDÓR JÚLÍUSSON 
leikari (Elliði í Mýrinni)

EDDA BJÖRGVINSDÓTTIR 
leikkona

FLOKKUR FÓLKSINS

KARL  
BERNDSEN 
hárgreiðslumeistari

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN BJÖRT FRAMTÍÐ OG  
VIÐREISN

VIÐREISN
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Fundarstjóri er Vilhjálmur Hjálmarsson.

- EKKERT UM OKKUR ÁN OKKAR!

'álþing �� kostnað sjúklinga
 af heilbrigðisþjónustu.

GRAND HÓTEL 
þriðjudaginn 29. maí, kl. 13-15

Skráning á obi.is

Nýtt kerfi greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu var tekið í notkun 
1. maí 2017. Yfirlýst markmið var að lækka kostnað þeirra sem nota
heilbrigðisþjónustu mest. Hámark var sett á kostnað lífeyrisþega og
almennra notenda, auk þess sem sjúkra-, iðju- og talþjálfun var }æ�t
inn í kerfið. Margt er þó enn óniðurgreitt, svo sem tannlækningar og
sálfræðiþjónusta.

DAGSKRÁ 
13:00  Málþingið sett. Emil Thóroddsen, formaður málefnahóps ÖBÍ um heilbrigðismál 
13:10  Ávarp. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra
13:25  Betur má ef duga skal. Henný Hinz, aðalhagfræðingur ASÍ
13:50  Reynsla notanda.  

14:00  Hlé

14:10  Jafn aðgangur að góðri heilbrigðisþjónustu. 
Steingrímur Ari Arason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands

14:35  Reynsla notanda.
14:45  Samantekt. 
15:00  Málþingi slitið.

Marta Sigríður 
Pétursdóttir 
h e i m s ó t t i 
Kanaríeyjar 
fyrir einum 
tíu árum í 
fyrsta skipt-

ið, en vinkona hennar var á þeim 
tíma að vinna þar sem fararstjóri. 
Það eina sem hún vissi um þessar 
eyjar þá var eitthvað sem hún hafði 

heyrt frá skólafélögum sínum sem 
fóru þangað á sumrin þegar hún 
var að alast upp. Hún hafði ákveðna 
fordóma fyrir eyjunum – hún hélt 
að þarna væri lítið annað en sól-
brenndir eldri borgarar. Svo reynd-
ist heldur betur ekki – gríðarfallegt 
landslagið heillaði og litríkt og líf-
legt næturlífið líka.

„Svo var ég að vinna með konu 
sem fór þangað í frí og hún kom til 

baka með alls konar sögur af söng-
stundunum hjá Harry og allir að 
hittast á Klörubar og fleiru. Þá ein-
hvern veginn fékk ég þessa flugu í 
höfuðið að þetta væri tilvalið efni 
til að gera um það heimildar-
mynd,“ segir Marta en á eyjunum 
eru um eitt þúsund Íslendingar 
búsettir, sumir allt árið en 
aðrir hluta af því. Hún segir að 
þarna sé því stemming eins og í 

Íslenska 
nýlendan á     

Það var hálfgerð tilviljun að Magnea var á leiðinni til Kanarí þegar Marta bar 
undir hana hugmyndina að myndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

þorpi úti á landi.
Marta hafði þó aldrei gert heim-

ildarmynd áður þannig að hún leit-
aði til Magneu Bjarkar Valdimars-
dóttur, vinkonu sinnar, sem hefur 
reynslu úr heimildarmyndagerð, 
gerði meðal annars heimildarmynd 
um Hverfisgötuna. Magneu fannst 
hugmyndin ekki bara algjörlega frá-
bær heldur var hún fyrir einskæra 
tilviljun nýbúin að panta sér far til 
Kanaríeyja.

„Ég sagði bara: „Þú tekur mynda-
vélina með og ég kem og hitti þig 
– við skulum sjá hvort þetta sé ekki 
eitthvað“. Þannig upphófst þetta 
verkefni. Við komum okkur strax í 
kynni við Klöru – hina frægu Klöru 
á Klörubar. Svo fórum við á stúfana 
og á þá staði þar sem Íslendingarnir 
ala manninn og kynntumst fólkinu. 
Þetta urðu þrjár ferðir þar sem við 
vorum að taka upp og taka við-
töl. Síðasta ferðin var farin núna í 
janúar.“

Myndin var frumsýnd á Skjald-
borgarhátíðinni núna fyrir viku og 
segir Marta að hún hafi hlotið góðar 
viðtökur. Í myndinni má finna skala 
tilfinninga því að þarna er auðvitað 
sól og sumar og fólk að njóta lífsins, 
en líka öryrkjar og eldri borgarar 
sem hafa ekki náð að lifa á ellilífeyr-
inum og örorkubótunum. Einnig er 
litið inn á Framsóknarfund.

„Við fjármögnuðum verkefnið á 
Karolina Fund fyrir ári og fengum 
enga aðra styrki. Myndin verður 
sýnd núna á sunnudaginn og það 
kostar þúsund krónur inn en það fer 

allt í það að borga niður kostnað við 
eftirvinnslu myndarinnar.“

Marta segir að það sé töluverður 
áhugi á myndinni, fólk hafi verið 
að hringja í Bíó Paradís þar sem 
myndin verður sýnd því að það 
virðist allir hafa einhverja tengingu 
við Kanarí.

„Það er gaman að segja frá því að 
á Skjaldborg var sýnd mynd sem 
heitir Litla Moskva og fjallar um 
Neskaupstað og ítök sósíalista þar. 
Þar kemur fyrir karakterinn Gvend-
ur Stalín og það er gaman að því að 
það hangir mynd af þessum manni 
á Nonnabar á Kanarí.“

Kanarí verður sýnd í Bíói Paradís 
klukkan hálf sex á sunnudaginn og 
kostar þúsund krónur inn.
stefanthor@frettabladid.is

ÉG SAGÐI BARA: „ÞÚ 
TEKUR MYNDAVÉLINA 

MEÐ OG ÉG KEM OG HITTI ÞIG 
– VIÐ SKULUM SJÁ HVORT AÐ 
ÞETTA SÉ EKKI EITTHVAÐ.“

     Kanarí
Marta Sigríður og Magnea Björk enduðu á 
Kanaríeyjum fyrir hálfgerða tilviljun þar 
sem þær réðust í að kynnast Íslendingum á 
eyjunum. Úr varð heimildarmyndin Kanarí. 

Klara og 
Feldís eru 
Kanarí-goð-
sagnir.
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REYKJAVÍKVIÐREISN

GLEÐILEGAN KJÖRDAG

1. ÞÓRDÍS LÓA ÞÓRHALLSDÓTTIR 2. PAWEL BARTOSZEK

REYKJAVIK.VIDREISN.IS
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Lífið í  
vikunni
20.05.18- 
26.05.18

TÖLURNAR OG GLÆSTIR 
GESTIR HINS KONUNGLEGA 
BRÚÐKAUPS

Lífið fór yfir tölurnar úr hinu 
konunglega brúðkaupi sem 
haldið var um síðustu helgi. 
Þar var ýmislegt fært til bókar 

eins og til dæmis heil 
fimm hundruð egg. LJÓTLEIKINN Í GRÁ-

MYGLULEGU VORI
Fréttablaðið setti saman lista yfir 
ljótustu svæði Reykjavíkur þar 
sem grámyglan er í hávegum höfð, 
enda er ekki allt dans á rósum og 
allir lífsins litir bjartir og allt það.

GLÆNÝ PLATA FRÁ PLÁN-
ETUNNI TRÚPÍTER
Aron Can sendi 
frá sér plötuna 
Trúpíter 
aðfaranótt 
föstudagsins. 
Hann segir að 
platan sé stút-
full af smellum 
sem muni keyra 
sumarið í gang. Aron segir líka 
næstu plötu vera skammt undan 
enda er hann ansi duglegur við að 
hanga í stúdíóinu.

LEXI PICASSO PEPPAR 
ÍSLENSKT TÓNLISTARLÍF
Költ-hetjan Lexi Picasso hnoðaði 
saman í sína fyrstu opinberu tón-
leika hér á landi á föstudaginn. 
Af því tilefni gaf hann, aldrei 
þessu vant, Lífinu viðtal þar 
sem hann ræddi 
meðal annars 
íslenska 
tónlist sem 
hann segir 
geta sigrað 
heiminn.

Sa m n i n g u r i n n  m i l l i 
Reykjavíkurborgar og 
t ó n l i st a r h át í ð a r i n n a r 
Iceland Airwaves sem 
var lagður fram í borgar-
ráði á fimmtudag gildir 

út árið 2019. Á samningstímanum 
fær hátíðin 22 milljónir króna, 
átta milljónir í ár en 14 á því næsta. 
Fær hátíðin lagðar inn á reikning sinn 
þrjár milljónir í júní og ágúst en tvær 
milljónir í nóvember. Á næsta ári fær 
hátíðin 3,5 milljónir fjórum sinnum. 
Framlag borgarinnar vegna ársins 
2019 er með fyrirvara um samþykki 
borgarráðs.

Samkvæmt samningnum á hátíðin 
að bera ábyrgð á markaðssetningu 
hátíðarinnar og á að leggja sig fram 
við að skapa sem besta og jákvæðasta 
umfjöllun í innlendum og erlendum 
fjölmiðlum.

Það á að koma skýrt fram að 
hátíðin fái styrk frá borginni og 
borgarinnar skal getið sem bakhjarls 
í öllu kynningar- og markaðsstarfi 
hátíðarinnar, meðal annars á vef-
svæði hátíðarinnar. 

Örlítið borgarmerki sést þegar 
farið er á heimasíðuna icelandair-
waves.is og þegar skrollað er niður að 
bakhjörlum stendur aðeins Reykjavik 

Airwaves fær  
           22 milljónir
Á borgarráðsfundi borgarinnar var lagður fram samningur við tón-
listarhátíðina Iceland Airwaves þar sem fjárstyrkur út árið 2019 var 
kynntur. Þar kennir ýmissa grasa eins og að hátíðin fái tugi milljóna. 

Bakhjarlar 
hátíðarinnar 
fá sitt pláss 
á vefsíðunni 
eins og 
Reykjavik 
loves myllu-
merkið. 

Borgar-
merkið 
er ekki 
beint 
mjög 
áberandi 
á forsíðu 
vefsíð-
unnar. 

Það var troðfullt á Hlíðarenda þegar Mumford and Sons tók lagið á síðustu hátíð. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Loves. Undir því er myllumerki með 
sömu orðum.

Forsvarsmenn hátíðarinnar skulu 
leggja fram á desemberfundi bráða-
birgðauppgjör og skýrslu hátíðarinn-
ar sem haldin verður 7.-10. nóvember. 
Komist menningar- og ferðamálasvið 
borgarinnar að þeirri niðurstöðu að 

hátíðin uppfylli ekki skilyrðin fellur 
samningurinn úr gildi um áramót. 
Borgin áskilur sér rétt til að krefjast 
endurgreiðslu verði framlögin ekki 
notuð samkvæmt samningnum. 
Forsvarsmenn hátíðarinnar svöruðu 
ekki spurningum Fréttablaðsins. 
benediktboas@frettabladid.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

VERÖLD HVÍLDAR – BETRA BAK LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

25% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM HEILSUDÝNUM FRÁ SERTA 

STÆRSTA DÝNUFRAMLEIÐANDA Í HEIMI

E I T T  L Í F  –  N J Ó T U M  Þ E S S

A F S L ÁT T U R
25%

S E R TA-D A G A R
Opera

S E R TA  O P E R A 
H E I L S U DÝ N U R 
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Aukahlutir á mynd: 
botn, fætur og höfuðgafl.

63.750 KR.0
TILBOÐSVERÐ

FULLT VERÐ: 85.000 KR.

25% A F S L ÁT TU R
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HVAÐ KEMUR
UPP ÚR

KÖSSUNUM
Í NÓTT?

KOSNINGARÉTTUR ÞJÓÐARINNAR
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SUMAR- 
BLÓMIN  
eru komin  
í Breiddina

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land
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l. GARÐ-
PARTÝ!

Skoðaðu 
öll tilboðin 

á byko.is Áframhaldandi

20% 
afsláttur

25% 
afsláttur

ÖLL  
reiðhjól

Tilboðsverð

Regngalli

PVC/Nælon regngalli. Fæst í 
gulu, appelsínugulu, grænu  
og svörtu. XS/S/M/L/XL/XXL    

1.995
93460008-41  

Almennt verð: 2.995

Tilboðsverð

Kuldagalli

Fæst í bláu eða svörtu. 
Svartur: S/M/L/XL/2XL/3XL 
Blár: S/M/L/XL    

15.995
93458301-6/50-56  

Almennt verð: 22.995

Tilboðsverð

Bútsög

PCM 8 1200 W. Létt og nett 
bútsög fyrir auðveldan 
og nákvæman skurð. 
Sagarblað 216mm.

20.295  
74862008 

Almennt verð: 28.995

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél

TC-CD 18V Li X2. Kraftmikil 
hágæða rafhlöðuborvél 
með 2 hraðastillingar.  
Tvær rafhlöður og 
hleðslutæki fylgja.

12.595  
74804126 

Almennt verð: 17.995

33% 
afsláttur

30% 
afsláttur

30% 
afsláttur

30% 
afsláttur

NÝTTU  
VEÐRIÐ!
Allt harðparket



Tilboðsverð

Gasgrill

SIGNET 320 er með þremur 
brennurum og grillgrindum úr 
pottjárni. 

71.995
50657505 

Almennt verð: 89.995
20% 
afslátturb

re
nnarar

3

kí
ló

vött

11,4
SAMSETNING  

Á GRILLI - 4.990*

Nýtt í 
BYKO

* gildir aðeins í  
vefverslun byko.is

ALLAR  
hekkklippur

Vertu með!
PALLA- 
LEIKUR

Sjá  
nánar á 
byko.is

Alls 10 vinningar, 

heildarverðmæti 

rúmlega 700.000kr.

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

ÖLL  
sláttuorf

Tilboðsverð

Hekksnyrtir

AHS 50-16 450W. Ódýr og góð 
hekkklippa sem er auðveld í 
notkun.Klippir 50 cm á breidd  
og getur klippt greinarsem eru  
allt að 16 mm sverar.   

13.595
74890008  

Almennt verð: 16.995

Tilboðsverð

Rafhlöðusláttuorf

Sláttuorf 18V Hybrid, notar annað hvort 
18V lithium rafhlöðu eða rafmagn 220V. 
Stillanleg sláttubreidd 25cm eða 30cm. 
Sjálfvirk þráðspóla 1,6mm þráður. 
Hægt að snúa haus til að auðvelda 
kantskurð. Framlengjanlegt skaft. 18V 
2,0Ah rafhlaða og hleðslutæki fylgja.

31.995
7133003710

Almennt verð: 39.995

Tilboðsverð

Bensínsláttuvél

GC-PM 46 B&S, sláttuvél 
með drifi, fjórgengis 
B&S mótor, 1,65 kW, 
sláttubreidd 46 cm, 9 
hæðastillingar, 50 lítra 
safnpoki.  

43.995
748300654 

Almennt verð: 54.995

Frábært verð

Bensínsláttuvél

M46-125 Classic+. 
Fjórgengis B&S mótor
1,6 kW, sláttubreidd 46 cm,
5 þrepa hæðastillingar
50 líra safnpoki.

34.995
53326829 

20% 
afsláttur
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vött

8,2

Tilboðsverð

Gasgrill

NAPOLEON - ROGUE R365, 
grillgrind 51x46cm úr pottjárni.  

63.995
506600035 

Almennt verð: 79.995 20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

Tilboðsverð

Gasgrill

GEM 320, eldunarsvæði: 
2774 cm2. Mjög sterkar 
grillgrindur úr pottjárni. 
Ryðfrítt eldunarkerfi. Þrír 
ryðfríir brennarar. 

39.995
50657519 

Almennt verð: 49.995
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3

kí
ló

vött

6,9

20% 
afsláttur

b
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2+1

kí
ló

vött

10,8

Tilboðsverð

Gasgrill

NAPOLEON - ROGUE R365, 
SIZZLE-ZONE™ hliðarbrennari, 
grillgrind 51x45 cm, úr ryðfríu 
stáli.  

95.995
506600037 

Almennt verð: 119.995
20% 
afsláttur



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Þegar landnámsmenn komu 
til Íslands á seinni hluta 
9. aldar var landið skógi 

vaxið frá fjöru til fjalls. Nokkrum 
áratugum síðar var þetta skóg-
lendi horfið enda nýttu landnáms-
menn skóginn til húsagerðar og 
eldiviðar fyrstu ár sín í landinu. 
Lífsbaráttan var erfið og skilyrði til 
búsetu önnur en í heimahögunum. 
Skógurinn bjargaði lífi þeirra 
meðan þeir vöndust óblíðri nátt-
úru og nýjum aðstæðum.

Landnámsmenn geta þakkað 
fyrir að nútíma náttúruvernd var 
ekki til í landinu. Þeim hefði verið 
harðbannað að snerta skóginn þótt 
líf lægi við. Þessir fyrstu búendur 
landsins hefðu hrökklast aftur til 
heimahaganna kaldir og hraktir 
eftir skelfilegan vetur. Landið hefði 
staðið eftir skógivaxið í allri sinni 
fegurð en fólkið flúið.

Æ síðan hefur sagan einkennst 
af náttúruspjöllum. Hafnir voru 
byggðar sem sköðuðu viðkvæmt 
fuglalíf. Brýr eyðilögðu tignarleika 
stórfljóta. Vegslóðar, íbúðarhús og 
kirkjur spilltu landslagi til sveita. Á 
tuttugustu öldinni kastaði þó fyrst 
tólfunum þegar menn virkjuðu 
stórfljót og eyðilögðu ásýnd 
landsins með raflínum. Mörgum 
ómetanlegum og óþekktum fossum 
var fórnað svo að mannfólkið gæti 
bætt lífsgæði sín með rafmagni og 
öðrum hégóma.

Hrafna-Flóki Vilgerðarson 
reyndi að nema land á Barðaströnd 
en flúði til Noregs eftir tvo vetur. 
Bústofninn drapst hjá Flóka því 
að hann vildi ekki nýta landið til 
heyvinnslu. Aðrir landnámsmenn 
hefðu átt að gera slíkt hið sama svo 
að Ísland yrði um framtíð óbyggð 
og ósnert túristaparadís og þjóð-
garður. Reyndar væri íslensk þjóð 
ekki til en hverjum er ekki sama 
um það þegar hagsmunir náttúru-
verndar eru í húfi.

Lifi 
náttúruverndin

NÝTT
SOMMAR 2018
grillteinar
395,-/6 í pk, p/5 639 - í kí
g te at in rlril ii

80SOS 12RAMM

24. til 30. maí

Allir 12 tommu bátar af  
matseðli og miðstærð af gosi á

Stjörnu-
dagar

1099kr.  

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


