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Þetta er mín 
gleðisprengja
segir Benedikt Erlingsson, leikstjóri Kona fer í stríð sem sló í 
gegn á kvikmyndahátíðinni í Cannes. Hann segist vilja ná til 

áhorfandans með því að skemmta honum. ➛ 26

Kerfið virkar 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ekki
Sanna 
Magdalena 
um upp- 
vöxtinn í 
London  
og Breið-
holti. 
➛32

Auralaus á 
Listahátíð
Leiðarvísir 
fyrir blanka 
listunnendur.  
➛24 
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Safnaðu öllum leikmönnunum



Veður

Suðvestan strekkingur í dag og 
skýjað með dálítilli vætu Vestan-
lands, en þurrt og bjart austan til. 
Hiti 8 til 20 stig, hlýjast á Austurlandi. 
SJÁ SÍÐU 50

Veður  Forsætisráðherra keypti fyrstu tautöskuna

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra keypti fyrstu tautöskuna í fjáröflunarátaki Mæðrastyrksnefndar í Melabúðinni í gær, í tilefni af 90 ára afmæli 
nefndarinnar. Mæðrastyrksnefnd var stofnuð árið 1928 eftir að togarinn Jón forseti strandaði út af Stafnesi 27. febrúar sama ár. FRETTABLAÐIÐ/STEFÁN 

SAMFÉLAG Grandi mathöll opnaði 
dyrnar fyrir gestum og gangandi 
klukkan sex í gærkvöldi. Hús Sjávar-
klasans hýsir höllina sem sækir inn-
blástur sinn í götumatarmenningu. 
Vel hefur gengið að koma mathöll-
inni á laggirnar og margir lagt hönd 
á plóg.

„Þetta hefur verið strembið 
undanfarna daga og mikið búið að 
ganga á. Að mörgu þarf að huga en 
með íslensku leiðinni er þetta að 
hafast,“ sagði Franz Gunnarsson, 
viðburðastjóri og skipuleggjandi, 
þegar Fréttablaðið náði af honum 
tali rétt fyrir opnun. „Það sem 
er skemmtilegast við þetta er að 
maður er eiginlega búinn að eign-
ast auka fjölskyldu, þetta er svona 
„míní“-samfélag sem við erum búin 
að skapa.“ Hann var jákvæður og 
létt yfir honum og mátti heyra að 
spenningurinn væri mikill.

Níu matsölustaðir verða í Granda 
mathöll og er þar að finna fjöl-
breytta bragðflóru. Kjöt- og fisk-
staðir, víetnamskur staður, kóreskur 
staður, grænmetisstaður og kaffi- og 
vínbar svo eitthvað sé nefnt. Einnig 
verður þar svokallaður pop-up vagn 
þar sem alltaf verður eitthvað nýtt 
og ferskt í hverjum mánuði. 

„Frumkvöðlar í matargerð geta 
sótt um að fá vagninn í einn til tvo 
mánuði í senn og kynnt þar vöru 
sína. Sá staður verður mjög lifandi, 
svona eins og kameljón. Frábært 
tækifæri og skemmtilegt fyrirbæri,“ 
segir Franz. „Einnig verðum við með 
til sölu vörur hérna frá fyrirtækjum 
í Sjávarklasanum sem hafa verið að 
þróa vöruna sína.“

Götumatarmenning hefur verið 
að ryðja sér e til rúms en svona staði 

má finna víða um heim á alls konar 
formi. Franz segir að það hafi verið 
kominn tími til að opna slíkan stað 
á Íslandi. Hugmyndin að staðnum 
hafi hins vegar kviknað fyrir hátt í 
tíu árum.

„Það eru allir gríðarlega spenntir 
að leyfa fólkinu að koma og sjá og 
gæða sér á þessum frábæru réttum. 
Við erum búin að finna fyrir mikl-
um áhuga og eftirvæntingin eftir 
að fá viðbrögðin er gífurleg,“ segir 
Franz að lokum.
gunnthorunn@frettabladid.is

Tíu ára gömul hugmynd 
loks orðin að veruleika
Gleði ríkti þegar Grandi mathöll, með níu matsölustöðum, var opnuð í gær. 
Götumatarmenning verður sífellt vinsælli. Staði af þessu tagi má finna víða um 
heim í margvíslegu formi. Skipuleggjandi segir tíma hafa verið kominn á Ísland. 

Er vinningur í þinni öskju?
Leitaðu að vinningsmiða næst þegar þú kaupir 
sælgætisöskju frá Góu. Þú gætir unnið svifbretti 
eða gómsætan sælgætisglaðning.

unnið svifbretti 

Þetta hefur verið 

strembið undan-

farna daga og mikið búið að 

ganga á. Að mörgu þarf að 

huga en með íslensku 

leiðinni er þetta 

að hafast.

Franz Gunnarsson

VIÐSKIPTI Eignarhaldsfélagið VGJ, 
sem er að mestu í eigu Eiríks Vignis-
sonar, hefur selt í HB Granda fyrir 617 
milljónir króna og á eftir viðskiptin 
2,9 prósenta hlut í útgerðinni. Lífeyr-
issjóður starfsmanna ríkisins keypti 
nánast allan hlutinn og skiptust 
kaupin á milli A- og B-deildar. Þetta 
kemur fram á hluthafalista.

Verðið í viðskiptunum er hið sama 
og yfirtökutilboð Brims í HB Granda 
hljóðar upp á. Eignarhaldsfélagið 
fékk greitt í hlutabréfum HB Granda 
þegar Vignir G. Jónsson sameinaðist 
útgerðinni árið 2013 og eignaðist í 
kjölfarið 5,5 prósenta hlut. Í mars var 
upplýst um að eignarhaldsfélagið VGJ 
hefði selt fyrir um 300 milljónir króna 
í HB Granda. Það á 1,95 prósenta hlut 
í Heimavöllum sem metinn er á 270 
milljónir króna og 1,27 prósent hlut í 
Kviku sem metinn er á 183 milljónir. 
– hvj

Selur fyrir meira 
en 600 milljónir 
í HB Granda

BANDARÍKIN Donald Trump, forseti 
Bandaríkjanna, og Kim Jong-un, 
einræðisherra Norður-Kóreu, ætla 
að funda í Singapúr þann 12. júní. 
Þetta tilkynnti Trump í gær en viku 
áður hafði hann aflýst fundinum 
vegna ögrandi málflutnings Norður-
Kóreustjórnar.

Trump tilkynnti um fundinn eftir 
að sendiboði Kim-stjórnarinnar, 
ráðgjafinn og hershöfðinginn Kim 
Yong-chol, afhenti forsetanum bréf 
frá einræðisherranum. Trump sagði 
bréfið afar áhugavert en vildi ekki 
deila efni þess með alþjóðasam-
félaginu. Að minnsta kosti ekki að 
sinni. Trump sagði þó að Norður-
Kórea væri fylgjandi kjarnorku-
afvopnun.

Kim Yong-chol hafði átt í viðræð-
um við Mike Pompeo, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, undanfarna 
daga um að koma fundinum aftur á 
dagskrá. – þea

Leiðtogafundur 
aftur á dagskrá2,9%

hlut á eignarhaldsfélagið VGJ 

í HB Granda.

Níu matsölustaðir eru í mathöllinni Granda. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SLYS Flugvél brotlenti í Kinnar-
fjöllum, austan Eyjafjarðar á níunda 
tímanum í gærkvöldi. TF-GNÁ, 
þyrla Landhelgisgæslunnar, var 
send á staðinn og fór hún í loftið 
klukkan 21.45.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Landhelgisgæslunni tilkynnti flug-
maður vélarinnar flugstjórn á Akur-
eyri að tveir hefðu verið um borð í 
vélinni og sloppið ómeiddir. Þyrlan 
var ekki komin norður að Kinnar-
fjöllum þegar Fréttablaðið fór í 
prentun. – jhh

Flugvél brotlenti 
í Kinnarfjöllum
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Sigurður Páll Jónsson
þingmaður Mið-
flokksins og 
flutningsmaður 
frumvarps um 
lækkun veiði-
gjalda
kvaðst reikna 
með að fá afslátt 
verði frumvarpið að lögum. 
Sigurður er eigandi alls hlutafjár 
Kára ehf. sem á aflahlutdeild að 
verðmæti 106 milljónir króna. 
Hann sagðist ekki geta séð að 
hann væri vanhæfur.

Salvör Nordal
umboðsmaður barna
sagði að rýna þyrfti 
betur tölur um 
fjölda barna 
yngri en 13 ára 
í launuðu starfi 
með tilliti til 
athugasemda SÞ 
um vinnu barna. Í 
fyrra voru þessi börn hátt í 700. 
Vinnueftirlitinu berast sjaldan 
fyrirspurnir um leyfi sem kveðið 
er á um í reglugerð. Salvör telur 
börn vinna of mikið með skóla 
og segir það geta bitnað á tóm-
stundum þeirra, námi og hvíld.

Sanna Magdalena 
Mörtudóttir
borgarfulltrúi 
Sósíal ista-
flokksins
ákvað að taka 
ekki þátt í 
meirihlutasam-
starfi í Reykjavík. 
Hún kvaðst geta gert meira úti á 
akrinum en sem húsþræll. Hún 
hefði ekki verið að hafna völdum 
heldur hefði hún verið að tryggja 
það að hún gæti sótt sér afl og 
vald til þeirra sem hana kusu.

Þrjú í fréttum 
Afsláttur, börn 
og þrælar

TÖLUR VIKUNNAR 27.05.2018 TIL 02.05.2018

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

61 
eftirlitsmynda-
vél verður í 
notkun hjá 
embætti ríkislög-
reglustjóra innan 
nokkurra vikna.

15 
þúsund tonn af 
plastumbúðum fóru á 

markað hérlendis árið 
2016. Tæp 43 prósent 

skiluðu sér til endurvinnslu.

5-10 
þúsund dollara mun nóttin 
í sumum svítum 5 stjörnu hót-
elsins sem rís við Hörpu kosta. Það er 
jafnvirði hálfrar til einnar milljónar króna.

65,6 
prósent af þeim 4.554 nemendum 
sem luku háskólaprófi á skólaárinu 
2015 til 2016 voru konur.

2 
milljónir mynda 
breska fjöl-
miðilsins The 
Telegraph verða 
skannaðar hjá ís-
lenska fyrirtæk-
inu NordicVisual. 
Fyrirtækið samdi 
um að flokka 
myndasafn The 
Telegraph og 
færa á rafrænt 
form.

54,7 
prósent var herbergjanýting 
á hótelum í apríl síðastliðn-
um. Er það lækkun um 11,3 
prósentustig frá apríl 2017 
þegar herbergjanýtingin var 
66,0%. Á sama tíma hefur 
framboð gistirýmis 
aukist um 8,3% mælt í 
fjölda herbergja.

RAM 3500 CREW CAB
VERÐ FRÁ KR. 
5.960.000 ÁN VSK. 
7.390.400 MEÐ VSK.

HÖRKUTÓL SEM ENDIST

EIGUM BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX

PERSÓNUVERND YouTube er gagnrýnt 
af hagsmuna- og neytendahópum og 
af foreldrum víða um heim fyrir að 
bregðast siðferðislegum skyldum 
sínum, sem meðal annars snúa að 
óviðeigandi efni sem ætlað er börn-
um á veitunni.

En foreldrar geta senn andað létt-
ar. Með nýjum lögum um persónu-
vernd sem tóku gildi í lok síðustu 
viku hafa reglur verið hertar fyrir 
fyrirtæki á borð við YouTube.

„Nú er að koma ný hljóð- og 
myndmiðlunartilskipun sem verður 
samþykkt á þessu ári og þarf að inn-
leiða hana í öllum EES-ríkjum, þar 
á meðal á Íslandi. YouTube, og aðrir 
samfélagsmiðlar sem bjóða upp 
á myndefni, munu þá falla undir 
gildissvið tilskipunarinnar og verða 
undirorpnir eftirliti fjölmiðlanefnda 
í álfunni,“ segir Elfa Ýr Gylfadóttir, 
framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, 
en fjölmiðlanefndir hafa ekki haft 
eftirlit með YouTube til þessa.

Tilskipunin hefur verið gefin út og 
hefst þá innleiðingarferli. Búist er við 
að ferlið taki 12 til 24 mánuði.

„Það sem skiptir máli er hvar fyrir-
tækið er skráð. YouTube tilheyrir 
til dæmis írskri lögsögu. Írska fjöl-
miðlaeftirlitið þarf þá að tryggja að 
YouTube setji sér reglur um vernd 
barna og sjá til þess að þeim sé fylgt. 
YouTube þarf því að tryggja að efni 
sem talið er óæskilegt börnum sé 
ekki aðgengilegt þeim,“ segir Elfa Ýr.

Umsvif myndbandaveitunnar 
eru hins vegar svo gríðarlega mikil 
að með tilskipuninni þarf að finna 
lausn á því hvernig hægt er að tryggja 
að börn hafi ekki aðgang að skaðlegu 
efni í allri álfunni.

Hollenska fyrirtækið NICAM 
hefur fengið það hlutverk að aldurs-
meta alla tölvuleiki fyrir EES-svæðið. 

Fyrirtækið hefur einsett sér að finna 
leiðir til að aldursmeta efni sem 
aðgengilegt er á samfélagsmiðlum og 
hefur gert ýmsar tilraunir í þá veru.

Hjá NICAM starfar vísindanefnd 
sem styðst við víðtækar rannsóknir 
á því hvernig myndefni hefur áhrif 
á börn, rannsóknir í þroskasálfræði 
og fleira. FRÍSK, Félag rétthafa í sjón-
varps- og kvikmyndaiðnaði, er með 
samning við NICAM og er þetta ald-
ursmatskerfi notað hér á landi.

„NICAM hefur verið virkt í að 
taka þátt í verkefnum sem snúa að 
því að aldursmeta efni. Þeir hafa 
reynt að vinna með YouTube en 
það hefur gengið illa. YouTube hefur 
sýnt áhuga og svarað á jákvæðum 
nótum en svo ekkert aðhafst frekar 
né viljað samstarf. Ein af ástæð-
unum er að YouTube er ekki skuld-
bundið til að gera slíkt á evrópskum 
markaði. En nú þegar tilskipunin 
verður samþykkt getur það varðað 
við lög ef fyrirtækið tekur sig ekki á,“ 
segir Elfa Ýr.

„Annað til viðbótar almennt um 
YouTube er að það er verið að fram-
leiða svo gríðarlega mikið af efni. 
Við erum í auknum mæli farin að sjá 
fyrirbæri sem nefnist „FakeTube“. 
Það eru alls kyns aðilar sem búa til 

falsfréttir, efni sem getur verið skað-
legt og hvað annað sem er. Þetta eru 
aðilar úti í heimi sem nota gervi-
greind til að framleiða myndbönd 
á YouTube og nýleg rannsókn sýnir 
að slíkar veitur geta verið að dæla út 
80.000 myndböndum á nokkrum 
dögum og hlaðið inn á nokkurra 
mínútna fresti,“ segir hún.

Að sögn Elfu Ýrar er erfitt að ráða 
við þetta. Efnið getur ekki aðeins 
verið skaðlegt börnum heldur er 
líka mikið um hatursorðræðu, sem 
sé ekki síður alvarlegt.

 „Þetta er eitt af stóru málunum 
sem er ekki komin lausn á. Þessu efni 
hefur fjölgað og hluti af vandamálinu 
er að YouTube ræður ekki við þetta,“ 
segir  framkvæmdastjóri fjölmiðla-
nefndar. gunnthorunn@frettabladid.is

YouTube sætir harðari reglum
Myndbandaveitan YouTube hefur hingað til ekki verið skuldbundin til að setja sér reglur sem snúa að 
vernd barna og hefur ekki verið hluti af þeim miðlum sem fjölmiðlanefndir í Evrópu hafa eftirlit með. 

YouTube hefur lítið látið til sín taka þegar kemur að vernd barna gegn óæskilegu efni á veitunni. Fjölmiðlanefndir hafa 
ekki haft eftirlit með því sem þar birtist. Það breytist þó með nýrri löggjöf um persónuvernd. NORDICPHOTOS/GETTY

Elfa Ýr  
Gylfadóttir. 
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SWEET DREAM

SWEET DREAM HEILSURÚM

Gott meðalstíft heilsurúm með 260 poka-
gormum pr. m. og 7 þægindasvæðum. Áföst 
5,9 cm þykk yfirdýna úr eggjabakalöguðum 
svampi og MEMORY FOAM svampi. Fætur og 
botn fylgja með. Nokkrar stærðir. Vnr. 8880002033 69.950

NÚ VERÐ FRÁ:

  90 x 200 cm 99.950 nú 69.950

120 x 200 cm 119.950 nú 79.950

140 x 200 cm 129.950 nú 89.950

160 x 200 cm 149.950 nú 99.950

180 x 200 cm 159.950 nú 109.950

Með 7 þægindasvæðum

VEISLUTJALD

Með stórum og góðum gluggum.  Tilvalið fyrir ættarmótin, 
brúðkaupsveisluna eða önnur skemmtileg tilefni. 
B3 x L6 x H2,5 metrar.
Vnr. 96506

14.990
FULLT VERÐ: 19.990

VEISLUTJALD 
FRÁBÆRT Í GARÐINN EÐA 
Á PALLINN!

PREMIUM MOSKUSDÚNSÆNG

Einstök heilsárssæng fyllt með moskusdúni sem minnir á besta dún í 
heimi, æðardún. Sængin er dönsk gæðaframleiðsla þar sem ýtrustu 
gæðakröfum er fylgt. Hentar fólki með ofnæmi. Burðargeta 11. Fylling 
600 gr. 90% evrópskur moskusdúnn 10% evrópskar smáfjaðir. Áklæði 
100% bómullarléreft. Þolir þvott við 60°C. 
Vnr. 401-40400, 403-40400

135x200 cm 34.990 nú 19.990

Koddi 50x70 cm 9.995 nú 4.995

19.990
SÆNG VERÐ NÚ:

ALLIR PLASTKASSAR ÖLL GARÐHÚSGÖGN

ALLIR BLÓMAPOTTAR

GILDIR 02.06 - 03.06

TILBOÐFRÁBÆR

ALLIR BLÓMAPOTTAR

afsláttur *
20%2040%

afsláttur

2050%
afsláttur

Sparið
5000

Sparið
allt að
50.000

50%
Allt að

afsláttur
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Nánari upplýsingar á www.bsv.is eða bsv@bsv.is og í síma 571 4000

· Tengist símanum með Bluetooth.
· HQ voice hljómgæði með „noice cancellation“

Handfrjáls búnaður í bílinn.

Sekt fyrir að tala í símann undir stýri 
án handfrjáls búnaðar er 40.000 kr.

Persónukjör

Sveitarfélag Fjöldi karla Fjöldi kvenna Hlutfall kvenna 
Helgafellssveit 1 4 80,00%
Skaftárhreppur 1 4 80,00%
Ásahreppur 1 4 80,00%
Fjallabyggð 2 5 71,43%
Borgarbyggð 3 6 66,67%
Reykjavík  8 15 65,22%
Rangárþing ytra 5 2 28,57%
Vopnafjörður 5 2 28,57%
Langanesbyggð 5 2 28,57%
Mosfellsbær 7 2 22,22%
Árborg 7 2 22,22%
Eyja- og Miklaholtshreppur 4 1 20,00%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 4 1 20,00%
Tjörneshreppur 4 1 20,00%
Vogar 6 1 14,29%
Borgarfjarðarhreppur 5 0 00,00%

✿   Nýir sveitarstjórnar-
fulltrúar

✿   Hlutfall kynjanna í 
sveitarstjórnum eftir 
formi kosninga

✿   Sveitarfélög með hvað mestan kynjahalla

261 
53%

231
47%

42,8%

52,2% 47,8%

Persónukjör

57,2%

KOSNINGAR Hlutfall kvenna í sveit-
arstjórnum vítt og breitt um landið 
er minna þar sem persónukjör var 
viðhaft. Konur eru um 47 prósent 
kjörinna sveitarstjórnarmanna á 
landinu. Eva Marín Hlynsdóttir, 
lektor í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands, segir konur ekki eiga eins 
mikla möguleika á að komast í 
stjórn sveitarfélaga þar sem per-
sónukjör er viðhaft.

Í þeim sveitarfélögum sem kjós-
endur gátu valið á milli framboðs-
lista í nýliðnum sveitarstjórnar-
kosningum náðu konur óvenju 
góðri kosningu. Þar eru konur 47,8 
prósent kjörinna fulltrúa. Hins 
vegar er hlutfall kvenna minna í 
þeim sveitarfélögum þar sem per-
sónukjör var viðhaft. Þar er hlutfall 
kvenna 42,8 prósent. Persónukjör 
var í fimmtán sveitarfélögum.

„Í alþjóðlegum samanburði erum 
við með mjög hátt hlutfall kvenna í 
sveitarstjórnum og erum alveg við 
toppinn þar og því ber að fagna,“ 
segir Eva Marín. „En það er alveg 
rétt að konur hafa átt erfiðara upp-
dráttar í þeim sveitarfélögum þar 
sem persónukjör er viðhaft. Einnig 
verður að hafa í huga að þar er um 
að ræða afar fámenn sveitarfélög. 
Við höfum séð tengsl milli stærðar 
sveitarfélaga og hlutfalls kvenna í 
sveitarstjórnum. Konur ná betur inn 
í sveitarstjórnir eftir því sem sveitar-
félögin verða stærri.“

Athygli vekur þó að aðeins tvær 
konur náðu kjöri í tveimur stórum 
sveitarfélögum á íslenskan mæli-
kvarða, Mosfellsbæ og Árborg. Hins 
vegar munu sjö karlar sitja í þessum 

Persónukjör hyglar körlum  
í sveitarstjórnarkosningum
Hlutfall kvenna í nýkjörnum sveitarstjórnum er minna þar sem persónukjör var viðhaft en þar sem fram-
boðslistar voru í boði. Hlutfall kvenna í sveitarstjórnum er mjög hátt í alþjóðlegum samanburði. Árborg og 
Mosfellsbær aðeins með tvær konur í sveitarstjórn en sjö karla. Karlar eru oftar oddvitar á framboðslistum. 

sveitarstjórnum á næsta kjörtíma-
bili. „Það virðist líka vera að karlar 
séu oftar oddvitar sinna framboða. 
Ef svo gerist að margir flokkar ná 
inn oddvitum þá skekkist hlutfall 
kynjanna mikið,“ segir Eva Marín.

Katrín Björg Ríkarðsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Jafnréttisstofu, segir 
mikilvægt að konur standi einnig í 
stafni sinna flokka til að tryggja að 
bæði kynin komi að borðinu. 

„Ef við ætlum að ná sem jöfnustu 
hlutfalli innan hvers sveitarfélags 
fyrir sig þá eru fléttulistar besta 
leiðin að mínu mati og að konur séu 
í oddvitasætum til jafns á við karla,“ 
segir Katrín Björg. 

„Ég geri mér fulla grein fyrir því 
að þessu er samt sem áður erfitt 
að stjórna enda margt sem getur 
haft áhrif en í þessum efnum eins 
og mörgum öðrum þá er það með-
vitund þeirra sem velja á lista sem 
skiptir höfuðmáli og að leitað sé 
jafnt til kvenna og karla. Í óhlut-
bundnum kosningum er málið 
auðvitað flóknara. Þar skiptir þó 
líka máli meðvitundin um að kjósa 
þurfi bæði konur og karla því auð-
vitað viljum við að sveitarstjórnir 
endurspegli þau samfélög sem þeim 
er falið að stjórna.“
sveinn@frettabladid.is

Konur ná betur inn í 

sveitarstjórnum eftir því sem 

sveitarfélögin eru stærri. 

STJÓRNSÝSLA Íslenska ríkið hefur í 
fyrsta sinn gert heildstæðan samn-
ing við Microsoft, en áður hafa 
stofnanir og ráðuneyti gert sjálf-
stæða samninga.

Bjarni Benediktsson og Heimir 
Fannar Gunnlaugsson, fram-
kvæmdastjóri Microsoft á Íslandi, 
undirrituðu samninginn í gær 
fyrir hönd ríkisins og Microsoft. 
Með honum sparast 200 milljónir 
króna árlega en hann felur í sér 
aðgengi ríkisstofnana að nýjustu 
útgáfu Office 365 hugbúnaðar-

pakkans, sem inniheldur meðal 
annars Word, Excel, hópvinnukerfi 
og póstkerfi.

Hægt verður að þýða íslenskan 
texta yfir á sextíu önnur tungumál 
og Microsoft mun forgangsraða 
íslenskri talvél framar. Stefnt er á 
að láta hugbúnaðinn skilja íslenska 
tungu.

„Við teljum að við höfum náð 
verulega hagstæðum samningum 
við Microsoft, en þeir tryggja okkur 
meiri afslátt en býðst í mörgum 
nágrannaríkjum okkar. Samn-

ingurinn er liður í stærra átaki 
ríkisins sem felst í að auka og bæta 
opinbera þjónustu. Árlega sparast 
um 200 milljónir króna í krafti 
samningsins, sem til framtíðar 
þýðir hagræðingu sem nemur millj-
örðum króna. Það fjármagn verður 
hægt að nýta til uppbyggingar staf-
rænnar þjónustu og með því eykst 
skilvirkni í starfsemi stofnana rík-
isins,“ segir Bjarni Benediktsson, 
fjármála- og efnahagsráðherra, í 
tilkynningu sem ráðuneytið sendi 
fjölmiðlum. 

„Þetta er mikilvægur samningur 
fyrir Microsoft sem markar viss 
tímamót þar sem þetta er fyrsti 
samningurinn af þessu tagi sem 
Microsoft gerir við heilt ríki,“ segir 
Heimir Fannar. 

Á vef ráðuneytisins kemur fram 
að samningurinn er í tveimur 
hlutum. Annars vegar er samningur 
fyrir almennar stofnanir og hins 
vegar er samningur fyrir mennta-
stofnanir. Samningum fækkar því 
við þetta úr rúmlega hundrað í tvo.  
– jhh

Ráðherra telur nýjan samning við Microsoft geta sparað milljarða
Árlega sparast um 

200 milljónir króna 

í krafti samningsins, sem til 

framtíðar þýðir hagræðingu 

sem nemur 

milljörðum 

króna.

Bjarni Benedikts-
son, fjármála- og 
efnahagsráðherra

KOSNINGAR Rósa Guðbjartsdóttir, 
oddviti Sjálfstæðisflokksins í 
Hafnarfirði og verðandi bæjar-
stjóri í meirihluta Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks og 
óháðra, fékk langflestar útstrik-
anir í sveitarstjórnarkosning-
unum um síðustu helgi.

Rósa fékk meira 
en helming 
útstrikana

Rósa  
Guðbjartsdóttir

HEILBRIGÐISMÁL Álag á bráða-
móttöku Landspítalans í Fossvogi 
mun aukast enn frekar á næstunni. 
Ástæðan er sú að tekin hefur verið 
ákvörðun um að loka Hjartagátt-
inni, eða deild 10D, þann 7. júlí 
næstkomandi og flytja bráðastarf-
semina á bráðamóttöku í Fossvogi. 
Þetta kemur fram í vikulegum pistli 
Páls Matthíassonar forstjóra á vef 
Landspítalans.

Þjónusta hjartasérgreina í Foss-
vogi verður aukin samhliða lokun 
Hjartagáttarinnar og fleiri rúm 
opnuð á hjartadeildinni (14EG) við 
Hringbraut.

„Öllum er ljóst að með þessu 
færist mikill þungi á starfsemi 
bráðamóttökunnar í Fossvogi þar 
sem þegar eru fyrir ærin verkefni og 
rúmlega það. Ég vil fullvissa ykkur 
um að allra leiða var leitað til að 
forða þessu en niðurstaðan var að 
grípa til þessa óyndisúrræðis,“ segir 
Páll.

Páll segir að samdráttur verði í 
reglulegri starfsemi á Landspítala 
í sumar, venju samkvæmt. „Fyrir 
liggur að færri rúmum verður lokað 
í sumar miðað við síðasta sumar en 
þó gerum við ráð fyrir að áhrifin 
verði meiri að þessu sinni. Ástæðan 

er sú að lokanir standa yfir í lengri 
tíma og opin rúm í sumarbyrjun 
eru þegar færri en í fyrra.“

Páll segir að ástæða lokunar 
hjartagáttar sem og meginástæða 
fækkunar opinna rúma í sumar sé 
skortur á hjúkrunarfræðingum. 
„Því miður hefur okkur ekki tekist 
að ráða nægilega marga til sumar-
afleysinga, né eru stöður hjúkr-
unarfræðinga fullmannaðar. 

Þetta er grafalvarleg staða. Sann-
arlega vantar í fleiri heilbrigðis-
stéttir til starfa á spítalanum, eink-
um sjúkraliða, lífeindafræðinga og 
geislafræðinga en sá skortur hefur 
ekki (enn) orðið til þess að draga 
hafi orðið úr starfsemi með þessum 
hætti,“ segir hann. 

Í pistli sínum fagnar Páll kjara-
samningum ríkisins við ljósmæður. 
„Kjaradeilur og heilbrigðisþjónusta 
er afleitur kokteill enda hafa þær 
afar slæm áhrif inn í viðkvæma 
starfsemi,“ segir hann. – jhh

Álagið á bráðamóttöku eykst frekar

Efstu tveir frambjóðendur 
allra lista sem buðu fram fengu 
samanlagt 201 útstrikun. Efstu 
tveir frambjóðendur Sjálfstæðis-
flokksins fengu flestar þessara 
útstrikana. 

Rósa var strikuð út á 121 kjör-
seðli og annar maður á lista 
Sjálfstæðisflokksins, Kristinn 
Andersen, var strikaður út af 
18 kjósendum flokksins. Aðrir 
frambjóðendur fengu allir undir 
tíu útstrikunum frá sínum kjós-
endum.

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut yfir-
burðakosningu í Hafnarfirði og 
fimm menn kjörna. Samfylkingin 
fékk tvo menn og missti einn frá 
því á síðasta kjörtímabili. Fram-
sókn, Miðflokkurinn, Bæjarlistinn 
og Viðreisn hlutu allir einn mann 
kjörinn. – sa

Öllum er ljóst að 

með þessu færist 

mikill þungi á starfsemi 

bráðamóttökunnar í Foss-

vogi þar sem fyrir 

eru ærin 

verkefni og 

rúmlega það. 

Páll Matthíasson,  
forstjóri  
Landspítalans 

121
kjósandi Sjálfstæðisflokksins 

í Hafnarfirði strikaði yfir 

nafn Rósu Guðbjartsdóttur.

Listakosningar Listakosningar
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

  
Lífrænar Agúrkur

  

Verð frá 399 kr/pk

  
Lífrænn kúrbítur

  

699 kr/kg

  
Annie Chung ś

  
Núðlur og núðluréttir 

Verð frá 599 kr/pk

  
Lífrænir tómatar

  

Verð frá 549 kr/pk

  
Nocco Ice Pop

  
Ferskur og svalandi 

Verð frá 259 kr/stk

  
Grandiosa pizzur

  
Hakk & laukur, pepperóní og  

skinka & papríka 

475 kr/pk

Verð áður 679

 
Smash Style 
hamborgarar 

2 x 120 g
 

559 kr/pk

Verð áður 699

 
2 x 100 g

 

479 kr/pk

Verð áður 599

 
2 x 140 g

 

639 kr/pk

Verð áður 799

 
Sósur sem gera góðan 

borgara betri
 

349 kr/stk

 
Rufus Teague Rub

 

799 kr/stk

sksk

475
VerðVerð áðuáður r 6767

VerðVerð fráfrá259

ífífrænrænn kn kúrúr

9kr/kkr/kgg
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Dagskrá:
•  Ávarp 
 Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir nýsköpunarráðherra

•  Vorúthlutun Tækniþróunarsjóðs og nýtt áhrifamat

•  Oculis, frá örlitlum sprota yfir í fremstu röð augnlyfjaþróunar 
   á alþjóðamarkaði
 Páll Ragnar Jóhannesson, framkvæmdastjóri Oculis á Íslandi

•  Reynslusögur úr Kísildalnum
 Guðmundur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri vöruþróunar 
 Google Assistant

Hrund Gunnsteinsdóttir, stjórnarformaður Tækniþróunarsjóðs, 
stýrir fundinum

Spjall, léttar veitingar og ljúfir tónar

Vorfundur Tækniþróunarsjóðs 2018 fer fram í 
Petersen svítunni, Gamla bíói við Ingólfsstræti, 

fimmtudaginn 7. júní kl. 15-17.

Náðu lengra með
Tækniþróunarsjóði

út í heim

Nánari upplýsingar 
og skráning á rannis.is

K Y N N I N G A R F U N D U R  U M  S K I P U -
L A G S M Á L  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Breyting á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar og drög að 
deiliskipulagi vestursvæðis

Kynningarfundur verður haldinn um verkefnis- og matslýsingu og vinnslutillögu 
vegna breytingu á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar, sem fjallar um auknar 
byggingarheimildir. Fundurinn verður í Bíósal Duushúsa í Reykjanesbæ 
miðvikudaginn 6. júní kl. 16–17.  Jafnframt verða kynnt drög að deiliskipulagi fyrir 
vestursvæði Keflavíkurflugvallar – svæðið umhverfis Flugstöð Leifs Eiríkssonar.  

Gögn málsins eru aðgengileg á heimasíðu Isavia,  kefairport.is/adalskipulag.

Frestur til að gera athugasemdir við lýsingu og vinnslutillögu aðalskipulags-
breytingar er til og með 20. júní 2018.

Athugasemdir skulu berast á netfangið sveinn.valdimarsson@isavia.is.

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar.

HEILBRIGÐISMÁL „Þetta er skelfileg 
aðstaða og ég kvíði mjög sumrinu,“ 
segir Anna Kristine Magnúsdóttir 
um fyrirsjáanlegan samdrátt í þjón-
ustu við heimahjúkrun og félagslega 
heimaþjónustu í Reykjavík í sumar. 

Líkt og Fréttablaðið hefur fjallað 
um hefur illa gengið að manna 
stöður og skortur á hjúkrunar-
fræðingum á Landspítalanum með 
tilheyrandi lokunum á deildum á 
borð við Hjartagáttina geri ástandið 
illt verra.

Anna kveðst hafa fengið bréf frá 
þjónustumiðstöð sinni, Laugardal 
og Háaleiti, í gær þar sem boðað var 
að dregið yrði úr þjónustu. Hún eigi 
að vera í hjartabilunareftirliti en nú 
sé svo komið að hún fái ekki heima-
hjúkrun daglega, aðeins hjúkrunar-
fræðing á föstudögum og ófaglærðir 
félagsliðar taki til lyfin hennar.

„Ég þurfti að fá lánaðan súrefnis-
mettunarmæli, og þeir geta bara 
ómögulega mannað stöðurnar. Fólk 
á örorku- og ellilífeyri hefur ekki 
efni á að skipta við Sinnum. Þetta er 
alvarleg staða, og mun alvarlegri en 
forsvarsmenn hafa látið í veðri vaka. 
Hjartagáttin verður lokuð í sumar 
þannig að maður verður skilinn 
eftir í lausu lofti,“ segir Anna. Hún 
krefst þess að ríkið fari að greiða 
fólki mannsæmandi laun svo hægt 
verði að manna þessar mikilvægu 
stöður.

„Staðan er slæm alls staðar í borg-

inni, eins og á spítölum þar sem fást 
ekki starfsmenn í sumarafleysingar,“ 
segir Sigtryggur Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Þjónustumiðstöðvar 
Laugardals og Háaleitis.

Sigtryggur bendir á, líkt og Berg-
lind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri 
öldrunar- og húsnæðismála hjá 
Reykjavíkurborg, sagði í Frétta-
blaðinu í vikunni, að þetta sé ekki 
fyrsta sumarið þar sem svona staða 
hafi komið upp. Sigtryggur bendir 
á að þetta hafi verið svona í fyrra-
sumar einnig.

Aðspurður um það að ófag-
lærðir félagsliðar skuli sjá um lyfja-
skömmtun segir Sigtryggur að allt 
sé gert til að reyna að halda uppi 
þjónustu.

„Þó svo að þetta sé staðan er 
brugðist við akút þörf og það er fólk 
úti um allan bæ sem þarf aðstoð við 
lyfjaskömmtun. Ef svo er þá er þessu 
stýrt af fagfólki og ég geri fastlega 
ráð fyrir að farið hafi verið í gegnum 
hvernig að þessu er staðið.“ 
mikael@frettabladid.is

Mannekla 
veldur kvíða
Alvarleg staða er komin upp í heimahjúkrun í 
Reykjavík þar sem illa hefur gengið að manna stöð-
ur fyrir sumarið. Fólki tilkynnt um minni stuðning. 

Anna Kristine Magnúsdóttir, blaðamaður og kattavinur, segir stöðuna í mann-
eklu heimahjúkrunar alvarlega fyrir fólk eins og hana.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég þurfti að fá 

lánaðan súrefnis-

mettunarmæli, og þeir geta 

bara ómögulega mannað 

stöðurnar.

Anne Kristine Magnúsdóttir

VESTMANNAEYJAR Ákveðið hefur 
verið að Íris Róbertsdóttir, oddviti 
Fyrir Heimaey, verði bæjarstjóri 
í Vestmannaeyjum. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá Eyjalistan-
um og Fyrir Heimaey, en þessi tvö 
framboð hafa komið sér saman um 
að mynda nýjan meirihluta í bæjar-
stjórn Vestmannaeyja.

Málefnasamningur nýja meiri-
hlutans verður kynntur í næstu 
viku. Njáll Ragnarsson, oddviti 
Eyjalistans, verður formaður bæjar-
ráðs.

Í tilkynningunni segir enn fremur 
að Íris Róbertsdóttir muni ekki 
segja af sér sem bæjarfulltrúi, eins 
og H-listinn hafði áform um, ef odd-
viti hans yrði bæjarstjóri.

Sjálfstæðisflokkurinn verður 
einn í minnihluta en hann fékk, 
líkt og Fyrir Heimaey, þrjá fulltrúa 

kjörna. Eyjalistinn fékk einn fulltrúa 
kjörinn og var því í oddastöðu í við-
ræðum um meirihlutamyndun.

Íris Róbertsdóttir er menntaður 
grunnskólakennari. Hún var í fjórða 
sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi fyrir alþingiskosn-
ingarnar 2009 og varð því fyrsti 
varaþingmaður flokksins í kosning-
unum. Hún kom inn á þing fyrst 25. 
nóvember 2010 er hún leysti Árna 
Johnsen af. Síðan tók hún sæti í tíu 
daga í maí 2011 og aftur í rúma viku 
í nóvember 2012. – jhh

Oddviti H-listans verður 
bæjarstjóri í Eyjum

Íris Róbertsdóttir, 
oddviti Fyrir 
Heimaey
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Byggjum á betra verði husa.is
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Af öllum sumarblómum

34.956kr
43.695 kr

Bensínsláttuvél Razor 4610 
139 cc, 2,3 kW, sláttubreidd 46 cm, 
sláttukerfi 3in1, 6 hæðarstillingar, 
eitt handtak, 65 ltr. safnari.
5085301

HM TILBOÐ

6666krkrkrkr

4610 
m, 
,

5.596kr
6.995 kr

Rafmagnsorf GL310
300W, sláttubreidd 25 cm.
5083661

20%
afsláttur

20%
afsláttur

SÚPER TILBOÐ

Kantskeri
Green-It, stál. 
5084405

3.196kr
3.995 kr

SÚPER TILBOÐ

Stunguskófla
Bein Green-It. 
5084298

2.796kr
3.495 kr

SÚPER TILBOÐ

Stungugaffall
Green-It.
5084299

2.796kr
3.495 kr

20%
afsláttur

Háþrýstidæla C 100.7-5(EU) 
100BÖR, 1.3 Kw, 440 ltr./klst., sjálfvirk gangsetning 
og stöðvun 5 m slanga. Click & Clean kerfi.
5254200

11.996kr
14.995 kr

HM TILBOÐ

husa.iiss

og stöðvun 5 m slanga. Click & Clean kerfi.
5254200

er líka í vefverslunTax free

Af öllum sláttuvélum og orfum
20% afsláttur

Af öllum garðverkfærum
20% AFSLÁTTUR

Af öllum háþrýstidælum og slönguhjólum
20% afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

20%
afsláttur

999 kr.

STJÚPUR

10 STK.
SÉRVERÐ:

999 kr.

SÝPRIS80-100 CM

SÉRTILBOÐ:

1.990 kr.



Þjóðarsáttin og þróun ójöfnuðar á Íslandi
Opinn fyrirlestur og pallborð í boði Eflingar-stéttarfélags 
mánudaginn 4. júní kl. 16.30 á Grand Hóteli

Stefán Ólafsson prófessor í félagsfræði flytur erindi og að því búnu 
verður boðið til pallborðsumræðna. Í pallborði sitja 

Guðmundur Jónsson, sagnfræðingur
Margrét Valdimarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur 
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans

Fundarstjóri er Þórhildur Ólafsdóttir, dagskrárgerðarkona á Rás 1.

Fundurinn er hluti af fundaröðinni Stóra myndin þar sem Efling býður til 
umræðna um vinnumarkaðstengd málefni sem kunna að skipta sköpum 
á komandi kjarasamningavetri.

Luigi Di Maio og Matteo Salvini, formenn ríkisstjórnarflokkanna, saman á góðri stundu. NORDICPHOTOS/AFP

Samgöngustofa auglýsir laus til umsóknar  
 

AUGLÝSING  
VEGNA ÚTHLUTUNAR  
ATVINNULEYFA  
TIL AKSTURS  
LEIGUBIFREIÐA

Samgöngustofa

VIÐSKIPTI Ríkisstjórn Donalds 
Trump Bandaríkjaforseta leikur 
hættulegan leik með því að leggja 
tolla á evrópskt stál og ál. Þetta 
sagði Cecilia Malmström, viðskipta-
málastjóri Evrópusambandsins, í 
gær. Varaði hún forsetann við því 
að hinir nýju tollar gætu haft alvar-
legar afleiðingar, bæði fyrir ríki 
Evrópusambandsins og bandaríska 
neytendur.

Evrópusambandið hefur nú þegar 
birt tíu blaðsíðna lista af nýjum toll-
um á bandarískar vörur. 
Á þeim lista má meðal 
annars finna Harley-
Davidson mótorhjól 
og bandarískt bour-
bon-viskí. Þá eru 
bæði Kanada og 
Mexíkó að undir-
búa sams konar 
gagnaðgerðir.

Malmström tók þó 

fram að þrátt fyrir mótvægisaðgerð-
irnar væri Evrópusambandið ekki í 
tollastríði við Bandaríkin. „Þetta er 
erfitt ástand, það er það sem þetta 
er. Ástandið batnar eingöngu ef 
Bandaríkin draga til baka aðgerðir 
sínar gegn Evrópusambandinu,“ 
sagði viðskiptamálastjórinn.

Greint var frá þessum ál- og stál-
tollum fyrst í mars. Trump forseti 
heimilaði hins vegar undanþágur 
frá þeim á meðan stjórnvöld settust 
að samningaborði til að ræða málið. 

Á fimmtudaginn sagði Wil-
bur Ross, viðskiptamála-
ráðherra Bandaríkjanna, 

svo frá því að viðræðurnar 
hefðu ekki gengið nógu vel 

til þess að hætt yrði við tolla-
lagninguna. – þea

Viðskiptamálastjóri ESB 
segir tollastríð ekki hafið

Donald Trump,  
forseti Bandaríkjanna. 

ÍTALÍA Ný ríkisstjórn popúlistaflokk-
anna Fimmstjörnuhreyfingarinnar 
og Bandalagsins tók við völdum á 
Ítalíu í gær. Þar með lauk þriggja 
mánaða langri stjórnarkreppu. 
Flokkarnir hafa heitið skattalækk-
unum, tekjum fyrir atvinnulausa 
og fátæka og brottflutningi hálfrar 
milljónar flóttamanna, svo fátt eitt 
sé nefnt.

Ljóst var að stjórnarmyndun yrði 
erfið þegar niðurstöður þingkosn-
inga lágu fyrir í byrjun mars. Hvorki 
kosningabandalag hægri né vinstri 
flokka fékk hreinan meirihluta og 
spilaði Fimmstjörnuhreyfingin þar 
stórt hlutverk, enda flokkurinn frá 
stofnun barist gegn „hinni rótgrónu 
elítu“.

Svo fór að þessir stærstu og mestu 
popúlistaflokkar Ítalíu hófu stjórn-
armyndunarviðræður. Aðrir flokkar 
kosningabandalags hægri flokka, 
sem Bandalagið tilheyrði, sátu því 
eftir með sárt ennið.

Stjórnarmyndun hefur þó ekki 
gengið snurðulaust fyrir sig. Fyrr í 

vikunni höfðu flokkarnir skilað ráð-
herralistanum til Sergios Mattarella 
forseta. Forsetinn neitaði þó að sam-
þykkja fjármálaráðherrann vegna 
andstöðu við evruna og sagðist ætla 
að skipa starfsstjórn og fór fram á að 
boðað yrði til kosninga á ný.

Popúlistaflokkarnir snöggreidd-
ust, töldu Mattarella með þessu fara 
út fyrir valdsvið sitt. Í gær afhenti 
Giuseppe Conte, forsætisráðherra-
efni flokkanna, Mattarella svo nýjan 
ráðherralista með nýju fjármála-
ráðherraefni, Giovanni Tria, sem er 
hlynntur evrunni. Mattarella féllst 
á listann og lauk því mánaðalangri 
stjórnarkreppu.

Fyrir liggur að hvorki Fimm-
stjörnuhreyfingin né Bandalagið 
eru hlynnt evrunni. Bandalagsmenn 
hafa verið harðir í þessari andstöðu 
sinni og hefur formaðurinn Matteo 
Salvini lýst því yfir að það hafi verið 
mistök að taka upp evru. Fimm-
stjörnuhreyfingin hefur áður sagst 
vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um 
málið.

En þótt evran sé ekki í uppáhaldi 
hjá þessari nýju ríkisstjórn lítur ekki 
út fyrir að gjaldmiðillinn sé á útleið 
á Ítalíu í bráð. 

Samkvæmt BBC vilja flokkarnir 
ekki yfirgefa evrusvæðið á kjörtíma-
bilinu, vilja heldur einbeita sér að því 
að breyta því innan frá.

Sé horft til annarra efnahags-
mála vill hin nýja ríkisstjórn taka 
upp nærri hundrað þúsund króna 
mánaðarlegar greiðslur til fátækra 
og atvinnulausra og lækka tekju-
skattinn. Tekjuskattþrepin verði 
tvö, fimmtán og tuttugu prósent. 
Hæsta skattþrepið nú er tæp fimm-
tíu prósent.

Sterk afstaða Bandalagsmanna á 
móti innflytjendum fær að njóta sín 
í stjórnarsáttmálanum. 

Stjórnin ætlar nefnilega að setja 
í forgang að vísa hálfri milljón 
óskráðra innflytjenda úr landi. Um 
er nær eingöngu að ræða flótta-
menn frá Afríku og Mið-Austur-
löndum. 
thorgnyr@frettabladid.is

Popúlistaflokkarnir 
loks teknir við völdum
Popúlistaflokkarnir taka við völdum á Ítalíu eftir þriggja mánaða stjórnar-
kreppu. Ætla ekki að kasta evrunni fyrir borð en vilja lækka skatta og vísa hálfri 
milljón óskráðra innflytjenda, sem eru mestmegnis flóttamenn, úr landi. 

SPÁNN Hinn 46 ára gamli Pedro 
Sánchez, formaður Sósíalistaflokks 
Spánar (PSOE), verður forsætisráð-
herra eftir að vantraust var samþykkt 
í gær á Lýðflokksmanninn Mariano 
Rajoy. Madrídarmaðurinn Sánchez 
hefur risið hratt upp á stjörnuhimin 
spænskra stjórnmála en eftir að 
körfuboltaferli hans með U-21 liði 
Estudiantes lauk árið 1993 gekk 
hann til liðs við sósíalista.

Sánchez varð formaður PSOE 
árið 2014. Hann neyddist til að segja 
af sér formennsku í kjölfar slæmra 
kosninga árin 2015 og 2016. Hann 
sneri hins vegar skjótt aftur, vann 
formannskjör og nú verður hann 
fyrsti maðurinn í sögu spænsks lýð-
ræðis til að taka við forsætisráðu-
neytinu eftir að vantraust er sam-
þykkt á sitjandi forsætisráðherra.

Í ljósi þess að PSOE hefur ein-
ungis 84 þingsæti af 350, og þar sem 
Sánchez sjálfur á ekki sæti á þingi, 
verður erfitt fyrir komandi ríkis-
stjórn að ná málum í gegn á þing-
inu. Búist er við því að Sánchez njóti 
stuðnings vinstri flokksins Podemos 

auk nokkurra smáflokka. Ef allir 67 
þingmenn Podemos styðja Sánchez 
er samanlagður fjöldi þingmanna 
að baki verðandi forsætisráðherra 
151, séu smáflokkar taldir frá. Það er 
25 atkvæðum frá meirihluta.

„Í dag skrifum við nýjan kafla 

í sögu spænsks lýðræðis,“ sagði 
Sánchez fyrir atkvæðagreiðsluna 
í gær. Rajoy játaði hins vegar sigur 
og sagði það sannan heiður að hafa 
þjónað Spáni og „skilið Spán eftir í 
betra ásigkomulagi“ en þegar hann 
tók við. – þea

Úr körfubolta og í forsætisráðuneytið

Sósíalistinn Pedro Sánchez verður forsætisráðherra Spánar. NORDICPHOTOS/AFP
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Laugardaginn 2. júní
í Hellisheiðarvirkjun

13.00 Bíbí og Björgvin

13.30 Barnaleiðsögn um sýninguna

14.00 Fróðleiksgetraun fyrir börnin — verðlaun í boði

Frábær fjölskyldudagskrá

Fjölskyldudagurinn er frá 12.30–14.30
Aðgangur ókeypis og allir velkomnir!

Það eru allir velkomnir á opinn fjölskyldu- 
dag á Jarðhita sýningu Orku náttúrunnar  
í Hellisheiðar virkjun. Áhugaverð sýning  
og fræðandi skemmti dagskrá í stærstu 
jarð varma virkjun heims.

Grillaðar pylsur og drykkir fyrir stóra  
sem smáa og öll börn fá íspinna.

Bíbí & Björgvin 
mæta kl. 13



MAKEDÓNÍA Löngu áður en Jesú 
Kristur fæddist í Betlehem stofn-
aði Karanos nokkur konungsríkið 
Makedóníu á því svæði sem Grikk-
land og Makedónía nútímans mæt-
ast. Árið var 808 fyrir Krist og lifði 
konungsríkið allt þar til 168 fyrir 
Krist áður en það átti stutta endur-
komu frá 150 til 148 fyrir Krist.

Konungar hins forna konungs-
ríkis voru mýmargir. Raunar svo 
margir að á árinu 393 fyrir Krist 
einu saman voru fimm mismunandi 
konungar. Þótt nöfn þeirra fæstra 
séu meðalmanninum kunn hefur 
einn þessara konunga orðið svo gott 
sem ódauðlegur. Sá maður vermdi 
sætið frá 336 til 323 fyrir Krist og 
hét Alexander þriðji af Makedóníu, 
einnig kallaður Alexander mikli.

Undir hans stjórn höfðu Make-
dóníumenn sigur í tugum orrusta 
og leysti Alexander ýmis álitamál, 
meðal annars þegar hann skar á 
Gordíonshnútinn margrómaða í 
stað þess að leysa hann.

Annars konar Gordíonshnútur 
hefur valdið töluverðri togstreitu 
á þessu sama landsvæði nú rúmum 
2.000 árum síðar. Allt frá árinu 1991 
hafa Grikkir og Makedóníumenn 
nútímans tekist á um nafn ríkis 
þeirra síðarnefndu. En nú virðist 
lausnin vera í sjónmáli. Grikkir og 
Makedóníumenn eru komnir með 
sverð sín á loft og hnúturinn bíður 
skurðarins.

Makedónía eða FYROM
Þegar Júgóslavía var að liðast í 
sundur í upphafi tíunda áratugarins 
ákváðu valdamenn í Skopje að lýsa 
yfir sjálfstæði. Var því stofnað Lýð-
veldið Makedónía með Skopje sem 
höfuðborg. Í ljósi hinnar sögulegu 
Makedóníu urðu nýju nágrannarnir 
í Grikklandi hins vegar nokkuð 
ósáttir við nafnavalið.

Á árdögum deilunnar höfðu 
Grikkir áhyggjur af því að hinir 
nýju Makedóníumenn vildu, með 
nafnið af vopni, taka þann hluta 
Grikklands sem nú kallast gríska 
Makedónía. Um er að ræða 33.177 
ferkílómetra svæði, stærstu stjórn-
sýslueiningu Grikklands, með 
Þessalóníku sem höfuðborg. Alls 
búa 2,4 milljónir svokallaðra Suð-
ur-Makedóníumanna í héraðinu 
en líkt og ríkið í norðri er héraðið 
innan sögulegra landamarka hins 
forna konungsríkis.

Þættir deilunnar eru þó fleiri. 
Þjóðflokkurinn Makedóníumenn, 
algjörlega ótengdur hinum slav-
nesku Makedóníumönnum sem 
eru í miklum meirihluta í Make-
dóníu, býr í grísku Makedóníu. Þá 
þykir Grikkjum erfitt að Slavarnir 
í norðri eigni sér Alexander mikla 
og hafa því krafist þess í áraraðir að 
Makedónía nútímans verði einfald-
lega kölluð FYROM, eða Fyrrverandi 
júgóslavneska lýðveldið Makedónía 
(e. Former Yugoslav Republic of 
Macedonia). Undir því nafni fékk 
Makedónía svo aðild að Sameinuðu 
þjóðunum árið 1993.

Grikkir eiga bæði aðild að Atl-
antshafsbandalaginu (NATO) og 
Evrópusambandinu. Slíka aðild 
ásælast Makedóníumenn. En þar 
sem Grikkir hafa neitunarvald gagn-
vart hugsanlegum aðildarríkjum 
hefur sú aðild ekki fengist.

Breyttir tímar
En nú eru breyttir tímar. Þjóðernis-
hyggjuflokkurinn VMRO-DPMNE 
missti meirihluta sinn á þingi árið 
2016, eftir að hafa farið með völdin 
í tíu ár þar á undan. Þótt flokkurinn 
héldi stöðu sinni sem stærsti flokkur 
makedónskra stjórnmála mynduðu 

allir aðrir flokkar sem náðu sæti 
á þingi meirihluta og skildu þjóð-
ernishyggjumennina eftir úti í kuld-
anum.

Forsvarsmaður þessa nýja meiri-
hluta, Zoran Zaev, varð forsætisráð-
herra. Í kosningabaráttu sinni hét 
hann því að hann myndi beita sér 
fyrir því að leysa hina áratuga löngu 
deilu við Grikki og nú virðist Zaev 
ætla að standa við orð sín.

Eftir þreifingar árið 2017 var 
ákveðið að hefja viðræður á ný undir 
leiðsögn Sameinuðu þjóðanna þann 
17. janúar síðastliðinn. Undanfarna 
mánuði hafa því sendiherrar, utan-
ríkisráðherrar, jafnvel forsætisráð-
herrar rætt saman um hvernig leysa 
beri deiluna.

Vika er langur tími
Á síðustu sjö dögum hér um bil 
hefur mikið gerst. Grikkinn Níkos 
Kotsías og Makedóníumaðurinn 
Níkóla Dímítrov, utanríkisráðherrar 
ríkjanna tveggja, funduðu alla síð-
ustu helgi og teiknuðu upp drög að 
samkomulagi á milli ríkjanna sem 
svo var sent forsætisráðherrunum 
tveimur.

Þessa sömu helgi hitti Jean-Claude 
Juncker, forseti framkvæmdastjórn-
ar Evrópusambandsins, þá Zoran 
Zaev og Gjorge Ívanov, forsætisráð-
herra og forseta Makedóníu.

Deutsche Welle greindi frá fund-
inum og sagði að þar hefði Juncker 
hrósað mönnunum sérstaklega 
fyrir hversu hratt þeir hafa gengið 
til verka við að leysa deiluna. Sagði 
Juncker að eftir að deilan verði form-
lega leyst gætu viðræður um aðild 
Makedóníu að Evrópusambandinu 
hafist innan fáeinna mánaða.

Lýsti Juncker jafnframt hrifningu 
sinni á því að Makedóníumenn hafi 
breytt nafni flugvallarins í Skopje til 
að greiða fyrir viðræðunum. Völlur-
inn hét áður Flugvöllur Alexanders 
mikla í Skopje en nafninu var breytt 
í Alþjóðaflugvöllurinn í Skopje. „Það 
er stórkostlegt að sjá eitthvað gerast 
með flugvöllinn,“ hafði Deutsche 
Welle eftir Juncker.

Þjóðin fær að ráða
Á blaðamannafundi í vikunni til-
kynnti Zaev forsætisráðherra svo  
að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði 
haldin um nýtt nafn Makedóníu 

eftir að samningar hefðu náðst við 
Grikki. Sagði hann á fundinum að 
Grikkir og Makedóníumenn væru 
nú sammála um alla stærstu þætti 
viðræðnanna. „Það verður þjóðarat-
kvæðagreiðsla, þjóðin fær að ráða,“ 
sagði Zaev.

Zaev sagði að eftir að þjóðþing 
ríkjanna tveggja hefðu lögfest sam-
komulagið gæti þjóðaratkvæða-
greiðsla farið fram. Um það bil 
þrjátíu dagar myndu líða á milli og 
nefndi Zaev að gengið yrði að kjör-
borðinu í september eða október.

Samkvæmt Deutsche Welle liggur 
á að leysa málið áður en Atlantshafs-
bandalagsríkin funda þann 11. og 
12. júlí næstkomandi. 

„Við viljum gefa Grikkjum tíma 
svo þeir geti greint NATO frá málinu. 
Ég er viss um að lausnin sé í sjón-
máli. Líkurnar á því að við náum að 
leysa þessa löngu deilu eru miklar. 
Við viljum leysa þetta fyrir 20. júní,“ 
sagði Zaev.

Og eftir að málið verður leyst 
býst Zaev við því að NATO-aðild 
fylgi fljótlega í kjölfarið. Aðild að 
Evrópusambandinu komi svo með 
tíð og tíma.

Ekki enn í höfn
En þótt stór skref hafi verið stigin 
hefur enn ekki verið höggvið á 
hnútinn. Heimildarmaður AP 
innan grísku ríkisstjórnarinnar 
sagði í gær ólíklegt að samningar 
næðust á næstu dögum vegna 
tregðu Makedóníumanna til að 
fylgja þeim viðmiðum sem sam-
þykkt hafi verið um samningavið-
ræðurnar. Símtali Alexis Tsipras, 
forsætisráðherra Grikkja, og Make-
dóníumannsins Zaev, sem átti að 
verða um helgina, yrði frestað en 
Zaev hafði áður sagt að það ætti að 
fara fram í gær.

Þá greindi fréttastofan AP einnig 
frá því í gær að Ívanov Makedóníu-
forseti hefði sagst andvígur því að 
Makedóníumenn þyrftu að breyta 
heiti Makedóníu innanlands, vildi 
sum sé enn þá tala um Makedóníu á 
innlendum vettvangi. Grikkir hafa 
hins vegar krafist þess að nafninu 
verði breytt innan lands sem utan.

Þrátt fyrir þetta hafa Grikkir og 
Makedóníumenn aldrei verið eins 
nærri því að leysa þessa 27 ára 
deilu, líkt og Zaev sagði á blaða-
mannafundinum í vikunni.

Reyna að höggva á Gordíonshnútinn
Grikkir og Makedóníumenn eru nálægt því að leysa deiluna um nafn Makedóníu. Nafnið hefur reitt Grikki til reiði frá því stjórnvöld í 
Skopje lýstu yfir sjálfstæði frá Júgóslavíu og tóku upp hið forna nafn árið 1991. Þjóðaratkvæðagreiðsla og aðild að NATO í sjónmáli.

Þórgnýr Einar  
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

Á BORÐINU:

Lýðveldið Nýja-Makedónía
● Samkvæmt frétt European 

Western Balkan frá því í 
janúar eru Makedóníu-
menn hrifnastir af þessu 
nafni.

Lýðveldið Norður-Make-
dónía
● Samkvæmt frétt European 

Western Balkan frá því á 
fimmtudag er þetta lík-
legasta nafnið.

Lýðveldið Efri-Makedónía
● Samkvæmt heimildum 

fréttastofu AFP er þetta lík-
legasta nafnið.

Lýðveldið Vardar-Make-
dónía
● Vardar er stærsta á Make-

dóníu og kölluðu slav-
neskar þjóðir Makedóníu 

þessu nafni á árum áður. 
Samkvæmt frétt European 
Western Balkan frá því í 
janúar eru Grikkir hrifnastir 
af þessu nafni.

Lýðveldið Makedónía 
(Skopje)
● Hugsanlegt væri að að-

greina Makedóníu frá hinu 
forna konungsríki með því 
að bæta höfuðborginni við 
nafn ríkisins.

HAFNAÐ:

Lýðveldið Ilinden-Make-
dónía
● Ilinden er stórhátíð í Make-

dóníu, haldin 2. ágúst. 
Minnast Makedóníumenn 
þess þá þegar íbúar land-
svæðisins risu upp gegn 
Ottómönum árið 1903. 
Grikkir hafa hafnað þessu 
nafni.

✿   Nöfnin sem koma til greina

Grikkland

Gríska Makedónía

Makedónía

Forna konungsríkið 
Makedónía

Zoran Zaev og Alexis Tsipras, forsætisráðherrar Makedóníu og Grikklands, freista þess nú að leysa þessa 27 ára löngu nafnadeilu. NORDICPHOTOS/AFP
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#DRAUMURINN

Draumurinn er rétt að byrja 
Langþráður draumur lítillar þjóðar rætist þann 16. júní, þegar Íslendingar spila  
sinn fyrsta leik á HM. Hvort sem við hvetjum strákana okkar áfram úr stúkunni  
eða stofunni heima, þá skulum við ætíð muna að engir draumar eru of stórir
— og ekkert er ómögulegt. Áfram Ísland! 





Gunnar
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Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

 

Kaupmaður-

inn þarf að 

borga fyrir 

lagerinn og 

klæðskerinn 

fyrir efnið 

sem fer í 

flíkina. 

Útgerðar-

menn greiða 

hins vegar 

smánarlegt 

gjald fyrir 

fiskinn í 

sjónum.

Undur og stórmerki mánaðarins hefðu ekki getað 
legið meira í augum uppi: Leikreglur virka.

Bretar eru feitasta þjóð Evrópu. Kvillar tengdir 
offitu kosta heilbrigðiskerfið sextán milljarða punda á ári, 
eða um 2.200 milljarða íslenskra króna. Offita barna er að 
verða jafnstórt heilbrigðisvandamál og í Bandaríkjunum.

Bresk stjórnvöld hafa þrátt fyrir það verið treg til að 
skikka fyrirtæki í matvælaframleiðslu til að bjóða upp 
á hollari vörur. Árið 2016 stóð til að setja á víðtækan 
sykurskatt til að minnka sykur í tilbúnum mat. Fögur 
fyrirheitin fjöruðu hins vegar út í kjölfar þrýstings 
hagsmunaaðila. Matvælaframleiðendur hófu upp 
harmakvein og fullyrtu að leikreglur á borð við sykur-
skatt gerðu ekkert gagn. Þeir lofuðu hins vegar bót og 
betrun ef þeim yrði í sjálfsvald sett hvernig umbótum á 
vörum þeirra yrði háttað. Stjórnvöld létu undan. En til 
málamynda var lagður sykurskattur á eina vörutegund: 
gosdrykki.

Í síðustu viku sendu heilbrigðisyfirvöld í Bretlandi frá 
sér niðurstöður um árangurinn. Tveimur þriðju mat-
vælaframleiðenda hafði „mistekist með öllu“ að bregðast 
við óskum stjórnvalda um minni sykur. Eitt af hverjum 
átta fyrirtækjum hafði aukið sykurmagn í vörum sínum. 
Ein undantekning var þó á annars misheppnuðu 
framtakinu. Sykur í gosdrykkjum minnkaði um ellefu 
prósent.

Grímulaust ofbeldi
Á sama tíma og skýrslan um sykurskattinn kom út í Bret-
landi afhenti Íbúðalánasjóður Ásmundi Einari Daðasyni, 
félags- og jafnréttismálaráðherra, skýrslu þar sem fjallað 
var um erfiðar aðstæður leigjenda á Íslandi.

Stéttarfélagið VR hefur undanfarið safnað sögum leigj-
enda af hækkun húsaleiguverðs. Dæmi eru um að leiga 
hafi hækkað um 50-70% á rúmu ári. Kallaði Ragnar Þór 
Ingólfsson, formaður VR, framgöngu leigufélaga gagn-
vart leigjendum fjárkúgun og krafðist þess að „stjórnvöld 
setji lagaramma sem að verndar þennan hóp fólks fyrir 

þessu grímulausa ofbeldi.“
Í skýrslu sinni leggur Íbúðalánasjóður til að leigu-

sölum og leigufélögum verði settar „skýrari leikreglur“ 
til að auka húsnæðisöryggi leigjenda. Er stungið upp á 
að horft verði til nágrannalandanna í leit að leiðum til 
að sporna gegn „óheyrilegum hækkunum á leiguverði“. 
Er Noregur tekið sem dæmi. Í skýrslunni kemur fram að 
þar séu leigusamningar sjaldnast gerðir til skemmri tíma 
en þriggja ára; leigusala er ekki heimilt að hækka leigu 
nema vegna vísitöluhækkana og þá aðeins einu sinni á 
ári; leigusamband þarf að hafa varað í það minnsta tvö 
og hálft ár áður en heimilt er að setja fram kröfu um að 
leiga verði færð til samræmis við markaðsverð og skal þá 
gefinn hálfs árs fyrirvari áður en breytingin tekur gildi.

En hvernig hyggst Ásmundur Einar bregðast við tillög-
unum? Hann ætlar að kalla til sín „þessi helstu leigufélög 
til þess að fara yfir þetta og … meta hvort og þá til hvaða 
aðgerða verður gripið.“

Það er ekki erfitt að gera sér í hugarlund samtal 
Ásmundar Einars og hagsmunaaðilanna: Ásmundur: 
„Hvað finnst ykkur?“ Hagsmunaaðilar: „Leikreglur gera 
ekkert gagn. Við skulum hætta að sýna af okkur græðgi 
ef okkur er í sjálfsvald sett hvernig við útfærum umbæt-
urnar.“

Með einu pennastriki
Sé leigusölum falið að ákveða hvernig leigumarkaðurinn 
gangi fyrir sig mun það enda eins og breska sykurátakið: 
fyrr mun bresta á ný ísöld en bóla á breytingum. Að leyfa 
hagsmunaaðilum að setja eigin leikreglur er eins og að 
ráðast gegn offituvandanum með því að setja kökusneið 
og skál af kínóa fyrir framan barn og segja því að velja.

Spurningin sem Ásmundur Einar stendur frammi fyrir 
ætti ekki að vera „hvort“ heldur „hvenær“. Svarið ætti 
að vera: „Strax“. Með skýrum og einföldum leikreglum 
í anda þeirra sem ríkja í nágrannalöndum okkar má 
draga úr óréttlæti íslenska leigumarkaðarins með einu 
pennastriki.

Viltu köku eða kínóa?

Á síðustu metrum þingsins fyrir sumarfrí virðist 
stjórnarmeirihlutinn ætla að þvinga í gegn 
lækkun á veiðigjöldum. Gert er ráð fyrir 17 pró-
senta lækkun, innheimt veiðigjöld fari úr 10 
milljörðum, í 8,3 milljarða. Stjórnarandstaðan 

hefur boðað málþóf.
Réttlætingin er kunnugleg, veiðigjaldið dragi úr starfs-

hæfni fyrirtækja og samkeppnishæfni greinarinnar á 
alþjóðlegum markaði. Þótt stærri útgerðir geti að einhverju 
leyti staðið af sér slíkar sviptingar komi þetta sérstaklega 
niður á þeim smærri, en fram kemur í frumvarpi með lög-
unum að aflahlutdeildarhöfum hefur fækkað ört – um tæp 
60 prósent á tólf árum.

Harmakvein útgerðarinnar þekkja Íslendingar vel. Áður 
fyrr var það leyst með gengisfellingu krónunnar. Útgerðin 
gat þá haldið uppteknum hætti með sitt ódýra vinnuafl og 
framleiðslukostnað. Sjávarútvegurinn græddi en almenn-
ingur tapaði, og fann fyrir því áþreifanlega með veikari 
krónu á ferðum sínum erlendis og dýrum innfluttum 
varningi.

Sem betur fer heyra gengisfellingar í þágu einstakra 
atvinnugreina sögunni til. Lækkun veiðigjalda er hins vegar 
náskylt fyrirbæri. Tæki hins opinbera til að hygla atvinnu-
rekstri sem enga aðstoð þarf. Staðreyndin er að samkvæmt 
opinberum tölum er arðsemi eigna í sjávarútvegi meiri en 
tíðkast í öðrum geirum. Árið 2016 var hún 13 prósent en til 
samanburðar var arðsemi eigna í viðskiptahagkerfinu, það 
er öllum fyrirtækjarekstri í landinu að opinberri starfsemi, 
lyfjaframleiðslu, fjármála- og vátryggingastarfsemi undan-
skilinni, rúmlega sex prósent.

Þessar tölur eru teknar saman í lok þriggja ára samfellds 
samdráttarskeiðs í sjávarútvegi, en arðsemi eigna var 25 
prósent árið 2012. Lækkunin er auðvitað til komin vegna 
styrkingar krónunnar. Ástæða þess að arðsemi í sjávarút-
vegi er meiri en í öðrum atvinnugreinum er sú að útgerðin 
greiðir ekkert gjald sem heitið getur fyrir vörur sínar. Kaup-
maðurinn þarf að borga fyrir lagerinn og klæðskerinn fyrir 
efnið sem fer í flíkina. Útgerðarmenn greiða hins vegar 
smánarlegt gjald fyrir fiskinn í sjónum.

Auðvitað má ekki blása á sjónarmið um að styðja eigi við 
smærri útgerðir í dreifðum byggðum landsins. Þess vegna 
skýtur skökku við að langstærsti hluti lækkunarinnar fari 
í vasa stærstu útgerðanna, jafnvel þótt svokallaðan per-
sónuafslátt eigi að hækka á þær smærri.

Þessi aðgerð snertir ekkert fílinn í herberginu, íslensku 
krónuna. Ef útgerðarmönnum væri alvara með því að laga 
ástandið til langs tíma væru þeir auðvitað að beita sér fyrir 
upptöku annars og stöðugri gjaldmiðils. Til þess hafa þeir 
það hins vegar alltof gott. Þeir eru einfaldlega vanir að 
njóta ávaxtanna meðan krónan er veik, en velta vandamál-
inu annað um leið og hún styrkist.

Þeir stjórnarþingmenn, og rétt er að minna á að spegla 
allan hinn pólitíska ás, sem beita sér fyrir skammsýnis-
aðgerðum á borð við þessa skyndilegu lækkun veiðigjalda 
ættu að virða spegilmynd sína vel fyrir sér. Engin von er 
um að sátt skapist um þetta gamla þrætuepli íslenskra 
stjórnmála meðan óþarfa skyndilausnir sem þessar eru 
bornar á borð. Útgerðarmenn, eins og aðrir, eiga að greiða 
sanngjarnt verð fyrir vöru sína. Alveg sama þótt eigandinn 
sé íslenska þjóðin.

Vítahringur

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 

PREN
TU

N
.IS

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

2 .  J Ú N Í  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R16 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

SKOÐUN



SLÖKKTU Á
EYÐSLUNNI OG

KVEIKTU Á
SPARNAÐINUM

FYRIR HUGSANDI FÓLK

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

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Mitsubishi Outlander PHEV er glæsilega hannaður, rúmgóður og háþróað fjórhjóladrifið kemur þér lengra allt árið. Þú getur
ekið á hreinni íslenskri orku svo að bíllinn verður sparneytnari og umhverfisvænni. Outlander PHEV var vinsælastur í flokki 
jeppa og jepplinga árið 2017. Nú fylgir 350.000 kr. sumarauki með öllum nýjum Mitsubishi bílum keyptum hjá HEKLU. 
Slökktu á eyðslunni og kveiktu á sparnaðinum í nýjum Outlander PHEV. Hlökkum til að sjá þig!

Outlander Invite PHEV
Sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

4.540.000 kr.
Sumarauki að verðmæti

350.000 kr. fylgir!

Mitsubishi PHEV kemur þér inn í framtíðina



FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
í knattspyrnu hefur nýhafið loka-
hnykkinn í undirbúningi sínum 
fyrir lokakeppni heimsmeistara-
mótsins sem hefst í Rússlandi eftir 
tæpar tvær vikur. Hluti af þeim und-
irbúningi er leikur íslenska liðsins 
gegn Noregi á Laugardalsvellinum 
í kvöld.

Leikurinn er næstsíðasti leikur 
liðsins fyrir stóru stundina, en Gana 
mætir á Laugardalsvöll á fimmtu-
dagskvöldið. Heimir Hallgrímsson 
sat fyrir svörum á blaðamannafundi 
í hádeginu í gær og þar fór hann yfir 
stöðuna á íslenska liðinu, hvernig 
hann hygðist nota leikina sem fram 
undan eru og hvað liðið væri að fara 
yfir á æfingunum fram að fyrsta leik 
á HM.

„Það eru allir leikmenn liðsins 
leikfærir fyrir utan Aron Einar 
[Gunnarsson]. Aron Einar er á réttri 
leið í bataferli sínu og gæti mögu-
lega spilað, en það væri ofboðslega 
óskynsamlegt. Gylfi Þór [Sigurðs-
son] er leikfær, en við höfum ekki 
tekið ákvörðun um það hvort og 
þá hversu mikið hann tekur þátt í 
leikjunum á móti Noregi og svo í 
leiknum gegn Gana,“ sagði Heimir 
um stöðuna á leikmannahópi 
íslenska liðsins.

„Við munum nýta þessi leiki til 
þess að bæta okkur í að vera sneggri 
í því að taka ákvarðanir í leik okkar. 
Við erum að fara að mæta afar 
sterkum þjóðum á HM og þegar þú 
mætir jafn öflugum leikmönnum og 
bíða okkar þá þarftu að vera hraður 
í þinni ákvörðunartöku, en á sama 
tíma að taka skynsamlegar ákvarð-
anir,“ sagði Heimir aðspurður um 
hvað hann vildi fá út úr leikjunum 
á móti Noregi og Gana.

„Leikmenn eru svo á mismun-
andi stað hvað varðar leikform og 
við munum taka mið af því þegar 
við ákveðum spiltíma leikmanna. 
Við munum fara yfir ýmis taktísk 
atriði og skerpa á okkar áherslum 
um leið og við erum að spila okkur 

í betra leikform. Fyrst og fremst 
erum við að leggja áherslu á það 
að vera skarpir og snarpir í okkar 
aðgerðum,“ sagði Heimir enn frem-
ur þegar hann var spurður út í hvað 
hann vildi fá út úr leikjunum.

„Vissulega verður sérstakt að 
mæta góðum vini mínum, Lars 
Lagerbäck, og liðin vita bæði upp á 
hár hvernig andstæðingurinn spilar. 
Það má segja að bæði lið séu að líta 
í spegil og leikurinn mun ekki vinn-
ast á því að annar hvor aðilinn komi 
hinum á óvart. Það er heldur ekki 
aðalatriðið í leiknum á morgun. Við 
viljum bara góða frammistöðu og að 

leikmenn fái mikið út úr leiknum 
hvað það varðar að komast í gott 
leikform,“ sagði Heimir.

„Við þurfum að læra marga hluti 
fram að móti og leikmenn eru að 
innbyrða mikið magn af upplýsing-
um á skömmum tíma. Það er hins 
vegar eitthvað sem þeir eru vanir að 
gera og ég hef engar áhyggjur af því 
að þeir höndli það ekki. Við erum að 
fara á stærra svið en við höfum farið 
áður á, en markmiðið er ávallt það 
sama, að bæta sig með hverri æfingu 
og hverjum leik,“ sagði Heimir um 
komandi verkefni hjá liðinu. 
hjorvaro@frettabladid.is

Verðum að vera afar snöggir  
og skarpir í hugsun í leik okkar
Heimir Hallgrímsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, segir að liðið þurfi að læra marga 
hluti hratt á næstu dögum. Liðið mæti öflugri andstæðingnum og á stærra sviði en áður og verði því að 
framkvæma hluti hratt og örugglega á stóra sviðinu. Heimir hlakkar mikið til að mæta læriföður sínum.

Heimir Hallgrímsson gefur leikmönnum skipanir á æfingu íslenska liðsins á Laugardalsvelli í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Vissulega verður  

sérstakt að mæta 

góðum vini mínum, Lars 

Lagerbäck, og liðin vita bæði 

upp á hár hvernig andstæð-

ingurinn spilar. 
Heimir Hallgrímsson

Fj./Hött./Lei. - Grindavík 0-4 
0-1 Rio Hardy (37.), 0-2 Hardy (43.), 0-3 
Steinunn Lilja Jóhannesdóttir, sjálfsmark 
(59.), 0-4 Hardy, víti (87.). 

Fylkir - HK/Víkingur 2-0 
1-0 Maria Radojicic (4.), 2-0 Radojicic (19.). 

KR - Breiðablik 0-1 
0-1 Alexandra Jóhannsdóttir (14.). 

Afturelding/Fram - ÍR 0-2 
0-1 Bryndís Hrönn Kristinsdóttir (18.), 0-2 
Sandra Dögg Bjarnadóttir (70.). 

Selfoss - Fjölnir 4-0 
1-0 Barbára Sól Gísladóttir (13.), 2-0 Eva 
Lind Elíasdóttir (19.), 3-0 Eva Lind (45.), 4-0 
Eva Lind (77.). 
 
Sextán liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna 
lýkur með þremur leikjum í dag. Keflavík 
tekur á móti bikarmeisturum ÍBV, FH sækir 
Val heim og Þór/KA og Stjarnan mætast 
fyrir norðan. Dregið verður í 8-liða úrslitin í 
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport 2 eftir leik 
Þórs/KA og Stjörnunnar.

Nýjast
Mjólkurbikar kvenna

Kári Árna-
son

Aldur: 
35 ára
Staða: 
Miðvörður
Félag: 
Víkingur R.
Landsleikir:
65/4
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HANDBOLTI Kvennaliði ÍBV í hand-
bolta hefur borist góður liðsauki 
því Arna Sif Pálsdóttir og Sunna 
Jónsdóttir eru gengnar í raðir liðs-
ins. Þá hafa Ester Óskarsdóttir og 
Sandra Dís Sigurðardóttir framlengt 
samninga sína við ÍBV. Ester var 
valin besti leikmaður Olís-deildar 
kvenna á síðasta tímabili sem og 
varnarmaður ársins.

Arna Sif er þriðja leikjahæsta 
landsliðskona Íslands með 129 
landsleiki. Arna Sif, sem er þrítugur 
línumaður, hefur leikið erlendis 
síðan 2009. Á síðasta tímabili lék 
hún með Debreceni VSC í Ungverja-
landi.

Sunna lék með Fylki og Fram hér 
heima áður en hún hélt í víking. 
Hún lék bæði í Svíþjóð og Noregi. 
Sunna, sem hefur leikið 56 lands-
leiki, var í fríi frá handbolta á síðasta 
tímabili þar sem hún eignaðist sitt 
fyrsta barn.

Eyjavörnin ætti að vera sterk á 
næsta tímabili með þær Örnu Sif, 
Sunnu og Ester í aðalhlutverki.

Karlalið ÍBV hefur hins vegar 
misst tvo leikmenn til Vals, þá 
Agnar Smára Jónsson og Róbert 
Aron Hostert. Þeir voru kynntir til 
leiks hjá Val í gær ásamt markverð-
inum Daníel Frey Andréssyni. Þá 
hefur Anton Rúnarsson framlengt 
samning sinn við Val sem datt út í 
8-liða úrslitum Olís-deildarinnar í 
vetur.

Agnar Smári er uppalinn hjá Val 
en hefur leikið með ÍBV undanfarin 
ár, með stuttu stoppi hjá Mors-Thy 
í Danmörku. Hann varð tvisvar 
Íslandsmeistari og tvisvar bikar-
meistari með ÍBV. 

Róbert Aron hóf ferilinn hjá Fram 
og varð Íslandsmeistari með liðinu 
2013. Ári seinna endurtók hann 
leikinn með ÍBV. Róbert Aron var 
í stóru hlutverki hjá Eyjamönnum 
sem urðu þrefaldir meistarar á síð-
asta tímabili.

Daníel Freyr hefur leikið erlendis 
síðan 2014. Hann er uppalinn hjá 
FH og varð Íslandsmeistari með 
liðinu 2011. – iþs

Fjör á félagaskiptamarkaðinum hér heima

Vörn ÍBV verður ekki árennileg á næsta tímabili með landsliðskonurnar Örnu 
Sif Pálsdóttur og Sunnu Jónsdóttur í aðalhlutverki. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Úr leik á Opna 
bandaríska
GOLF Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
komst ekki í gegnum niðurskurðinn 
á Opna bandaríska meistaramótinu 
í golfi sem nú fer fram á Shoal Creek 
í Alabama.

Ólafía náði sér ekki á strik á 
öðrum hringnum í gær og lék hann 
á fimm höggum yfir pari. Hún lék 
fyrsta hringinn á pari vallarins.

Ólafía fékk tvo fugla og sjö skolla 
á öðrum hringnum í gær. Þetta er 
í fyrsta sinn sem hún tekur þátt á 
Opna bandaríska. Þegar blaðið fór 
ekki í prentun lá ekki fyrir í hvaða 
sæti Ólafía myndi enda. – iþs

Ólafía Þórunn lék annan hringinn á 
Opna bandaríska á fimm höggum 
yfir pari. NORDICPHOTOS/GETTY
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Afsláttur af aukahlutum
Aðeins í dag!

Afsláttur af aukahlutum
Aðeins í dag!

Snúðu 

HM hjólinu
Snúðu 

HM hjólinu
Þú gætir unnið HM spilið og fótbolta

www.kia.com

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Þér er boðið á HM sýningu Kia í dag kl. 12-16

Komdu og hitaðu upp fyrir landsleikinn á sérstakri HM sýningu Kia. Allir sem reynsluaka í dag 

eiga möguleika á að vinna miða á síðustu tvo landsleiki Íslands fyrir HM. Boðið verður upp á 

HM köku og ís frá Valdísi, auk þess sem allir sem snúa lukkuhjóli Kia geta unnið skemmtilega 

vinninga. Þá bjóðum við upp á 25% afslátt af öllum aukahlutum, aðeins þennan eina dag. 

Komdu og reynsluaktu Kia fjölskyldunni í frábærri HM stemningu. Við hlökkum til að sjá þig.

Allir sem reynsluaka Kia í dag eiga 

möguleika á að vinna miða á síðustu 

tvo landsleiki Íslands fyrir HM!



HM leikur 
Fréttablaðsins og 

Heimilistækja

Skráðu þig á póstlista 
Frétt blaðsins á 

frettabladid.is/nyskraning 
og þú gætir unnið hágæða 
Philips 65“ snjallsjónvarp af  

og 32“ Philips sjónvarp 
að auki.

Drögum út einn 
heppinn vinningshafa þann 

12. júni næstkomandi.

Nánari upplýsingar um 
leikinn og vinningana á 
www.frettabladid.is/

hmleikur

Upplifðu HM á 
heimavelli!

KÖRFUBOLTI Tæpar þrjár vikur eru 
í nýliðaval NBA-deildarinnar sem 
fram fer í New York-borg en ágætis 
líkur eru á því að íslenskt nafn 
verði kallað upp í annað sinn í sögu 
nýliðavalsins. Tryggvi Hlinason, 
miðherjinn frá Svartárkoti í Bárðar-
dal sem leikur með Valencia í ACB-
deildinni á Spáni, skráði nafn sitt í 
nýliðavalið og réð sér umboðsmann 
í von um að verða valinn.

Gæti hann með því fetað í fótspor 
miðherjans Péturs Guðmundssonar 
sem var valinn með 61. valrétti til 
Portland Trailblazers árið 1981 en 
Pétur er eini Íslendingurinn sem 
hefur leikið í NBA-deildinni. Pétur 
lék með Portland Trailblazers, Los 
Angeles Lakers og San Antonio 
Spurs á fjórum árum sínum í deild-
inni.

Líklegur í annarri umferð
Tryggvi sló rækilega í gegn með U20 
ára landsliði Íslands á Evrópumót-
inu í Grikklandi í fyrra en það vakti 
athygli fjölmiðla vestanhafs. ESPN 
fjallaði um Tryggva sem fyrrverandi 
bónda sem kynntist körfubolta árið 
2013 og var skyndilega kominn á 
sjónarsvið NBA-liða. Fjöldi liða 
voru með njósnara á sínum snærum 
á mótinu þar sem hann skilaði 19,7 
stigum, 14,1 frákasti, 3,8 vörðum 
skotum og 2,3 stoðsendingum að 
meðaltali í leik og sýndi lipra takta 
á báðum endum vallarins.

Við fengum Jonathan Givony, sér-
fræðing ESPN, til að rýna í mögu-
leika Tryggva á að vera valinn og 
hvað það þýddi ef hann yrði ekki 
valinn en hann var ágætlega bjart-
sýnn fyrir hönd Íslendingsins.

„Ég spyr lið ekki oft hvaða leik-
mann þau eru að horfa á en ég býst 
við því að það verði mikill áhugi á 
honum í seinni umferðinni. Það eru 
ekki margir frábærir leikmenn frá 
Evrópu þetta árið svo lið með fleiri 
en einn valrétt eru líkleg til að horfa 
til leikmanna eins og hans,“ segir 
Jonathan og heldur áfram:

„Þá ertu að tryggja þér réttindin á 
honum, það gefur honum tækifæri 
til að spila áfram í Evrópu næstu ár 
og bæta sig. Hann er enn þá svolítið 
óslípaður enda ekki búinn að æfa 
lengi en hann getur tekið miklum 
framförum á næstu árum. Það kæmi 
mér ekki á óvart ef hann yrði valinn 
seint í annarri umferð.“

Verði hann ekki valinn getur 
hann reynt aftur á næsta ári en leik-
menn sem koma frá Evrópu mega 
skrá sig í nýliðaval NBA-deildar-
innar þrisvar. Þá getur hann skráð 
sig úr nýliðavalinu þar til 11. júní 
næstkomandi en nýliðavalið er 21. 
júní.

„Það yrði ekkert endilega slæmt ef 
hann færi aftur til Valencia, fengi að 
spila meira og sanna sig og reyndi 

aftur á næsta ári þegar það stefnir 
í að nýliðavalið sé ekki jafn sterkt 
heilt yfir. Það er auðvitað erfitt að 
segja ár fram í tímann en þannig 
er staðan núna,“ segir Jonathan og 
bætir við:

„Fyrst og fremst vantar hann 
reynslu, þetta er stórt stökk að taka 
úr íslensku deildinni sem hann var 
ekkert að ráða ríkjum í, yfir í evr-
ópskan körfubolta og þaðan í NBA-
deildina. Hann þarf fleiri mínútur 
og að safna sér reynslu til að vera 
tilbúinn fyrir NBA-deildina.“

Man ekki eftir sögu eins og hans
Umboðsmaður Tryggva er ekki af 
verri gerðinni, Bill Duffy heitir hann 
og var á sínum tíma leikmaður Den-
ver Nuggets, en hann hefur aðstoð-
að ýmsar stjörnur úr NBA-deildinni 
undanfarna áratugi. 

Var hann umboðsmaður Steve 
Nash og kínverska turnsins Yao 
Ming en í dag er hann fulltrúi leik-
manna á borð við Andrew Wiggins, 
Rajon Rondo, Joakim Noah og Jahlil 
Okafor. Þá var hann á sínum tíma 
umboðsmaður Jóns Arnórs Stefáns-
sonar og er fulltrúi Luka Doncic í 
nýliðavalinu í sumar, slóvenska bak-
varðarins sem þykir líklegur sem 

fyrsti valréttur hjá Phoenix Suns.
„Það hjálpar honum að vera hjá 

umboðsmanni eins og honum,“ 
segir Jonathan og bætir við: „Mark-
aðurinn fyrir leikmenn eins og 
hann, stóran miðherja, fer minnk-
andi miðað við spilamennsku 
NBA-deildarinnar í dag. Minni og 
hreyfanlegri framherjar sem geta 
skotið vel eru í tísku, sem hjálpar 
honum ekki en það ætti ekki að úti-
loka möguleikana hans.“

Öll lið deildarinnar voru með 
erlendan leikmann í sínum her-
búðum í upphafi tímabils en Jona-
than segir að bakgrunnur Tryggva 
sé einstakur og að hann hafi vakið 
athygli í Bandaríkjunum.

„Þetta er mögnuð saga sem vakti 
mikla athygli þegar við sögðum frá 
þessu, þegar það kom í ljós að hann 
ætlaði í nýliðavalið vaknaði áhugi 
á honum á ný,“ segir Jonathan sem 
man ekki eftir annarri eins sögu. 

„Ég man ekki eftir manni sem var 
að raka hey og keyra traktor í stað 
þess að æfa og vera kominn í NBA-
deildina innan nokkurra ára þótt 
það hafi komið margir áhugaverðir 
karakterar og sögur um þá í deild-
ina,“ segir hann hlæjandi.
kristinnpall@frettabladid.is

Það verður áhugi á 
Tryggva í 2. umferð 
Fréttablaðið fékk sérfræðing ESPN, Jonathan Givony, til að rýna í möguleika 
Tryggva Hlinasonar í nýliðavali NBA-deildarinnar. Hann segir að miðherjinn 
gæti verið valinn seint í 2. umferð en hann vanti enn reynslu fyrir stærsta sviðið.

FÓTBOLTI Hörður Björgvin Magnús-
son, vinstri bakvörður íslenska 
landsliðsins, er á leiðinni til CSKA 
Moskvu en Bristol City hefur sam-
þykkt tilboð rússneska félagsins í 
hann. Fótbolti.net greindi fyrst frá 
félagaskiptunum. 

Þetta er annað árið í röð sem 
Hörður er í viðræðum við rússneskt 
félag en Rostov hefur  tvívegis reynt 
að bæta Herði við varnarlínu sína. 
Hann mun semja um kaup og kjör 
við CSKA Moskvu á næstunni og 
ættu kaupin að ganga í gegn á næstu 
dögum.

Hörður verður fjórði íslenski leik-
maðurinn í rússnesku deildinni en 
fyrir leika Björn Bergmann Sigurð-
arson, Ragnar Sigurðsson og Sverrir 
Ingi Ingason með Rostov.

Hörður hefur verið í herbúðum 
Bristol City síðan 2016. Hann er 
uppalinn hjá Fram og lék svo á 
Ítalíu.

CSKA Moskva er eitt stærsta félag 
Rússlands og hefur sex sinnum 
orðið rússneskur meistari eftir 
fall Sovétríkjanna. CSKA Moskva 
endaði í 2. sæti rússnesku úrvals-
deildarinnar á síðasta tímabili. – kpt

Hörður til Rússlands

Tryggvi Snær Hlinason í leik með Valencia. NORDICPHOTOS/GETTY

Rúnar Alex 
Rúnarsson

Aldur: 
23 ára
Staða: 
Markvörður
Félag: 
Nordsjælland
Landsleikir:
3/0
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ný verslun



AFSLÁTTUR
30%
RAW FLÖSKUR FRÁ 

AIDA

AFSLÁTTUR
40%
VÖRUR FRÁ 

ALESSI

AFSLÁTTUR
50%
VALDAR VÖRUR FRÁ 

RIVERDALE

BOSTON 
Borðstofustóll.  
Dökkgrátt  
áklæði og  
olíuborin eik.

 34.434 kr.   57.390 kr.

AFSLÁTTUR
40%

MIKIÐ ÚRVAL SMÁVÖRU MEÐ 20–80% AFSLÆTTI!
ACURA
Borðstofustóll.
Dökkgrátt 
áklæði og 
svartir stálfætur.

 14.396 kr.   35.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%

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

 8.745 kr.   15.990 kr.

AFSLÁTTUR
45%

DIMA 
Borðstofustóll. 
Svartur eða hvítur 
með viðarlitum 
löppum eða  
allur svartur.

 8.444 kr.   12.990 kr.

AFSLÁTTUR
35%

AFSLÁTTUR
20-40%
ALLAR VÖRUR

AFSLÁTTUR
50%
KVARNIR FRÁ 

MARLUX

RRRRRRRRR

AAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLEEEEEEE

Verð og vöruupplýsingar í bæklingnum eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Verð gildir til 8. júlí 2018, eða á meðan birgðir endast. 

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



ÚTSALA
SUMAR

KAMMA 
Þriggja sæta sófi og stóll með 
viðarfótum. Ólívugrænt, dökk-
grátt eða antrazit áklæði. 

Sófi: 201 x 84 x 105 cm

 90.994 kr.   139.990 kr.
Stóll: 91 x 84 x 105 cm

 58.494 kr.   89.990 kr.

afsláttur
60%
Allt að

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

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

 127.996 kr.   319.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%

CANNES
Hægindastóll með skemli. Brúnt, rautt, 
svart eða grátt leður á slitflötum. 

 97.493 kr.   129.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

EBBA
Hægindastóll. Fjórir litir, bleikur, 
blár, lion gulur eða grár.

 38.994 kr.   59.990 kr.

AFSLÁTTUR
35%

LEEDS 
Hægindastóll. Svart sléttflauel. 
Stærð: 73 × 81 × H: 77 cm

 49.495 kr.   89.990 kr.

AFSLÁTTUR
45%EASY

Nettur og skemmtilegur tungusófi. Tunga getur  
verið bæði vinstra og hægra megin.
Ljósgrátt áklæði.
Stærð: 232 x 145 x 85 cm

 84.995 kr.   

 169.990 kr. AFSLÁTTUR
50%

DINEX
Borðstofuborð úr eik. 
Tvær 33 cm stækkanir fylgja.
Stærð: 90 x 90 cm.

 51.994 kr.  

 79.990 kr. AFSLÁTTUR
35%



Saurus
Hvar og hvenær?  2. júní verður lagt 
af stað frá Iðnó og farið um Lækjar-
götu, Austurstræti og Austurvöll.  
3. júní verða risaeðlurnar við Egils-
höll í Grafarvogi í tilefni Grafarvogs-
dagsins.
Nánar:  Stærstu skepnur sem 
nokkru sinni hafa búið á jörðinni 
snúa aftur til 21. aldarinnar og 
birtast vegfarendum í miðborg 
Reykjavíkur laugardaginn 2. júní.

Peppermint
Hvar?  Kling & Bang.
Hvenær?  2. júní kl. 17.00, 9. júní kl. 
16.00 og 16. júní kl. 16.00. 
Nánar:  Um er að ræða gjörningalist 
þriggja listamanna sem vilja líkja sér 
við þríhöfða þurs.

111
Hvar?  Rýmd, Völvu-
felli 13.
Hvenær?  3. - 17. júní.
Nánar: Portrettmyndir 
Spessa úr póstnúmerinu 
111 bera það með sér að hann 
hefur komist í nálægð við alls konar 
fólk sem byggir Breiðholtið.

Leiðin heim
Hvar?  Gluggar víða um borgina.
Hvenær?  Leiðsögn: Opnun 3. júní 
kl. 16. 
9., 10., 14. og 15. júní kl. 13.
16. og 17. júní kl. 14.
Nánar:  Farðu í gönguferð um mið-
borg Reykjavíkur og leggðu upp í 
andlegt íhugunarferðalag „heim“.

Reykjavik GPS eftir Úlf 
og Halldór Eldjárn
Hvar?  Víðs vegar í miðbænum.
Hvenær?  4. – 17. júní.
Nánar:  Tónverkið Reykjavík GPS er 
óður til miðborgarinnar í Reykjavík 
í fortíð, nútíð og framtíð. Tónverkið 
er eins og falið landslag, ósýnileg 
borg í borginni, sem bíður þess að 
vera könnuð.

Sálarfóður
Hvar?  Hrafnista, Landspítali, Grund, 
Skjól, Klúbbur, Eir.
Hvenær?  5. – 7. júní.
Nánar:  Laufey Sigurðardóttir og 
Elísabet Waage heimsækja dvalar-
heimili, sjúkrastofnanir og Klúbb 
Listahátíðar með hljóðfærin sín og 
leika falleg lög.

Street View  
(Reassembled)
Hvar?  Norræna húsið.
Hvenær?  4. – 17. júní.
Nánar:  Rústir heimila frá Sýrlandi 
hafa verið fluttar sjóleiðina til 
Evrópu. Húsarústir eru margbrotin 
táknmynd fyrir missi heimilis. Þær 
vísa til heimilisleysis í víðu mann-
legu samhengi en tala á sama tíma 
á áþreifanlegan hátt inn í týnda 
sögu raunverulegrar fjölskyldu.

Ekki þarf alltaf að taka 
upp veskið til að fá að 
skoða og upplifa list. 
Listahátíð í Reykjavík 
samanstendur af 80 við-
burðum og drjúgur hluti 

er að kostnaðarlausu. Af nógu er að 
taka, allt frá sex stórum risaeðlum 
sem ráfa um götur miðbæjarins yfir 
í tónlistarverk sem samansett er út 
frá GPS-hnitum og allt þar á milli.

„Í listrænni sýn hátíðarinnar 
kemur fram að listir séu ekki forrétt-
indi fárra heldur réttindi allra og ég 
vona að dagskráin í ár beri því vitni. 
Ég vil ekki að fólk þurfi að taka upp 

veskið í hvert skipti sem það nýtur 
lista, þó það sé bæði nauðsynlegt og 
skiljanlegt inn á milli,“ segir Vigdís 
Jakobsdóttir, listrænn stjórnandi 
hátíðarinnar.

„Listahátíð er rekin að stærstum 
hluta fyrir almannafé. Ég lít á það 
sem skyldu hátíðarinnar að mæta 

sem fjölbreyttustum hópi og til 
þess þarf að beita alls konar leiðum 
bæði í verkefnavali, framsetningu 
og kynningu.“

Vigdís segir að hugsunin með 
hátíðinni í ár hafi einnig verið sú að 
fólk ætti ekki að þurfa í hvert sinn 
að setja sig í sérstakar stellingar 

eða fara inn ákveðnar byggingar 
til að fá listræna upplifun. „Hátíðin 
ber merki þessa. Hún er dreifð um 
borgina og reyndar upp um fjöll og 
firnindi líka! Fólk getur átt von á að 
mæta hátíðinni á óvæntum stöðum 
og tímum. Þannig stefnumót geta 
hreyft við okkur á allt annan hátt 

og verið dýrmæt upplifun,“ segir 
Vigdís.

„Samtalið sem við getum átt í 
gegnum listina er svo dýrmætt og 
það þurfa fleiri að hafa tækifæri til 
að koma að því borði. Ein af hindr-
ununum hvað það varðar er efna-
hagur. Fyrir Listahátíð, sem er að 
stóru leyti styrkt fyrir almannafé, er 
mögulegt að rjúfa að minnsta kosti 
þann vegg að hluta.“
gunnthorunn@frettabladid.is

Ekki þarf alltaf að vísa í veskið

Leiðarvísir að auralausri hátíð

R1918 er listrænn viðburður sem nær hámarki 10. júní, um næstu helgi. Hátt í 200 almennir borgarar taka þátt á öllum 
aldri og bregða sér í búninga frá árinu 1918. Þau birtast á götum borgarinnar og með því falla tímarnir saman.

Glæsilegir viðburðir 
verða á dagskrá 
Listahátíðar. Úrval 
ókeypis viðburða 
verður einnig í boði, 
bæði í almennings-
rýmum og í Klúbbi 
Listahátíðar þar sem 
allir stórir sem smáir 
geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi. 

R1918
Hvar?  Víða um miðbæinn.
Hvenær?  10. júní.
Nánar:  R1918 er stórt þátttöku-
verkefni sem nær hámarki með 
risavöxnum borgargjörningi í mið-
borginni.

The Great Gathering
Hvar?  Eiðistorg.
Hvenær?  8. júní kl. 17.
Nánar:  Stór hópur af fullorðnum 
og börnum dansa saman með 
suð í eyrum. Hoppandi í pollum 
með blóðnasir, hendast í hringi og 
haldast í hendur. Allur heimurinn 
er óskýr.

Bíótónar í baði
Hvar?  Ölduselslaug.
Hvenær?  9. júní kl. 14.
Nánar:  Breiðholt Festival býður 
gestum Listahátíðar að fljóta um 
í Ölduselslaug og hlusta á tónlist 
sem streymir úr hátölurum undir 
vatnsyfirborðinu.

Blokkarpartý í  
Asparfelli!
Hvar?  Asparfell 2-12, 111 Breið-
holti.
Hvenær?  9. júní kl. 16.
Nánar:  Íbúar blokkarinnar í Aspar-
felli 2-12 í Breiðholti ætla að bjóða 

gestum Listahátíðar í danspartý 
á heimilum sínum. Í íbúðum 

blokkarinnar býr fólk á 
öllum aldri, af mismunandi 
uppruna og kynjum, fjöl-
skyldur, einstaklingar, vinir, 
pör og dýr.

Teppaborgin
Hvar?  Ráðhús Reykjavíkur.
Hvenær?  9. og 10. júní kl. 10-18.

Nánar:  Hannað af börnum 
fyrir börn í Tjarnarsal Ráð-

hússins. Byggðu kofa, 
höll eða helli, leggðu 
göng og komdu fyrir 
leynilegum inngangi, 

músarholu eða glugga 
fyrir gíraffa ...

Crossings
Hvar?  Listasafn Reykjavíkur.
Hvenær?  13. júní kl. 20.
Nánar:  Litháísk-bandaríska tón-
skáldið, hljóðfæraleikarinn og lista-
maðurinn Abraham Brody býður upp 

á tónleika þar sem hann kafar 
djúpt í marglaga sjálfsmynd 
nútímalistamannsins í hnatt-
væddum heimi. Gestur Brody 
verður Ásta María Kjartansdóttir.

Klúbburinn gegndi mikilvægu 
hlutverki fyrir listamenn um 
árabil, sem ákveðinn samkomu-
staður, frá seinni hluta áttunda 
áratugarins fram í miðjan tíunda 
áratuginn. Vigdís segir að nú sé 
búið að blása lífi í Klúbbinn. 

„Við erum að nota gamla 
nafnið en útfærslan núna hefur 
ekki verið gerð áður. Við vonumst 
samt til að ná þessari stemningu 
sem var. Það var alltaf notalegt 
að koma í Klúbbinn, þarna verður 
hægt að fá sér æðislegar vegan 
súpur og heimilislegt andrúms-
loft fyrir alla,“ segir Vigdís.

Klúbburinn verður í Hafnar-
húsinu.

Klúbburinn  
endurvakinn

Demoncrazy
Hvar?  Listasafn Reyjavíkur – 
Hafnarhús.
Hvenær?  2. júní kl. 21.
Nánar:  Berbrjósta ungar konur ögra 
þeirri jakkafataklæddu, miðaldra og 
karlkyns ímynd valdsins sem þær 
hafa alist upp við.
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HÁTÍÐARSVÆÐI
HB GRANDA

Til að fagna sjómanna-
deginum  bjóðum við til 
fjölskylduskemmtunar hjá 
HB Granda við Norðurgarð.

Hátíðarsvæðið opnar kl. 13:00 og 
boðið verður upp á fiskismakk, súpu, 
pylsur, kökur, kleinur og fleira 
góðgæti. Andlitsmálun og blöðrudýr 
verða á svæðinu. Frábærir 
skemmtikraftar sjá um 
fjöruga dagskrá fyrir 
alla fjölskylduna. 

SKEMMTIDAGSKRÁ
13:00 Svæðið opnar
14:00 Leikhópurinn Lotta
14:30 Sjómannadagsfiskar
15:00 Góði úlfurinn
15:30 JóiPé og Króli
16:00 Dagskrá lýkur

YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA 

Á SJÓMANNADAGINN 3. JÚNÍ

YKKUR ER BOÐIÐ Á 
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ HB GRANDA 

Á SJÓMANNADAGINN 3. JÚNÍ

#HBGRANDIKynntu þér dagskrá sjómannadagsins á hatidhafsins.is



Löng hefð er fyrir því að 
börn úr Vesturbænum, 
sem eru í frístundamið-
stöðinni Tjörninni, setji 
svip sinn á mannlífið í 
miðborginni í sumar-

byrjun. Þá er keppt í kassabílarallý. 
Hvatningarópin og fjörið hafa lík-
ast til dregið fram sólina sem skein 
skært síðdegis í gær.

Það var líka gleði og fjör í fólki 
á húðflúrhátíðinni The Icelandic 
Tattoo Convention sem haldin er í 
Gamla bíói. Þar koma saman lista-
menn og áhugafólk um húðflúr og 
þeir sem eru að íhuga að fá sér flúr 
ættu að nýta tækifærið og líta inn í 
Gamla bíó.

Blómstrandi 
   mannlíf í 
 Reykjavík
Það er óhætt að segja að margt hafi verið 
um að vera fyrsta dag júnímánaðar í Reykja-
víkurborg. Mannlífið var blómlegt. Börn 
í frístundamiðstöðinni Tjörninni kepptu í 
kassabílarallýi á Ingólfstorgi og flúrum prýtt 
fólk hópaðist á húðflúrhátíð í Gamla bíói.



BILL
MURRAY
ÓGLEYMANLEG KVÖLDSTUND MEÐ STÓRLEIKARANUM 
BILL MURRAY OG KLASSÍSKUM HLJÓÐFÆRALEIKURUM

KYNNTU ÞÉR 
FJÖLBREYTTA OG 
GLÆSILEGA DAGSKRÁ 
Á VEF LISTAHÁTÍÐAR  
Í REYKJAVÍK

NEW WORLDS

JAN VOGLER  
VANESSA PEREZ  
MIRA WANG



Þessi mynd er búin að 
vera með mér alla ævina. 
En hið eiginlega ferðalag 
tók eitthvað á fimmta 
ár,“ segir Benedikt 
Erlingsson, leikstjóri 

kvikmyndarinnar Kona fer í stríð. 
Myndin var frumsýnd á kvikmynda-
hátíðinni í Cannes fyrr í mánuðinum 
þar sem hún hlaut frábærar viðtökur 
og sérstök handritsverðlaun gagn-
rýnenda. Kona fer í stríð var svo 
frumsýnd í íslenskum kvikmynda-
húsum nýverið og hefur verið seld 
vítt og breitt um heiminn. Benedikt 
segir að hann hafi frumsýnt Hross í 
oss árið 2013 og því líði ein fimm ár á 
milli mynda. „Þetta er svona íslenskt 
tempó en ég vona að það verði örara 
næst, vegna þess að ef maður ætlar 
að ná góðum tökum á þessu þá þarf 
maður að gera myndir.“

Á móti er alltaf maskína
Kona fer í stríð segir frá konu á 
miðjum aldri sem ákveður að fara 
í stríð fyrir landið. Að gerast virk í 
baráttunni fyrir hreinleika landsins 
með því að vinna skemmdarverk 
á háspennulínunum sem liggja að 
álverinu í Straumsvík. Það er ekki að 
undra að Benedikt hafi haft á orði að 
þessi mynd hafi verið með honum 
alla ævi. Hann var róttækur ungur 
maður og verndun náttúru og lífríkis 
hefur alltaf staðið nærri hjartanu. Í 
hið minnsta allt frá því hann, ásamt 
fleiri ungmennum, hlekkjaði sig við 

hvalbát sem lá við bryggju. „Já, það 
er rétt. Þá var ég svona sautján, átján 
ára,“ segir Benedikt og brosir við til-
hugsunina. „Við vorum líka virk í 
kringum kennaraverkföllin í gamla 
daga. Vorum með hústökur og setur 
til þess að vekja athygli á málstað 
sem við brunnum fyrir og gerum 
sum enn.“

Benedikt bendir þó á að þetta 
snúist ekki um hann persónulega 
en þegar náttúruvernd er annars 
vegar þá eigum við Íslendingar 
okkar fyrirmyndir í manneskjum á 
borð við Sigríði í Brattholti Tómas-
dóttur. „Mér finnst athyglisvert að 
oft hafa það verið einstaklingar sem 
hafa dregið vagninn og svo jafnvel 
brunnið upp á einhvern hátt í sinni 
baráttu. Ómar Ragnarsson, Björk 
Guðmundsdóttir, Herdís Þorvalds-
dóttir, Andri Snær Magnason og 
núna eru Sigurður Gísli Pálmason 
og Tómas Guðbjartsson að taka 
slaginn. En á móti er alltaf maskína. 
Fólk sem er á launum hjá stofn-
unum og stórfyrirtækjum.“

Samfélagslegt leikhús
Benedikt segir að Halla, aðalpersóna 
myndarinnar sem er leikin af Hall-
dóru Geirharðsdóttur, sé kona sem 
hafi fengið nóg af hinum táknrænu 
mótmælum. „Hún lætur ekki duga að 
vinna kannski slaginn í fjölmiðlum í 
einn dag heldur vill búa til efnahags-
lega skrúfu,“ segir Benedikt hugsi og 
dokar við.

„En þetta er náttúrulega feel-good 
mynd,“ bætir hann við og hlær. 
Áréttar að það sé alls ekki ástæða til 
þess að ætla að myndin sé ekki létt 
og skemmtileg og það er svo sannar-
lega óhætt að taka undir að þetta er 
mynd sem fær alla fjölskylduna til 
að brosa. 

Hins vegar er í henni ákveðin und-
iralda sem erfitt er að líta fram hjá og 
það felst alltaf eitthvað í því að vera 
virkur mótmælandi eins og þú varst 
á þínum yngri árum. Að segja stopp, 
hingað og ekki lengra.

„Jú, vissulega. Ég hafði áhuga á 
pólitík eins og ungt fólk hefur. Ég 
þefaði af pólitísku starfi en fannst 
það svo leiðinlegt. Það er svo leiðin-
legt að sitja á fundum og mér fannst 
þetta allt snúast um stöðubardaga. 
En ég hafði líka áhuga á leikhúsi og 
aktívismi er leikhús. Hann er sam-
félagslegt leikhús. Götuleikhús. Eins 
og hann Haukur sem hífði Bónusfán-
ann að húni á Alþingishúsinu. Það er 
aktívismi, leik- og táknræn athöfn og 
hún hefur rosalega mörg skilaboð í 
einfaldleika sínum.

Svo erum við með allt þetta leik-
hús í samfélaginu eins og á sviði 
stjórnmálanna, eins og kakan hans 
Bjarna Ben, Ómar borinn út úr 
Gálgahrauni og sprengjan í Laxár-
dal. Þetta eru allt leikrænar athafnir 
og ég ber virðingu fyrir svona samtali 
og finnst það skemmtilegt. Þetta er 
ástríðufullt lýðræðislegt samtal sem 
við eigum að faðma.“

Æskuheimilið hlerað
Benedikt er sonur hjónanna Brynju 
Benediktsdóttur leikstjóra og Erlings 
Gíslasonar leikara og því alinn upp 
á miklu leikhúsheimili. Foreldrar 
Benedikts eru nú bæði fallin frá, 
bæði voru þau þjóðþekktir lista-
menn en einnig kunn fyrir einarða 
afstöðu í stjórnmálum og sterka rétt-
lætiskennd. Benedikt tekur undir 
það og bendir á að þar sem hann sé 
kaldastríðsbarn þá hafi tíðarandinn 
líka átt sinn þátt í að móta skoðanir 
hans og hugmyndaheim. 

„Mitt æskuheimili á Laufásveg-
inum var þjóðernismegin í þessu 
stríði, en hinum megin við götuna 
stendur ameríska sendiráðið. Þannig 
að það var Maó Tse-Tung og Víetnam 
sigrar uppi á veggjum heima hjá mér 
en handan götunnar blakti ameríski 
fáninn yfir vopnuðum vörðum. En 
mér er óhætt að játa það núna að ég 
átti leynisambönd við sendiherra-
frúr, eins og hana Dorothy Irving 
sem ég kenndi íslensku, en pabbi 
mátti ekki vita það. Ég hélt þessu 
leyndu því ég vildi nú ekki valda 
usla á mínu heimili,“ segir Benedikt 
og hlær við minningunni. „Ég var 
svikari og gagnnjósnari sem var að 

kenna óvininum íslensku og þáði í 
staðinn heitt súkkulaði með rjóma. 
En svona var þetta á þessum árum. 
Það versta sem pabbi gat sagt um 
nokkurn mann var: Heimdellingur! 
Það var ekki hægt að sökkva neðar.“

Það er gaman að rifja upp þessa tíð 
sem átti sinn þátt í að móta Benedikt 
og ekki hægt að sleppa honum með 
að greina frá einni af lífseigustu sög-
unum frá þessum árum við Laufás-
veginn. „Já, ég veit hvaða sögu þú 
átt við og hún er sönn,“ segir Bene-
dikt léttur. „Það var brotinn veggur 
heima og rafvirki tók allt rafmagn 
af húsinu en fékk svo samt straum. 
Hann mældi strauminn og komst 
að því að það væri amerísk spenna 
á einhverjum línum þarna. Hann 
spurði pabba hvort hann væri með 
ameríska rafstöð í húsinu, en pabbi 
lét sér hvergi bregða,“ segir Benedikt 
og setur smá leikræn tilþrif í að rifja 
upp þessi orð föður síns:

„Ef maður býr við hliðina á 
agress ívu heimsveldi sem er í stríði 
í tveimur heimsálfum þá auðvitað 
hlerar það nágranna sína. Það er bara 
ekkert eðlilegra. Ertu barn?“ segir 
Benedikt og minnir verulega á föður 
sinn heitinn. „Það var því alltaf við-
kvæðið á mínu heimili að við værum 
hleruð en mér fannst smá fyndið að 
ímynda mér aumingjans mennina 
sem þurftu að vinna við að þýða 
allt sem við sögðum yfir á ensku og 
gefa skýrslu. En eflaust hafði pabbi 
sitthvað til síns máls og að þar sem 
bæði Nixon og Reagan bjuggu þarna 
í heimsóknum sínum þá hafa þeir 
líklega haft einhvern takka til þess 
að geta skannað okkur aðeins.“

Blái volvóinn
Kona fer í stríð er fyrst og fremst 
skemmtileg mynd sem hverfist um 
spennandi sögu. En á sama tíma er 
hún hlaðin vísunum í íslenska og 
vestræna menningu án þess að það 
flækist fyrir frásögninni á nokkurn 
hátt. Benedikt segir ástæðu þess ein-
faldlega liggja í því hvaða tegund af 
sögumanni hann er. „Þetta er eitt-
hvað sem við erum alltaf að reyna 
í leikhúsinu; að segja marga hluti á 
sama tíma. Maður elskar það sjálfur 
sem áhorfandi þegar maður upp-

Ég þarf áreiti og   
  sögumannasykur 
Benedikt Erlingsson er leikstjóri og annar handritshöfunda kvik-  
myndarinnar Kona fer í stríð sem hefur slegið í gegn á síðustu vikum. 
Hann segir að við verðum að vakna og átta okkur á stöðunni.

Benedikt Erlingsson, leikstjóri segir að á móti þeim einstaklingum sem berjast fyrir verndun náttúrunnar sé alltaf maskína, fólk sem er á launum hjá stórfyrirtækjum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÉG VILDI GERA MYND 
SEM GÆTI ORÐIÐ GLEÐI-
SPRENGJA. ÞAÐ ER LYKIL-
ATRIÐI. MIG LANGAÐI TIL 
ÞESS AÐ GERA ÞAÐ SEM ER 
KALLAÐ FEEL-GOOD MYND 
EN VIÐ EIGUM EKKERT ÍS-
LENSKT ORÐ YFIR. SVONA: 
EF ÞÚ SAKNAR SUMARSINS, 
FARÐU ÞÁ Í BÍÓ.

↣
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götvar eitthvað sem maður átti 
ekkert endilega að uppgötva. Tekur 
eftir einhverju og setur í samhengi 
án þess að því sé troðið upp á mann. 
Ég er fullur af nördaskap varðandi 
svona hluti og finnst gaman að vísa 
í menningarsögu eða eitthvað sem 
er persónulegt sem kannski einhver 
fattar en annar fattar ekki.

Þannig er ég til að mynda með 
persónulega hluti í þessari mynd á 
borð við bláa volvóinn, sem kemur 
talsvert við sögu, en fyrir mér er 
hann tákn um fullvalda og hlut-
laust Ísland,“ segir Benedikt og hlær. 
„Ég veit ekki hvort það getur talist 
eitthvað algilt en hann hefur þessa 
merkingu fyrir mig. Þessi blái litur og 
þessi bíltegund hafa þetta táknræna 
gildi fyrir mér og þess vegna læt ég 
það eftir mér í myndinni. En það eru 
líka þarna vitnanir í Njálu og ýmis-
legt og vonandi hefur fólk gaman af 
því að grípa það á lofti.“

Benedikt segir að þetta sé í raun 
eitthvað sem myndrænir sögumenn 
geti leyft sér. „Að vera þrívíðir í frá-
sögn. Þú ert með gulrótina sem er 
sagan og svo í leiðinni er hugsan-
lega hægt að gera myndina þrívíða 
með þessum leik. En kvikmyndin 
er form sem hefur þróast mikið í 
söguáttina, tekið þessa aristótelísku 
leið að þriggja þátta sögunni. Sumir 
hafa þó farið með hana í aðrar áttir 
eins og Tarkovsky sem fór með hana 
inn á svið draumsins og undirmeð-
vitundarinnar. Hann gat farið með 
fólk í ferðalag í kvikmyndahúsinu 
sem var nánast eins og það hefði 
dreymt draum og undirmeðvitund 
þess opnaði sig. Ég hef sótt í báðar 
smiðjur og sem kvikmyndagerðar-
maður vil ég vera bæði sögumaður 
og ljóðskáld. Maður reynir að ríða 
tveimur hestum.“

Vitsmunalegt runk
Þessi leikur með tákn og vísanir er 
víða í Kona fer í stríð en eitt af því 
sem dillar hinum almenna og íslenska 
áhorfanda hvað mest er óvenjuleg 
og skemmtileg beiting á hlutverka-
skipan. Það er engu spillt fyrir áhorf-
endum þó svo það sé haft á orði að 
það eru íslenskir grínleikarar sem fara 
með hlutverk valdsins í myndinni. 

„Já, trúðarnir leika valdið. Þetta er 
lítill leikur sem ég get talað um við 
Íslendinga en auðvitað sáu menn 
þetta ekkert í Cannes. En svo halda 
kannski margir að það sé líka þannig 
með Fjallkonuna sem við höldum oft 
að sé séríslensk en við eigum hana 
ekkert ein. Það er til dæmis Britan-
nica í Bretlandi og Helvetica í Sviss. 
Margar þjóðir eiga svona fjallkonur 
og minni um uppreisnaranda eða 
frelsisengil sem er oft tengdur fjöll-
um eða náttúru. En auðvitað fer sumt 
fyrir ofan garð og neðan. Þarna eru 
líka vísanir í gríska menningu, Art-
emis og Aþenu með hjálminn sem 
Íslendingar tengja kannski ekkert 
sérstaklega við og svo er ég stundum 
að leika mér við kvikmyndasöguna 
og svona get ég haldið áfram að opin-
bera allan nördaskapinn í mér,“ segir 
Benedikt og skellihlær.

„En aðalmálið er að þetta má ekki 
trufla söguna og ég held að það geri 
það ekki. Fyrir mér er ekki síður 
mikilvægt að þarna eru ákveðin 
þemu sem birtast ítrekað. Dæmi 
um slíkt er að Halla leitar aftur og 
aftur ásjár í faðmi móður jarðar. 
Öll element jarðar taka þessa konu 
í fangið og vernda hana þegar á 
þarf að halda. En þetta eru svona 
hlutir sem ég geri ekki síst mér til 
skemmtunar því ég veit að sagan er 
númer eitt. Stundum er það stóra 
fórnin í klippiherberginu, þar sem 
mig langar til þess að dvelja lengur 
og runka mér vitsmunalega á ein-
hverri mynd, að þá kemur sögu-
maðurinn í mér og segir mér að 
halda áfram með söguna. Hætta 
þessu runki. Og oftar en ekki eru 
það mínir kæru samverkamenn og 

meðhöfundar sem hjálpa mér upp 
úr sjálfhverfunni.

Afsprengi mæðraveldis
Aðspurður um aðalpersónu myndar-
innar og valið á Halldóru Geirharðs-
dóttur í aðalhlutverkið segir Bene-
dikt að það hafi ekki á nokkurn hátt 
verið gefið. „Dóra er eldur og hefur 
alltaf verið. Hún var Dóra Wonder 
í okkar skóla og var strax einhvers 
konar kjarnorkuver. En ég fór reynd-
ar í ferðalag með þessi hlutverk og 
Dóra endaði á því að þurfa að koma í 
prufu til mín eins og fleiri fínar leik-
konur. Hún vann alveg fyrir þessu 
hlutverki og ég get ekki sagt að hún 
hafi fengið það út á einhvern klíku-
skap þó svo við höfum leikið saman 
í Ormstungu í fjögur ár.

En auðvitað er Dóra ein af þessum 
kvenmyndum sem við hugsum til í 
samhengi við persónu eins og Höllu 
og við eigum nokkrar svona konur. 
Við eigum fullt af svona konum. 
Kannski eigum við ekkert nema 
svona konur? Ég átti móður sem var 
svona kona. Ég get líka nefnt ömmu 
mína hana Róshildi, sem var einn 
fyrsti jógakennarinn á Íslandi, Skaft-
fellingur og ofurkona.“

Varstu með þessar konur í huga 
þegar þú varst að skrifa og skapa 
þessa mynd? 

„Já, þetta er bara kvenkynið í 
mínum huga. Ég er afsprengi mæðra-
veldis og tel að ég hafi upplifað það 
alveg jafn mikið og feðraveldið. 
Verið blessaður af því. Af ömmum 
mínum og frænkum. Þær voru góðar 
ömmusystur mínar margar; Sigríður, 
Gyðríður og Guðríður, Róshildur og 
Ingunn. Og að ógleymdri ömmu Óla 
Egils, sjálfri Herdísi Íslandssól.“

Við verðum að vakna
Kona fer í stríð fjallar um konu sem 
tekur mjög einarða afstöðu, ákveður 
að gera eitthvað þar sem við erum 
bókstaflega að drekkja jörðinni, en 
ert þú þarna Benedikt? 

„Já, sko,“ segir Benedikt og hugsar 
sig vel um áður en hann svarar. „Ég 
vildi gera mynd sem gæti orðið gleði-
sprengja. Það er lykilatriði. Mig lang-
aði til þess að gera það sem er kallað 
feel-good mynd en við eigum ekkert 
íslenskt orð yfir. Svona: Ef þú saknar 
sumarsins, farðu þá í bíó,“ segir Bene-
dikt og það leynir sér ekki að það 
skiptir hann miklu máli að gleðja 
kvikmyndahúsagesti.

Hann hugsar sig um dálitla stund 
og segir svo aðspurður um umhverfis-
málin: „Ég er einn af mörgum sem eru 
orðnir ansi óttaslegnir. Þessi staða 
sem við erum að horfa á er heimsend-
astaða en það er ekki orðað. Við erum 
ekki nógu hrædd. Ég er undrandi á 
því af hverju ríkisvaldið er ekki farið 
að beita sér harðar. Parísarsamkomu-
lagið næst vegna þessarar ógnar sem 
er hreinlega þannig að ef við förum í 
fjögurra gráðu hækkun þá þýðir það 
útdauða 90% lífmassans á jörðinni 
af því að þá sleppur metangasið út. 
Og við erum að stefna í fjórar gráður, 
ég meina, þetta er sviðsmyndin sem 
knýr þessar þjóðir til að samþykkja 
það að ætla að minnka framleiðslu. 
Minnka neyslu og þróa tækni til þess 
að soga út kolefnið,“ segir Benedikt 
og það leynir sér ekki á áherslunum 
að þetta er auðvitað hvergi nærri 
nóg. „Við erum komin á þann stað 
að þó við myndum stoppa allt í dag 
þá mundum við samt fara upp í eina 
komma fimm. Þannig að við erum á 
alveg ótrúlegum stað þar sem verk-
efnið er risavaxið.

Það er annar flötur á þessu sem 
mér finnst áhugaverður og það eru 
öll átökin um verndun eða nýtingu 
á hálendi Íslands. Stærsta ósnortna 
víðerni Evrópu. Að sá, sem ætlar að 
berjast fyrir verndun ósnortins lands 
gegn raforkuvæðingu, þarf að taka 
afstöðu til þessara stóru hluta. Vegna 
þess að þetta eru nýju röksemdirnar: 
Við eigum að drekkja hálendinu og 
fórna Íslandi til þess að bjarga heim-
inum með grænu orkunni okkar.

Benedikt við 
tökur á Kona 
fer í stríð ásamt 
aðalleikonunni 
Halldóru Geir-
harðsdóttur og 
samverkafólki.

En þá getum við sagt og verðum að 
segja. Hvaða heimi? Heimi neyslu og 
sóunar þar sem stórum hluta af allri 
álframleiðslu er hreinlega hent. 
En það gæti komið að því að við 
þurfum að gera þetta, fórna Íslandi 
og drekkja því sem eftir er með því 
að virkja allar jökul- og bergvatnsár 
landsins, en það er ekki komið 
þangað. Fyrst þurfum við að ráðast 
á þennan sóunarkúltúr. Hugsaðu 
þér bara allt þetta einnota dót sem 
er verið að búa til eins og Nespresso. 
Það er eitt gramm af áli sem fer í 
hvern kaffibolla. Við verðum öll að 
fara að vakna og átta okkur á stöð-
unni.“

Sögumannasykur
Benedikt er mikið niðri fyrir þegar 
umhverfismál eru annars vegar og 
í Kona fer í stríð eru þau undiralda 
sem streyma í gegnum allt verkið. 
Fyrir vikið er forvitnilegt hversu 
mikla áherslu Benedikt leggur á að 
skapa létta og skemmtilega kvik-
mynd. Hann segir að ef hann ætti 
að tengja þessa nálgun við einhvern 
stíl þá sé það hinn munnlegi arfur. 
„Hvernig segir þú sögu? Ef þú ætlar 
að skemmta félögum þínum á bar 
þá þarftu að halda athygli þeirra. Þú 
þarft að nota öll trixin í bókinni.

Jafnvel þegar það kemur eitthvað 
sorglegt og niðurlægjandi fyrir okkur 
þá er er alltaf kominn einhvern neisti 
af brosi þegar við segjum frá því. 
Þannig er minn stíll og það er held ég 
íslenskur stíll. Þetta snýst um ákveð-
ið sjónarhorn og það er jafnvel bara 
til þess að halda mér við efnið. Því ég 
er orðinn svona ADHD áhorfandi. 
Ég geng út af leiksýningum, hætti að 
horfa á bíómyndir eftir hálftíma og 
gefst mjög fljótlega upp. Ég þarf áreiti 
og sykur. Sögumannasykur. Eitthvað 
sem heldur mér áhugasömum.“

Benedikt setur þetta í samhengi 
við eigin kvikmynd og bætir við 
að það sé búið að gera svo mikið 
af dystópíum og reiðum myndum. 
„Þetta er svona eins og þegar leik-
stjórinn er að reyna að hrista áhorf-
anda í leikhúsinu og garga á hann: 
Helvítis borgarinn þinn! Gerðu eitt-
hvað!“ segir Benni og glottir. „En ég 
vil frekar ná til áhorfandans með því 
að skemmta honum og halda athygl-
inni þannig.

Þetta er arfurinn sem við Íslend-
ingar búum við. Sjáðu valdamesta 
mann síðustu aldar, Halldór Laxness, 
sem deilir þeim titli í minni bók með 
Þórbergi Þórðarsyni, hann skrifaði 
harmrænar sögur. Sögur um eymd 
og niðurlægingu en það er samt í 
þeim fegurð og reisn. Þetta eru sögur 
sem skilja mann eftir uppljómaðan 
og það væri nánast hægt að kalla þær 
feel-good frásögn. Og jafnvel Hómer 
í öllum sínum ofbeldislýsingum í 
Iliötu, þar er einhver heiðríkja og 
fegurð – eitthvert ljós sem dregur 
okkur inn. Það er eitthvað í þessu 
ljósi sem heldur okkur föngnum og 
kveikir eitthvað innra með okkur.“

FYRST 
ÞURFUM VIÐ 
AÐ RÁÐAST 
Á ÞENNAN 
SÓUNAR-
KÚLTÚR.
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Gaelynn Lea er einn 
fjölmargra spenn-
andi listamanna sem 
heimsækja Listahátíð 
í Reykjavík. Hún hefur 
þó þá sérstöðu að hún 

er fædd með sjúkdóm sem kallast 
Osteogenesis Imperfecta, ástand 
sem veldur því að bein og útlimir 
þroskast ekki með eðlilegum hætti. 
En Gaelynn Lea er ekki manneskja 
sem lætur það aftra sér eða koma í 
veg fyrir að hún upplifi sína drauma, 
þvert á móti. Hún er einstök tónlistar-
kona; fiðluleikari, söngkona, laga- og 
textahöfundur sem hingað er komin 
ásamt gítarleikaranum Al Church.

Aðspurð segist Gaelynn Lea 
koma frá Duluth í Minnesota, við 
Lake Superior. „Þetta er fallegur lítill 
hafnarbær því þetta vatn er svo stórt 
að það er dálítið eins og úthaf. Þarna 
eru aðstæður ekki alveg ólíkar því 
sem þið þekkið hérna á Íslandi. Ætli 
að við eigum í hið minnsta ekki sam-
eiginlegt að vita vel hvað vetur er,“ 
segir hún og brosir.

Tónlistin tók yfir
Gaelynn Lea byrjaði að læra og spila 
á fiðlu þegar hún var tíu ára gömul. 
Hún segir að hún hafi verið heppin 
með kennara sem hafa hjálpað henni 
að laga hennar stíl að því hversu smá-
gerð hún er. „Ég spila á fiðluna upp-

rétta eins og aðrir myndu spila á selló. 
Kennarinn minn sem leysti þetta 
fyrir mig var ákaflega skapandi og 
skemmtileg kona og ég er þakklát fyrir 
að hafa haft slíkan kennara. Í dag er 
eg búin að vera að spila í 24 ár og það 
sér ekki fyrir endann á því ævintýri.“

Gaelynn Lea segir að hún hafi þó 
lengi vel ekki gert ráð fyrir að gera 
tónlistina að ævistarfi, enda sé margt 
annað sem veki áhuga hennar. „Ég 
hef líka áhuga á sálfræði, stjórnmála-
fræði og ýmsu fleiru og fór í háskóla til 
þess að nema þessar greinar en ekki 
tónlistina. En 2013 byrjaði ég svo 
að kenna á fiðlu, ásamt því að vera í 
svona hinum og þessum störfum, og 
þar virkilega fann ég fyrir ástríðunni 
fyrir tónlistinni. Að kenna veitti 
mér mikla gleði og nemendur mínir 
hvöttu mig til þess að taka þátt í stórri 
samkeppni hjá National Public Radio. 
Það voru sex þúsund manns sem tóku 
þátt í þessari samkeppni en ég vann 
og opnaði þennan heim fyrir mér. Ég 
fékk fjöldann allan af tilboðum um 
að koma og spila og þetta var svona 
upphafið að þessu. Síðan þá höfum 
við, ég og Paul eiginmaður minn, 
verið meira og minna á ferðinni níu 
mánuði á ári og ég kem fram allt að 
tvö hundruð sinnum á ári. Þetta hefur 
alveg verið erfitt og auðvitað saknar 
maður oft fjölskyldunnar og jafnvel 
hundsins sem foreldrar mínir passa 
fyrir okkur. En umfram allt þá hefur 
þetta verið skemmtilegur tími.“

Gaelynn Lea kemur af tónelsku 
fólki og hún segir að það hafi vissu-
lega átt sinn þátt í að hún hafi farið 
þessa leið í lífinu. „Foreldrar mínir 

reka leikhóp sem sérhæfir sig í söng-
leikjum og hafa gert í tuttugu ár, auk 
þess sem mamma stjórnar kirkjukór. 
Ein af mínum fyrstu minningum 
snýst um það að fá að koma með á 
æfingar og hlusta á tónlistina og auð-
vitað hefur það haft áhrif. En eins 
og ég nefndi þá ætlaði ég mér aldrei 
að verða tónlistarkona, enda hef ég 
mikinn áhuga á stjórnmálafræði og 
réttindum fatlaða, en tónlistin bara 
tók yfir. Þegar ég var krakki kom 
einu sinni stór hljómsveit og spilaði 
í skólanum og eftir að ég sá og heyrði 
fiðlurnar þá var það eitthvað sem ég 
vissi að ég yrði að prófa. Þetta heillaði 
mig samstundis og þess vegna reyni 
ég að spila í skólum þegar ég get til 
þess að ná til krakka og kynna fyrir 
þeim tónlist sem þau vita kannski 
ekki einu sinni að er til.“

Harmur og von
Fyrst um sinn lærði Gaelynn Lea 
klassískan fiðluleik og hún segir að 

það hafi vissulega verið verðmætur 
grunnur fyrir það sem kom síðar. 
„Seinna fékk ég svo mikinn áhuga 
á keltnesku þjóðlagasenunni og á 
meðal þeirra sem ég hef verið að 
vinna með þar er Alan Sparhawk sem 
er þekktastur fyrir hljómsveit sína 
Low. Þetta var 2011 og við erum enn 
að vinna saman að ákveðnum verk-
efnum en það mikilvægasta sem kom 
út úr þessu fyrir mig er að þarna fann 
ég þörfina og neistann til að semja lög 
og texta sem ég hef verið að fást við 
alla tíð síðan.“

Margir hafa átt erfitt með að lýsa 
tónlist Gaelynn Lea en allir eiga það 
þó sameiginlegt að nota stór lýs-
ingarorð og hrifningin er mikil. Sjálf 
segir hún að tæknilega séð noti hún 
mikið lúppur til að byggja upp lög af 
hljóðum. „Ég bæði spila og syng og er 
að auki með gítarleikara með mér. 
En ég elska líka orð og fyrir vikið þá 
skiptir textinn mig miklu máli. Mel-
ódían skiptir mig líka miklu máli og 
samspil hennar við texta lagsins og 
það er eitthvað sem ég vinn alltaf út 
frá. Þetta er fer líka alltaf eftir því með 
hverjum ég er að vinna hverju sinni. 
En mín tónlist er vissulega ákveðin 
framsetning á því hver ég er og fyrir 
vikið er þar vonandi að finna ákveðna 
sorg eða harm og von í sömu andrá.

Tónlistin og tilfinningar
Það er margt sem brennur á Gaelynn 
Lea og hún tekur sér fyrir hendur. Á 
meðal þess er að tala opinberlega 
um stöðu fatlaðra í Bandaríkjunum 
og fræða fólk um allt það sem betur 
mætti fara. Henni verður tíðrætt um 

hversu slæmt ástandið sé í Banda-
ríkjunum þar sem opinberrar heil-
brigðisþjónustu nýtur ekki og hún 
segist fara víða til að ræða þessi mál.

Þann 5. júní næstkomandi kl. 12 
ætlar hún að halda fyrirlestur í Klúbbi 
Listahátíðar. Þar ætlar hún að segja 
frá nokkrum af þeim áskorunum 
sem mæta jaðarsettri tónlistarkonu í 
heimi þar sem listirnar ættu að vera 
öllum aðgengilegar. Hún segist takast 
á við þetta verkefni ekki síst vegna 
þess hversu mikilvægur þáttur tón-
listin er í hennar lífi. Og eins og hún 
hefur á orði, hvernig henni líður þegar 
hún spilar. „Þegar ég spila tónlist þá 
einhvern veginn hvíli ég algjörlega 
í sjálfri mér. Einbeitingin og tilfinn-
ingin yfirtekur allt. Allt annað hverfur.

Ég er ekki góð í því að hugleiða og 
persónuleiki minn er þannig að mér 
hættir til með að vera upp um alla 
veggi. Einbeitingin á það til að vera 
skelfileg,“ segir hún og hlær. Hún 
hugsar sig síðan um í dágóða stund og 
bætir við: „En að spila er reynsla sem 
gefur mér einhverja jarðtengingu. Öll 
mín skilningarvit eru á fullu og þetta 
minnir mig dálítið á það hvernig orka 
getur streymt á milli fólks. En þegar 
tónlistin er annars vegar er eins og það 
komi með henni einhver æðri orka. 
Eitthvað sem streymir að ofan, í mig 
og þaðan til áhorfenda. Þessi tengsl 
sem tónlistin myndar við annað fólk 
er engu lík. Það getur verið munur á 
þessari orku og þessari tilfinningu á 
milli tónleika og jafnvel á milli laga en 
þetta er samt alltaf eitthvað sem nær 
mér og kjarnar mig ef svo má segja. 
Þetta er dásamleg tilfinning.“

Ótrúleg orka sem  
streymir í mig og til áhorfenda
Tónlistarkonan Gaelynn Lea kemur fram á Listahátíð á mánudagskvöld ásamt gítarleikaranum Al Church. Hún 
segist aldrei hafa ætlað sér að verða tónlistarkona en að það veiti henni tilfinningu sem er engu lík. 

Gaelynn Lea segir að margar af hennar fyrstu minningum snúist um tónlist á æfingum hjá foreldrum hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EN MÍN TÓNLIST
ER VISSULEGA

ÁKVEÐIN FRAMSETNING Á
ÞVÍ HVER ÉG ER OG FYRIR
VIKIÐ ER ÞAR VONANDI
AÐ FINNA ÁKVEÐNA SORG
EÐA HARM OG VON Í SÖMU
ANDRÁ.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony  /  #sinfó

Dagskrá Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
á næsta starfsári er afar fjölbreytt 
og spennandi. Hægt er að kynna 
sér ólíkar tónleikaraðir nánar á vef 
hljómsveitarinnar – sinfonia.is.

Áskrift er besta leiðin til þess að 
tryggja sér öruggt sæti og gott verð.

Endurnýjun og sala nýrra áskrifta- 
og Regnbogkorta er hafin á  
sinfonia.is og í miðasölu Hörpu.

/



Það er ró yfir Sönnu 
Magda lenu Mörtu-
dóttur, oddvita Sósíal-
istaflokksins, þegar 
hún kemur til fundar 
við blaðamann. Hún 

hefur nýlega rætt við félaga sína í 
flokknum um hvers þeir ætlast til af 
henni eftir glæsta útkomu í sveitar-
stjórnarkosningum og gert upp hug 
sinn. Hún ætlar ekki að taka þátt í 
meirihlutaviðræðum.

„Kerfið hefur ekki verið að virka, 
við höfum ekki áhuga á að ganga inn 
í óbreyttan meirihluta um stefnu 
sem við gagnrýnum harðlega. Hlut-
verk mitt eftir kosningar fannst mér 
vera að heyra í félögum mínum í 
flokknum. Ekki að fara strax í samn-
ingaviðræður um málefni okkar. Við 
erum ekki hefðbundinn flokkur, við 
erum hreyfing. Við erum í baráttu 
með láglaunafólki, eftirlaunafólki, 
innflytjendum, öryrkjum og öðrum 
valdalausum hópum í borginni,“ 
segir Sanna sem segist aldrei hafa 
ætlað sér að fara strax eftir kosningar 
í að semja um baráttumálin. „Það er 
ekkert að semja um. Baráttumálum 
okkar verður ekki haggað og við 
erum heldur ekki peð í valdabaráttu 

annarra flokka. Við ætlum okkur að 
að byggja upp hagsmunabaráttuna,“ 
segir Sanna. Hún ætlar að tala við 
fólk í flokknum og annað valdalaust 
fólk og leggja áherslu á að byggja upp 
fjöldahreyfingu með því og mynda 
breiða samstöðu allra kúgaðra hópa 
til að berjast fyrir hagsmunum 
þeirra. „Ég ætla mér að verða rödd 
þessara hópa og ég tel mig ekki hafa 
rétt til að hefta hana með meiri-
hlutasamstarfi við flokka sem hafa 
unnið gegn hagsmunum hinna verr 
stæðu,“ segir Sanna.

Bjó fyrstu árin í London
Sanna er aðeins 26 ára gömul, fædd 
í maímánuði 1992. Þrátt fyrir ungan 
aldur ber hún með sér staðfestu og 
æðruleysi. Málflutningur hennar í 
kosningabaráttunni vakti athygli. 
Hún uppskar nokkuð óvænt fylgi. Að 
minnsta kosti hafði skoðanakönn-
unum ekki tekist að mæla vaxandi 
fylgi við Sósíalistaflokkinn nokkrum 
dögum fyrir kosningar.

„Ég er fædd í Reykjavík. Þetta var 
mjög löng og erfið fæðing. Ég er 
fyrsta og eina barn móður minnar. 
Pabbi minn er frá Tansaníu. Þau 
kynntust í Englandi þar sem mamma 
stundaði nám í förðun,“ segir Sanna 
frá.

„Foreldrar mínir áttu í slitróttu og 
erfiðu sambandi. Pabbi minn glímir 
við mikinn hegðunarvanda. Þá og 

nú. Hann kom illa fram. Það er hluti 
af okkar sögu en við mamma erum 
svolítið einar á báti. Við erum tvær í 
teymi,“ segir Sanna og brosir.

Lokaði á samskipti við föður sinn
„Mamma flaug með mig út til Lond-
on nokkurra vikna gamla, þar sem 
pabbi minn býr og þrátt fyrir að sam-
band foreldra minna hafi varað stutt, 
enduðum við með að búa þar áfram. 
Við fluttum ekki heim til Íslands fyrr 
en árið 1999. Þá er ég sjö ára gömul. 
Mamma reyndi sitt besta og reyndi 
að ýta undir samskipti á milli okkar. 
En það gekk ekki vel. Hann hvarf 
oft í langan tíma. Ég fékk seinna að 
heyra að á þessum tíma hefði hann 
verið í fíkniefnaneyslu. Á tímabili 
dvöldum við í athvarfi í London. Það 
var reyndar stuttur tími en lýsir því 
kannski að lífið var ekki alltaf auð-
velt. Mamma þurfti til dæmis einu 
sinni að kalla til lögreglu til að ná 
mér út af heimili hans. Þá vildi hann 
ekki skila mér aftur til hennar.

Þessi hegðunarvandi sem hann 
glímir við gerir öll samskipti erfið. 
Hann stóð sig ekki í föðurhlutverk-
inu en var samt yfirlýsingaglaður um 
ást sína á mér og kannski að deila 
myndum af mér á Facebook. Á sama 
tíma og hann var í engum raun-
verulegum samskiptum við mig,“ 
segir Sanna og segir nokkuð erfitt að 
lýsa samskiptunum. Hún viti þó að 

margir séu í sömu sporum og hún. 
Það reyndist henni vel að loka á sam-
skipti við hann.

„Föðurfjölskylda mín er mér góð. 
Pabbi á tvíburasystur og aðra systur 
sem eiga börn á mínum aldri. Við 
mamma tengdumst þeim mjög vel. 
Þau búa flest í Lewisham,“ segir 
Sanna.

Talaði ekki íslensku
Hún vildi alls ekki flytja til Íslands. 
„Afi minn var mjög veikur á þessum 
tíma og það leit illa út þá. Það rætt-
ist reyndar úr því og hann átti eftir 
að lifa í mörg ár eftir þessi veikindi. 
Mamma tilkynnti mér að við yrðum 
að fara til Íslands. Ég talaði ekki einu 
sinni íslensku. Hafði aldrei farið til 
Íslands. Ég man eftir miklum snjó 
og kulda. Við fluttum til ömmu sem 
bjó í Nóatúni í Reykjavík. Ég fór í 
nýbúadeild í Háteigsskóla og var 
bara fáeinar vikur að læra tungu-
málið. Við mæðgurnar vorum á 
flakki næstu árin og aðstæður okkar 
ótryggar. Við fluttum fimm sinnum 
á tæpum þremur árum. Við vorum 
kannski á leigusamningi en svo vildi 
leigusalinn fá íbúðina aftur. Mamma 
var í næstum því þrjú ár á biðlista 
eftir félagslegri íbúð. Þegar ég var tíu 
ára gömul fengum við úthlutað íbúð 
í Vesturbergi í Efra-Breiðholti. Þetta 
var á miðju skólaári og ég man að 
mér fannst þetta óralangt í burtu 

 Vill ekki verða  
tamin millistéttarkona í dragt
Sanna Magdalena Mörtudóttur segist ekki vilja gleyma bakgrunni sínum og tapa sér í hringiðu stjórnmálanna. 
Kerfið virki ekki fyrir þá sem verst standa. Hún þjóni því fólki sem kaus hana betur með því að standa utan meiri-
hlutans í Reykjavík. Sanna og móðir hennar Marta Leósdóttir bjuggu við mjög kröpp kjör í Reykjavík. 

„Hvað ef enginn myndi skúra eða þrífa? Hvað ef verkamennina vantaði? Ég myndi miklu frekar sakna þeirra framlags en einhverra millistjórnenda í banka,“ segir Sanna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á TÍMABILI DVÖLDUM VIÐ 
Í ATHVARFI Í LONDON. 
ÞAÐ VAR REYNDAR 
STUTTUR TÍMI EN LÝSIR 
ÞVÍ KANNSKI AÐ LÍFIÐ 
VAR EKKI ALLTAF AUÐ-
VELT. MAMMA ÞURFTI 
TIL DÆMIS EINU SINNI AÐ 
KALLA TIL LÖGREGLU TIL 
AÐ NÁ MÉR ÚT AF HEIMILI 
HANS. ÞÁ VILDI HANN 
EKKI SKILA MÉR AFTUR 
TIL HENNAR.

Kristjana Björg  
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

↣
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Nettóþyngd: 390g

Kælivara 0-4°C.   Loftskiptar umbúðir

Innihaldsefni: 

Síðasti neyslud.

Pökkunard.

Framleiðandi: 

Norðlenska ehf. - sími: 460 8800

www.nordlenska.is

fyrirliðinn

Ungnautakjöt 240g (fita minni en 17%, kollagenhlutafall 

af kjötpróteini minna en 2%, uppruni Ísland). Brioche 

brauð 150g (hveiti, vatn, smjör 8% (rjómi (mjólk), salt), 

sykur, egg 3%, þrúgusykur, mysuduft (mjólk), ger, umbreytt 

sterkja, salt, ýruefni (E471, E481, E472e), eggjaduft, 

bindiefni (E516), bragðefni (inniheldur laktósa), repjuolía, 

sykursíróp, mjölmeðhöndlunarefni (E300, E920)).

Salt og Pipar.

Getur innihaldið leifar af sesamfræjum.

Orka              
1079kJ/258 kkal

Fita
-Þar af mettuð

Kolvetni

-Þar af sykurtegundir

Prótein
Salt

Næringargildi í 100 g:

14 g
6,3 g
20 g
2,8 g

14 g
0,54 g

5 690567 501864

IS
A029
EFTA

Þetta fylgir í pakkanumÁ F R A M

Í S L A N D !

Þessu bætir þú við

Svona býrðu til fyrirliðann

GAMAN ER AÐ FESTA FYRIRLIÐANN SAMAN MEÐ

ÍSLENSKA FÁNANUM, NÚ EÐA FLOTTUM STEIKARHNÍF. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

G E R Ð U  Þ I N N  E I G I N  

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 3. júní. 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%

UNGNAUTAHAK
K

E
N

GIN
 AUKEFNI

100%

499 
kr.
stk.

Chili Bernaise sósan, 300 ml

1199 
kr.
pk.

2 hamborgarar og brauð, salt og pipar

Chili Bernaise

fylgir frítt 
með fyrstu 

1000 
pökkunum af 
fyrirliðanum

399 
kr.
pk.

Taga Serrano Skinka 60g

599 
kr.
pk.

Fylltir hamborgarar, 2x120 g

399 
kr.
pk.

Gestur franskar, 900 g

Gerðu þinn eigin

Fyrirliða!



frá hverfinu sem ég bjó í. En það 
var ekkert inni í myndinni annað 
en að sætta sig við þetta nýja líf,“ 
segir Sanna sem kláraði skólaárið í 
Háteigsskóla.

Með kommóðu í strætó
„Við mamma tókum sama strætó á 
hverjum morgni, ég fór í skólann og 
hún í vinnuna. Svo tók ég oft strætó 
ein heim upp í Breiðholt. Mér finnst 
stundum skrýtið að hugsa til þess 
að ég hafi verið svona mikið ein á 
ferð um borgina. En mamma var 
að vinna á Nóaborg og stundum 
fór ég til hennar. Mér finnst fínt að 
vera með sjálfri mér. Gott að vera 
ein, kannski er það vegna þess hvað 
ég var mikið ein þegar ég var yngri. 
Stundum vann mamma miklu meira 
og þá kom barnapía sem setti mig í 
háttinn. Þá sá ég hana ekki nema á 
morgnana og um helgar.

Ég vissi að við vorum ekki eins 
og flestir þó að þeir vinir mínir sem 
áttu einstæða foreldra ættu sumt 
sameiginlegt með mér,“ segir Sanna 
og segir það hafa runnið upp fyrir 
henni eftir því sem hún eltist. „Ég fór 
kannski í mat til vinkonu minnar og 
fékk að borða hjá þeim. Þá fannst 
mér magnað hvað var til mikið af 
fallegum diskum, sem voru allir í 
stíl. Og glösum líka. Fín hnífapör og 
alls konar krydd til. Uppáhaldsglasið 
mitt var blátt glas úr útsöluhorni 
Ikea, það kostaði líklega hundrað 
kall. Ég var miður mín þegar það 
brotnaði. Hélt mikið upp á það. Við 
áttum plastdiska í alls konar litum, 
þeir voru hvaðanæva að. Eigin-
lega allt sem við áttum höfðum við 
fengið gefins. Við tókum einu sinni 
litla kommóðu með okkur í strætó, 
við höfðum séð hana auglýsta gefins 
á stoppistöðinni. Báðum svo strætó-
bílstjórann vinsamlega um að fá að 
flytja hana með okkur í strætó,“ segir 
Sanna frá.

Stendur með mömmu
Sanna byrjaði ung að vinna við 
blaðaútburð, með aðstoð móður 
sinnar. „Ég vaknaði eldsnemma og 
bar út blöðin. Sat svo við eldhús-
borðið og las þau þangað til ég átti 
að fara í skólann. Það tók því ekki 
að fara að sofa aftur. Mamma hafði 
unnið svo mikið í láglaunastörfum 
að það myndaði gríðarlegt álag á 
hana. Núna er hún á örorkubótum. 
Fátæktin bugaði hana andlega. Hún 
var farin að fá alvarleg kvíðaköst sem 
hún glímir við enn þann dag í dag. 
Hún heldur þá oft að hún sé að deyja. 
Ég hef þurft að hringja á sjúkrabíl, 
þegar ég gat ekki róað hana. Ég hef 
farið með hana á bráðamóttökuna 
en þar er manni bara bandað burt. 
Mætir algjöru skilningsleysi. Sagt 
að reyna hina eða þessa deildina 
daginn eftir. Þó að maður reyni að 
segja eins skýrt og hægt er: En hún 
er veik núna!

Mamma veiktist eitt sinn alvar-
lega, fékk gallsteinakast. Alúðin og 
umhyggjan sem henni var sýnd var 
algjör. Alltaf verið að tékka á henni. 
En þegar um er að ræða aðsteðjandi 
andleg veikindi þá er fólki bægt frá. 
Mamma er í raun mjög sterk kona 
sem vill ekki valda mér áhyggjum. 
En við stöndum saman, erum gott 
teymi og algjörar samlokur.“

Sanna lagði hart að sér í skóla. 
„Ég veit ekki hvort það er vegna 
þessa samfélagslega áróðurs um að 
maður verði að mennta sig til þess að 
það verði eitthvað úr manni. Til að 
maður verði ekki fátækur. En þetta 
er lygi. Fátækt er ekki persónulegur 
vandi hinna fátæku. Fátækt er sam-
félagslegt mein, afleiðing kapítalism-
ans, sem hin fátæku verða undir. Þau 
bera ekki ábyrgð á fátæktinni. Og 
þótt ég sleppi þá hverfur fátæktin 
ekki. Enginn ætti að þurfa að vera 
fátækur. Hvað ef enginn myndi 
skúra eða þrífa? Hvað ef verka-
mennina vantaði? Ég myndi miklu 
frekar sakna þeirra framlags en ein-
hverra millistjórnenda í banka,“ 
segir Sanna.

„Ég kláraði Fellaskóla, fór þaðan 
í Fjölbrautaskólann við Ármúla 
sem mér fannst fínn skóli. Ég klár-
aði hann á undan áætlun og fór í 
Háskóla Íslands nítján ára gömul. 
Mér sóttist námið einnig vel í 

Sanna í fangi móður sinnar Mörtu Leósdóttur sem er afar stolt af árangri dóttur sinnar. 

Háskólanum og lærði mannfræði. 
Ég sótti um mastersnám áður en ég 
kláraði BA-gráðuna. Þetta var alls 
ekki auðvelt, ég vann með skóla. 
Vann á veitingastaðnum Serrano og 
á Nam, svo var ég aðstoðarkennari í 
háskólanum með námi. Þegar námið 
fór að þyngjast og ég vann ekki 
mikið, sótti ég um námslán. Náms-
lánin voru um 500 þúsund krónur á 
önn. Leigan var 100 þúsund krónur 
á mánuði og húsaleigubætur um 30 
þúsund krónur. Það sér það hver 
maður að þetta gengur ekki upp. Ég 
ákvað að ég skyldi mennta mig, sama 
hvað það kostaði. Það er ekki hægt 
að taka menntunina af mér. Ég tók 
lán hjá Framtíðinni, yfirdráttarheim-
ild og notaði VISA. Þeir fátæku verða 
enn fátækari á leið sinni í gegnum 
kerfið. Það er nefnilega ekki náttúru-
lögmál eða fólki sjálfu að kenna að 
það er fátækt. Þetta er kerfisbundið 
óréttlæti. Og allt annað misrétti er 
það líka.“

Efldist við að opna sig
Málflutningur Sönnu í yfirstaðinni 
kosningabaráttu vakti athygli. Hún 
þótti rökföst og sýna öryggi.

„Þannig hefur það ekki alltaf verið. 
Ég var alltaf frekar baka til í grunn- 
og framhaldsskóla. Hugsaði mitt 
en hef ekki lagt mikið til málanna. 
Hjartað fór á milljón ef ég þurfti 
að kynna ritgerð eða eitthvað slíkt 
í skóla. Ég efldist í námi og þegar 
ég byrjaði að tala opinberlega um 
fátækt, um aðstæður mínar og það 
að vera brúnn Íslendingur.“

Sanna segir mannfræðinámið afar 
gagnlegan undirbúning undir þátt-
töku í stjórnmálum. Eða hvers kyns 
starf sem krefst gagnrýninnar hugs-
unar. Viðfangsefni hennar hafa verið 
menningarpólitísk. „BA-ritgerðin 
mín fjallaði um hugtakið „negri“, en 
ég hef ekki upplifað mikið af beinum 
fordómum í mínu lífi, miklu frekar 
kynþáttahyggju. Eitt sinn var ég 
á leið heim úr skóla og þá kallaði 
strákur á eftir mér: Hei, negri, ég 
skeit á þig áðan. Þetta hefur alltaf 
setið í mér. Ég var mikið að pæla í 
þessu orði. Í ritgerðinni fór ég sögu-
lega í hugtakið, hvernig það er sett 
fram. Þetta er niðrandi hugtak en 
svo heyrist það í rappheiminum í 
annarri mynd; nigga en ekki nigger. 
Af hverju? Ég komst að þeirri niður-
stöðu að þar felst í hugtakinu vald-
efling. Svartir einstaklingar taka 
orðið upp í sinni mynd, nota það sín 
á milli, taka það yfir og fjarlæga þar 
með kveikinn úr „sprengjunni“ sem 
þessu hugtaki fylgir.

Mér finnst þetta erfitt orð en skil 
samt hipphopp-senuna. Svo skoðaði 
ég hugtakið og notkun þess á Norð-
urlöndum. Af því að þrælahald á ein-
staklingum frá Afríku fór ekki fram 
hér, þá finnst fólki stundum sak-
laust að nota orðið hér. Ég nefni sem 
dæmi endurútgáfu bókarinnar Tíu 
litlir negrastrákar árið 2007. Og svo 
sælgætið; Negrakossar. Fólk réttlætir 
orðanotkunina. En okkur sem erum 
dökk finnst það niðrandi og finnst 
ekki í lagi að nota það. Það er ekki 
hægt að aðskilja hugtakanotkunina 
frá sögulega niðrandi merkingu þess.

Í meistararitgerðinni skoðaði ég 
upplifun Íslendinga af blönduðum 
uppruna. Hvernig þeim finnst þeir 
tilheyra íslensku samfélagi. Hvernig 
þeim fannst þau standa út úr vegna 
litaraftsins.“

Sanna kveður, hún er á leiðinni á 
fund. Hún leggur samt áherslu á að 
Sósíalistaflokkurinn sé svolítið öðru-
vísi en flestir.

„Já, við gerum hlutina eins og við 
viljum. Þetta er ný staða fyrir okkur 
og fyrir mig persónulega, að vera 
komin út í þessa hringiðu. Ég vil ekki 
tapa mér í hringiðunni. Ég vil ekki 
ganga út úr Ráðhúsi Reykjavíkur eftir 
fjögur ár sem tamin millistéttarkona 
í dragt. Ég vil ekki gleyma því hvaðan 
ég kom, hvorki úr fátæktinni né úr 
sósíalískri baráttu. Ég er kona í bar-
áttu og get afkastað sem mestu þegar 
fjöldinn er með í þeirri baráttu. Um 
það snýst sósíalisminn. Við trúum á 
afl fjöldans en ekki afl leiðtogans. Ég 
vonast til að geta notað þessa stöðu 
til að þjóna baráttu hinna valda-
lausu. Aðeins þannig get ég gert eitt-
hvað til góðs.“

MÉR FINNST FÍNT AÐ 
VERA MEÐ SJÁLFRI MÉR. 
GOTT AÐ VERA EIN, 
KANNSKI ER ÞAÐ VEGNA 
ÞESS HVAÐ ÉG VAR MIKIÐ 
EIN ÞEGAR ÉG VAR YNGRI. 
STUNDUM VANN MAMMA 
MIKLU MEIRA OG ÞÁ KOM 
BARNAPÍA SEM SETTI MIG 
Í HÁTTINN. ÞÁ SÁ ÉG HANA 
EKKI NEMA Á MORGNANA 
OG UM HELGAR.

↣
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Sjómannadagurinn
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Að bíða og vona  
aftur og aftur

Benný Sif Ísleifsdóttir hlaut á 
miðvikudag nýræktarstyrk 
Miðstöðvar íslenskra bókmennta 
fyrir bók sína Gríma, sem fjallar um 
hlutskipti sjómannskvenna 
á fimmta og sjötta áratug 
síðustu aldar. Í bókinni veltir hún 
fyrir sér meðal annars hvernig 
það hafi verið að bíða og reka 
heimili í landi á meðan 
eiginmenn voru á sjó.   ➛2
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Ég er alin upp á Eskifirði og það 
setur auðvitað að einhverju 
leyti mark sitt á efnisvalið 

og söguna sjálfa,“ segir Benný 
sem býr nú í Kópavogi og er með 
MA-gráðu í þjóðfræði auk náms 
í hagnýtri íslensku. „Ég dreif mig 
í aftur í háskólann þegar ég var 
rétt orðin fertug og börnin mín 
fimm orðin meira sjálfbjarga. Mitt 
helsta áhugasvið í þjóðfræðinni 
er tuttugasta öldin og ég skrifaði 
BA- og MA-verkefni um ættarnöfn 
Íslendinga.“ 

Hún segist alltaf hafa haft 
mikinn áhuga á bókum. „Ég las mig 
gegnum bæjarbókasafnið þegar ég 
var krakki. Þetta var draumur sem 
alltaf blundaði í mér en ég dreif 
ekki í því fyrr en farið var að hægj-
ast um á heimilinu, börnin orðin 
stærri og ég var búin með námið. 
Þá fannst mér að nú væri loks 
komið að skuldadögum, komið að 
því að nú ætti ég að skrifa en ekki 
bara lesa.“

Verðlaunabókin heitir Gríma og 
fjallar um vinkonur sem búa báðar 
í litlu þorpi fyrir austan. „Þetta er 
samt ekki Eskifjörður, þó auð-
vitað sæki ég ýmsar sviðsmyndir 
í söguna þangað, heldur svona 
almennt á Austfjörðunum,“ segir 
Benný. „Þetta er saga sem gerist 
á fimmta og sjötta áratugnum og 
er allt í senn þorpssaga, ástar-
saga og átakasaga. Hún fjallar um 
Grímu og Önnu vinkonu hennar 
og breytingar sem verða á þeirra 
högum þegar nýsköpunartogari 
kemur í plássið.“ 

Benný bendir á að þessu 
umfjöllunarefni, hlutskipti 
kvenna í sjávarþorpum, hafi ekki 
verið gerð mikil skil í íslenskum 
bókmenntum. „Það hafa verið 
skrifaðar nokkrar sögur um sjó-

mannslífið á þessum tíma eins og 
Pelastikk eftir Guðlaug Arason 
og Njörður P. Njarðvík skrifaði 
bók sem heitir Hafborg. En það 
hafa ekki verið skrifaðar margar 
skáldsögur á Íslandi um sjómanns-
konurnar, hvernig var að vera ein 
heima að bíða sem var þó hlut-
skipti mjög margra kvenna og ekki 
alltaf eitthvað sem þær völdu sér 
sjálfar,“ segir hún. „Það fór konum 
misvel að vera heima og bera einar 
ábyrgð á börnum, barnauppeldi 
og öllu heimilishaldi á meðan sjó-
mennirnir og feðurnir komu bara 
heim stöku sinnum og þá nánast 
eins og gestir og konurnar urðu að 
vera húsbændur á heimilinu. Ég 
var svona svolítið að skoða hvernig 
það hefði verið.“ 

Benný bendir líka á að þó að 
það hafi oft á tíðum verið erfitt 
að vera sjómaður á þessum árum 
hafi ekkert endilega verið auðvelt 
að bíða í landi. „Og líka þessar 
sífelldu áhyggjur. Á þessum tíma 
voru skipsskaðar algengir og 
lengra úthald á fiskiskipum, þau 
fóru lengra og í erfiðari aðstæður, 
jafnvel upp á Grænlandsmið. Ég 
er dóttir skipstjóra þannig að 
mamma var í þessari stöðu og 
tengdamamma mín líka,“ segir 
hún. „Ég ræddi þetta aldrei við 
þær og byggi söguna ekkert á þeim 
en þetta er samt veruleiki sem ég 
tengi við og eldri systkini mín og 
held ég flestir sem eru aldir upp í 
sjávarplássum og eiga feður sem 
eru úti á sjó.“ 

Hún bendir á að hlutfall sjó-
manna og sjómannsfjölskyldna 
hafi verið enn hærra á árum áður 
þegar þurfti meiri mannskap til 
að manna skipin. „Ég held að börn 
velti ekki fyrir sér hvaða byrðar 
foreldrar þeirra bera og það er 
ekki fyrr en á fullorðinsaldri sem 
ég fer að velta þessu fyrir mér. 
Og ég vel að setja söguna þarna í 
tíma því það hlýtur að hafa verið 
enn þá erfiðara þegar engin sam-
skipti voru möguleg, ekkert verið 
að senda SMS eða neitt þannig, 

„Þetta er saga sem gerist á fimmta og sjötta áratugnum og er allt í senn þorpssaga, ástarsaga og átakasaga,“ segir Benný 
Sif um skáldsögu sína, Grímu, sem hlaut nýræktarstyrk Miðstöðvar íslenskra bókmennta á miðvikudag. 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Veffang:  
frettabladid.is

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumaður auglýsinga:  
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

bara hægt að vonast eftir kveðju 
í útvarpsþættinum Á frívaktinni 
sem spilaði óskalög sjómanna og 
svo var auðvitað hlustað á veður-
fréttirnar til að fylgjast með og hafa 
áhyggjur af öllum veðrunum sem 
dynja á. Ég held að það hafi verið 
óskaplega erfitt að sitja og bíða og 
vona, vikum og mánuðum saman, 
aftur og aftur. 

Sagan er um þetta, hvernig þetta 
gengur hjá þeim, þessum stöllum 
Grímu og Önnu.“

Í umsögn bókmenntaráðgjafa 
Miðstöðvar íslenskra bók-
mennta um bókina segir:
„Gríma er söguleg skáldsaga 

sem segir frá örlögum kvenna í 
íslensku sjávarþorpi um og eftir 
miðja tuttugustu öld. Sagan er 
grípandi, persónusköpun sterk 
og bygging verksins vel úthugsuð. 
Textinn er lifandi og skemmti-
legur en um leið lýsir höfundur 
harmrænum atburðum af ein-
stakri næmni. Frásagnargleði og 
væntumþykja fyrir viðfangsefninu 
einkenna þessa hrífandi skáld-
sögu.“

Frásagnargleði Bennýjar er að 
skila sér í fleiri bókum en í haust 
kemur út eftir hana barnabók 
hjá Bókabeitunni. „Ég var lengi 
heimavinnandi meðan stelpurnar 
mínar voru litlar og þá var mikið 
stúss í kringum tómstundir og 

núna var kominn tími til að sinna 
því sem mig langaði til. Mér finnst 
líka þurfa kyrrð í lífið til að skrifa.“ 
Hún segist ekki hafa skrifað báðar 
bækurnar í einu. „Grímu var ég 
búin að skrifa fyrst en svo er þetta 
allt dálítið langt ferli og gerist 
svona í bland og samhliða.“ Hún 
segir næstu skáldsögu fyrir full-
orðna vera komna vel á veg. „Það 
er mjög góð tilfinning að halda 
áfram með hana þegar ég hef 
fengið svona viðurkenningu.“

Ásamt Bennýju fékk ljóðskáldið 
Þorvaldur Sigurbjörn Helgason 
nýræktarstyrk fyrir ljóðabókina 
Gangverk en nýræktarstyrkir Mið-
stöðvar íslenskra bókmennta hafa 
verið veittir síðan 2008.

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!

ATH
YGLI EH

F.-09-14

Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði | Sími 568 0100
www.stolpigamar.is

Hleðslutæki
Vantar hleðslu
fyrir bílinn, 
bátinn eða 
hjólið?

25%
afsláttur

í júní
meðan birgðir endast

12V/15A blue power charger
frá victron energy

æki

12V/15A blue power
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Til hamingju
með daginn
sjómenn!

Við hjá N1 sendum hetjum hafsins
og f jölskyldum þeirra um allt land
heillaóskir í tilefni sjómannadagsins.

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Alltaf til staðar



Grillveislurnar voru 
aldrei hluti af aug-

lýstri dagskrá hátíðar-
innar heldur bara á okkar 
vegum.Sjómannadagurinn hefur 

mikla þýðingu fyrir Grind-
víkinginn og framreiðslu- og 

matreiðslumeistarann Jóhann 
„Issa“ Hallgrímsson enda hefur 
sjómennskan lengi verið undir-
stöðuatvinnugrein bæjarfélagsins 
og skapað afleidda starfsemi sem 
hann segir sjómönnum að þakka. 
Jóhann, eða Issi eins og hann er 
jafnan kallaður, hefur unnið í fiski 
með einhverjum hætti, á sjó og 
í landi, frá því hann var tólf ára 
gamall nema þegar hann settist á 
skólabekk.

Bæjarhátíðin Sjóarinn síkáti er 
haldin um sjómannadagshelgina 
í Grindavík. Lengi vel buðu hann 
og eiginkona hans, Hjördís Guð-
mundsdóttir, gestum og gangandi 
í grillveislu á heimili sínu þar sem 
boðið var upp á heilgrilluð lömb 
í samvinnu við ýmis fyrirtæki. 
„Grillveislurnar voru aldrei hluti 
af auglýstri dagskrá hátíðarinnar 
heldur bara á okkar vegum. Ég 
rukkaði aldrei inn en lét söfn-
unarbauk ganga þar sem óskað 
var eftir frjálsum framlögum sem 
síðan voru nýtt í að styrkja góð 
málefni sem tengjast sjómönnum 

á einn eða annan hátt. Árið 2011 
styrktum við t.d. Garðar heitinn 
Sigurðsson og fjölskyldu hans, en 
hann glímdi við erfið veikindi á 
þessum tíma.“

Mikill fjölskyldudagur
Árið 2016 hélt hann síðustu 
veisluna sem var haldin í portinu 
við Grindavíkurkirkju en þá voru 
hjónin flutt úr bænum. „Þá rann 
ágóðinn til fjölskyldu sjómannsins 
Eðvarðs Arnar Kristinssonar sem 
lést af slysförum við vinnu sína 
það vorið. Sú grillveisla gekk ekki 
nógu vel og ég fékk lítinn stuðning 
það árið og hætti endanlega að 
standa í þessu.“

Hann segir sjómannadaginn í 
Grindavík snúast minna um sjó-
mennskuna en áður. Boðið sé upp 
á fjölbreytta dagskrá fyrir börnin 
og fjölskyldur sem sé 
bara gott mál. „Áður 
fyrr var þetta bara á 
sjómannadeg-
inum sjálfum 
þar 

sem sjómenn kepptu í alls konar 
kappleikjum til að skemmta sér og 
öðrum. Þá var t.d. spilaður fótbolti 
milli yfirmanna og háseta og keppt 
var í að bæta troll. Einnig var mikil 
skemmtun í að fylgjast með kapp-
róðri milli áhafna og koddaslagur-

inn var alltaf vinsæll.“
Ekki má þó gleyma því að 

sjómennskan er ekkert grín 
og margir góðir menn hafa 
fallið frá sökum vinnu 

sinnar. „Þökk sé Sjó-
mannaskólan-

um 
og 

Afar þýðingarmikill dagur
Það verður annríki hjá Jóhanni „Issa“ Hallgrímssyni um sjómannadagshelgina þegar hann verður 
upptekinn við að steikja fisk og franskar. Sjómannadagurinn hefur mikla þýðingu fyrir hann.

Jóhann „IssI“ Hallgrímsson stendur vaktina um helgina eins og áður. 
MYND/BJARNI SIGURÐSSON

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

betri öryggismálum að í dag er 
lítið um alvarleg slys og dauðsföll í 
greininni.“

Smá kærleikur
Dagsdaglega reka Issi og Hjördís 
veitingavagninn Issi fish & chips 
sem nú er á Fitjum við Reykja-
nesbæ en stóð áður skammt frá 
höfninni í Grindavík. Staðurinn 
hefur notið mikilla vinsælda 
meðal Suðurnesjamanna og 
erlendra ferðamanna en þar er 
boðið upp á fisk og franskar eins 
og nafnið gefur til kynna. „Allur 
fiskur kemur frá Þorbirni hf. í 
Grindavík og ég sérpanta franskar 
kartöflur því það er mér mikið 
kappsmál að bjóða upp á 
almennilegar franskar. 
Svo bjóðum við 
upp á frábæra 
sósu sem hefur 
algjörlega 
slegið í gegn. 
Uppskriftin 
er að sjálfsögðu 
leyndarmál en hún 

er þessi fína lína milli tartarsósu 
og remúlaðis með smá skammti af 
kærleik.“

Hjónin reka einnig veisluvagn 
þar sem þau mæta á staðinn og 
elda fyrir gesti við ýmis ólík tilefni. 
„Auk þess sjáum við um veitingar 
í Golfskálanum í Leirunni þar sem 
ég hef m.a. verið að þróa kalda 
fiskiloku sem hjálpar vonandi til 
lækkunar á forgjöfinni hjá golf-
urum.“

Fjölskyldan verður á fullu um 
helgina eins og við er að búast. 
„Við ætlum að fæða Suðurnesja-
menn og aðra gesti með fiski og 

frönskum, bæði á Fitjum 
og í Grindavík. Að 
lokum viljum við Hjör-
dís óska sjómönnum 

og fjölskyldum 
þeirra innilega til 
hamingju með 
daginn.“

Issi gefur 
lesendum hér upp-

skrift að glóðuðum 
hörpudiski á teini.

800 g hörpuskelfiskur, stór
2 stk. rauðlaukur
½ grænn kúrbítur
16 stk. sveppir, litlir
1 stk. rauð paprika
½ ferskur ananas
16 sneiðar beikon
Sæt sojasósa
Kókosmauk
Marsalavín
8 stk. trépinnar
Svartur mulinn pipar
Balsamik-edik
Jurtakrydd (Aromat)

Grænmetið er skorið í fallegar 
sneiðar og þrætt upp á trépinnana 
ásamt skelfiski og beikoni og látið 

mynda fallega litasamsetningu. 
Grillað eða steikið á pönnu í 

u.þ.b. sex mínútur. Kryddað 
lítillega með kryddinu. Soja-
sósunni, kókosmaukinu, 
balsamik-ediki og mar-

sala-víninu er hrært saman 
og penslað á af og til meðan á 

steikingu stendur.
Bragðast vel með kryddhrísgrjón-

um og ananas. Skipta má út hörpu-
diski fyrir humar eða skötusel.

Glóðaður hörpuskelfiskur á teini
fyrir 4

Sjómenn, til hamingju!
Sjómannadagurinn

V M  -  F É L A G  V É L S TJ Ó R A  O G  M Á L M TÆ K N I M A N N A  
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Landsfélag í vél- og málmtækni
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María Kristín Jónsdóttir 
er nýr ritstjóri hönnunar-
tímaritsins HA en sjóð-
heitt tölublað kom út nú 
fyrir helgina. Hún segir 
íslenska hönnunarsenu 
blómstra sem aldrei fyrr.
  ➛6

Helgin
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Jóhannes Baldursson, framleiðslustjóri Fróns, er mjög ánægður með nýja Sumarkremkexið, sem er með ávaxta- og kókoskeim. MYNDIR/SIGTRYGGURARI

Nýtt og ferskt 
kremkex fyrir sumarið
Kexverksmiðjan Frón kemur með nýja tegund af kremkexi á markað í næstu 
viku. Kexið heitir Sumarkremkex og er með kókos- og ávaxtakeim, en það 
fylgir í kjölfar Jólakremkexins, sem var mjög vinsælt. ➛2

Ávextir í áskrift kosta um 550 kr.  
á mann á viku og fyrirhöfn  

fyrirtækisins er engin.

á viku
á starfsmann

www.avaxtabillinn.is

avaxtabillinn@avaxtabillinn.is  •  517 0110

Aðeins



Í sumar ætlar kexverksmiðjan 
Frón að kynna Sumarkremkex, 
nýja útgáfu af kremkexinu sem 

allir þekkja. Það fylgir í kjöl-
far Jólakremkexins sem kom út 
fyrir síðustu jól, en í þetta sinn er 
áherslan lögð á ferskt og sumarlegt 
bragð.

„Samkvæmt dagatalinu er víst 
komið sumar hér á Fróni og í tilefni 
af því höfum við ákveðið að klæða 
Sæmund í sparifötunum í nýjan 
klæðnað og að þessu sinni í létt 
og fersk sumarföt,“ segir Jóhannes 
Baldursson, framleiðslustjóri í Kex-
verksmiðjunni Frón.

Vildu bjóða spennandi 
nýjung
„Eins og allir Íslendingar vita 
hefur vanillukremkexið gamla 
og góða verið framleitt í Kexverk-
smiðjunni Frón áratugum saman 
og jafn lengi verið eitt vinsælasta 
kexið á markaðnum. Fyrir síðustu 
jól var svo farið inn á nýjar brautir 
þegar Frón ákvað að bjóða upp á 
Jólakremkex í fyrsta skipti,“ segir 
Jóhannes. „Kexið þótti mjög gott og 
var svo vinsælt að það seldist upp á 
skömmum tíma. Þess vegna langaði 
okkur að bjóða landanum upp 
á aðra spennandi nýjung í þessu 
sívinsæla kexi núna í sumar og þá 
kom að sjálfsögðu ekkert annað til 
greina en að hræra bara í Sumar-
kremkex.“

Jóhannes segir að kexið sé sumarlegt og ferskt og eigi alltaf við.

Framleiðslan á 
Sumarkremkex-
inu er í fullum 
gangi.

Starfsfólk Fróns vinnur hörðum höndum að því að koma Sumarkremkexinu á markað.

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 Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Framhald af forsíðu ➛

Kókosmjöl og ávextir
„Nýja sumarkremkexið er sumar-
legt og ferskt,“ segir Jóhannes. 
„Við höfum bæði bætt kókosmjöli 
í kexskelina sjálfa og bragðbætt 
kremið sem fer á milli með appels-
ínu og sítrónu, þannig að þetta er 
allt önnur útgáfa af kremkexinu 
en fólk er vant. Í þessari tilrauna-
starfsemi varð til rosalega ferskt 
og bragðgott sumarkremkex, sem 
hefur keim af kókos og ávöxtum og 
getur ekki klikkað.“

Á alltaf við
„Það er tilvalið að hafa þetta kex 
með sér í útileguna eða eiga þetta til 
í sumarbústaðnum í sumar,“ segir 
Jóhannes. „Svo er að sjálfsögðu líka 
hægt að hafa þetta kex við höndina 
ef maður er bara í einhverri slökun 
heima við eða úti á palli að njóta 
sólarinnar.

Ég held að Sumarkremkexið 
komi öllum í skemmtilega sumar-
sveiflu og létti lundina alveg örugg-
lega,“ segir Jóhannes. „Það er líka 
aldrei að vita nema það opni fyrir 
sólina í hugum landsmanna, jafnvel 
þó svo að það rigni kannski inn á 
milli yfir sumartímann.“

Hætta ekki hér
„Við ætlum heldur ekki að láta 
staðar numið hér,“ segir Jóhannes. 
„Íslendingar geta notið Sumar-
kremkexins í allt sumar en það er 
gaman að segja frá því að við í Kex-
verksmiðjunni Frón erum nú þegar 
byrjuð að vinna í að þróa næsta 
smell í kremkexi. Að öllum lík-
indum kemur því enn ein útgáfan 
af kremkexinu sígilda á markað 
nú í haust. Þannig að það er um að 
gera að nýta tækifærið til að næla 
sér í Sumarkremkexið á meðan það 
gefst og byrja um leið að hlakka til 
að prófa næstu útgáfu.

Við höfum bæði 
bætt kókosmjöli í 

kexskelina sjálfa og 
bragðbætt kremið sem 
fer á milli með appelsínu 
og sítrónu.

Frón er líka að vinna í vöru sem 
á eftir að vekja mikinn áhuga hjá 
bæði ferðamönnum sem koma til 
landsins og þeim Íslendingum sem 

vilja færa vinum og vandamönnum 
erlendis eitthvað íslenskt,“ segir 
Jóhannes. „Þannig að það er ýmis-
legt spennandi fram undan.“

Takmarkaðmagn

SæmundurSæmundur
KREM

MEÐ SÍTRÓNU- 

OG APPELSÍNU-

BRAGÐI

Nú fæst hið klassíska kremkex frá Frón 
í sérstakri sumarútgáfu.
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Wild Biotic er 
ný kynslóð 
mjókursýru-
gerla. Þetta er ný 
vara á markaði 
hérlendis. 

Hair Gro inniheldur  tocotri enol,  
efni úr E-víta mín „fjölskyldunni“.

Wild Biotic er 
vísindalega þróað 

fæðubótarefni sem 
inniheldur mjög fjöl-
breytta örveruflóru sem 
samanstendur af meira 
en 100 gerlastofnum og 
innheldur bæði mjólkur-
sýrugerla sem og aðrar 
örverur sem finnast 
náttúrulega í meltingar-
færum mannanna.

Í meltingarvegi hverrar mann-
eskju eru meira en 50 milljón 
milljónir baktería sem við 

myndum eiginlega kalla „ótelj-
andi“ en í einu grammi af hægðum 
eru hvorki meira né minna en 
100.000.000.000 bakteríur. Í dag-
legu tali kallast þetta örveruflóra 
og hefur hún gríðarleg áhrif á 
heilsu okkar og velferð.

Ofnæmi og óþol
Góðar bakteríur eiga að mynda 
nokkurs konar varnarvegg innan 
á þörmunum og viðhalda þannig 
heilbrigði þeirra. Lélegt mataræði, 
sýklalyf og sýkingar ýmiss konar 
geta valdið því að þessi veggur 
heldur ekki nógu vel og fá þannig 
óvinveittar bakteríur, eiturefni, 
ofnæmisvaldar og aðrir óæskilegir 
„gestir“ tækifæri til að leika lausum 
hala og breiða úr sér. Þetta getur 
haft fjölmörg heilsufarsleg vanda-
mál í för með sér og má t.d. nefna 
að óþol fyrir ýmsum matvælum 
eykst og ofnæmisviðbrögð versna 
til muna. Einnig er vert að nefna að 
hátt í 80% af ónæmiskerfinu okkar 
er beintengt örveruflórunni og 
ástandi hennar.

Wild Biotic – náttúruleg 
örveruflóra
Fyrirtækið New Nordic hefur 

rannsakað líf örvera í náttúrunni 
og þar á meðal eru mjólkursýru-
gerlar í fjölda plantna sem þeir 
hafa safnað saman frá óspilltu 
náttúrusvæði í Mercantour þjóð-
garðinum í suðurhluta frönsku 
Alpanna. Út frá byltingarkenndum 
rannsóknum sínum, sem eru þær 
fyrstu sinnar tegundir í heiminum, 
völdu þeir afbrigði sérstakra örvera 
(gerla) með það fyrir augum að 
búa til fæðubótarefni sem inni-
héldi gerlastofna sem almennt er 
að finna í meltingarvegi manna. 
Wild Biotic frá New Nordic er því 
vísindalega þróað fæðubótarefni 
sem inniheldur mjög fjölbreytta 
örveruflóru sem samanstendur 
af meira en 100 gerlastofnum og 
inniheldur bæði mjólkursýrugerla 
sem og aðrar örverur sem finnast 
náttúrulega í meltingarfærum 
mannanna.

Næsta kynslóð mjólkursýrugerla

Auk mjólkursýrugerlanna sem eru í Wild Biotic eru örverustofnar sem koma frá frjókornum, drottingarhunangi og 
öðrum hunangstegundum en flestir þekkja núorðið hversu heilsusamleg innihaldsefni þessara náttúruafurða eru. 

Hrönn Hjálmarsdóttir heilsumark-
þjálfi. 

Hárþynning eða skalla-
myndun er vel þekkt og það 
síðarnefnda sérstaklega hjá 

karlmönnum. Í raun felur skalla-
myndun ekki í sér neitt heilsu-
farslegt vandamál ef sá sem missir 
hárið er fullkomlega sáttur við það 
en það eru þó fjölmargir sem vilja 
halda hárinu lengur en náttúran 
ætlaði þeim.

Staðreyndir um hár
Hárið á höfðinu vex að meðaltali 
um 0,44 millimetra á dag eða um 
13 mm á mánuði. Fjöldi hára er 

nokkuð breytilegur en er yfirleitt 
á bilinu 100-160 þúsund hár. Hár 
myndast úr dauðum þekjufrumum 
sem þrýstast út úr hársekkjunum 
(rótinni) þegar nýjar frumur 
myndast þar. Hárvöxturinn er 
því undir þessari frumumyndun 
komin og þéttleiki hársins veltur á 
fjölda „virkra“ hársekkja.

Hair Gro fyrir þéttari hárvöxt
Hair Gro frá New Nordic inni-
heldur Procyanidin B2 úr eplum, 
en rannsóknir hafa sýnt fram á 
að það eykur hárvöxt. Hair Gro 

Þéttur og heilbrigður hárvöxtur

Wild Biotic eru 
náttúrulegir 
mjólkursýrugerlar 
sem saman-
standa af meira 
en 100 gerla-
stofnum sem 
lifa almennt í 
meltingarvegi 
okkar og henta 
því fullkomlega til 
að bæta og við-
halda heilbrigðri 
þarmaflóru.

Frjókorn og hunang
Auk mjólkursýrugerlanna sem eru 
í Wild Biotic eru örverustofnar sem 
koma frá frjókornum, drottn-
ingarhunangi og öðrum hunangs-
tegundum en flestir þekkja 
núorðið hversu heilsusamleg inni-
haldsefni þessara náttúruafurða 
eru. Mörgum hefur reynst vel að 
neyta m.a. frjókorna (bee pollen) 
og mjólkursýrugerla til að draga 
úr einkennum frjókornaofnæmis 
ásamt því að sneiða hjá öllum 
mjólkurvörum.

Wild Biotic á Íslandi
Wild Biotic er frábær viðbót við 
þær vörur sem eru á markaði í 
dag og segja má að hér sé um nýja 
kynslóð mjólkursýrugerla að ræða. 
Í dagskammti, sem eru tvö hylki, 
eru 12 milljarðar örvera, frjókorn, 
drottningarhunang og ýmsar aðrar 
hunangstegundir. Börn undir 12 
ára aldri og allt niður í eins árs 
mega fá eitt hylki á dag eða sem 
samsvarar innihaldi þess.

Sölustaðir: Flest apótek, heilsu-
búðir og heilsuhillur verslana.

lega gott fyrir hársvörðinn og hár-
sekkina (hárrótina) þar sem hárið 
myndast.

Töflurnar innihalda einnig hirsi, 
elftingu, amínósýrur, bíótín og 
sink, allt efni sem styrkja hárið og 
stuðla að eðlilegum hárvexti.

Allt að 50% meiri hárvöxtur
Nýlega var gerð lítil rannsókn 
á hópi fólks sem þjáðist vegna 
skallamyndunar. Fengu allir 
tocotrienol til inntöku og í ljós 
kom að þetta efni virkaði sérlega 
vel til að vinna gegn vandamálinu 
(skallamyndun) og með tímanum 
fór nýtt hár að vaxa og þétt-
leikinn jókst. Á 8 mánuðum var 
aukningin 10-25% hjá flestum en 
margir voru þó með meira en 50% 
aukningu í hárvexti.

Sölustaðir: Flest apótek, heilsu-
búðir og heilsuhillur verslana.

Hair Gro frá New Nordic inniheldur 
frábæra blöndu náttúrulegra afurða 
sem rannsóknir hafa sýnt fram á að 
auki hárvöxt og sé einstaklega góð 
fyrir hársvörðinn og hársrótina.

inniheldur einnig tocotrienol, efni 
úr E-vítamín „fjölskyldunni“ og 
er það þekkt fyrir að hafa jákvæð 
áhrif á almenna heilsu og einstak-
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Ég ætlaði ekki að 
trúa árangrinum en 

í mínu fyrsta hlaupi eftir 
að ég fór að nota magn-
esíum úðann fékk ég 
enga vöðvakrampa, bætti 
tímann og jafnaði mig 
rosalega fljótt.

Sigurjón 
Sigurbjörnsson 
losnaði við 
vöðvakrampa 
með Magn-
esium.

Magnesíum er fjórða mikil-
vægasta steinefni líkam-
ans og er gríðarlega mikil-

vægt fyrir heilsu okkar. Það kemur 
við sögu í yfir 300 mismunandi 
efnaskiptaferlum í líkamanum og 
getur magnesíumskortur haft mjög 
alvarlegar afleiðingar í för með 
sér. Magnesíum er nauðsynlegt 
til orkuframleiðslu í líkamanum 
ásamt því að stuðla að betri heilsu 
vöðva, beina, vökvajafnvægis og til 
stjórnunar á tauga- og vöðvasam-
drætti.

Merki um magnesíumskort
Magnesíumskort má oft rekja til 
lélegs og rangs mataræðis, mikillar 
streitu, ýmissa lyfja og mikillar 
koffínneyslu. Einnig skolast stein-
efni út úr líkamanum þegar við 
svitnum, þannig að ef við æfum 
mikið þá töpum við steinefnum 
sem við þurfum að passa upp á að 
bæta okkur. Einkenni magnesíum-
skorts geta verið:

 Svefnerfiðleikar
 Sinadráttur
 Vöðvakrampi
 Aukin næmni fyrir stressi
 Síþreyta
 Orkuleysi
 Höfuðverkir
 Fjörfiskur

Ég ætlaði ekki að trúa 
árangrinum
Rannsóknir benda til þess að upp-
taka á þessu steinefni gegnum húð 
sé góð í flestum tilfellum og getur 
það skipt öllu máli í hita leiksins 
þar sem áhrifanna gætir nánast 
strax. Sigurjón Sigurbjörnsson er 
rúmlega sextugur ofurhlaupari 
sem notar Magnesium Recovery 
frá Better You. Með því hefur hann 
losnað við vöðvakrampa og um 
leið bætt sig í hlaupinu:

„Í síðasta 100 km hlaupinu mínu 
slapp ég alveg við krampa enda 
notaði ég magnesíumspreyið vel 
fyrir hlaupið. „Í Reykjarvíkurmara-
þoninu notaði ég spreyið fyrir 
hlaupið en drakk svo ekki nægan 
vökva í hlaupinu sjálfu. Mér voru 
gefnar magnesíumtöflur í sjúkra-
tjaldinu og sagt að það gætu liðið 
15 mínútur þar til þær virkuðu. Ég 
fór út af svæðinu og hitti konuna 
mína sem var með magnesíum-
spreyið mitt, ég spreyjaði á mig og 
eftir 10 sekúndur var ég krampa-
laus.“

Slökun í heita 
pottinum
Magnesíumflögur 
koma í eins kílóa 
pokum og eru fjöl-
margir farnir að 
nota þær í heita 
pottinn. Það er ekki 
að ástæðulausu sem 
fólk stundar sjóböð 
og koma magnesíum-
flögurnar þar sterkar 
inn þegar á að slaka á 
og njóta í pottinum. 
Flögurnar henta einn-
ig vel í baðið og eru 
frábærar í fótabaðið 
en húðin drekkur í 
sig þetta mikilvæga 
steinefni sem skilar sér 
í góðri slökun og betri svefni.

Krampar, fótaóeirð og flug
Magnesíum frá Better You er til 
í úðaformi, sem gel til að nudda 
á þreytta vöðva og sem flögur til 
að setja í baðið, allt eftir því hvað 
hentar. Recovery er eins og áður 
var nefnt sérstaklega hannað með 
íþrótta- og afreksfólk í huga en 
það inniheldur einnig kamfóru, 
svartan pipar og sítrusolíur til að 
hraða endurheimt. Good night 
inniheldur auk magnesíum, laven-
der ilmkjarnaolíu sem er slakandi 
og hentar vel fyrir svefninn til 
að slaka betur á og/eða losna við 
fótaóeirð. Orginal úðinn er hreinn 
og fyrir alla og svo eru allar þessar 
gerðir, auk mildari útgáfu (sensi-
tive), til í 15 ml glösum sem passa 
vel í íþróttabuxurnar og í veskið 
en mörgum þykir upplagt að nota 
þetta í flugi þegar þreyta og þroti 
kemur í fæturna.

Krampinn fór á 10 sekúndum
Magnesíumolíur og -flögur frá Better You hafa reynst einstaklega vel bæði fyrir börn og full-
orðna og hefur Magnesium Recovery slegið í gegn hjá afreksfólki í íþróttum.

Gott gegn bólgum, liðverkjum og 
meltingarvandamálum.  

Hefur hvorki bælandi áhrif á ónæmiskerfið né veldur það 
aukaverkunum.

Sá fyrsti sinnar tegundar í heiminum.
Betri upptaka en töflur.
Túrmerik munnúði

Sölustaðir: Apótek, heilsubúðir og heilsuhillur verslana

&

Europe

WINNER
Best New Health

& Nutrition
Product

Upptaka á steinefnum í gegnum húð er góð. 

Magnesíum-
flögur er gott að 
nota í fótabað 
og í heita pott-
inn.
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Innifalið er:
Beint flug til Moskvu og til baka 
14.–17. júní, gisting í þrjár nætur 
ásamt morgunmat, fararstjórn, 
skoðunarferð, kvöldvöku og 
partý með Tólfunni eftir leik.

Nánari upplýsingar á tripical.is
eða í síma 519 8900.

Verð frá: 



HA gegnir að mínu mati gríð-
arlega mikilvægu hlutverki 
með því að auka sýnileika 

íslenskrar hönnunar og arkitektúrs 
og sýna fjölbreytni þeirra og mikil-
vægi í nýsköpun og öðrum geirum 
íslensks menningar- og atvinnulífs. 
Ég tók formlega við ritstjórastóln-
um í janúar á þessu ári en hafði 
leyst forvera minn af í september 
síðastliðnum. Ég hef komist að því 
að þetta er að mörgu leyti drauma-
starfið mitt. Ég hef fylgt HA frá 
frumhugmynd til dagsins í dag, 
fyrst sem ritstjórnarmeðlimur og 
nú sem ritstjóri og held að ég geti 
með sanni sagt að ég hafi komið að 
öllum þáttum útgáfunnar og ég er 
enn að læra,” segir María Kristín 
Jónsdóttir, vöruhönnuður og nýr 
ritstjóri hönnunartímaritsins HA, 
en glænýtt tölublað kom úr prent-
smiðjunni fyrir helgina.

HA er gefið út af Hönnunar-
miðstöð Íslands en að útgáfunni 
standa níu aðildarfélög Hönn-
unarmiðstöðvar; Arkitektafélag 
Íslands, Félag húsgagna- og innan-
hússarkitekta, Félag íslenskra 
landslagsarkitekta, Félag vöru- og 
iðnhönnuða, Leirlistafélag Íslands, 
Fatahönnunarfélag Íslands, Textíl-
félagið, Félag íslenskra gullsmiða 
og Félag íslenskra teiknara. Fyrsta 
tölublaðið kom út vorið 2015 en 
blaðið kemur út tvisvar á ári, bæði 
á íslensku og ensku.

María Kristín segir íslenska 
hönnun blómstra og áhugavert 
efni fylli hverja síðu blaðsins.

„Það getur verið snúið verk 
fyrir okkur í ritstjórninni að velja 
verkefni til umfjöllunar og mörg 
verðug verkefni ná ekki inn í hvert 
tölublað. Að mínu mati er íslensk 
hönnun í blóma lífsins og tilbúin 
til að axla meiri ábyrgð á öllum 
sviðum samfélagsins,” segir María.

„Ég hef lagt áherslu á að 
straumlínulaga alla verkferla og 
að tímaritið vinni nýtt myndefni 
í samstarfi við hönnuði sem eru 
til umfjöllunar hverju sinni. Með 
því er ætlunin að skapa efni sem 
hönnuðir og fyrirtæki geta nýtt sér 

til frekari framdráttar hér heima 
og erlendis,“ segir María. Lesendur 
eigi von á ánægjulegum lestri.

„Meðal efnis í blaðinu er viðtal 
við Jórunni Ragnarsdóttur, marg-
verðlaunaðan arkitekt í Þýska-
landi, sem leggur áherslu á endur-
nýtingu efna í stað endurvinnslu, 
Edda Katrín Ragnarsdóttir, 
vöruhönnuður og keramiker, segir 
frá samstarfi þeirra Egils Sæbjörns-
sonar myndlistarmanns, Magnús 
Ingvar Ágústsson hönnuður segir 
frá áhrifum samfélagsmiðla og 
tækniþróunar á friðhelgi einka-
lífsins, Kristjana Aðalgeirsdóttir, 
arkitekt við Aalto háskólann í 
Finnlandi, skrifar grein um Við-
lagasjóðshúsin á Íslandi og dr. 
Alexandra Daisy Ginsberg, sem 

vakti mikla athygli á DesignTalks 
2018, segir frá hvernig hún beitir 
spáhönnun (e. Speculative Design) 
í verkum sínum.

Þá er einnig viðtal við Krot & 
Krass sem prýða forsíðuna að 
þessu sinni.“

Nánar má forvitnast um HA a hade-
signmag.is

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Íslensk hönnun er í 
blóma lífsins og 

tilbúin til að axla meiri 
ábyrgð á öllum sviðum 
samfélagsins.

María Kristín Jónsdóttir vöruhönnuður er nýr ristjóri hönnunartímaritsins HA.  
MYND/EYÞÓR

Draumaverkefnið að 
auka veg hönnunar
María Kristín Jónsdóttir er nýr ritstjóri hönnunartímarits-
ins HA en sjóðheitt tölublað kom út nú fyrir helgina. Hún 
segir íslenska hönnunarsenu blómstra sem aldrei fyrr. 

Nýjasta tölublað 
HA kom út fyrir 
helgi. Kolofon sá 
um hönnun og 
umbrot.

Ævintýralegur starfsvettvangur
Starfstengt ferðafræðinám

Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein
eða ertu starfandi í ferðaþjónustu?

Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk á öllum aldri
sem er með brennandi áhuga á ferðamálum og Íslandi sem ferðamannalandi.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 11. JÚNÍ. Sjá mk.is

Ferðamálaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4020
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Við leitum að öflugum fyrirliða til að stýra skrifstofu
landbúnaðar og matvæla en skrifstofan er ein þriggja fagskrifstofa

sem heyra undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Skrifstofustjóri stýrir og ber ábyrgð á faglegu starfi skrifstofunnar.
Í því felst stjórnun og rekstur, áætlanagerð, stefnumótun, markmiðs- 
setning og mat á árangri. Lögð er áhersla á nýsköpun og gott samráð 
og samstarf við stofnanir og hagaðila á málefnasviðum skrifstofunnar. 

Skrifstofan fer með málefni landbúnaðar, matvæla, velferð dýra og 
viðskipta- og tollasamninga. Hún fer með samskipti við 
Eftirlitstofnun EFTA og stofnanir Evrópusambandsins er varða þætti 
er lúta að rekstri og þróun EES samningsins sem og samskipti við 
Alþjóðaviðskiptastofnunina (WTO) og OECD á sviði viðskipta og 
framleiðslu landbúnaðarvara. Þá heyra málefni norrænu 
embættismannanefndarinnar um landbúnað og matvæli undir 
skrifstofuna.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun skilyrði
• Stjórnunarreynsla áskilin
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Reynsla af stefnumótunarvinnu
• Metnaður, skapandi hugsun og vilji til að ná árangri
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Þekking og áhugi á opinberri stjórnsýslu
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta í ensku

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar í embættið til fimm ára 
frá 15. september 2018. 

Upplýsingar um starfið veitir Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri, (ks@anr.is)
í síma 545 9700. Áhugasamir einstaklingar, konur og karlar, eru hvattir til að sækja um.

Umsókn skal fylgja ítarlegt kynningarbréf ásamt rökstuðningi um færni viðkomandi til að gegna 
embættinu. Einnig ferilskrá og upplýsingar um starfsheiti. Umsókn skal skila rafrænt á netfangið 
postur@anr.is eða með bréfi til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins Skúlagötu 4, 101 
Reykjavík eigi síðar en 20. júní 2018. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996, um auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið liggur fyrir. 

Sérstök hæfnisnefnd, skipuð þremur einstaklingum, mun meta hæfni umsækjenda og skila 
greinargerð til ráðherra. Nefndin starfar samkvæmt reglum nr. 393/2012, um ráðgefandi nefndir 
er meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Um embættið gilda lög nr. 
115/2011, um Stjórnarráð Íslands, og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins. Um launakjör fer eftir kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra.

Skrifstofustjóri á skrifstofu
landbúnaðar og matvæla
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Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@frettabladid.is 512 5426



Vilt þú taka þátt í nýju upphafi Herjólfs?

Capacent — leiðir til árangurs

•
•
•
•

•

•
•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6784 

Starfssvið
Skipuleggja og taka ákvarðanir um stefnu og siglingalag.
Stjórna skipi við sérstakar aðstæður.
Umsjón með fermingu og affermingu.
Stjórnun og skráning skipshafnar.

Hæfniskröfur
Fullnægja skilyrðum þess að mega gegna stöðu skipstjóra á 
farþegaskipi án takmarkana (STCW II/2 án takmarkana).
Minnst 5 ára reynsla af sjómennsku.
Stjórnunarhæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.
Geta til ákvarðanatöku við misjafnar aðstæður.

SKIPSTJÓRI 
Viðkomandi þarf að skila inn læknisvottorði, sjóferðabók 
og afriti af vegabréfi.

•
•
•
•

•

•

•
•

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6785 

Starfssvið
Eftirlit, prófanir og viðgerðir vél-, raf- og hjálparbúnaðar.
Mat á viðhalds- og endurnýjunarþörf.
Umsjón með mengunarvörnum á hafi og í höfn.
Ábyrð á að viðeigandi varahlutir og rekstrarvörur séu ávallt 
um borð til að tryggja öruggan rekstur skips og véla.
Viðbrögð og ráðstafanir við hættuástandi og bilunum í vél- 
og rafbúnaði. 

Hæfniskröfur
Fullnægja skilyrðum þess að mega gegna stöðu 
yfirvélstjóra á farþegaskipi án takmarkana á vélarstærð 
(STCW III/2 án takmarkana).
Minnst 5 ára reynsla af vélstjórn.
Stjórnunarhæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.

YFIRVÉLSTJÓRI 
Viðkomandi þarf að skila inn læknisvottorði, sjóferðabók 
og afriti af vegabréfi.

Umsóknarfrestur

10. júní 2018

Náðst hefur 
samkomulag milli 
Vestmannaeyjarbæjar 
og Vegargerðarinnar um 
að Vestmannaeyjarbær 
taki yfir rekstur Herjólfs 
og óskar því Herjólfur 
ohf. eftir umsóknum 
í störf skipstjóra og 
yfirvélstjóra. Áætlað er 
að nýr Herjólfur hefji 
siglingar milli eyja og 
lands um mánaðarmótin 
september október 2018.

Grunnskólar
»    Deildarstjóri stoðþjónustu - Áslandsskóli
»    Skólaliði - Áslandsskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Heimilisfræðikennari - Hraunvallaskóli
»    Sérkennari - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Textílkennari - Hraunvallaskóli
»    Tómstundaleiðbeinandi í Mosann - Hraunvallaskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
»    Þroskaþjálfi - Hraunvallaskóli
»    Grunnskólakennari í móttökudeild - Hvaleyrarskóli
»    Deildarstjóri fjölgreinadeildar - Lækjarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Lækjarskóli
»    Sérkennari - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Skarðshlíðarskóli
»    Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarkennari á yngsta stigi - Öldutúnsskóli
»    Umsjónarmaður fasteigna - Öldutúnsskóli
Málefni fatlaðs fólks
»    30% sumarstarf á heimili fatlaðs fólks
»    30% starf í Smárahvammi
»    80% starf Smárahvammi 
Leikskólar
»    Aðstoðarleikskólastjóri - Bjarkalundur
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Sérkennari - Hvammur
»    Matráður - Hvammur
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
 

 

  

Nánar á hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Starfsmaður á fjármálasviði

Opel



Capacent — leiðir til árangurs

Hornafjörður er blómstrandi 
2.330 manna samfélag sem 
byggir á sjávarútvegi og 
ferðaþjónustu, starfstöð 
bæjarstjóra er á Höfn í 
fjölskylduvænu umhverfi þar 
sem öll nútíma þægindi eru til 
staðar. Öflugt menningar- og 
félagslíf er í sveitarfélaginu 
og fjölbreytt íþróttastarf 
í heilsueflandi samfélagi.  
Öll almenn þjónusta er til 
staðar og má þar nefna m.a. 
tónskóla, líkamsrækt, knatthús, 
sundlaug og heilbrigðisstofnun.  
Samgöngur til Hafnar eru 
greiðar, beint flug og strætó.  
 
Sjá einnig á heimasíðu 
sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is .

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6799 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði.
Farsæl reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði.
Þekking og reynsla af stefnumótun er kostur.
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er skilyrði.
Leiðtogahæfni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Góðir skipulagshæfileikar og metnaður til árangurs.

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Umsóknarfrestur

24. júní 

Helstu verkefni
Bæjarstjóri er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og sér um 
framkvæmd ákvarðana sem teknar eru af bæjarstjórn og 
bæjarráði.
Bæjarstjóri undirbýr og situr fundi bæjarstjórnar og 
bæjarráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.
Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður annarra starfsmanna 
sveitarfélagsins, nánari útlistun á hlutverki bæjarstjóra 
er að finna í 50. gr. samþykkta um stjórn og fundarsköp 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir öflugum einstaklingi til að taka við starfi bæjarstjóra sveitarfélagsins.  
Leitað er að jákvæðum, heiðarlegum og kraftmiklum einstaklingi sem er reiðubúinn til að leggja sig allan fram í krefjandi 
starf. Viðkomandi þarf að búa yfir góðri reynslu af því að starfa með fólki og hafa brennandi áhuga á að ná árangri í starfi. 
Viðkomandi þarf líka að eiga auðvelt með samskipti fyrir hönd bæjarfélagsins og að vera talsmaður þess, hvort sem er í 
samskiptum við opinbera stjórnsýslu, viðskiptavini, íbúa eða fjölmiðla. 

Sveitarfélagið Hornafjörður

Bæjarstjóri

Hefur þú

100% ástríðu
fyrir markaðsmálum og rannsóknum?

TIL AÐ VERA VISS

Gallup leitar að öflugum liðsmanni. 

Starfssvið

• Öflun nýrra viðskiptavina og verkefna

• Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

• Hönnun rannsókna og verkefnastjórnun

• Kynning og túlkun niðurstaðna og 
önnur eftirfylgni

• Þróun rannsóknaraðferða og mælitækja

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu

• Reynsla / þekking á sviði rannsókna

• Reynsla / þekking á sviði markaðsmála

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Viðkomandi þarf einnig að

• Hafa mikla þjónustulund

• Eiga gott með að vinna sjálfstætt 
og með öðrum

• Eiga auðvelt með að tala fyrir 
framan hóp

• Vera metnaðarfull(ur)

• Búa yfir miklu frumkvæði

Í boði er spennandi starf við að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu á sviði markaðs- og viðhorfsrannsókna.

Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018
Umsókn ásamt kynningarbréfi og ferilskrá skal senda á Ragnheiði Dagsdóttur 
hjá Capacent ráðningum, ragnheidur.dagsdottir@capacent.is

Gallup er stærsta rannsóknarfyrirtæki landsins og starfar m.a. 
á sviði markaðs-, ímyndar-, þjónustu-, starfsmanna- og kjaramála.
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SAMFERÐA?

Ós er lítill leikskóli með langa sögu og stórt hjarta.
 
Skólinn er rekinn af foreldrum barnanna.  
Rík áhersla er lögð á metnaðarfullt faglegt starf 
og nána samvinnu. Ós er til húsa við Skerplugötu í 
vesturbæ Reykjavíkur.
 
Við leitum að leikskólakennara eða áhugasömum 
leiðbeinanda í 50-100% starf. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Eiríksdóttir
leikskolastjori@barnaheimilidos.is / 552 3277.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir lausa til umsóknar stöðu heilbrigðisfulltrúa hjá deild Umhverfiseftirlits.  
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er gæði og öryggi matvæla. 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits. 
Viðkomandi starf er hjá Umhverfiseftirliti og næsti yfirmaður starfsmanns er deildarstjóri umhverfiseftirlits.

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólamenntun á sviði, raunvísinda s.s. líffræði, umhverfisfræði, 
verkfræði, heilbrigðisvísindi, matvælafræði, eða sambærileg menntun.

verkefni.

greinargóðri íslensku.

heilbrigðisfulltrúi er kostur.

Heilbrigðisfulltrúi 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Í starfinu felst m.a. :

starfsleyfisskyldum fyrirtækjum skv. þeim lögum og 
reglugerðum sem um starfsemina gilda.

kvörtunum. 

starfsleyfisskilyrði.

lagafrumvörp og skipulag auk þess að annast 
fræðslu.

yfirmanns.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Um fullt starf er að ræða. Æskilegt 
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Rósa Magnúsdóttir, deildarstjóri Umhverfiseftirlits í síma 411 1111 og með tölvupósti til rosa.
magnusdottir@reykjavik.is

 Laus störf. Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2018.
Nánari upplýsingar um Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er að finna á vefslóðinni:  http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Vísir hf óskar eftir yfirvélstjóra til  
afleysingar á Fjölnir Gk 1136. Fjölnir 
er línuveiðiskip með beitningarvél. 

Nánari upplýsingar gefur skipstjóri  
í síma 856-5735 eða 896-2825

www.visirhf.is.

APPLICATIONS
Each application shall include a resumé and an introductory letter where the applicants introduce themselves and why they believe they are a good fit for the position. Application deadline is up to, and including, June 25th.  
Send all applications to careers@noxmedical.com. All inquiries will be handled with utmost care and confidentiality in mind. More information can be found with Kolbrun E. Ottosdottir, keo@noxmedical.com.
 

Nox Medical is an Icelandic med-tech company. We develop, manufacture and market medical devices to diagnose sleep disorders. The company employs around 50 people in Iceland. Nearly all of the 
company's revenue is in foreign currency, amounting to ISK 2 billion in the year 2017. Nox Medical has been in the vanguard of Icelandic technology companies since inception and has received numerous awards.

Nox Medical  |  Katrínartún 2  |  105 Reykjavík  |  570 7170  |  info@noxmedical.com  |  noxmedical.com

Specialist in Regulatory Affairs (RA)

WE ARE LOOKING FOR AN AMBITIOUS AND DETAILED ORIENTED INDIVIDUAL TO JOIN OUR REGULATORY TEAM

The regulatory team is responsible for the compliance with applicable law and regulations relating to medical device manufacturers in Nox‘s market areas, 
including but not limiting to United States, Canada, Europe, Japan, China, Australia and South-Korea.

QUALIFICATIONS
›› B.Sc. / M.Sc. degree in related field or equivalent experience required
›› 3+ years of relevant experience 
›› Knowledge of national and international regulatory requirements and compliance 

programs relating to medical devices
›› Experience with regulatory affairs, submissions, compliance programs and quality systems
›› Good planning/ organizational skills and techniques
›› Excellent problem solving skills
›› Skills in exercising judgment within defined procedures and practices to determine 

appropriate action
›› General knowledge of ISO 13485:2016
›› Excellent oral and written communication skills to support good interaction with  

regulatory agencies
›› Good negotiation and diplomatic skills
›› Excellent english skills, both verbal and written

FUNCTION & RESPONSIBILITIES
›› Participates in design and development projects as a member of a  

cross-functional team
›› Prepares/contributes to preparation of regulatory documents for medical 
       device submissions
›› Compiles technical documentation data packets for distributors to support 

international product registration
›› Communicates with regulatory agencies in support of regulatory submissions
›› Coordinates timely renewal of certificates, licenses, and registrations
›› Participates in developing and implementing the necessary procedures to ensure 

the company's ongoing compliance with national and international regulations/
requirements

›› Participates in improvements projects related to the Quality Management System
›› Researches applicable national and international standards to ensure the company’s 

ongoing compliance
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FRAMKVÆMDASTJÓRI ÞJÓNUSTU-  
OG VIÐSKIPTASVIÐS

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní nk. 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá  
og kynningarbréf. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Menntunar- og hæfniskröfur: 
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
  Stjórnunarreynsla nauðsynleg
  Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
  Þekking og reynsla af ferlum og skipulagi (logistics) æskileg
  Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu
  Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Axapta kostur
  Góð íslensku- og enskukunnátta
  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Gámaþjónustan hf. leitar að öflugum aðila í starf framkvæmdastjóra þjónustu- og viðskiptasviðs. Fjöldi viðskiptavina  
er í reglubundinni þjónustu varðandi losun úrgangs- og endurvinnsluefna og mikilvægt að fyrirtækið veiti góða þjónustu 
bæði innan fyrirtækisins og utan. 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð 
á allri framkvæmd þjónustu 
Gámaþjónustunnar og sér til  
þess að starfsemin sé skilvirk.

Viltu móta snjalla framtíð með okkur?

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með mikla 
þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað 

samræma vinnu og einkalíf.

 og móta 
rafbílalausnir rafmagnstæknifræðingi til að taka þátt
í ferðalaginu með okkur.

mælarekstri, greiningum og ráðgjöf. Ef setningin 
„svona hefur þetta alltaf verið gert“ er ekki í þinni orðabók, viljum við heyra í þér.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

www.starf.or.is þar sem við tökum á móti umsóknum til 11. júní 2018.
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KRONAN.IS/ATVINNA

LANGAR ÞIG
AÐ EIGA ÞÁTT 

 Í  AÐ MÓTA
MATVÖRUVERSLUN
FRAMTÍÐARINNAR?

í markaðsteymið
stafrænni þróun

einfalda!

stur er til 11. júní 2018Umsóknarfrestu

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.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á áætlanagerð, fjármálum,  
  mannahaldi og rekstri Þróunarmiðstöðvar
  Hefur forystu á sviði þróunar og vísindarannsókna  
  og stuðlar að aukinni sérþekkingu á sviði
  heilsugæslu
  
  heilsugæsluþjónustu á landsvísu 
  
  árangursvísa
  Hefur forystu varðandi þróun verkferla og  
  klínískra leiðbeininga 

Nánari upplýsingar
  Starfshlutfall er 100% 
  Upplýsingar veitir  

 
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur
  Háskólamenntun á heilbrigðissviði  
  
  heilsugæslunnar
  Reynsla af vísindavinnu, gæðaþróun,  
  verkefnastjórnun og kennslu 
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar og  
  reksturs
  Áhugi á og hæfni til að leiða þverfaglegan hóp  
  heilbrigðisstarfsmanna
  Reynsla af forystu í þróunarverkefnum er kostur 
  Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
  Góð hæfni til tjáningar í ræðu og riti 
  Góð enskukunnátta, kunnátta í  
  Norðurlandatungumáli er æskileg

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Forstöðumaður Þróunarmiðstöðvar  
heilsugæslunnar á landsvísu 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf forstöðumanns 
Þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar á landsvísu. Um er að ræða ábyrgðarmikið og 

Umsóknarfrestur er til og með 25. júní 2018.

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðs og nýliðunar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 
109 Reykjavík.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Tekið er mið af 

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

Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar leiðir faglega þróun innan heilsugæslu á landsvísu. Þróunarmiðstöð vinnur að samræmingu 

heilbrigðisstofnanir sem reka heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðvar. Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar 
starfar innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Rafvirki óskast
Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa eða mann vanan 

raflagnavinnu til starfa á starfstöð Tengils ehf í  
Reykjavík.Tengill ehf er öflugt rafverktakafyrirtæki með 

starfstöðvar í Reykjavík, Akureyri, Sauðárkróki,  
Blönduósi og Hvammstanga.

 
Vinsamlega sendið fyrirspurn eða umsókn á netfangið 

gisli@tengillehf.is fyrir 15. júní.
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CCP
IS HIRING!
A courageous and pioneering culture, 
allied to the diversity of our employees, 
makes CCP a unique and inspirational 
place to work. 

We are seeking new talent to join our innovative 
teams in order to help create unforgettable 
experiences in real and virtual worlds.

For a full list of vacancies and information, please 

Engineers
Game Designers
QA Analysts
Brand & Marketing Specialists
Finance Specialists



MANNAUÐSSTJÓRI

DEILDARSTJÓRI LEIKGERVADEILDAR

Starfslýsing: 
• Forysta og stefnumótun á sviði mannauðsmála
• Ábyrgð á framkvæmd og þróun starfsmannastefnu
• Umsjón með ráðningum starfsmanna í samráði við deildarstjóra,   
 framkvæmdastjóra og leikhússtjóra
• Aðstoð við launaútreikninga og frávikagreiningar 
• Umsjón með greiningu starfa, starfsþróunar- og fræðslumálum
• Samskipti við stéttarfélög og þátttaka í samningagerð 

Helstu verkefni: 
• Að veita leikgervadeild forstöðu
• Ábyrgð og yfirumsjón með hönnun förðunar, gerva og hárgreiðslu fyrir sýningar leikhússins
• Ábyrgð á rekstri deildar, gerð áætlana, eftirfylgni og ábyrgð á að starfsemin sé innan áætlana
• Að hanna leikgervi í samstarfi við listræna stjórnendur leiksýninga fyrir sýningar LR 
• Ábyrgð á starfsmannahaldi deildarinnar, þ.m.t. ráðningum starfsfólks, vaktaskipulagi,    
 starfstilhögun og kennslu auk skila á vinnuskýrslum
• Yfirumsjón með innkaupum og lager leikgervadeildar
• Þátttaka í keyrslu sýninga eins og frekast er unnt

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Víðtæk reynsla og þekking á mannauðsstjórnun
• Þekking og reynsla af kjaramálum
• Þekking og reynsla af rekstrartengdum verkefnum ásamt greiningarhæfni
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Frumkvæði, fagleg vinnubrögð og kraftur til að hrinda hlutum í framkvæmd

Menntunar- og hæfniskröfur:
•   Menntun á sviði leikgervahönnunar
•   Viðamikil reynsla sem nýtist í starfi
•   Reynsla af hárkollugerð
•   Reynsla af stjórnun er kostur
•   Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfni
•   Frumkvæði, drifkraftur, sjálfstæði og metnaður í starfi
•   Skipulagshæfni og lausnamiðuð hugsun

Borgarleikhúsið óskar eftir að ráða mannauðsstjóra til starfa. Mannauðsstjóri fer með faglega 
forystu mannauðsmála, leiðir stefnumótun og veitir ráðgjöf í mannauðsmálum fyrirtækisins. 

Borgarleikhúsið leitar að metnaðarfullum og skapandi 
einstaklingi til að stýra leikgervadeild Borgarleikhússins. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Ögmundsdóttir framkvæmdastjóri á netfanginu: kristino@borgarleikhus.is
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní og skal senda ferilskrá og kynningarbréf á netfangið kristino@borgarleikhus.is

Sækja skal um starfið á vef Capacent, www.capacent.is 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní og skal umsóknum fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum. 
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Síðumúla 13 - 108 Reykjavík - sími : 577 5500 - www.atvinnueign.is og www.ibudaeignir.is 

Við leitum að sjálfstæðum og árangursdrifnum löggiltum 
fasteignasala og aðstoðarmanni fasteignasala. Mikilvægir 
kostir eru fagmennska, traust, áræðni og góð þjónulund. 
Árangurstengd laun. 

Óskum eftir löggiltum fasteignasala

og aðstoðarmanni fasteignasala

FASTEIGNAMIÐLUN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknir berist á netfangið halldor@atvinnueign.is  
Nánari upplýsingar veitir Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599

Mikil eftirspurn og næg verkefni 
fyrir duglega einstaklinga. Aðilar fá 
eignir á vegum fasteignasölunnar til 
að vinna með. 

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Hópbílar óska eftir að ráða  
bifvélavirkja

Hæfniskröfur
Æskilegt að hafa menntun í bifvélavirkjun, en áhugi og 

reynsla af bílaviðgerðum kemur einnig til greina

Eiginleikar
Öguð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni.

Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Stundvísi og áreiðanleiki.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Hægt er að senda inn umsóknir á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við 

Davíð í síma 5996014.

Hæfni og menntun
 » Háskólamenntun í tölvunar-
eða hugbúnaðarverkfræði

 » Sterkur bakgrunnur í C#, .Net 
og  SQL er skilyrði

 » Hæfni í samantekt á kröfum
og hönnun á lausnum

 » Frumkvæði, fagmennska
og færni í mannlegum sam-
skiptum

 » Reynsla og/eða þekking á
kerfum á fjármálamarkaði
er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Óskar
Sigurgeirsson, forstöðumaður
Hugbúnaðarlausna, í síma 410
7075 og Berglind Ingvarsdóttir
mannauðsráðgjafi í síma 410 7914.

Landsbankinn leitar að öflugum forritara til starfa í hópi reyndra
sérfræðinga í greiðsluteymi Hugbúnaðarlausna á Upplýsingatæknisviði.

Bankinn vinnur samkvæmt markvissri og metnaðarfullri stefnu um
stafræna tækni með það að markmiði að gera bankaviðskipti aðgengilegri 

og skilvirkari. Um er að ræða tækifæri fyrir reyndan aðila sem hefur
brennandi áhuga á að taka þátt í spennandi breytingum og takast á við

kre�andi þróunarverkefni.

Forritari 

Helstu verkefni
 » Nýsmíði hugbúnaðar

 » Umbóta- og samþættingar-
verkefni

 » Þróun og viðhald greiðslulausna
í takt við stefnu bankans

 » Greining og hönnun hug-
búnaðarlausna í samstarfi 
við hagsmunaaðila       

Umsókn merkt Forritari fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is. Umsóknarfresturi
er til og með 15. júní nk. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.



Framkvæmdastjóri sölusviðs

Fyrirtæki, sem starfar í útgáfu fjölda ferðarita bæði í 
prentuðu og rafrænu formi, leitar að öflugum einstakling 
til að hafa umsjón með söludeild og verkum sem við 
gefum út.  Við leitum að sjálfstæðum og hugmyndaríkum 
einstaklingi með öguð vinnubrögð.

Reynsla og þekking á verkefna- og sölustjórnun er 
nauðsyn. Færni í mannlegum samskiptum og traust fram-
koma er áskilin sem og góð almenn tölvukunnátta.

Framundan eru mjög stór og krefjandi verkefni.

Til boða stendur skemmtilegt og gefandi framtíðarstarf.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  
á hrannar@frettabladid.is fyrir 10. júní nk.

Staða skólastjóra í Foldaskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.
Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. : Við skólann er 
starfrækt einhverfudeild og Foldaskóli er safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á 
því skólastigi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru siðprýði, menntun 
og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti og verið er að innleiða leiðsagnarmat. 
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu starfsfólki, mikið samstarf er við félagsmiðstöðina Fjörgyn og nærsamfélagið og við skólann 
starfar öflugt foreldrafélag. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á skólastarfið, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:

 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við   
 aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

 högun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 grunnskólastigi.

 skólastarfi.

 skólaþróun.

Tölvunarfræðingur/kerfisfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201805/1099
Sérfræðingur í skjalastjórnun Ríkisskattstjóri Reykjavík 201805/1098
Brautarstjóri í garðyrkjuframleiðslu Landbúnaðarháskóli Íslands Reykir í Ölfusi 201805/1097
Fulltrúi í þjónustudeild Samgöngustofa Reykjavík 201805/1096
Framhaldsskólakennarar Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201805/1095
Varðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201805/1094
Aðalvarðstjóri  Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201805/1093
Deildarstjóri skólaheilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201805/1092
Hjúkrunarfr., skólaheilsugæsla Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201805/1091
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/1090
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201805/1089
Aðstoðarmaður í aðhlynningu Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201805/1088
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201805/1087
Matráður, afleysing Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201805/1086
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfjörður 201805/1085
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Snæfellsnes 201805/1084
Lyfjafræðingur, tímabundið Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201805/1083
Lyfjafræðingur Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201805/1082
Löglærður fulltrúi sýslumanns Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra Húsavík 201805/1081
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Austurlandi Eskifjörður 201805/1080
Varðstjóri í sérsveit Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201805/1079
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin Dalvík 201805/1078
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Hveragerði 201805/1077
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1076
Skólameistari FSH Mennta- og menningarmálaráðuneytið Húsavík 201805/1075
Skólameistari VA Mennta- og menningarmálaráðuneytið Neskaupstaður 201805/1074
Sálfræðingur Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1073
Náms- og starfsráðgjafi Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1072

Eftir vinnu:  
Upp í fjall eða niður í fjöru?

Viltu vera í krefjandi og skemmtilegu starfi en 
eiga samt nægan tíma fyrir þig og þína? 
Launafl leitar nú að rafvirkja og blikksmið.  
Fjarðabyggð er fjölskylduvænt og gott samfélag með 
marga byggðarkjarna, fallega náttúru og fjölbreytt 
atvinnutækifæri.  

Rafvirki Góð laun og áhugavert starf sem felst m.a. 
í raflögnum, töflusmíði, smáspennu-, kælitækja- og 
heimilisviðgerðum.

Blikksmiður Samkeppnishæf laun, krefjandi og  
fjölbreytt starf frá einfaldri fínsmíði upp í  
loftræsti samstæður af flóknustu gerð.

Frekari upplýsingar á launafl.is/laus-storf  
og í síma 414-9400.

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.



Svæðisstjóri rafmagnssviðs 
í Hafnarfirði

Starfssvið

Starfið felur í sér hönnun á há- og lágspennu-
dreifikerfum, rekstur og viðhald á aðveitu- 
og dreifikerfum, vinnu við landupplýsingakerfi 
og uppbyggingu á verkbókhaldi. Almennt 
skipulag, verkumsjón og samvinna við önnur 
svið og  deildir s.s. mæladeild, þjónustudeild 
og vatnssvið.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði verk- eða 
 tæknifræði

• Rafvirkjaréttindi og/eða reynsla af 
 rafvirkjastörfum við háspennuvirki

• Haldgóð reynsla af rekstri rafveitukerfa

• Samskiptahæfni og frumkvæði

• Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna 
 undir álagi

• Góð færni í íslensku og ensku

Rafvirki 
í Hafnarfirði

Starfssvið

Starfið felur í sér viðhald og rekstur dreifikerfis, 
nýlagnir, tengingar og uppsetningu búnaðar.

Hæfniskröfur

• Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingum 
 til að vinna í frábærum hópi rafiðnaðarmanna 
 þar sem mikil tækifæri eru til að þróast í starfi

• Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnu-
 brögð, samski óskað

• Sveinspróf í rafvirkjun er nauðsyn, tekið 
 verður tillit til þess ef viðkomandi er að 
 ljúka sveinsprófi

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 422 5200. Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna, hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní 2018

Framkvæmdastjóri Starfs- 
endurhæfingar Norðurlands

Stjórn Starfsendurhæfing Norðurlands (SN) auglýsir eftir 
öflugum, metnaðarfullum og framsýnum leiðtoga

Hlutverk Starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita 
einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan 
vinnumarkaðar um tíma, s.s. vegna veikinda, slysa eða 
félagslegra aðstæðna, sem eru að vinna að endurkomu  
út á vinnumarkaðinn. 

SN starfar eftir lögum um atvinnutengda starfsendur- 
hæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða.
Um er að ræða 100% stöðu. Starfið er fjölþætt og gefandi 
og krefst sjálfstæðra vinnubragða og sveigjaleika. 

Helstu verkefni;

 Starfsendurhæfingar Norðurlands

Menntun og hæfniskröfur; 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2018. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst.

Umsókn berist til Starfsendurhæfingar Norðurlands 
Glerárgötu 36, 600 Akureyri eða á netfang; geirlaug@stn.is 

framkvæmdastjóri í síma 420-1020 / 695-5899, hægt er að 

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka  

mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera 
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á 
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Óskum eftir aðstoðar-
verslunarstjóra

Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem er tilbúinn 
að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum

• Reynsla af verkstjórn

• Frumkvæði og metnaður í starfi

• Jákvæðni og rík þjónustulund

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg  
 og þekking á Navision kostur

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þjónusta við viðskiptavini

• Sala, birgðahald og umhirða búðar

• Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

• Eftirfylgni þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins

• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veita: Ragnheiður Guðmundsdóttir – hveragerdi@vinbudin.is, 481 3932 og  
Guðrún Símonardóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Starfshlutfall er 100%. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

VÍNBÚÐIN HVERAGERÐI



Skurðstofuhjúkrunarfræðingur 
Við hjá Dea medica (Lýtalækningastöð Reykjavíkur) óskum 

eftir að ráða hjúkrunarfræðing í hlutastarf frá og með 1.9. ’18. 

Umsóknir sendist til Dea medica, 
Álfheimum 74,104 Reykjavík eða 

thordis@deamedica.is

Lyfjafræðingur óskast
Lyfjaver óskar eftir að ráða lyfjafræðing til fjölbreyttra starfa 
við vélskömmtun o.fl. Viðkomandi þarf að vera samvisku- 

samur og skipulagður og geta unnið undir álagi. 

 Umsóknarfrestur er til 10. júní.

Nánari upplýsingar eru veittar  
í síma 895-3466 eða á alli@lyfjaver.is

Ráðgjafi í starfsendurhæfingu 
Stjórn Starfsendurhæfing Norðurlands (SN) auglýsir eftir 
ráðgjafa í starfsendurhæfingu.

Hlutverk Starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita 
einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan 
vinnumarkaðar um tíma, s.s. vegna veikinda, slysa eða 
félagslegra aðstæðna, sem eru að vinna að endurkomu út 
á vinnumarkaðinn. 

SN starfar eftir lögum um atvinnutengda starfsen-
durhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

Um er að ræða 80% stöðu

Helstu verkefni;

Menntun og hæfniskröfur; 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2018. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst.

-

Skóla- og frístundasvið

Börn eru skemmtileg.
Komdu að kenna í Ölduselsskóla!

Ölduselsskóli auglýsir eftir umsjónarkennurum á yngsta og 
miðstigi.

Starfið er laust frá 1. ágúst nk. og umsóknarfrestur  
er til 12. júní.

Upplýsingar um Ölduselsskóla og starfið eru á ráðningarvef 
Reykjavíkurborgar og skal umsóknum skilað þar.

Nánari upplýsingar Börkur Vígþórsson í síma 6648366 og 
tölvupósti borkur.vigthorsson@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.

www.lyfogheilsa.is

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar 
um landið. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum 
sínum framúrskarandi þjónustu á sviði heilsu, heilbrigði og lífsgæða.
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Starfssvið

Hæfniskröfur

Rekstrar- og mannauðsstjóri

Viltu vera með?
 Mönnun apóteka og ráðningar   

 í samráði við leyfishafa

 Umsjón með tímaskráningarkerfi

 Öll launavinnsla, s.s. greiningar   

 á frávikum og álagi

 Samskipti við ákveðna rekstrarbirgja,  

 viðskiptavini, stéttarfélög og fl.

 Meðal annarra verkefna eru jafnlaunavottun,  

 áhættumat og persónuverndarlöggjöf

Lyf & heilsa leitar að metnaðarfullum og talnaglöggum einstaklingi 
til starfa á skrifstofu félagsins sem rekstrar- og mannauðsstjóri.

Umsóknir berist til 
starf@lyfogheilsa.is 
merkt „rekstrar- og 
mannauðsstjóri“ 
fyrir 8. júní.

 Menntun sem nýtist í starfi,   
 s.s. mannauðsstjórnun, viðskiptafræði,  
 sálfræði, lögfræði eða hagfræði

 Reynsla af sambærilegum störfum

 Samskiptafærni og skipulagshæfileikar

 Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun

 Reynsla og þekking á launavinnslu

 Góð almenn tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi geti   
hafið störf sem fyrst.

Framkvæmdastjóri sölusviðs

Fyrirtæki, sem starfar í útgáfu fjölda ferðarita bæði í 
prentuðu og rafrænu formi, leitar að öflugum einstakling 
til að hafa umsjón með söludeild og verkum sem við 
gefum út.  Við leitum að sjálfstæðum og hugmyndaríkum 
einstaklingi með öguð vinnubrögð.

Reynsla og þekking á verkefna- og sölustjórnun er 
nauðsyn. Færni í mannlegum samskiptum og traust fram-
koma er áskilin sem og góð almenn tölvukunnátta.

Framundan eru mjög stór og krefjandi verkefni.

Til boða stendur skemmtilegt og gefandi framtíðarstarf.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  
á hrannar@frettabladid.is fyrir 10. júní nk.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is



VIÐ MAT Á HÆFI UMSÆKJENDA LÍTUR VALNEFNDIN 
MEÐAL ANNARS TIL EFTIRFARANDI ATRIÐA:

• Yfirgripsmikil reynsla af starfsemi fjármálafyrirtækja.
• Reynsla af alþjóðlegum fjármálamarkaði.
• Traust og gott orðspor.
• Leiðtogahæfileikar.
• Sérþekking á sviði áhættustefnu 

s.s. markaðs- og lánsáhættu.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og stefnumótun.
• Fjárhagslegt sjálfstæði, reynsla og þekking eða nám 

sem nýtist í starfi.

UMSÆKJENDUR ÞURFA JAFNFRAMT AÐ 
UPPFYLLA EFTIRFARANDI SKILYRÐI:

• Vera lögráða og hafa ekki á síðustu fimm árum 
verið úrskurðaðir gjaldþrota.

• Hafa ekki í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm 
á síðustu tíu árum fyrir refsiverðan verknað.

• Uppfylla kröfur um óhæði, þ.e. þeim er ekki heimilt 
að vera starfsmenn eða stjórnarmenn hjá þeim sem 
fara með yfirráð yfir öðrum viðskiptabönkum eða 
sparisjóðum, eru ekki starfsmenn eða stjórnarmenn 
hjá öðrum viðskiptabönkum og sparisjóðum eða 
dótturfélögum þeirra, eru ekki makar stjórnarmanna 
eða framkvæmdastjóra framangreindra aðila eða skyldir 
þeim í beinan legg eða fyrsta legg til hliðar. Það sama 
gildir ef viðkomandi sinnir reglubundið hagsmunagæslu 
eða ráðgjafastörfum fyrir framangreinda aðila eða hefur 
meirihluta tekna sinna af viðskiptum við þá. Stjórnarmenn 
og starfsmenn fjármálafyrirtækis mega ekki eiga sæti í 
stjórnum annars eftirlitsskylds aðila eða aðila sem eru í 
nánum tengslum við hann.

Bankasýslan fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins.
Fer stofnunin með 100% eignarhlut í Íslandsbanka hf., 98,2% eignarhlut í Landsbankanum hf. og 49,5% eignarhlut í
Sparisjóði Austurlands hf.

Stjórn Bankasýslu ríkisins skipar sérstaka valnefnd, sbr. 7. gr. laga nr. 88/2009, sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins í stjórnir 
fjármálafyrirtækja. Bankasýsla ríkisins óskar formlega eftir tilnefningum valnefndar um stjórnarmenn fyrir stjórnarkjör í 
hlutaðeigandi fjármálafyrirtækjum.

Samkvæmt ákvæði 7. gr. laga nr. 88/2009 styðst valnefnd við starfsreglur við mat á hæfni, menntun og reynslu einstaklinga sem til 
greina koma til setu í stjórnum fjármálafyrirtækja fyrir hönd ríkisins. Starfsreglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu Bankasýslu ríkisins.

Við val á einstaklingum sem tilnefndir eru í stjórnir fjármálafyrirtækja tekur valnefndin mið af yfirsýn, þekkingu og reynslu við-
komandi í tengslum við fyrirtækjarekstur og starfsháttum fjármálafyrirtækja. Nefndin leitast við að það sitji sem næst jafnmargar 
konur og karlar í stjórnum fjármálafyrirtækja. Þá er jafnframt miðað að því að þekking og reynsla stjórnarmanna sé fjölbreytt. 

Ennfremur er vakin athygli á 29 gr. a. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki sem varðar mögulega hagsmunaárekstra í 
tengslum við lánveitingar.
Stjórnarmenn fjármálafyrirtækja þurfa að gangast undir og 
standast hæfismat Fjármálaeftirlitsins.

Bankasýsla ríkisins leitar að einstaklingum
til stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum.

Bankasýsla ríkisins er sérstök 

ríkisstofnun með sjálfstæða 

stjórn sem heyrir undir 

fjármála- og efnahagsráðherra 

og fer með eignarhluti ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum í samræmi 

við lög, góða stjórnsýslu- og 

viðskiptahætti og eigendastefnu 

ríkisins á hverjum tíma.

Áhugasamir einstaklingar sem telja 

sig uppfylla framangreind skilyrði eru 

hvattir til að senda ferilskrár ásamt 

upplýsingum um ofangreind atriði til 

valnefndar Bankasýslu ríkisins á netfangið 

valnefnd@bankasysla.is. Óskað er eftir 

að ferilskrár og umbeðnar upplýsingar 

berist eigi síðar en 16. júní nk. Þeir 

einstaklingar, sem sent hafa ferilsskrár sínar 

eða boðið sig fram til stjórnarsetu með 

öðrum hætti fyrir 1. janúar 2018, eru beðnir 

um að endurnýja áhuga sinn með pósti til 

valnefndar ef þeir gefa áfram kost á sér til 

setu í stjórnum fjármálafyrirtækja. 

Nánari upplýsingar veitir Jón G. Jónsson, 

forstjóri Bankasýslu ríkisins, sími 550-1700.

Helstu verkefni:
• Starfsmaður Loftslagsráðs sem felur í sér umsjón og 

framfylgd verkefna undir stjórn formanns ráðsins
• Umsjón með framfylgd aðgerðaáætlunar í 

loftslagsmálum
• Önnur verkefni á sviði loftslagsmála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Mastersgráða eða sambærileg háskólagráða, sem 

nýtist í starfi
• Þekking á sviði  loftslagsmála 
• Reynsla og þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu er 

kostur

Færni og aðrir eiginleikar:
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum og geta til 

að vinna undir álagi
• Gott vald á  talaðri og ritaðri  íslensku og ensku

Um fullt starf er að ræða. Upphaf ráðningar er samkvæmt samkomulagi en æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eftir að ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní næstkomandi. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.  

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Hugi Ólafsson, skrifstofustjóri hafs, vatns og loftslags, netfang hugi.olafsson@uar.is. 

Staða sérfræðings á sviði loftslagsmála er laus til umsóknar í umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu. Viðkomandi er einnig starfsmaður Loftslagsráðs.

Starfsmaður
Loftslagsráðs/sérfræðingur

á sviði loftslagsmála 



Laus störf í Lágafellsskóla
skólaárið 2018-2019

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?
Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem
vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í 
krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er
heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingar-
stefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum 
þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans,
Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

KENNARAR ÓSKAST Í EFTIRTALIN STÖRF:

(100% framtíðarstaða) – menntun í sérkennslufræðum
æskileg sem og reynsla af atferlismótun

menntun í sérkennslufræðum æskileg

og stærðfræði

framtíðarstöður)

Menntunar- og hæfnikröfur í kennarastörf:

í skólastarfi

EINNIG VERÐUR RÁÐIÐ Í EFTIRTALIN STÖRF:

góða þekkingu og reynslu af atferlismótandi aðferðum, t.d.

gæsla og létt ræsting)

Menntunar- og hæfnikröfur:

með réttindi er annað skoðað

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 15. júní 2018.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Hér er gott að búa

Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag landsins með um 18 þúsund íbúa. 
Í bænum eru einnig starfræktir sex grunnskólar, framúrskarandi tónlistarskóli og öflugt 
íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur 
það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé eins og best verður á kosið hverju 
sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og tækifæri til starfsþróunar.

Sótt er um störfin á vef Reykjanesbæjar, reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.  

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2018.

Taktu þátt í að 
móta lærdóms-
samfélag

Heilsuleikskólinn
Garðasel
Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing - 
Virðing - Næring - Skapandi starf

 Leikskólakennarar 
 Íþróttafræðingur

leikskolinngardasel.is

Hjallatún
Einkunnarorð skólans eru: 
Leikur - Lýðræði - Samskipti

 Leikskólakennarar
 Deildarstjórar

hjallatun.is

Holt – starfar í anda 
Reggio Emilia
Einkunnarorð skólans eru: Gleði - 
Virðing - Sköpun - Þekkingarleit

 Leikskólakennarar

leikskolinnholt.is

Tjarnarsel
Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing - 
Virðing - Upplifun - Lífsgleði

 Leikskólakennarar

tjarnarsel.is

Heilsuleikskólinn 
Heiðarsel
Einkunnarorð skólans eru: 
Hreyfing - Næring - Sköpun - Leikur 

 Leikskólakennarar
 Deildarstjórar

heidarsel.is

Vesturberg
Einkunnarorð skólans eru: 
Frumkvæði - Vinátta - Gleði

 Leikskólakennarar

vesturberg.is     

Reykjanesbær leitar að fólki sem vill vera með í að byggja upp lærdóms-
samfélag í fremstu röð þar sem metnaður, kraftur og samheldni eru lykilatriði. 
Í Reykjanesbæ eru tíu leikskólar þar sem gætir mikillar fjölbreytni í skólastarfi. 
Leikskólar bæjarins vinna eftir metnaðarfullri læsis- og menntastefnu sem 
sveitarfélagið hefur sett sér. Þeir leggja áherslu á læsi og stærðfræði með 
börnum frá tveggja ára aldri.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Framsækið fyrirtæki í mannvirkja- 
gerð leitar hæfra einstaklinga

Áhugasamir sendi email á smidaland@smidaland.is

Gerð er krafa um:
•próf í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærilega 

menntun auk framhaldsmenntunar sem nýtist í starfi,
• leiðtogahæfni og getu til að hvetja aðra til árangurs,
•farsæla stjórnunar- og rekstrarreynslu, þ.m.t. reynsla 

af mannaforráðum,
•framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

miðlun upplýsinga,
•frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi,
•reynslu af teymisvinnu og breytingarstjórnun,
•getu til að vinna undir álagi.

Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

Framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs ber
ábyrgð á verkefnum sviðsins. Hann hefur umsjón með
fjármálum sjúkrahússins, annast  reikningshald þess 
og gerir ársreikning. Framkvæmdastjórinn heldur utan 
um fjárheimildir sjúkrahússins, sér um fjárstýringu
og innheimtir kröfur og gerir og fylgir eftir fjárhags-
áætlun. Að auki ber hann ábyrgð á söfnun, úrvinnslu 
og miðlun klínískra og fjárhagslegra upplýsinga, 
tölvu- og upplýsingatæknimálum, sér um útboð,
samningagerð, innkaup og vörustýringu og umsjón 
fasteigna og tækja. Sviðið starfar þvert á önnur svið,
hefur við þau nána samvinnu og veitir þeim ráðgjöf.

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs

UMSÓKNARFRESTUR:
18. JÚNÍ 2018

UMSÓKNIR:
SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á sak.is/atvinna og starfatorg.is. 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Staðan veitist frá 1. ágúst nk. eða 
eftir samkomulagi og er veitt til fimm ára. Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Bjarni Jónasson 
forstjóri í síma 463 0100 og/eða í tölvupósti bjarnij@sak.is.

Starfsmaður
Endurvinnslan hf óskar eftir að ráða öflugan aðila til starfa. 

Um er að ræða starf við móttöku drykkjarumbúða hjá 
traustu fyrirtæki. Starfsmaður aðstoðar viðskiptamenn og 
sér um úrvinnslu á flöskum og dósum. 
Vinnutími er frá 8:30 til 17:00 og einnig er nauðsynlegt að 
vinna einhverja daga til 18:00 og nokkra laugardaga frá 
11:30 – 16:30.

Umsóknir berist á evhf@evhf.is og eru upplýsingar gefnar 
í síma 5888522

SÉRFRÆÐINGUR  
Í LAUNALAUSNUM

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sveinn Kristinn Ögmundsson
forstöðumaður mannauðs- og launalausna, sko@origo.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2018. 

Sótt er um starfið á vefnum okkar, www.origo.is/atvinna. 
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál og þeim svarað.

Við leitum að lausnamiðuðum einstaklingi með brennandi 
áhuga á launamálum.

HELSTU VERKEFNI
• Innleiðing á launalausnum Origo
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Þátttaka í þróun og útfærslu á nýjum lausnum

HÆFNISKRÖFUR
• Mikil reynsla af launavinnslu og launabókhaldi er skilyrði
• Góð greiningarhæfni og geta til að leysa úr flóknum úrlausnarefnum
• Þekking á Kjarna, SAP eða öðrum sambærilegum kerfum er kostur
• Nákvæm, öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góð almenn tæknikunnátta og færni á Excel
• Góð samskiptahæfni og mikil þjónustulund

Origo er framsækið þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni sem varð til við sameiningu Nýherja, Applicon og TM Software.
Hjá Origo starfa hátt í 450 sérfræðingar sem nýta hugvit sitt til að efla árangur, hagsæld og öryggi viðskiptavina.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Á sviði markaða og viðskiptahátta eru laus tvö störf sérfræðinga í eftirliti með íslenska verðbréfa-
markaðinum. Meðal verkefna sviðsins má nefna eftirlit með kauphöllum og öðrum vettvangi viðskipta, 
fjárfestavernd og viðskiptaháttum fjármálafyrirtækja, gagnsæi á markaði, upplýsingaskyldu útgefenda, 
útboðum verðbréfa og lýsingum, yfirtökuskyldu, verðmyndun á markaði, neytendavernd o.fl.  

SÉRFRÆÐINGAR Í 
VERÐBRÉFAMARKAÐSEFTIRLITI 

  Leitum að sérfræðingum 
með ríka greiningarhæfni 

Frekari upplýsingar veita Aðalsteinn Eymundsson forstöðumaður verðbréfamarkaðseftirlits (adalsteinn@fme.is) og Árni Ragnar 
Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Sérfræðingur í umsjón og 
úrvinnslu gagna

Starfssvið
 Umsjón og úrvinnsla gagna og eftirlit með 

gagnaskilum á verðbréfamarkaði
 Þátttaka í eftirlitsverkefnum á 

verðbréfamarkaði
 Þátttaka í innleiðingu nýrra gagnaskila
 Þátttaka í þróun og vinnu við rafræn skýrsluskil 

og úrvinnslukerfi
 Samskipti við eftirlitsskylda aðila
 Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Viðeigandi þekking og reynsla af úrvinnslu 

gagna og gagnagrunnum
 Rík greiningarhæfni og nákvæmni í 

vinnubrögðum nauðsynleg
 Þekking og reynsla af fjármála- og 

verðbréfamarkaði æskileg
 Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
 Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni til að 

tjá sig í ræðu og riti

Sérfræðingur í eftirliti með 
viðskiptum á markaði

Starfssvið
 Eftirlit með viðskiptum á markaði og samstarf 

við Kauphöll (markaðsvakt)
 Greiningarvinna vegna markaðssvika 

(innherjasvik og markaðsmisnotkun) o.fl.
 Eftirlit með fjárfestavernd í 

verðbréfaviðskiptum (MiFID reglur)
 Samskipti við eftirlitsskylda aðila
 Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
 Háskólapróf, einkum á sviði viðskiptafræði, 

hagfræði eða verkfræði
 Viðeigandi reynsla af störfum á fjármála- og/

eða verðbréfamarkaði nauðsynleg
 Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
 Reynsla af miðlun fjármálagerninga æskileg
 Nákvæmni, rík greiningarhæfni og sjálfstæði í 

vinnubrögðum
 Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
 Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni til 

að tjá sig í ræðu og riti

Steypustöðin ehf. leitar að söluráðgjafa í Múrverslun
félagsins á Malarhöfða.

Helstu verkefni eru:

Um framtíðarstarf er að ræða. Vinnutími 08:00 – 18:00

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní. Umsóknir skulu berast til Sigríðar Rósu
Magnúsdóttur á netfangið sigridur@steypustodin.is sem jafnframt veitir frekari

Móttaka, sala og ráðgjöf til viðskiptavina á vörum
Steypustöðvarinnar, bæði í verslun og á verkstað

Tilboðsgerð og eftirfylgni

Önnur tilfallandi störf

Sveinspróf í múriðn eða reynsla í
faginu
Stundvísi og heiðarleiki

Góð íslenskukunnátta er skilyrði

Góð þjónustulund og jákvæðni

Almenn tölvukunnátta

Þekking á Navision er kostur en
ekki skilyrði

Reynsla af sölumennsku æskileg
en ekki skilyrði

Hæfniskröfur

Sérgreinastjóri 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.

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-
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Aðstoðarmaður frístundar í Hörðuvallaskóla 

· Deildarstjóri í Hörðuvallaskóla 

· Dönskukennari í Kársnesskóla 

· Forstöðumaður frístundar í Hörðuvallaskóla  

· Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla 

· Frístundaleiðbeinandi í Smáraskóla 

· Kennari í hönnun og smíði í Kársnesskóla 

· Kennari í leiklist og/eða dans í Álfhólsskóla 

· Kennsluráðgjafar í Hörðuvallaskóla 

· Laus staða kennara á yngsta stig í   
Kársnesskóla 

· Þroskaþjálfi/sérkennari í Kársnesskóla  

· Umsjónarkennari á miðstig í Smáraskóla 

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Smáraskóla 

· Íslenskukennari á elsta stig í Smáraskóla  

· Íslenskukennari á unglingastigi í Kársnesskóla 

· Stuðningsfulltrúi í Smáraskóla  

· Skólaliði í Lindaskóla 

· Skólaliði í Smáraskóla  

· Smíðakennari í Kársnesskóla 

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólanum   
Kópasteini  

· Deildarstjóri í Austurkór  

· Deildarstjóri í Baug  

· Deildarstjóri í Fífusölum  

· Deildarstjóri í Kópahvol  

· Deildarstjóri í Kópasteini  

· Deildarstjóri í Rjúpnahæð  

· Fólk í sérkennslu í Fífusölum  

· Leikskólakennari í Arnarsmára  

· Leikskólakennari í Austurkór  

· Leikskólakennari í Baug  

· Leikskólakennari í Dal  

· Leikskólakennari í Efstahjalla  

· Leikskólakennari í Kópahvoli  

· Leikskólakennari í Kópasteini  

· Leikskólakennari í Marbakka  

· Leikskólakennari í Núp  

· Leikskólakennari í Rjúpnahæð  

· Leikskólakennari í Álfatúni  

· Leikskólasérkennari í Kópahvol  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Austurkór  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Baug  

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi í Efstahjalla 

· Sérgreinastjóri í Núp  

· Sérkennslustjóri í Fífusölum  

· Þroskaþjálfi/leikskólasérkennari í Álfatúni  

Velferðarsvið

· Deildarstjóri óskast á heimili fyrir fatlað fólk  

· Stuðningsaðili í Rjúpnahæð  

· Starfsmaður óskast í sértæka   
stuðningsþjónustu  

Annað

· Sálfræðingur óskast við skólaþjónustu   
Kópavogs  

· Starfsmaður í Þjónustumiðstöð við almenna   
þjónustu  

· Frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum   
Kópavogs   

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is,
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

442 1000
rsk@rsk.is

Sérfræðingur í skjalastjórnun

Öflugum og jákvæðum einstaklingi gefst nú tækifæri til að ganga til liðs við skráningarhóp 
fjármálasviðs á aðalskrifstofu embættisins í Reykjavík.  Í starfinu reynir á öguð vinnubrögð, 
samskiptahæfni og fagmennsku þar sem skjalavörslu og skjalastefnu er sinnt.

Starfssvið

 
við rafræna skjalastjórnun.

Hæfnikröfur

 
skjalasafna er kostur.

 
mannlegum samskiptum.

Frekari upplýsingar

kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, inn í 

19. júní 2018 og verður öllum umsóknum svarað þegar 

embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni 

embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar 

skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða 

skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa  

á fyrstu íbúð.

Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti,  

tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. 

Vinnustaðurinn er fjölmennur og er starfseminni á landsvísu skipt niður á átta 

starfsstöðvar. Ríkisskattstjóri er þátttakandi í tilraunaverkefni á vegum Velferðar-

ráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.



Staða leikskólastjóra við leikskólann Geislabaug

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavikurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Geislabaugi til umsóknar. 
Geislabaugur er fimm deilda leikskóli í Grafarholti, þar af er ein ungbarnadeild. 
Leikskólinn starfar á grundvelli aðalnámskrár leikskóla og er hugmyndafræði Reggio Emilia höfð að leiðarljósi. Í Geislabaugi er unnið 
metnaðarfullt og framsækið starf þar sem áhersla er lögð á lýðræði, jafnrétti, sköpun, virðingu og gleði. Leikskólinn er Grænfána 
leikskóli, sem hefur verið þátttakandi í Erasmus verkefni og  fengið hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs. Samstarf er við 
íþróttafélag hverfisins sem og milli skóla í hverfinu m.a. með virkri þátttöku í þróunarverkefni um eflingu læsis. Umhverfi leikskólans 
er fjölbreytt og ósnortin náttúra í næsta nágrenni. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og metnaðarfullt leikskólastarf í 

Geislabaugi. 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 11. júní 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála, sími 411 1111.
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

 hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu   
 Reykjavíkurborgar.

 
 og starfsmenn.

 
 og umbótaáætlunum.

 
 vinnutilhögun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 
 á leikskólastigi.

Kennsluráðgjafi

á Fræðslusviði

Fræðslusvið Reykjanesbæjar auglýsir lausa 
stöðu kennsluráðgjafa í þverfaglegt teymi 
skólaþjónustu Reykjanesbæjar. 
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á skólaþróun.

Skólaþjónustan mótast af heildarsýn á 
aðstæður og hagsmuni nemenda. 
Verkefni skólaþjónustu eru fjölmörg og beinast 
að því að efla skólana sem faglegar stofnanir 
sem leyst geta flest þau viðfangsefni sem upp 
kunna að koma í skólastafi. 
Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, öflug 
tengsl skólastiga og þverfaglegt samstarf. 
Einnig er lögð áhersla á gæðaþjónustu, 
vönduð og fagleg vinnubrögð þar sem stuðst 
er við gagnreyndar aðferðir. 

Helstu verkefni

• Fræðsla og ráðgjöf við nemendur, foreldra,  
 kennara og annað starfsfólk 
 leik- og grunnskóla
• Stuðningur og ráðgjöf vegna nemenda með   
 fjölbreyttar þarfir
• Ráðgjöf, stuðningur og handleiðsla vegna   
 sveigjanlegra kennsluhátta með áherslu 
 á snemmtæka íhlutun
• Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf   
 skóla, m.a. með ráðgjöf við stjórnendur 
 og starfsmenn leik- og grunnskóla til að efla  
 þá í starfi og stuðla að samstarfi þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Kennaramenntun og réttindi til að kenna 
 í leikskóla og/eða grunnskóla
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af kennslu og/eða ráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum   
 og góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi og lipurð 
 og færni í samskiptum 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní. 
Umsókn fylgi afrit af leyfisbréfi og ferilskrá 
ásamt upplýsingum um meðmælendur. 
Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, 
reykjanesbaer.is. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um. 

Upplýsingar veitir Kolfinna Njálsdóttir 
deildarstjóri skólaþjónustu í síma 421-6700
eða 868-4609. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
kolfinna.njalsdottir@reykjanesbaer.is

Staða skólastjóra í Foldaskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu skólastjóra við Foldaskóla.
Foldaskóli er elsti hverfisskólinn í Grafarvogi, stofnaður árið 1985. Í skólanum eru um 500 nemendur í 1.-10. bekk. : Við skólann er 
starfrækt einhverfudeild og Foldaskóli er safnskóli unglingadeilda í Hamra-, Húsa- og Foldahverfi og er um helmingur nemenda á 
því skólastigi. Skólinn er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Einkunnarorð skólans eru siðprýði, menntun 
og sálarheill. Skólinn vinnur í anda uppeldis til ábyrgðar og Olweusaráætlunar gegn einelti og verið er að innleiða leiðsagnarmat. 
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu starfsfólki, mikið samstarf er við félagsmiðstöðina Fjörgyn og nærsamfélagið og við skólann 
starfar öflugt foreldrafélag. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, greinargerð um framtíðarsýn  
umsækjanda á skólastarfið, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2018. Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2018.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Ragnheiður E. Stefánsdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is / ragnheidur.e.stefansdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:

 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við   
 aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.

 högun og starfsþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 grunnskólastigi.

 skólastarfi.

 skólaþróun.

SAMFERÐA?

Ós er lítill leikskóli með langa sögu og stórt hjarta.
 
Skólinn er rekinn af foreldrum barnanna.  
Rík áhersla er lögð á metnaðarfullt faglegt starf 
og nána samvinnu. Ós er til húsa við Skerplugötu í 
vesturbæ Reykjavíkur.
 
Við leitum að leikskólakennara eða áhugasömum 
leiðbeinanda í 50-100% starf. 

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Eiríksdóttir
leikskolastjori@barnaheimilidos.is / 552 3277.
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Skólastjóri Tónlistarskólans
 á Akranesi 

Við leitum að skapandi og metnaðarfullum leiðtoga. 

Akraneskaupstaður auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólastjóra 
Tónlistarskólans á Akranesi. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

                    Veita Tónlistarskólanum faglega forystu.

                    Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri.

                    Virk þátttaka í þróun og skipulagi skólastarfs á Akranesi.

Menntunar- og hæfnikröfur:

                   Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun og nýjungum.

                   Menntun á sviði tónlistar.

                   Framhaldsmenntun á sviði tónlistar æskileg.

                   Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða þekking og reynsla af rekstri og stjórnun.

                   Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

                   Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.

Í samræmi við mannréttindastefnu Akraneskaupstaðar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS og KÍ/FÍH
Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2018. 
Umsóknarfrestur er til 24. júní 2018.

sviðsstjóri í síma 433-1000 eða í 
valgerdur.janusdottir@akranes.is.

-
staðar. Umsóknum fylgi ítarleg starfsferilskrá ásamt
greinargerð þar sem kemur fram ástæða umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til starfsins. 

Akranes

landsins með rúmlega 7 þúsund íbúa. Bærinn er 

stofnaður árið 1955 og telja nemendur skólans í dag 

um 300. Hlutverk Tónlistarskólans á Akranesi

skólinn býr við mjög góðan aðbúnað til  tónlistar

kennslu.

 
 JÁKVÆÐNI - METNAÐUR - VÍÐSÝNI

Deildarstjóri óskast 
á heimili fyrir fatlað fólk 
í Kópavogi

kopavogur.is

Velferðarsvið óskar eftir þroskaþjálfa eða öðrum fagaðila í starf deildarstjóra á
heimili fatlaðs fólks í Kópavogi. Um er að ræða sex íbúða kjarna sem veitir fólki með
einhverfu þjónustu. Deildarstjóri skipuleggur og leiðir faglegt starf í samvinnu við
forstöðumann.
Um er að ræða framtíðarstarf sem er laust nú þegar. Starfshlutfall er 100% og
unnið er í vaktavinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfafræða eða mennta- og félagsvísinda. 
• Reynsla af starfsmannahaldi æskileg.
• Gerð er krafa um haldgóða reynslu af starfi með fötluðu fólki.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum, ábyrgðarkennd og frumkvæði.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Ábyrgð á faglegu starfi í samvinnu við forstöðumann.
• Gerð þjónustuáætlana.
• Einstaklingsmiðaður persónulegur stuðningur við íbúa í þeirra daglega lífi, jafnt innan 

sem utan heimilis.
• Samvinna við starfsfólk, aðstandendur og aðra þjónustuaðila íbúa.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.
Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá Velferðarsviði Kópavogs þurfa að skila sakavottorði eða 
veita heimild til að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2018. 
Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Lilja Ólafsdóttir, johannalilja@kopavogur.is
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Tæknivík óskar eftir að ráða sérfræðing í  
iðnstýringum við hönnun, forritun og þjónustu.

Einnig óskar fyrirtækið eftir því að ráða rafvirkja.

Umsóknum skal skila á netfangið gulli@eldi.is

AÞ-Þrif is looking for people to hire.
Must speak english or icelandic.
Preferably between 20–40 years of age.
Driving license and clean criminal record 
is required.

Please send application via email at 
gerda@ath-thrif.is titled “Job”. 

NEED A JOB?

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Skurðstofuhjúkrunarfræðingur 
Við hjá Dea medica (Lýtalækningastöð Reykjavíkur) óskum 

eftir að ráða hjúkrunarfræðing í hlutastarf frá og með 1.9. ’18. 

Umsóknir sendist til Dea medica, 
Álfheimum 74,104 Reykjavík eða 

thordis@deamedica.is
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

20779 Tilboð óskast í smáhýsi, staðsett 
við hjá Verkmenntaskóla Austurlands 

Um er að ræða timburhús, 13,5 m² að grunnfleti. Húsið er nánast 
fullfrágengið og tilbúið til notkunar. Sjá nánar í byggingarlýsingu 
hússins. Húsið er til sýnis frá mánudeginum 11. júní til og með 
föstudeginum 15. júní 2018 í samráði við Elvar Jónsson í síma 896 
5494 á skrifstofutíma og Ríkiskaup í síma 530 1400.

Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það eigi 
síðar en 15. ágúst 2018 eða samkvæmt nánara samkomulagi við 
seljanda.

Tilboðseyðublað eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is

Tilboðeyðublöðum skal skilað inn til Ríkiskaupa á netfangið utbod@
rikiskaup.is 

Merkt í viðfang/subject: 20779 – Smáhýsi VA 

Afstaða verður tekin til innsendra tilboða eftir mánudaginn 18. júní 
2018.

TIL SÖLU

Sérfr., verðbréfamarkaðseftirlit Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201805/1123
Sérfr., umsýsla/úrvinnsla gagna Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201805/1122
Sérfræðingur á sviði loftslagsmála Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201805/1121
Skrifstofustjóri Atvinnuv.- og nýsköpunarráðuneytið Reykjavík 201805/1120
Hjúkrunarfræðingar, afleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201805/1119
Doktorsnemi Háskóli Íslands, Jarðvísindadeild Reykjavík 201805/1118
Aðjúnkt í efnafræði Háskóli Íslands, Raunvísindadeild Reykjavík 201805/1117
Verkefnisstjóri í nemendaþjónustu Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201805/1116
Aðjúnkt í hjúkrunarfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201805/1115
Forstöðumaður Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar  Reykjavík 201805/1114
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Hamraborg Kópavogur 201805/1113
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201805/1112
Hjúkrunarfræðingur á skurðstofu Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1111
Framkv.stj. fjármála/rekstrarsviðs Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201805/1110
Náttúrufræðingur Landspítali, ónæmisfræðideild Reykjavík 201805/1109
Sérfr. í rekstri miðlægra tölvukerfa Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201805/1108
Sérfræðingur í kerfisrekstri Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201805/1107
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, heimahlynning Kópavogur 201805/1106
Sálfræðingur, geðheilsuteymi  Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1105
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201805/1104
Félagsliði, sumarafleysing Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1103
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1102
Hjúkrunarfræðingur, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1101
Iðjuþjálfi, heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201805/1100

   

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR? VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Á ÖLLUM ALDRI 

TIL AÐ VERA PARTUR AF FJÖRUGRI OG ÖFLUGRI LIÐSHEILD HJÁ 

FLOTTU FYRIRTÆKI.

SKEMMTILEGU OG METNAÐARFULLU FÓLKI

S4S LEITAR AÐ

S4S hefur verið ì topp 5 yfir

fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR

sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

Helstu verkefni
• Sala 

• Þjónusta við viðskiptavini 

• Daglegur rekstur og aðstoð

við verslunarstjóra

Umsóknir berist fyrir 5. júní

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi 

er æskileg en ekki nauðsynleg. 

• Góð almenn tölvukunnátta

• Framúrskarandi þjónustulund

• Færni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

TOPPSKÓRINN ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í
HLUTASTARF OG HELGARSTARF

Umsóknir berist á anna@s4s.is

ECCO ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í HLUTASTARF 
AÐRA HVERJA HELGI OG ANNAN HVERN FIMMTUDAG

Umsóknir berist á ek@s4s.is

KOX ÓSKAR EFTIR STARFSMÖNNUM Í HLUTASTARF 
AÐRA HVERJA HELGI OG ANNAÐ HVERT FIMMTUDAGSKVÖLD

Umsóknir berist á kox@s4s.is

Ráðgjafi í starfsendurhæfingu 
Stjórn Starfsendurhæfing Norðurlands (SN) auglýsir eftir 
ráðgjafa í starfsendurhæfingu.

Hlutverk Starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita 
einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan 
vinnumarkaðar um tíma, s.s. vegna veikinda, slysa eða 
félagslegra aðstæðna, sem eru að vinna að endurkomu út 
á vinnumarkaðinn. 

SN starfar eftir lögum um atvinnutengda starfsen-
durhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða

Um er að ræða 80% stöðu

Helstu verkefni;

Menntun og hæfniskröfur; 

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2018. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 15. ágúst.

-
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Deiliskipulag við Grundar-
fjarðarflugvöll, vegna flug-
skýla og/eða vélaskemma

Í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,  
er nú auglýst tillaga að deiliskipulagi í Grundarfjarðarbæ.

Á fundi skipulags- og umhverfisnefndar Grundarfjarðar-
bæjar þann 1.3.2018 var lögð fram tillaga að deiliskipulagi 
Grundarfjarðarflugvallar vegna nýrra flugskýla austan 
megin við flugbraut. Tillagan er sett fram á uppdrætti í  
mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, dags. 27.2.2018, unninn  
af Zeppelin arkitektum. Skipulags- og umhverfisnefnd 
samþykkti að setja málið í deiliskipulagsferli. Á fundi 
bæjarstjórnar Grundarfjarðarbæjar þann 8.3.2018 var bókun 
skipulags- og umhverfisnefndar staðfest.

Í tillögunni felst að skilgreina þrjár nýjar lóðir, með bygg- 
ingarreitum fyrir flugskýli og/eða vélaskýli, ásamt flughlaði 
austan megin við núverandi flugbraut. Hver lóð er um 1750 
m2 að stærð og hámarksmænishæð bygginga verður 7,5 og 
8,5 m. Milli skýlanna og flugbrautar verður malbikað flug- 
hlað eða akbraut.  Tillagan er í samræmi við Aðalskipulag 
Grundarfjarðarbæjar 2003-2015 m.s.br. Nánar  um tillöguna 
vísast til kynningargagna.

Tillagan mun liggja frammi á bæjarskrifstofu að Borgar-
braut 16 á tímabilinu 2. júní -  16. júlí 2018  og verður að auki 
aðgengileg á vef bæjarins, www.grundarfjordur.is. Eru þeir 
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar við tillöguna 
skal senda skriflega á netfangið bygg@grundarfjordur.is 
eða með pósti á Grundarfjarðarbæ, Borgarbraut 16, 350 
Grundarfirði fyrir 16. júlí 2018. Þeir sem ekki gera athuga- 
semd við tillöguna teljast henni samþykkir.
Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Deiliskipulag Háls,  
tillaga að breytingu.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er 
nú auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi í Grundarfjarðar-
bæ.

Á fundi skipulags- og umhverfisnefndar Grundarfjarðarbæ-
jar þann 4.4.2018 var lögð fram tillaga að breyttu deiliskipu- 
lagi Háls, dags. 7.3.2010. Tillagan er sett fram á uppdrætti í 
mkv. 1:2000 ásamt greinargerð, dags. 20.3.2018, unninn af 
Hús og skipulag ehf. Skipulags- og umhverfisnefnd sam- 
þykkti að setja tillöguna í auglýsingaferli. Á fundi bæjar- 
stjórnar Grundarfjarðarbæjar þann 4.4.2018 var bókun 
skipulags- og umhverfisnefndar staðfest.

Í tillögunni felst að byggingarreit í landi Sólbakka, lóð A, er 
hliðrar  til suðausturs. Skilmálar fyrir lóðina eru óbreyttir. 
Á lóð Háls er byggingarreitur fyrir litla skemmu felldur út 
og afmörkuð er lóð og byggingarreitur fyrir nýtt íbúðarhús. 
Skipulags- og byggingarskilmálar breytast. Nánar um tillö-
guna vísast til kynningargagna.

Tillagan mun liggja frammi á bæjarskrifstofu að Borgarbraut 
16 frá 2. júní -  16. júlí 2018 og verður að auki aðgengileg á 
vef bæjarins, www.grundarfjordur.is. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Athugasemdir og ábendingar við tillöguna skal senda  
skriflega á netfangið bygg@grundarfjordur.is eða með  
pósti á Grundarfjarðarbæ, Borgarbraut 16, 350 Grundarfirði 
fyrir 16. júlí 2018 n.k. Þeir sem ekki gera athugasemd við 
tillöguna teljast henni samþykkir.

Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar

Sérfræðingur í 
markaðsviðskiptum 

 Miðlun verðbréfa 

 Samskipti við fagfjárfesta 

 Greining fjármálamarkaða 

  Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði,  
verkfræði eða fjármálatengdum fögum

   Brennandi áhugi á fjármálamarkaði

   Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

   Framúrskarandi færni í framsetningu  
og úrvinnslu flókinna gagna

   Gott vald á íslensku og ensku

 Frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Öll reynsla af fjármálamarkaði er kostur en þó ekki nauðsyn. Við hvetjum því nýútskrifaða 
verðbréfamiðlara til að sækja um ef þeir uppfylla tilgreind skilyrði og eru reiðubúnir að 
leggja hart að sér. 

Arctica Finance er framsækið félag sem byggir þjónustu sína á ráðgjöf til fagfjárfesta og annarra 
fjársterkra aðila á þremur sviðum: Eignastýringu, Fyrirtækjaráðgjöf og Markaðsviðskiptum. 
Starfsfólk Arctica Finance býr að víðtækri og áralangri reynslu af ráðgjöf á fjármálamarkaði. 
Áhersla er lögð á að byggja upp traust samband við viðskiptavini, með fagmennsku og 
trúverðugleika í fyrirrúmi.

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2018.  

Umsóknum ásamt staðfestingu á námsárangri skal skilað til Agnars Hanssonar, forstöðumanns 
Markaðsviðskipta, með því að senda tölvupóst á póstfangið: agnar@arctica.is

www.arctica.is  |  Höfðatorgi, 15. hæð  |  105 Rvk.  |  S. 513 3300

Arctica Finance leitar að verðbréfamiðlara 

VerkefniMenntunar- og hæfniskröfur

Nútímavæðing Hrafnagilsskóla
Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum vegna kaupa  

á tölvubúnaði fyrir Hrafnagilsskóla, Eyjafjarðarsveit.

Um er að ræða búnað sem notaður verður við kennslu í 
grunnskólanum. Heiti útboðsins er „Nútímavæðing  
Hrafnagilsskóla 1708017“

Afhending gagna er frá 4. júní 2018. Tilboðsfrestur er til  
18. júní 2018 kl. 14:00, en tilboð verða þá opnuð á skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9, 2. hæð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. Tilboðum skal skilað á tilboðs-
blaði sem kaupandi leggur til.

Þeir sem óska eftir að fá tilboðsgögn afhent skulu senda 
beiðni þar um á netfangið esveit@esveit.is með efnislínu 
(e. subject) Nútímavæðing Hrafnagilsskóla 1708017.

Nánari lýsing er í útboðsgögnum. Útboð þetta er jafnframt 
auglýst á opinberum útboðsvef, www.utbodsvefur.is.

Ólafur Rúnar Ólafsson, sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar.

Melabraut 18 - 220 Hafnarfirði  - Sími 599-6000 

Hópbílar óska eftir að ráða  
bifvélavirkja

Hæfniskröfur
Æskilegt að hafa menntun í bifvélavirkjun, en áhugi og 

reynsla af bílaviðgerðum kemur einnig til greina

Eiginleikar
Öguð vinnubrögð, metnaður og vandvirkni.

Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Stundvísi og áreiðanleiki.

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Hægt er að senda inn umsóknir á 
atvinna@hopbilar.is eða hafa samband við 

Davíð í síma 5996014.

Þarftu að ráða?
 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. Við komum 
til móts við þarfir fyrirtækja og 
sérsníðum lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS



TIL LEIGU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

LANDSPÍTALI  
- SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

20788 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs  
óska eftir að taka á leigu húsnæði á   
höfuðborgarsvæðinu fyrir skrifstofur 
Landspítala. Umsjónaraðili er Fram-

kvæmdasýsla ríkisins. 
 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 15 
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa 
um ákveðna staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, gott 
aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi 
og næg bílastæði. Skrifstofur Landspítala eru þjónustus-
tofnun fyrir almenning og þjóna starfsstöðum Landspítala 
því skiptir staðsetning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu 
stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við 
staðarval. Nálægð við aðalstarfsstöðvar Landspítala við 
Hringbraut og í Fossvogi er mikilvæg og því er gerð krafa 
um að húsnæðið sé í ákveðnum póstnúmerum (101 austan 
Suðurgötu,103,105 og 108).
Húsrýmisþörf er áætluð um 4.932 fermetrar. Húsnæðið er 
hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði.  
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að 
uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is  þriðjudaginn, 5. júní 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, öryggis, afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu 
og bílastæðum.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20788 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út miðvikudaginn 20. júní en 
svarfrestur er til og með 25. júní 2018.
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 28. júní 2018.
Merkja skal tilboðin; nr. 20788 – Landspítali - Leiguhúsnæði. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum 
um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir-
farandi upplýsingar:

 
 tillöguteikningar

 hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um  
 að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en  
 skrifað er undir leigusamning.
 

Skrifstofur til leigu
Til leigu 260 m2 skrifstofuhúsnæði  

á besta stað við Smiðjuveg.  
Leigist með húsgögnum

Lausar strax

Upplýsingar í síma 6651700 eða 6651702

Fyrir liggur tillaga að kerfisáætlun 2018-2027 um uppbyggingu flutningskerfis raforku á Íslandi. Landsnet kynnir
nú tillögu að kerfisáætlun í samræmi við raforkulög nr. 65/2003 m.s.br. og umhverfisskýrslu í samræmi við
lög nr. 105/2006. Kerfisáætlun fjallar m.a. um grunnforsendur fyrir áætlun, niðurstöður valkostagreininga, áætlun um 
uppbyggingu meginflutningskerfisins til næstu 10 ára og lýsingar á framkvæmdaverkum á tímabilinu 2019-2021.
Umhverfisskýrslan gerir grein fyrir forsendum, nálgun og niðurstöðu matsvinnu, ásamt þeim mótvægisaðgerðum
sem lagðar eru til.
 

Tillaga að kerfisáætlun og umhverfisskýrsla eru aðgengileg á vefsíðu Landsnets, www.landsnet.is og hjá 
Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b. Landsnet stendur fyrir opnum kynningarfundi þann 7. júní, á Grand Hótel
kl. 8:30-10:00.

Ábendingar og athugasemdir við kerfisáætlun og um umhverfisskýrsluna skal senda til Landsnets á netfangið 
landsnet@landsnet.is eða á heimilisfangið Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt Athugasemdir við kerfisáætlun 2018-2027. 
Frestur til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við tillögurnar er til og með 15. júlí 2018.

Það er von Landsnets að flestir kynni sér efni kerfisáætlunar
og umhverfisskýrslu.

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

KYNNING Á DRÖGUM AÐ KERFISÁÆTLUN
2018-2027 OG UMHVERFISSKÝRSLU

Skráning á www.landsnet.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

Skíðasvæðið í Bláfjöllum. Breytt deiliskipulag.
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 7. maí 2018 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi skíðasvæðisins í Bláfjöllum rstjórn 
í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.mræmi viamræmmræ
Breytingin nær til alls skíðasvæðisins og gerir grein fyrir þáttum eins og snjóframleiðslu, endurnýjun lyfta á svæðinu ytingin næreytingintingin ngin 
svo og breyttum staðsetningum á lyftum, nýjum skálum og þjónustuhúsum. Einnig er gert ráð fyrir landmótun vegna o osvo og breog breytteyto ogo oo og bo o

nguhrings. guhguhkíðagððaskskíðagön

Tillagan, Bláfjöll – skíðasvæði í Kópavogi , deiliskipulag – tillaga, sem unnin er af Landslagi ehf. er sett fram í
greinargerð ásamt skipulagsskilmálum, umhverfisskýrslu og deiliskipulagsuppdrætti í mkv. 1:5.000 dags. 13. apríl 2018. 
Jafnframt fylgir með tillögunni greinargerð starfshóps Kópavogsbæjar, Áhættumat vegna starfsemi á skíðasvæði í 
Bláfjöllum og fyrirhugaðrar starfsemi við Þríhnúkagíg gagnvart vatnsvernd og grunnvatnsmálum, febrúar 2018 og 
skýrsla verkfræðistofunnar Mannvits, Uppbygging aðstöðu við Þríhnúkagíg og Bláfjöll, áhættumat gagnvart vatns-
vernd, desember 2017.

Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að 
Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til 
skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is 
eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 16. júlí 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði

Breikkun Hringvegar  
- Auglýsing um útgáfu framkvæmdaleyfis.

Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 9. maí 2018 
var ákveðið að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd- 
inni „Breikkun Hringvegar frá Biskupstungnabraut að 
Kambarótum” sbr. 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  
Ofangreint framkvæmdaleyfi nær til þess hluta fram- 
kvæmdarinnar sem er innan bæjarmarka Hveragerðis- 
bæjar. Framkvæmdin felur í sér færslu og breikkun Hring-
vegar ásamt lagningu hliðarvega og gerð undirganga  
sbr. Aðalskipulag Hveragerðisbæjar 2017-2029.  

Nánari upplýsingar um framkvæmdina er hægt að nálgast 
á heimasíðu Vegagerðarinnar og hjá undirrituðum.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði.
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Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1  110 Reykjavík
Fax 516 630  Sími 516 6100

www.or.is/utbod

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„ORIK-2018-05 “Gagnagrunns netþjónar fyrir Orkuveitu 
Reykjavíkur“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar https://www.or.is/utbod 
frá og með þriðjudeginum 05.06.2018.  

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef., 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 21.06.2018 
kl.11:00

ORIK-2018-05 02.06.2018

Orkuveita Reykjavíkur sef. 
óskar eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

GAGNAGRUNNS NETÞJÓNAR  

Útboð

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„VEV-2018-14 Endurnýjun veitukerfa og gönguleiða 
2018 Ármúli – Kapplaskjólsvegur“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu 
Orkuveitunnar frá Þriðjudeginum 05.06.2018  
https://www.or.is/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 1 
10 Reykjavík, fimmtudaginn 21.06.2018 kl. 10:30

VEV-2018-14 02.06.2018

Veitur ohf., óska eftir  
tilboðum í útboðsverkefnið:

ENDURNÝJUN VEITUKERFA  
OG GÖNGULEIÐA 2018

ÁRMÚLI - 
KAPPLASKJÓLSVEGUR

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Bygging nr. 179 á Keflavíkurflugvelli. 
Viðbygging og endurbætur.

ÚTBOÐ NR. 20778
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í  framkvæmdir við byggingu nr. 179 
á Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða nýja viðbyggingu og 
endurbætur á núverandi húsnæði þar sem starfrækt er 
mötuneyti, fyrirlestrasalur og tölvuver Landhelgisgæslun-
nar á Keflavíkurflugvelli. Byggingin er um 900 m² að stærð 
á einni hæð. Byggingin er skammt fyrir vestan bygging-
ar 617 og 618 sbr. yfirlitsmynd. Fara þarf inn um vaktað 
hlið (Hlið1 á yfirlitsmynd)  til þess að komast á verkstað 
og skulu starfsmenn verktaka hafa aðgangsheimild inn 
á vinnusvæðið og fylgja öryggisreglum og fyrirmælum 
Landhelgisgæslu Íslands, Isavia og þeim reglum sem gilda 
á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.  

Vettvangsskoðun verður haldin 5. júní 2018, kl. 10:00 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa. Nánari upplýsingar verða 
birtar á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 29. mars 2019.
Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa www.
rikiskaup.is frá og með mánudeginum 4. júní 2018. Tilboðin 
verða opnuð hjá Ríkiskaupum 19. júní 2018, kl. 13:00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Bygging nr. 831 á Keflavíkurflugvelli. 
Viðhald og málun utanhúss. ÚTBOÐ NR. 20777

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landhelgisgæslu Íslands, 
óskar eftir tilboðum í  framkvæmdir við byggingu nr. 831 á 
Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða viðgerðir og málun stáls, 
stálklæðninga og  steyptra yfirborða utanhúss auk hreinsunar 
á tjörupappaklæddum þökum og einangrun og klæðning útveg-
gja viðbygginga sem tilheyra austurhliðinni. Verkkaupi áskilur 
sér rétt til að fella að einhverju leyti niður útveggjaklæðningu 
og viðhald á viðbyggingum. Bygging nr. 831 er flugskýli Atlant-
shafsbandalagsins að stærð um 12.200 m2. Fara þarf inn um 
vaktað hlið (Silfurhlið Isavia á yfirlitsmynd)  til þess að komast 
á verkstað og skulu starfsmenn verktaka hafa aðgangsheimild 
inn á vinnusvæðið og fylgja öryggisreglum og fyrirmælum 
Landhelgisgæslu Íslands, Isavia og þeim reglum sem gilda á 
öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.  

Vettvangsskoðun verður haldin 5. júní 2018, kl. 11:00 að viðstöd-
dum fulltrúa verkkaupa. Nánari upplýsingar verða birtar á vef 
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2019 
en öllum verkþáttum á þökum og norðurhlið byggingarinnar 
skal vera lokið 31.12.2018.
Útboðsgögn verða aðgengilega á vef Ríkiskaupa www.rik-
iskaup.is frá og með mánudeginum 4. Júní 2018. Tilboðin verða 
opnuð hjá Ríkiskaupum 19. júní 2018, kl. 11:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

, útboð nr. 1427

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

Helstu magntölur eru:
 Plæging blástursröra fyrir 

 stofn- og heimtaugastrengi 11.500 m 

 Blástur/ídráttur röra og 

 ljósleiðarastrengja 35.000 m

 Fjöldi tenginga     850 stk

 Fjöldi inntaksboxa        42 stk

 Fjöldi dreifistöðva           1 stk

Ljósleiðaravæðing Sveitarfélagsins 
Árborgar – Áfangi 1

EFLA verkfræðistofa óskar eftir tilboðum í fyrri 

áfanga á lagningu ljósleiðararöra, blástur og 

tengingar fyrir hönd Sveitarfélagsins Árborgar. 

Verklok eru eigi síðar en 15.10.2018.

Verkið felur í sér að plægja og grafa niður 

ljósleiðararör frá dreifistöð kerfisins inn á 

lögheimili í dreifbýli Árborgar, setja niður 

tengiskápa ásamt frágangi lagnaleiðar. 

Verkið felur einnig í sér blástur og/eða ídrátt 

ljósleiðararöra í fyrirliggjandi ídráttarrör sem 

og blástur og tengingar ljósleiðarastrengja í 

ljósleiðaraneti Árborgar.

Útboð

EFLA VERKFRÆÐISTOFA

+354 412 6000          efla@efla.is          www.efla.is

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi 
frá og með mánudeginum 4. júní 2018.  

Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu 

hafa samband við Reyni Valdimarsson með 

tölvupósti, reynir.valdimarsson@efla.is og gefa 

upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í 

kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á Verkfræðistofuna EFLU 
Suðurlandi, Austurvegi 3-5, 800 Selfossi 
fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 14. júní 2018, 

en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 

bjóðendum sem þess óska.

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. 



RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Senter

Opið hús að Furuhjalla 1. Laugardaginn 2. júní kl. 16:00-16:30

REMAX Senter kynnir: Blikanes 21

Glæsilegt 272,6 fm einbýlishús með möguleika á auka íbúð.

Logaland 26
108 Reykjavík
Raðhús í Fossvogi

Stærð: 217 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 70.350.000

Verð: 89.900.000

Fallegt og vel skipulagt raðhús í vinsælu hverfi í 108 Reykjavík. Forstofa með flísum á gólfi, inn af forstofu er
lítil gestasnyrting. Parketlagt hol sem tengist inn í eldhús. Eldhúsið er mjög rúmgott og vel skipulagt með stórri
eyju,  mikið  skápa  og  borðpláss  með  innréttingu  frá  Axis.  Á  eldhúsgólfinu  eru  flísar  og  borðplöturnar  eru  úr
granít frá Rein. Úr holinu er gengið upp nokkur þrep í stofuna. Stofan er rúmgóð og björt með góðri lofthæð.
Úr  stofunni  er  gegnið  út  á  stórar  svalir  sem  snúa  til  suðurs  yfir  garðinn.  Á  neðri  hæð  eignarinnar  eru  4
herbergi. Í hjónaherberginu er fataherbergi og einnig er útgegni út í garð úr herberginu. 2 minni barna herbergi
með  skáp  í  öðru  þeirra  og  eitt  stórt  unglinga  herbergi.  Rúmgott  baðherbergi  með  sturtu,  flísalagt  gólf  og
veggir,  stór  innrétting  með  miklu  skápaplássi.  Á  neðri  hæðinni  er  einnig  lítið  salerni  með  flísum  á  gólfi.
Þvottahús  og  geymsla.   Sér  fjölskyldu  inngangur  er  inn  á  neðri  hæðina   sem  bíður  upp  á  möguleiki  á  að
breyta hluta af neðri hæðinni í sér íbúð. Gott aðgengi að húsinu með bílastæði fyrir framanverðu. Bílskúrinn er
hefðbundinn með eldri bílskúrshurð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sund.. 3/6 kl.17.00-17.30

899 6753

Tröllateigur 49
270 Mosfellsbær
Rúmgóð íbúð með sérinngang

Stærð: 101,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 35.850.000

Verð: 42.900.000
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð á vinsælum og skjólsælum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er með
sérinngang og falllegu útsýni í átt að Esjunni. Eignin telur alls 101,7fm. Eignin skiptis í forstofu með
flísum á gólfi ásamt fataskáp. Alrýmið er rúmgott þar sem stofan er opin inn í eldhúsið. Úr stofunni er
gengið út í garð. Eldhúsið er vel skipulagt með góðu borð og skápaplássi, eldhúseyja sem hægt er að
sitja við. Á gólfunum er niðurlímt eikarparket.Baðherbergið er með flísum á gólfi og veggjum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið hús..

899 6753

Húsið er eitt af meistaraverkum Manfreð Vilhjálmssonar sem er einn af þeim íslensku arkitektum sem hvað mestrar virðingar nýtur fyrir verk sín. Blikanes 21 var 
hannað 1967 fyrir Odd Thorarensen og hefur sterk einkenni þessa magnaða arkitekts sem hefur alla tíð sett markið hátt í listrænu tilliti. Húsið er steinsteypt með 
grófu rákuðum útveggjum, flötu þaki og telur 467,5 fm skv fmr.

Allar frekari upplýsingar um eignina veita:
Guðmundur Hallgrímsson Löggiltur fasteignasali í síma 898-5115 / Gudmundur@remax.is  
Gunnar Sverrir Löggiltur fasteignasali í síma 862-2001 / gunnar@remax.is

Lækjarvað 5
110 Reykjavík
Sérhæð á vinsælum stað!!

Stærð: 124,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 44.400.000

Verð: 58.900.000
Sérhæð við Lækjarvað 5 í Reykjavík, eignin er skráð alls 124,6 fm og að auki er geymsluskúr út í garði.
Eignin er með sér inngangi og sér garð. Eignin skiptist, forstofa með flísum og fataskáp. Tvö
barnaherbergi með parket á gólfum. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskáp. Barðherbergið er með
flísum á gólfi og veggjum, horn baðkar og góð sturta. Stofan er parketlögð og opið er inn í eldhús með
flísum á gólfi. Eldhúsið er með góðri innréttingu granít á borðplötum með miklu skápa og borðplássi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sund. 3/6 kl.15.00-15.30

899 6753

sund. 3/6 kl. 16:00-16:30



Jörfabakki 26
109 Reykjavík
5 herbergja íbúð

Stærð: 104,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1970

Fasteignamat: 33.200.000

Verð: 39.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu 5 herbergja íbúð á 2. hæð í Jörfabakka 26, Reykjavík í göngufæri
við grunn- og leikskóla. Falleg 4 herbergja 91,1 fm íbúð ásamt 4,3 fm geymslu í kjallara og  9,5 fm
herbergi í kjallara með möguleika á útleigu. Árið 2007 var skipt um hurðir innan íbúðar, skápa á gangi
og í hjónaherbergi. Einnig var eldhús gert upp og skipt um gólfefni innan íbúðar, utan baðherbergis.
Skipt var um þakjárn hússins árið 2011 og árið 2006 var skipt um glugga á austurhlið hússins.

Senter

Magnús Sævarsson
Lögg. fasteignasali

magnus@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 4. júní, kl. 17.30 til 18.00

691-6434

Bíldsfell land
801 Selfoss
Sumarhúsalóðir

Stærð: 9400,000 fm
Fjöldi herbergja: 1

Byggingarár: 1
Fasteignamat: 1

Verð: 25.000.000

RE/MAX Senter kynnir; Til sölu 9,4 hektarar úr landi Bíldsfells land 5.
Sannkölluð sveitarsæla fyrir þá sem vilja njóta ósnortinnar náttúru og einstaks fuglalífs, rétt við höfuðborgina
eða  í  um  45  mínútuna  akstursfjarlægð  frá  Reykjavík.  Svæðið  eru  rómað  fyrir  einstakar  náttúruperlur  og
stórbrotið útsýni er yfir  Sogið, Heklu og Eyjafjallajökul.  Landið er vel gróið, kjarrvaxið og afar gott  berjaland.
Skipulagðar hafa verið 11 sumarhúsalóðir á landinu og er hver þeirra u.þ.b 6000 fm. Það fylgja ýmis hlunnindi
með  í  óskiptri  sameign  eins  og  veiðihlunnindi  í  Soginu,  sem  er  í  útleigu,  námuréttindi  ásamt   60  hektarar
landi sem eru að hluta til skipulagt undir frístundalóðir.
Allar upplýsingar um landið veitir Kristín Ósk í síma 822-6800 og kor@remax.is

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Upplýsingar í síma 8226800

8226800

Garðsstaðir 39
112 Reykjavík
Fallega einbýli í Grafarvogi 

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 57.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 77.900.000
Virkilega fallegt og  vel skipulagt einbýli á einni hæð ásamt bílskúr í fallegu umhverfi við Garðsstaði 39.
Húsið er í góðu ástandi og hefur fengið gott viðhald. Nýir timburpallar á tvo vegu ásamt skjólveggjum í
garði sem er allur hinn snyrtilegasti, hellulagður að framan ásamt blómabeðum. Í húsinu eru þrjú
svefnherbergi og er útgengi út í garð frá hjónaherbergi. Baðherbergi er rúmgott bæði með sturtu og
baðkari ásamt upphengdu salerni. Eldús með viðarinnréttingu ásamt tvöfaldum ísskáp.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Bókið Skoðun í síma 8226800

8226800

Skyggnisbraut 
113 Reykjavík
Útsýnisíbúð á 4  hæð í lyftuhúsi

Stærð: 106,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2016

Fasteignamat: 43.450.000

Verð: 47.900.000
Bráðskemmtileg 4ja herbergja íbúð í steinuðu fjölbýli í Úlfarsárdal. Íbúðin er 106,9 fm ásamt stæði í
lokaðri bílageymslu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með útsýni í norður yfir Esjuna. Eldhús og stofa í alrými
með útgengi út á suðursvalir með fallegu útsýni yfir Reykjavík og Bláfjöll. Gott baðherbergi með sturtu
og með þvottahúsi innaf. Innréttingar og fataskápar frá HTH og eldhústæki frá AEG. Gólfefni íbúðar er
harðparket frá Húsasmiðjunni. Ljósakúplar og rýllugardínur eru í öllum herbergjum.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Bókið skoðun í síma 8226800 

8226800

Senter

Heiðarleiki, fagleg vinna 
og virðing
Ætlar þú að selja fasteign ? frítt söluverðmat 
án skuldbindinga, sanngjörn söluþóknun.
Vertu í sambandi núna í síma 695 3502 

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Lokið námi til löggildingar fasteignasala

Sími 695 3502
sms@remax.is

Vigdís R.S.Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali

Skúlagata 40b
101 Reykjavík
Íbúð með bílskúr fyrir 60+

Stærð: 86,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 34.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi með stórum svölum. Stofan er björt með glugga á tvo vegu.
Borðstofu/sjónvarpshol er samtengt stofu. Eldhúsið er við stofuna með góðri innréttingu. Þvottahús/búr
er við eldhúsið. Svefnherbergið er rúmgott með stórum skáp. Baðherbergið er með dúk á gólfi, flísum á
veggjum og sturtuklefa. Bílastæðið / bílskúrinn er inni í bílastæðahúsinu með þrjár hliðar lokaðar en
innkeyrslan er opin. Við enda bílskúrsins er sér geymsla. Eignin er fyrir 60 ára og eldri. Í sameign er
samkomusalur, heilsurækt með heitum pott og sauna klefa.

Senter

Brynjar Ingólfss
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudag 5 Júní frá kl. 17.00-17.30

6668999



Hrafnhólar 4
111 REYKJAVÍK

Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu og geymslu í sameign ásamt 
frístandandi bílskúr með heitu og köldu vatni.

STÆRÐ: 131,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Þórufell 18
111 REYKJAVÍK

Snyrtileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
útsýnis íbúð merkt 04-03, á efstu hæð með 

afhendingar 1.ágúst 2018

STÆRÐ: 78,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.500.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Langalína 33
210 GARÐABÆR

Einkar falleg enda íbúð á 1.hæð með stæði í 
bílageymslu á eftirsóttum stað í Sjálandi. Stór 
falleg suðurverönd. Allur frágangur til 
fyrirmyndar. Verið velkomin í opið hús.

STÆRÐ: 128 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

74.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 20
203 KÓPAVOGUR

Glæsilegt einbýlishús með einstöku útsýni við 
Austurkór. Öll rými mjög rúmgóð. Timbur-
verönd með heitum pottum. Falleg aukaíbúð 
með sérinngangi á neðri hæðinni.

STÆRÐ: 325,5 fm EINBÝLI        HERB: 7

129.000.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUNOPIÐ HÚS    4. júní 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    3. júní 17:00 – 17:30

Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

Tækifæri fyrir þá sem vilja hanna sína eigin 
lúxusíbúð: Tvær glæsilegar íbúðir á efstu hæð 
í 8. hæða nýbyggingu á besta stað í Reykjavík. 
Glæsilegt útsýni, 3ja metra lofthæð. Vandaðar 
innréttingar og steinn í borðplötum. Endanlegt 
skipulag er ófrágengið og því kjörið fyrir 
kaupendur að fá óskir sínar uppfylltar.

Íb 802: 146,2 fm er á kr. 110.000.000
Íb 801: 185, 4 fm er á kr. 130.000.000. 

Stórar þaksvalir. Báðum íbúðum fylgja tvö 
bílastæði í bílageymslu.

STÆRÐ: Frá 146,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Heyrumst
Lára   899 3335
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN 

Njálsgata 86
101 REYKJAVÍK

Björt og snyrtileg 62 fm, 2ja herbergja íbúð 
með svölum. Íbúðin er á 2.hæð

STÆRÐ: 62 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 22
101 REYKJAVÍK

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (efstu) í 
þríbýlishúsi við Leifsgötu 22 í Reykjavík. 
Svefnherbergi og stofan eru mjög rúmgóð.

STÆRÐ: 98 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

43.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Leifsgata 9
101 REYKJAVÍK

Björt 102,3 fm , 3-4 herbergja íbúð í fjórbýlishú-
si. Íbúðin er á 2.hæð. Íbúðin er mjög björt og 
snyrtileg.

STÆRÐ: 102 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

44.900.000
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    3. júní 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS    2. júní 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    2. júní 13:15 – 13:45

SÝNUM SAMDÆGURS



Bæjarlind 7-9
201 KÓPAVOGUR

Lind fasteignasala kynnir:

Nýjar tveggja til fjögurra herbergja íbúðir 
í glæsilega hönnuðu fjölbýlishúsi að 
Bæjarlind 7-9. Húsið er álklætt með áltré 
gluggum og verður því viðhaldslítið.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, 
granít borðplötur. 
Afhending við kaupsamning.

STÆRÐ: 98-162 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Frá 46.9 M
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Láland 1
108 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús í Fossvogi. Húsið tekið í 
gegn og endurnýjað árið 2004. Sérsmíðaðar 
innréttingar og hurðir frá Borg. Tveggja her-
bergja 62 fm aukaíbúð með sérinngangi.

STÆRÐ: 501,8 fm EINBÝLI       HERB: 11

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Barðastaðir 79
112 REYKJAVÍK

Fallegt einbýlishús á einni hæð á einstökum 
stað. Einstakt útsýni. Mjög gott skipulag. 
Gólfsíðir gluggar, aukin lofthæð. 

STÆRÐ: 218 fm EINBÝLI       HERB: 6

98.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Fagrihjalli 46
200 KÓPAVOGUR

Fallegt og vel staðsett parhús að Fagrahjalla 
46. Eignin er staðsett innst í botnlanga með 
sólríkum timburpöllum og fallegu útsýni. 

STÆRÐ: 222,1 fm PARHÚS      HERB: 6

79.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Kaldárselsvegur I1
220 HAFNARFJÖRÐUR

útsýni er úr húsinu sem er í næsta nágrenni við 
Helgarfell og Kaldársel. Ekki sést til annara húsa 
úr húsinu. Húsið er á erfðafestulóð. 

STÆRÐ: 83,7 fm HEILSÁRSHÚS  HERB: 4

TILBOÐ 
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Lækjasmári 58
201 KÓPAVOGUR

Rúmgóð og snyrtileg tveggja herbergja íbúð 
á annarri hæð með sérinngangi af svölum. 
Sérmerkt bílastæði á bílaplani.

STÆRÐ: 68 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

33.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Sandavað 5
110 REYKJAVÍK

Fimm herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Gott skipulag og 
stórar svalir.

STÆRÐ: 121,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

56.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    3. júní 16:00 – 16:30

BÓKIÐ SKOÐUN

Sunnuholt 1-3
845 FLÚÐUM

Til sölu 3 samþykktar eignalóðir fyrir 

eftirsótta svæði við Flúðir í Hrunamannahreppi.

STÆRÐ: 8,7 ha EIGNALÓÐIR

Verð 12 - 39 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Stóragerði 16
108 REYKJAVÍK

Falleg og björt íbúð á þriðju hæð. Eldhús 

þvottaaðstaða endurnýjað. Fallegt útsýni úr 
stofu. Möguleiki á að bæta við herbergi.

STÆRÐ: 110 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    4. júní 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    4. júní 17:30 – 18:00 SÝNUM SAMDÆGURS

OPIÐ HÚS    3. júní 17:00 – 17:30SÝNUM SAMDÆGURS



519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

VERÐ:
65.9M

FJÖLBÝLI

HAUSTAKUR 4 210 GARÐABÆR

4 herbergi 140m2

Rúmgóð endaíbúð á frábærum stað.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Mán. 4. júní frá kl. 17:30-18:00

VERÐ:
42.9M

FJÖLBÝLI

MÁVAHLÍÐ 21 105 REYKJAVÍK

3.herbergi 100m2

Vel skipulögð íbúð á 2. hæð.

DAVÍÐ ÓLAFSSON 897 1533

Opið hús Þri. 5. júní frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
38M

SÍÐUMÚLI 29 108 REYKJAVÍK

106.8m2 Húsnæði á fyrstu hæð sem

innréttað er fyrir veitinga- og söluturn.

VILBORG G. HANSEN 895 0303

SÖLUTURN
VERÐ:
119M

EINBÝLISHÚS

FOSSAGATA 8 107 REYKJAVÍK

7 herbergi 229.3m2

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

Glæsilegt einbýlishús á pöllum. VERÐ:
42.9M

ÍBÚÐ

SILFURTEIGUR 6 105 REYKJAVÍK

3 herbergi 88.9m2

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

Sérlega glæsileg endurnýjuð íbúð

VERÐ:
54.9M

ÍBÚÐ

ÁLFHÓLSVEGUR 22B 200 KÓPAVOGUR

110.7m2 Björt og falleg íbúð

Vel skipulögð með stórum svölum og bílskýli.

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

PANTIÐ SKOÐUN

3 herb.

VERÐ:
74.9M

PARHÚS

MURURIMI 3 112 REYKJAVÍK

INGIMAR 519 5500  | GUNNLAUGUR 844 6447

Fjölskylduvæn staðsetning í Grafarvogi

6 herb. 205.8m2 Glæsilegt parhús

Opið hús Lau. 2. júní frá kl. 16:00-16:30

VERÐ:
82.5M

PARHÚS

RAUÐAGERÐI 30A 108 REYKJAVÍK

6 herb. 217.1m2 Rúmgott parhús 

 Miðsvæðis í Reykjavík

ÚLFAR 897 9030  | GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ:
51.9M

Fjölbýlishús

LAUTASMÁRI 27 201 KÓPAVOGUR

5 herb. 108m2 Getur verið laus fljótlega.

 Vel skipulögð íbúð með 4 herb. á efstu hæð.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Þri. 5. júní frá kl. 17:00-17:30

VERÐ:
38.5M

EINBÝLISHÚS

HRÍSHOLT 840 LAUGARVATN

Frábær staðsetning.

SIGURÐUR FANNAR 897 5930

177.4m24 herb. Sérstæður bílskúr.

VERÐ:
64.9M

ÍBÚÐ

MÁNATÚN 6 105 REYKJAVÍK

3-4 herbergi 127m2

 Vel skipulögð íbúð með 4 herb. á efstu hæð.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús Þri. 5. júní frá kl. 18:00-18:30

VERÐ:
TILBOÐ

BRÁKARBRAUT Í BRÁKAREY VIÐ BORGARNES

716.2m2 Stutt í Landnámssetrið

Mikil náttúrufegurð og útsýni.

VILBORG G. HANSEN 895 0303

MÖGULEIKAR - MIKIÐ ÚTSÝNI OG NÁTTÚRA Í KRING!



KÓPAVOGSBRÚN 2-4 SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 2. JÚNÍ FRÁ KL. 13:00-14:00

FRÁBÆR STAÐSETNING

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 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
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

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 2. JÚNÍ FRÁ KL. 14:00-15:00

VERÐ:
125M

EINBÝLISHÚS

BIRKIGRUND 49 - FOSSVOGSDALUR KÓPAVOGSMEGIN

286m2 Frábær staður í neðsta

botnlanga við Fossvogsdalinn, Kópavogsmegin.

ÚLFAR 897 9030  | BÖRKUR 832 8844

PANTIÐ SKOÐUN

9 herb.

VERÐ:
200M

ATVINNUHÚS

KIRKJUTEGUR 21 105 REYKJAVÍK

500,3m2

Fjarfestingartækifæri - byggingaréttur.

Heimilt að breyta húsnæðinu í íbúðarhúsnæði.

ÚLFAR 897 9030  | ÞÓRA 777 2882

PANTIÐ SKOÐUN

VERÐ:
43.9M

ÍBÚÐ

BERGSTAÐARSTRÆTI 48 101 REYKJAVÍK

íbúð á eftirsóttum stað

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

85.1m23 herbergi

Opið hús Lau. 2. júní frá kl. 15:30-16:00



HOLTSVEGUR 27 – 10 GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR – URRIÐAHOLT Í GARÐABÆ

Hraunhamar kynnir í einkasölu 10 íbúða fjölbýlishús. Glæsilegt útsýni, lyfta,
gott aðgengi og rúmgóðar svalir. Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum,
eru til afhendingar í júní 2018. Fullbúin sýningaríbúð

Frágengin lóð með sameiginlegu útivistarsvæði. Húsið er viðhaldslétt. Fimm
hæða, penthouse íbúð á efstu hæðinni. Á jarðhæð eru geymslur, bílageymslur
og 3 bílskúrar. Verð frá 56,9 millj.

Stærð 99-163 fm. Sjá teikningar og myndir inná www.hraunhamar.is

Stofnað  
1983

Nánari upplýsingar veita:

698-2603, hlynur@hraunhamar.is

893-2233, helgi@hraunhamar.is

892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Fullbúin sýningaríbúð

5
ÍBÚÐIR

SELDAR

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

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
5. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Vel skipulögð 2ja herbergja
62,2 fm. íbúð í lyftuhúsi. Eignin
er rúmgóð og björt með mjög
fallegu útsýni. Útgengt á svalir
frá svefnherbergi og stofu.
Sérgeymsla íbúðar er í kjallara
og er ekki talin með í fermetra-
skráningu. Stutt í verslanir og
þjónustu. Verð: 25,9 millj.

Rúmgóð og björt 3ja herbergja
90,3 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu,
klæddu lyftuhúsnæði. Útgengt
er út á góðar svalir frá stofu.
Sérgeymsla íbúðar er í kjallara.
Vel staðsett og mjög snyrtileg
eign. Sameign til fyrirmyndar
og næg bílastæði við húsið.
Eignin er laus við kaupsamning.
Verð: 42,5 millj.

Engihjalli 1 – 200 Kópavogur Skipalón 5 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
4. JÚNÍ KL. 17:00 – 17:30
Glæsileg 130 fm. útsýnisíbúð
á efstu hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Sérbílastæði með
tengi fyrir tvinn- og rafmagns-
bíla í upphitaðri bílageymslu.
Aukin lofthæð er í íbúðinni og
gólfsíðir gluggar með einstöku
sjávarútsýni. Vönduð eign í alla
staði. Stutt í gott útivistarsvæði.
Verð: 80,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
5. JÚNÍ KL 17:00 - 17:30 
Falleg 62,9 fm. íbúð í mikið
endurnýjuðu og glæsilegu
húsi á þessum vinsæla stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Í kjallara
er sameiginlegt þvottahús og 
sérgeymsla. Upprunalegar
gólffjalir eru á allri íbúðinni
nema flísar á baðherbergi.
Húsið stendur á eignarlóð.
Verð: 35,9 millj.

g jjj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Langalína 26 – 210 Garðabær Klapparstígur 11 – 101 Reykjavík

VIÐ ERUM TRAUSTI

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

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

Gunnar Þórisson
Aðstoðarmaður
fasteignasala, í námi til
löggildingar fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 692-6226 

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
S: 853-9779

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

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

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækja-
og skipasölu.
S: 616-8985

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja-
og skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækja-
og skipasölu.
S: 899-3984

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



*Verð í Íkr. miðað við gengi Seðlabankans dags. 30.maí 2018. 

Við seljum fasteignir frá öllum bestu byggingaverktökunum á Costa Blanca – Hagstæð fjármögnun í boði
Löggiltur íslenskur fasteignasali – Skrifstofa á Íslandi – Persónuleg þjónusta

Hafið samband og bókið einkaviðtal til að skoða eignirnar, fá upplýsingar um kaupferlið og bóka skoðunarferðina.

Karl Bernburg
Sölumaður

karl@spanareignir.is
Sími: 777-4277

Cabo Roig: Glænýjar og vandaðar íbúðir í lyftuhúsi. 2 svefnherbergi, 1 

eða 2 baðherbergi. Flottur sundlaugargarður. Sjávarsýn. Stæði í  

bílakjallara. Góð staðsetning. Til afhendingar strax.

La Finca Golf:  Glæsileg einbýlishús á tveimur 

hæðum í byggingu. 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi. 

Einkasundlaug. Glæsilegur golfvöllur. 

Cabo Roig: Falleg einbýlishús í byggingu á tveimur 

hæðum. 3-5 svefnherbergi og 3-5 baðherbergi. Lokað 

svæði.  Kjallari undir öllu húsinu. Þakverönd. Garður 

með einkasundlaug. Örstutt í verslanir og veitingastaði.

Villamartin: Þægilegar íbúðir nálægt golfvöllum.  

Tvö svefnherb., og eitt baðherb. Sameiginlegur  

sundlaugargarður. Frábært verð.

La Finca Golf:  Glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 

Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi. Frábært skipulag. 

Einkagarður og sameiginleg sundlaug. Glæsilegur 

golfvöllur. Til afhendingar strax.

Los Alcazares: Vönduð einbýlishús í byggingu á 

góðum stað. Göngufæri á strönd. 3 svefnherbergi, 2-3 

baðherbergi. Þakverönd. Einkagarður með sundlaug.

Villamartin: Góðar íbúðir fyrir golfara. 2 svefnherb., 

2 baðherb. Sameiginlegur sundlaugargarður. Þrír góðir 

golfvellir í næsta nágrenni.

Las Ramblas Golf: Vandaðar íbúðir með flottu 

útsýni. 2 eða 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi.  

Glæsilegur golfvöllur. Til afhendingar í haust.

Villamartin: Glæsilegar útsýnisíbúðir á frábærum 

stað. 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi.  

Sameiginlegur sundlaugargarður. Stæði í bílakjallara. 

Stutt á golfvelli.

Guardamar: Vandaðar íbúðir í byggingu í lyftuhúsi. 

2 svefnherb., 2 baðherb. Örstutt göngufæri á fallega 

strönd, verslanir og veitingastaði. Fallegur  

sameiginlegur sundlaugargarður. 

kjallara. Góð staðsetning. Til afhendingar strax.

Villamartin Golf:  Glæsileg golfvilla. 4 svefnherbergi, 

5 baðherbergi. Flottur garður með einkasundlaug. Stór 

bílskúr. Útsýni yfir golfvöllinn. Til afhendingar strax, 

fullbúið vönduðum húsgögnum og rafmagnstækjum.

Villamartin: Fallegar íbúðir í byggingu. Vel staðsettar 

fyrir golfara. 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Stórar 

svalir. Sameiginlegur sundlaugargarður. Stæði í 

bílakjallara.

Villamartin/La Zenia: Vandaðar og fallegar íbúðir í 

byggingu. 2 eða 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi. Neðri 

hæð með sér garði, efri hæð með sér þakverönd. Fallegur 

sundlaugargarður. Göngufæri í La Zenia Boulevard.

Dona Pepa: Vandaðar og fallegar íbúðir í byggingu. 2 eða 3 svefnherbergi, 2 

baðherbergi. Neðri hæð með sér garði, efri hæð með sér þakverönd. Fallegur 

sundlaugargarður. Göngufæri í verslanir og veitingastaði. 

Verð frá Ikr.  
16.500.000 
(134.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
34.400.000 
(279.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
44.360.000 
(359.900 Evrur)

Verð frá Ikr.  
14.300.000 
(115.500 Evrur)

Verð frá Ikr.  
38.200.000 
(310.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
44.200.000 
(359.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
16.300.000 
(132.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
24.500.000 
(199.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
23.300.000 
(189.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
34.400.000 
(279.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
195.960.000 
(1.590.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
22.000.000 
(179.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
23.300.000 
(189.000 Evrur)

Verð frá Ikr.  
21.800.000 
(177.000 Evrur)



Mávahraun 21, Hafnarfirði. 
Opið hús mánudaginn 4.júní milli 17:00 til 17:30. 
Hraunhamar kynnir nýlegt fallegt einbýlishús á einni hæð í þessari eftirsóttu götu, vel 
staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði. Húsið er 266,9 fm með bílskúr. Húsið var byggt árið 2002 
og allar innréttingar sérsmíðaðar. Sérlega gott aðgengi. Húsið er vel staðsett, stutt alla 
þjónustu, s.s. skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu FH. V. 97,9 millj. 

Hlynur Halldórsson,  
Löggiltur fasteignasali  
s. 698-2603

Nánari upplýsingar veitir Hlynur Halldórsson,  Lögg. fasteignasali  s. 698-2603 

OPIÐ HÚS

 

Laugarnesvegur 87 - OPIÐ HÚS
Nýkomin í sölu falleg og vönduð 109,9 fm þriggja herbergja 
íbúð  á 1.hæð með sérinngangi og bílastæði í bílageymslu. 
Gott skipulag, þvottaherbergi innan íbúðar, ljósar innréttingar 
og parket. Vandað hús sem er klætt og einangrað að utan 
með aukinni hljóðvist milli hæða. Suðurlóð með sérafnotarétti 
framan við íbúð. Frábær staðsetning miðsvæðis. 
Verð 53,7 m. 

Opið hús sunnudaginn 3. júní n.k.  kl. 17.00 – 17.30.   
– VERIÐ VELKOMIN –

OPIÐ HÚS

Til sölu er 50,5 fm einbýlishús  við Seltún no.4 á Hellu. Húsið 
er byggt úr timbri árið 1983 og er klætt að utan með röstuðum 
krossviði. Eignin telur Anddyri, gang, baðherbergi, svefnherbergi, 
sambyggða stofu og eldhús, þvottahús og geymslu. Stór timbur-
verönd er við húsíð.  Möguleiki að taka hjólhýsi upp í.  
Verð kr. 15.500.000,-

Nánari upplýsingar og myndir á www.fannberg.is og á skrifstofu.

Einbýlishús á Hellu

sími 487-5028    
gudmundur@fannberg.isFasteignasala

Fannberg

Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Um er að ræða þekktan veitingastað í góðu húsnæði ca 100 km 
frá Rvk, með áralanga góða rekstrarsögu og góða aukningu í veltu 
á hverju ári. Staðurinn er vel tækjum búinn og með fullt leyfi.  
Sæti eru fyrir 50 manns inni og nýIega opnuð flott útiaðstaða.  
Hér er á ferðinni flott tækifæri, góður rekstur með fína ebitu. 
Góður Ieigusamningur í boði á húsnæðinu.   

Ath. einnig er möguleiki að kaupa húsnæðið sé áhugi fyrir því.

AIIar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu í síma 487-5028, 
487-8688 og gsm 893-8877.

Veitingarekstur til sölu  
á Hvolsvelli.

sími 487-5028    
gudmundur@fannberg.isFasteignasala

Fannberg

Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Opið hús 3. júní  
kl. 13:45 – 14:15 

Glæsilegt 220,4fm einbýlishús í Hvera- 
gerði. Eignin skiptist í anddyri, 4 svefn- 
herbergi, eldhús/stofu, baðherbergi, 
gestasnyrtingu, sjónvarpshol, þvottahús 
og tvöfaldan bílskúr. 

Bílaplan er steypt og einnig er fallegur 
garður með heitum potti og stórri suður-
verönd.  Verð 63,9 millj.

Opið hús 3. júní  
kl. 13:00 – 13:30 

Mikið uppgert 210,4 fm einbýlishús ásamt 
bílskúr. Eignin skiptist í neðri pall með 
anddyri, gestasnyrtingu, aðgengi að 
bílskúr eldhúsi og þvottahúsi; og efri pall 
með stóru holi, stofu með uppteknu lofti, 
fjórum svefnherbergjum og baðherbergi.

Eignin hefur verið mikið uppgerð á síðast-
liðnu ári. Verð: 51 millj.

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Smyrlaheiði 54 í Hveragerði Lyngheiði 16 í Hveragerði
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á  
jarðhæð með sér garði
Skráð stærð er 123,9 fm en íbúðinni 
fylgir stæði í bílageymslu
Þjónustumiðstöð DAS í næsta húsi 
Þangað er hægt að sækja ýmsa 
þjónustu og félagslíf

Verð : 61,9 millj.

Boðaþing 10 
203 Kópavogur 

Fyrir 55 ára og eldri

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 3. júní kl. 14:00–14:30

Með þér alla leið 569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Um er að ræða eignarlönd og hægt er að sækja um lögbýli á þeim.   
Lóðirnar eru stórar og byggingarmagn er þar af leiðandi mikið.  
Byggja má allt að 350 fm einbýli, 120 fm gestahús, 120 fm bílskúr/vinnuskúr 
og 40 fm garðhús/áhaldahús. Seljandi skilar vegi, köldu vatni, rafmagni og 
ljósleiðararöri að lóðamörkum. Margar lóðir liggja við árbakkann.

Litla Hof er staðsett við Eystri Rangá í Rangárþingi ytra. Vegalengd frá 
Reykjavík er um 100 km og malbik alla leið. Ekið er beina leið á þjóðveg eitt 
og síðan er beygt til vinstri Keldnaveg númer 264,  
(sem er til móts við Hótel Rangá) sem er ca 6 km spotti.

Stutt er í alla þjónustu á Hellu eða Hvolsvelli. Matvöruverslanir, sundlaugar, 
læknisþjónusta, vínbúð, byggingavöruverslanir og veitingastaðir.   

 

Helstu náttúruperlur sem eru nálægar eru til að mynda Fjallabak, Hekla, 

 
einnig er hægt að sækja um lögbýliskráningu þar.

Litla Hof

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Æðislegt salat sem hentar 
vel í góðu veðri. Gott er 
að grilla kjúklinginn á úti-

grilli. Uppskriftin er fyrir þrjá.

2 grillaðar kjúklingabringur
2 hausar romano-salat
50 g furuhnetur
Rifinn parmesanostur
Ferskt basil
Graslaukur
Pipar
Dressing
2 eggjarauður
1 tsk. dijon-sinnep
2 hvítlauksrif
3 ansjósuflök
1 dl ólífuolía
2 msk. sítrónusafi
2 msk. rifinn parmesan
Smávegis Worcestershire-sósa
Smá salt

Búið til dressinguna fyrst. Hakkið 
hvítlaukinn og ansjósur, maukið 
saman með gaffli. Þeytið eggja-
rauður með sinnepi, ansjósum, 
hvítlauk, parmesan og sítrónusafa. 
Bætið olíunni rólega saman við. 
Dressingin á að vera næstum jafn 
þykk og majónes. Bragðbætið með 
nokkrum dropum af Worcester-
sósu, salti og pipar.

Skolið og þerrið salatið. Skerið 
það niður og leggið fallega á disk. 
Skerið kjúklinginn í sneiðar og 
leggið yfir salatið, dreifið furu-
hnetum yfir ásamt parmesan-
ostinum. Að lokum er dressingin 
sett yfir. Gott er að setja ristaða 
brauðteninga yfir salatið.

Sesarsalat með 
kjúklingi

Varðskipið Óðinn verður 
opið gestum og gangandi 
á Hátíð hafsins. Um borð 

munu kampakátir skipverjar taka 
á móti gestum og segja sögur af 
dvöl sinni um borð í skipinu.

Varðskipið Óðinn er hluti af 
Sjóminjasafninu á Grandagarði 
8 og um leið ein helsta sýning 
safnsins. Skipið kom til safnsins 
árið 2008 og er varðveitt í því 
ástandi sem það kom.

Varðskipið Óðinn á sér mikla 
og merkilega sögu. Það kom til 
landsins árið 1960, tók þátt í 
öllum þremur þorskastríðunum á 
20. öld inni og reyndist sérlega vel 
sem björgunarskip.

Safnið er lokað en hægt verður 
að skoða varðskipið í dag, laugar-
dag, frá klukkan 12 til 16.

Heimboð í 
sögulegt skip

Í dag er garðyrkjudagurinn í 
Kópavogi og af því tilefni verður 
árlegur fræðsludagur í trjásafninu 

í Meltungu í Fossvogsdal frá kl. 
13-16. Í Meltungu er margt að skoða 
eins og yndisgarðinn, aldingarðinn, 
garðlöndin, sígræna garðinn, trjá-
safnið og rósagarðinn. Víðs vegar 
um trjásafnið verður boðið upp á 
fjölbreytta fræðslu um ræktun. Við 
garðlöndin mun Jóhanna B. Magn-
úsdóttir frá matjurtaklúbbi Garð-
yrkjufélagsins fræða gesti um mat-
jurtaræktun og sýna hvernig sett 

er niður í matjurtagarð. Félagar GÍ 
segja frá starfsemi matjurtaklúbbs-
ins en þessir dagskrárliðir eru frá 
kl. 13-14. Í yndisgarðinum munu 
Samson B. Harðarson og Steinunn 
Garðarsdóttir kynna garðinn og 
yndisgróðursverkefnið. Í aldingarð-
inum verður Jón Guðmundsson við 
mælingar og klippingu ávaxtatrjáa 
og berjarunna. Í norræna rósagarð-
inum í trjásafninu munu Vilhjálmur 
Lúðvíksson og félagar í rósaklúbbi 
Garðyrkjufélagsins kynna garðinn, 
rósaklúbbinn og rósarækt almennt. 

Einnig verður unnið að gróður-
setningu trjáa og runna í trjásafn-
inu. Þarna er tilvalið að fræðast 
um „villtar“ gróðursetningar, líkt 
og í sumarbústaðalöndum. Friðrik 
Baldursson, garðyrkjustjóri Kópa-
vogsbæjar, mun leiða fræðslugöngu 
um trjásafnið í Meltungu ásamt 
Kristni H. Þorsteinssyni, fræðslu- 
og verkefnastjóra Garðyrkjufélags 
Íslands. Fræðsludeginum lýkur með 
samsæti í yndisgarðinum þar sem 
boðið verður upp á grillpylsur, gos-
drykki og vatn.

Garðyrkjudagur í Kópavogi
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Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Grafarvogsdagurinn hefur 
verið haldinn árlega síðan 
1998 svo þetta er í 21. 

sinn sem hann er haldinn,“ segir 
Sara Ósk Rodriguez Svönudóttir, 
verkefnastjóri félagsauðs og frí-
stunda í Grafarvogi, en Miðgarður, 
þjónustumiðstöð Grafarvogs og 
Kjalarness, hefur haldið utan um 
daginn. „Mitt hlutverk er að hafa 
samband við fyrirtækin og félaga-
samtök í Grafarvogi og finna út 
hvort þau vilja ekki taka þátt með 
því að grilla pulsur, sýna fyrirtækið 
og svo framvegis. Og þannig hefur 
þetta verið á hverju ári.“ 

Hún lofar miklu lífi og fjöri í 
Grafarvoginum á morgun. „Hátíðin 
hefst klukkan tuttugu mínútur 
fyrir ellefu í Egilshöll þar sem 
Skólahljómsveit Grafarvogs leikur 
ljúfa tóna. Klukkan ellefu hefst svo 
sýning sem er í samstarfi við Lista-

Gleði á Grafarvogsdaginn

Sara Ósk Rodriguez Svönudóttir, 
verkefnastjóri félagsauðs og frí-
stunda í Grafarvogi og Kjalarnesi, 
hlakkar til Grafarvogsdagsins.  
MYND/STEFÁN KARLSSON

Á Gylfaflöt í 
Garðabæ hefur 
verið glatt á 
hjalla undan-
farin ár en þar 
eru fyrirtækin 
Landsnet og 
Krumma til 
húsa. 

Grafarvogsdagur-
inn er á morgun, 
sunnudag, og er 
einstakt tæki-
færi fyrir íbúa og 
velunnara Grafar-
vogs til að gera 
sér glaðan dag.

hátíð en við erum svo heppin að 
vera í samstarfi við hátíðina. Þetta 
er leikhópur frá Hollandi sem er í 
risaeðlubúningum á stultum og eru 
búningarnir fimm metrar á hæð 
og sjö á lengd og verður spenn-
andi að sjá,“ segir Sara. „Í Egilshöll 
verður svo sitthvað á dagskrá allan 
daginn, World Class ætlar að vera 
með útizumba, dúettinn Vigga og 
Sjonni skemmta og Skautahöllin 
og skautafélagið Björninn halda 
saman skautaball.“ 

Hátíðin teygir sig líka langt út 
fyrir Egilshöll. „Á útisvæði frí-
stundamiðstöðvarinnar Gufunes-
bæjar verður grill og varðeldur 
auk þess sem Grunnskólahlaupið 
fer þar fram og einnig kynningar 
á frisbígolfi, rathlaupi og jaðar-
íþróttum.“ 

Fyrirtæki á Gylfaflöt verða með 
veitingar og fjölskyldufjör þar 
sem verður meðal annars hægt 
að fá andlitsmálningu, klifra 
í staurum og ganga á línu og í 
Borgum, félagsmiðstöð aldraðra, 
verður pönnukökukaffi. „Og þar 
verðum við líka með miðstöð fyrir 
skemmtilegan fjölskylduleik sem 
við köllum Plogging bingó. Það fer 
þannig fram að þátttakendur skrá 
sig og fá í hendur bingóspjald með 
tuttugu reitum, glæran plastpoka 
og og einnota hanska. Á bingó-
spjaldinu er ýmislegt sem þarf að 
safna, þar getur til dæmis staðið: 
finndu sígarettustubb, eitthvað úr 
plasti eða eitthvað uppi í tré. Þú 
hefur klukkutíma og svo skilarðu 
afrakstrinum í Borgir. Það eru 
nokkuð vegleg verðlaun fyrir fyrsta, 
annað og þriðja sætið.“ Plogging 
bingóið stendur milli tvö og þrjú.

Á Korpúlfsstöðum verður efnt til 

flóamarkaðar. „Samband íslenskra 
myndlistarmanna leigir húsið og 
í hlöðunni ætla þau að vera með 
flóamarkað. Margir í félaginu 
eru safnarar svo þar verður bæði 
fólk úr hverfinu með gersemar úr 
geymslunni og safnarar sem selja 
antikvarning.“

Sara segir að stemmingin á 
Grafarvogsdeginum hafi alltaf 
verið mjög góð. „Þetta er hverfis-
hátíð og mikilvægt að íbúar og 
fyrirtæki í hverfinu taki höndum 
saman til að mynda stemmingu, 
tengist og kynnist, fái tilfinningu 
fyrir hverfinu sínu og upplifi sam-
stöðu.“

Ævintýralegur starfsvettvangur
Starfstengt ferðafræðinám

Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein
eða ertu starfandi í ferðaþjónustu?

Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk á öllum aldri
sem er með brennandi áhuga á ferðamálum og Íslandi sem ferðamannalandi.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 11. JÚNÍ. Sjá mk.is

Ferðamálaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4020

OKKAR SKJÓL Í 
SUMARSÓL

50 SPFNý og léttari formúla
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Bílar 
Farartæki

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

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

BMW 520D XDRIVE nýskr. 09/2016, 
ekinn 12 Þ.km, dísel (191 hö), 
sjálfskiptur, mjög vel búinn bíll! Verð 
6.490.000. Raðnúmer 256774

M.BENZ C 220D AVANTGARDE nýskr. 
09/2016, ekinn aðeins 8 Þ.km, dísel 
(170hö), sjálfskiptur 7 gírar. Verð 
5.250.000 kr. Raðnúmer255217

BMW 225XE IPERFORMANCE 
nýskr. 01/2017, ekinn 18 Þ.km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn, mikið af 
aukabúnaði! Verð aðeins 4.690.000 
kr. Raðnúmer 257669

TOYOTA AURIS LIVE nýskr. 04/2015, 
ekinn 83 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.880.000 TILBOÐ 1.490.000 kr. 
Raðnúmer 257964

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Toyota Yaris árg 06 ek 134 þús góð 
dekk skoðaður 19 verð 490 þús gsm 
8927852

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 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.

 Húsbílar

Til sölu húsbíll Ford Rimor árg. 
2008. Ek.84.258 km. Tilboðsverð kr 
4.500.000. Ath má skipti Uppl í síma 
855 5231

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. 
Uppl. í s:894-5252

 Vinnuvélar

 Bátar

NÝTT - NÝTT - NÝTT 
HEIMAVÍKUR PLÖTUKRÓKA 

NR. 12
Góð reynsla - meiri afli Heimavík 
ehf Heimavik.is sími 892-8655

SKÚTA TIL SÖLU
Til sölu er 39 feta skúta sem 
staðsett er í Króatíu. Skútan er með 
nýja vél, nýjan skrúfuöxul, nýjan 
rafgeymi, nýjan eldsneytistank 
og allur reiði er nýr. Skútan hefur 
öll verið yfirfarin, skrokkurinn 
athugaður, málaður og síðan 
botnmálaður undir sjólínu. Bátnum 
fylgir GPS tæki, nýyfirfarinn 
björgunarbátur og nýlegur 
léttabátur með utanborðsmótor. 
Skútan er með íslenska skráningu 
og selst á 3 milljónir. Nánari 
upplýsingar í síma 821-7305.

Húsbílar á tilboði

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

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

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

Ford Transit 2.4 diesel Carado húsbíll 

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

Verð 5.990.000 

Tilboð nú 3.490.000. 

Ford Transit 2.2 diesel LMC Húsbíll 

árg 2009, ekinn 125 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta sem 
húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 tvöfalt rúm aftast.  

Verð 4.990.000.- 

Tilboð 3.350.000. 

Ford Transit 2.2 diesel LMC Húsbíll 

árg 2009, ekinn 142 þ. km, 6 gíra, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 6 og kojur.  

Verð 4.990.000,

Tilboð 2.990.000. 

Fiat Ducato 2.3 diesel Carado húsbíll 

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

Verð 5.590.000 

Tilboð 3.990.000. 

Carado húsbíll 

árg 2015 ekinn ca 100 þ km 6 gíra, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, svefnpláss fyrir 2 

Verð 7.490.000. 

Tilboð 5.990.000

Bíllinn er í Keflavík  Uppl. síma 776 7600
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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

 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.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 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

 Garðyrkja

 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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

TRIGANO TJALDVAGN
Til sölu Trigano tjaldvagn árg.’96 
verð 200 þús.Frekari uppl. í s:821-
4111

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Góð
kaup!

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

HOBBY 470 ul on tour. 

Árgerð 2018  

Verð 3.790.000. 
Rnr.280046.

RENAULT Clio limited. 

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

Verð 1.880.000. 
Rnr.271543.

MERCEDES-BENZ C 350 e. 

Árgerð 2017, ekinn 7 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 7 gírar. 

Verð 6.490.000. 
Rnr.271501.

RENAULT Kadjar. 

Árgerð 2017, ekinn 31 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð 3.390.000. 
Rnr.251098.

NISSAN Pulsar tekna.

Árgerð 2016, ekinn 32 Þ.KM, 
dísel, 6 gírar.

Verð 2.290.000. 
Rnr.251036.

NISSAN Note. 

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

Verð 1.790.000. 
Rnr.260726.
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Til sölu hundrað stólar vel 
með farnir verð 3 þús per stk 
magnafsláttur ef teknir eru 10 eða 
fleiri 8927852 Sævar

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

 Til bygginga

Til sölu Liebher 35 K byggingakrani 
tekur 850kg í 36 metrum er í góðu 
standi og til afhendingar strax. Uppl. 
í síma 8922221 Magnús

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Skólar
Námskeið

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BÍLSTJÓRI ÓSKAST
Í sendibílaakstur. Hraustur, 

þjónustulundaður og 
íslenskumælandi með hreint 

sakavottorð. Frkari uppl. skutlari@
gmail.com

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

SMIÐUR / UPPSLÁTTUR
Heimaás óskar eftir að ráða smiði 

í uppsláttarvinnu.

-Mæling/einingarverð

-Sveinspróf skilyrði

-Kranapróf kostur

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

VÉLAMAÐUR OG 
MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

vanur vélamaður og 
meiraprófsbílstjóri óskast í vinnu 

á höfuðborgarsvæðinu, einnig 
tímabundið á jarðýtu.

Uppl. í s. 897 8011

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
samviskusömu og áreiðanlegu 
sumarstarfsfólki. Umsókn ásamt 
ferilskrá sendist á netfangið 
hreinirgardar@gmail.com

 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

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
TIL LEIGU
Vagnhöfði 17

s. 776 8484 – siggahrund@gmail.com

Örfá
bil eftir115-120 m² 

með millilofti, 
allt nýuppgert
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Hvað dreymdi þig í nótt?
Hringdu í gjaldfrjálst númer Draumalínunnar 

og opnaðu fyrir öll skilningarvit.
#DRAUMURINN

Draumalínan
571 4940 Hrin

gdu 

núna!
Hringdu 

núna!

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Þarftu að ráða?
 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. Við komum 
til móts við þarfir fyrirtækja og 
sérsníðum lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Hafnarfjarðarkaupstaður á 110 ára 
afmæli á þessu ári og verður því 
fagnað með ýmiss konar viðburða-

haldi í Hafnarfirði yfir sjómannadagshelg-
ina. Það verður mikið fjör við Flensborgar-
höfnina í Hafnarfirði á sunnudaginn þegar 
bæjarbúar fagna sjómannadeginum. 
Skemmtunin verður frá 13-17. Skemmti-
sigling verður í boði Hafnarfjarðarhafnar 
á hálftíma fresti. Þá verður kappróður við 
Flensborgarhöfnina. Lúðrasveit Hafnar-
fjarðar kemur fram kl. 13.50 en þar á eftir 
verða sjómenn heiðraðir. Leikhópurinn 

Lotta verður með söngvasyrpu fyrir 
börnin. Meðal annars koma fram Bjartmar 
Guðlaugsson og Salka Sól ásamt List-
dansskóla Hafnarfjarðar. Björgunarsveit 
Hafnarfjarðar verður með þrautabraut í 
sjó, rennibraut, gámasig, kassaklifur, flug-
línutæki, koddaslag og björgunarsýningu. 
Slysavarnadeildin Hraunprýði verður með 
kaffisölu. Margt fleira verður í boði en 
skoða má dagskrána í heild á Facebook-
síðu Hafnarfjarðar. Sjómannadagurinn 
hefur verið haldinn hátíðlegur í Hafnar-
firði síðan árið 1953.

Líf og fjör í Hafnarfirði

Það er oft mikið að gerast við höfnina í Hafnarfirði og 
þangað fara margir til veiða. Hátíð hafsins verður haldin 

í Reykjavík nú um helgina, 
2.-3. júní, með alls kyns 

viðburðum og skemmtunum. Á 
laugardaginn verður haldið upp á 
Hafnardaginn og á sunnudaginn 
verður haldið upp á sjómanna-
daginn. Dagskrá verður milli 11 og 
17 báða daga og hátíðarhöldin fara 
fram við Reykjavíkurhöfn.

Á hátíðinni verða alls kyns við-
burðir. Á sjómannadaginn verður 
hinn sígildi koddaslagur á plank-
anum og í ár munu fræknar konur 
etja kappi.

Mennta- og menningarmálaráð-
herrann Lilja Dögg Alfreðsdóttir 
ætlar líka að opna formlega nýtt 
smáforrit um sögu Reykjavíkur-
hafnar, sem heitir Minjaslóð.

Færeyski kútterinn Westward 
Ho verður á staðnum, en hann á 
að sigla inn í Reykjavíkurhöfn um 
kl. 13 á laugardag.

Auk þess verða alls kyns minni 
viðburðir á dagskrá, eins og 
bryggjusprell, furðufiskasýning, 
línubrú, kraftakeppni, heiðrun sjó-
manna og fleira.

Í ár er sjómannadagurinn tileink-
aður 100 ára afmæli fullveldisins og 
sæbjörgin verður tileinkuð 90 ára 
afmæli Slysavarnarfélagsins Lands-
björg.

Það eru Faxaflóahafnir og Sjó-
mannadagsráð sem standa að baki 
hátíðinni.

Hátíð hafsins 
um helgina

Það er alltaf líf og fjör á Hátíð hafsins.

Blásið verður til hátíðarhalda 
fyrir alla fjölskylduna á Akur-
eyri í tilefni sjómannadagsins. 

Dagurinn hefst með sjómanna-
messu í bæði Akureyrarkirkju og 
Glerárkirkju kl. 11.00 en að lokinni 
guðsþjónustu verður lagður blóm-
sveigur að minnisvarða við Glerár-
kirkju um týnda og drukknaða 
sjómenn. Eftir hádegið ber hæst 
hópsiglingu um Pollinn en boðið 
verður upp á siglingu með bátum 
af öllum stærðum og gerðum með 
eikarbátinn Húna II í broddi fylk-
ingar. Lúðrasveit Akureyrar ætlar 
að flytja nokkur létt lög á Torfunes-
bryggju og félagar í Siglingaklúbbn-
um Nökkva munu sigla seglum 
þöndum og leika listir sínar. Á úti-
vistar- og tjaldsvæðinu að Hömrum 
verður fjölskylduskemmtun fyrir 
unga sem aldna. Hægt verður að 
skemmta sér í hoppukastölum 
og rafmagnsbílum, farið verður í 
koddaslag og flekahlaup og pylsur 
grillaðar fyrir mannskapinn. Bæjar-
búar eru hvattir til að halda daginn 
hátíðlegan og draga íslenska fánann 
að hún í tilefni dagsins. Slysa-
varnafélag Akureyrar mun bjóða 
sjómannadagsmerki til sölu á 
Torfunesbryggju og Hömrum.

Hátíð í 
höfuðstað 
Norðurlands

Það verður mikið um að vera í 
höfuðstað Norðurlands á sjómanna-
daginn, líkt og hefð er fyrir. 

Gloríu flottroll Hampiðjunnar voru þróuð 
í nánu samstarfi við íslenskar útgerðir, 

skipstjórnarmenn 
og sjómenn.

Á síðustu 29 árum hefur Hampiðjan 
framleitt og selt yfir þúsund Gloríur 

til útgerða í 28 löndum.

sem bylti 
flottrollsveiðum

– veiðarfæri eru okkar fag

GLORÍAN
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Hlíðarenda 602, Akureyri  |  Sími 462 3700

Við sendum sjómönnum og fjölskyldum þeirra 
hátíðarkveðjur í tilefni dagsins.

Tökum að okkur hvers konar breytingar  á minni plastbátum. 
Lengjum, setjum perustefni, síðustokka og flotkassa.

Maður getur ekki verið á 
sjó ef maður óttast hafið, 
en maður þarf að vera 

mátulega hræddur, ávallt var um 
sig og vel vakandi til sjós,“ segir Páll 
Halldórsson, skipstjóri á nýjasta og 
glæsilegasta skuttogara landsins, 
Páli Pálssyni ÍS 102 frá Hnífsdal.

„Skipið er nefnt eftir Páli afa 
mínum, útvegsbónda í Hnífs-
dal, sem fæddist 10. júlí 1883. Ég 
byrjaði barnungur að fiska með 
afa, um leið og ég komst upp í trill-
una hans Stundvís, sem barnabörn 
hans hafa nú gert upp og fylgdi 
nýja togaranum í heimahöfn. Vega-
nestið frá afa hefur fylgt mér ætíð 
síðan,“ segir Páll sem er fæddur og 
uppalinn í Hnífsdal.

Ein skemmtileg saga hefur fylgt 
Páli frá bernskuárunum þegar 
hann bjástraði mikið með afa 
sínum.

„Einn daginn á ég að hafa spurt 
hann: „Afi, hver á að eiga trilluna 
þína þegar búið er að skjóta þig?“ 
Þá var það saklaus barnssálin sem 
velti yfir þessu vöngum og þekkti 
ekki annan dauðdaga en að fuglar 
og dýr væru skotin til bana,“ segir 
Páll og brosir að minningunni.

„Sem drengur í sjávarþorpi leit 
ég mikið upp til sjómannanna 
og fann ungur að sjórinn hafði 
ítök í mér. Móðir mín vildi forða 
mér frá sjómennsku og reyndi 
að koma mér í önnur störf, og ég 
lærði rafvirkjun í heila viku. Þá var 
ég kominn með nóg enda kallaði 
hafið á mig og ég vissi upp á hár 
hvað ég vildi.“

Vantar fleira fólk til sjós
Sjómannsferill Páls hófst þegar 
hann réð sig sem háseta á sextánda 
árinu. Síðar fór hann í Stýrimanna-
skólann og réði sig sem stýrimann 
að námi loknu. Skipstjóri varð 
hann fyrst á Gylli frá Flateyri 1988, 
svo á Stakfelli frá Þórshöfn og Páli 
Pálssyni frá Hnífsdal hefur hann 
stýrt frá 1993.

„Ég mæli hiklaust með sjó-
mennsku. Starfið er lifandi og 
skemmtilegt og jafnan einstakur 
andi um borð. Í dag vantar ungt 
fólk í greinina og of fáir undirmenn 
sækja um. Ég hvet þá sem langar að 
leggja fyrir sig sjómennsku að ráða 
sig fyrst sem háseta og sjá svo til 
hvort þeir vilji mennta sig frekar í 

faginu. Launin geta verið mjög góð 
en fara eftir afla og verðlagningu á 
fisknum hverju sinni.“

Spurður út í töfra sjómannslífs-
ins svarar Páll: „Ég veit ekki hvort 
því fylgi nokkrir töfrar. Ég valdi 
þessa leið og hef ekki haft löngun 
til að snúa til baka. Ég kann bara 
vel við sjómennskuna og það eru 
góð frí inn á milli, en eftir að ég 
varð skipstjóri er maður svo sem 
aldrei í fríi því ég er með hugann 
við þetta allan sólarhringinn, hvort 
sem ég er í landi eða á sjó.“

Starfið sé klárlega erfiðara á 
veturna þegar aðstæður eru allar 
verri og veður vond.

„Við slíkar aðstæður þarf að 
meta hvenær hætta skal veiðum 
og hvenær ekki, svo allt fari vel. 
Það er matsatriði hverju sinni og 
mæðir á skipstjóranum einum að 
skila áhöfn sinni heilli til hafnar. 
Því fylgir sannarlega mikil ábyrgð 
en reynslan kennir manni að lesa 
í sjóinn, og innsæið kemur líka 
við sögu,“ segir Páll sem hefur átt 
farsælan skipstjórnarferil og aldrei 
lent í sjávarháska eða mannskaða.

Hetjur hafsins í einn dag
Nýi skuttogari Hnífsdælinga er 
stórglæsilegt fley.

„Þetta er afar flott skip og á 
vonandi eftir að reynast okkur vel. 
Toggetan er mikil og við munum 
nota tvö troll hlið við hlið, sem 
eykur aflagetuna til mikilla muna. 
Aðbúnaður áhafnarinnar, sem er 
fimmtán manns, er einstaklega 
góður og mikill munur frá því 
þegar ég byrjaði til sjós á hundrað 
tonna síldarbát og allir sváfu í einni 
kös í einni káetu. Nú eru allir með 
sér herbergi, mikið er um afþrey-
ingu um borð og vel fer um menn 
við líf og störf,“ segir Páll, sem hefur 
aldrei fundið fyrir sjóveiki.

Skipið Páll Pálsson ÍS 102 kom 
heim til Íslands 5. maí síðastliðinn. 
Skipið var smíðað í Kína og tók 
siglingin heim 45 daga.

„Ferðin gekk vel en við tókum 
vopnaða verði til samfylgdar þótt 
við værum aldrei í hættu. Það gera 
flestallir á þessum svæðum enda 

mikið um sjóræningja. Hitinn var 
mikill á hluta siglingarleiðarinnar, 
yfir 40 gráður og sjávarhitinn rúm-
lega 30 gráður á Celsíus,“ segir Páll.

Þessa dagana er verið að setja 
kælibúnað á milli dekkja í nýja 
togaranum, en þegar líður á júní 
verður haldið til veiða í fyrsta sinn.

„Ég hlakka mikið til og þá förum 
við lóðbeint út á fiskimiðin á Hala. 
Reyndar létum við ná í sjó út á 
Halamið til að skíra skipið. Mér 
þótti það tilhlýðilegra en að ausa 
það víni úr Móseldalnum,“ segir 
Páll og hlær.

Í annað sinn á sjómannsævi 
sinni verður Páll fjarri hátíðar-
höldunum heima í Hnífsdal því 
um helgina ætlar hann á ættarmót 
Steinnessættar eiginkonu sinnar, 
Jóhönnu Margrétar Hafsteins-
dóttur, í Biskupstungum. Saman 
eiga þau fjögur börn, þrjá syni og 
eina dóttur sem öll hafa verið með 
föður sínum á sjó og hefur elsti 
sonurinn verið í áhöfn Páls Páls-
sonar í nokkur ár.

„Það er alltaf gaman að sjó-
mannadeginum. Þann eina dag 
ársins erum við hetjur hafsins, eins 
og sagt er í hátíðarræðunum, og 
þá er hlustað af andakt á fiskifræði 
sjómannsins, þótt aðra daga sé 
tekið lítið mark á okkur. Fiskifræð-
ingar og fleiri mættu hlusta meira 
á sjómenn um lífríkið og hvort það 
sé fiskur eða ekki fiskur í sjónum. 
Við sjómenn erum á staðnum allt 
árið til að sjá það. Við erum með 
puttana á púlsinum.“

Er mátulega hræddur á sjó
Páll Halldórsson er skipstjóri á nýjasta skuttogara landsins. Hann segir sjómenn vera með puttana 
á púlsi lífríkis hafsins og að hlusta ætti oftar á fiskifræði sjómanna en bara á sjómannadaginn.

Trillan Stundvís sem útvegsbóndinn Páll Pálsson, afi Páls skipstjóra, átti tók á 
móti nýja togaranum. Hún hefur verið gerð upp af barnabörnum hans. 

Páll Halldórsson er skipstjóri á nýja 
skuttogaranum, Páli Pálssyni ÍS 102.

Glæsilegur skuttogarinn Páll Pálsson ÍS 102 sigldi heim á fögrum vordegi 5. maí síðastliðinn. MYNDIR/ÁGÚST ATLASON
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Sjómenn,
til hamingju með daginn
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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 

Lögg. fast. og eigandi

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 

    

ÁSAKÓR 13 – 203 KÓP.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  4. JÚNÍ KL 17:30 - 18:00

V. 63 millj. 
Andri s. 690 3111

ESKIHLÍÐ – 105 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN

V. 50,9 millj. 
Sveinn s. 6900.820

STRANDVEGUR 26  – 210 GBÆ.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  4. JÚNÍ KL 12:15 - 12:45

Stutt í alla helstu þjónustu 
V. 57 millj.

Andri s. 690 3111 

SÖLKUGATA 2  -  270 MOS.

BÓKIÐ SKOÐUN

-

V.  77,9 millj.

Þórarinn s. 770 0309

SKÚLAGATA 32-34 – 101 RVK.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 5. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00

V. 46,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

LAXATUNGA 40 – 270 MOS.

V. 55,9 millj.
                                                    Þórarinn s. 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Andri SigurðssonAndri Sigurðsson Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandiLögg. fast. og eigandiLögg. fast. og eigandi
andri@landmark.isandri@landmark.is
sími 690 3111 sími 690 3111 sími 690 3111

STRANDGATA 19A OG 19B – 220 HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. JÚNÍ FRÁ KL 17:00 - 17:30
FJÓRAR ÍBÚÐIR Í HJARTA HAFNARFJARÐAR,

AÐEINS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR

Verð kr. 44,9 millj og 53,9 millj.                                             
Andri s. 690 3111 

OPIÐ HÚS

Verð kr. 33.5 – 49.9. millj.

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

7
EIGNIR
EFTIR

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is 
sími 770 0309

Sveinn Eyland 
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  



E itt af 25 bestu lands-
liðum heims spilar á 
velli sem er ekki boð-
legur. Laugardalsvöllur 
er fjárhagsleg byrði á 
KSÍ og þarf Reykjavíkur-

borg um fyrirsjáanlega framtíð að 
niðurgreiða völlinn á hverju ári. 
Innviðir eru úreltir, miðaframboð 
er takmarkað, skortur er á aðstöðu 
og innviðum sem hefur áhrif á upp-
lifun stuðningsmanna. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í ellefu 
skýrslum sem birtar hafa verið um 
nýjan þjóðarleikvang. Þegar núver-
andi staða er skoðuð sést að aðgerða 
er þörf.

Unnt væri að gera ýmsa bragarbót 
á núverandi aðstöðu til að uppfylla 
lágmarkskröfur og er gert ráð fyrir 
að slíkt myndi kosta um 500 millj-
ónir og upp í einn milljarð króna. 
Það myndi þó ekki tryggja að hægt 
væri að leika á vellinum í mars og 
nóvember þegar ný Þjóðardeild 
verður sett á laggirnar né heldur 
fyrirbyggja taprekstur

KSÍ, ríkið og Reykjavíkurborg 
hafa stofnað undirbúningsfélag 
sem á að undirbúa lokaákvörðun 
um nýjan þjóðarleikvang. Á meðan 
kerfið vinnur á sínum hraða mun 
eitt af 25 bestu landsliðum heims 
spila á velli sem stenst ekki alþjóð-
legar kröfur og rekstrarforsendur 
hans eru ekki ásættanlegar. Í einni 
af skýrslunum kemur fram að nýr 
þjóðarleikvangur verði ekki reistur 
nema stofnkostnaður sé að miklu 
leyti reiddur fram af hinu opinbera.

Nýr þjóðarleikvangur kom fyrst í 
alvöru umræðu haustið 2015 þegar 
KSÍ gerði forhagkvæmniskönnun. 
Í apríl ári síðar var gerð viðskipta-
áætlun og í framhaldinu var ráðist í 
enn frekari áætlanagerð og ítarlega 
þarfagreiningu, einkum með tilliti 

Skotið yfir markið  
            á Laugardalsvelli
Nýr Laugardals-
völlur á að rísa eftir 
þrjú ár. Hann mun 
kosta skattborgara 
hið minnsta sjö 
milljarða króna og 
verður ekki gerður 
nema stofnkostnaður 
sé að mestu reiddur 
fram af hinu opin-
bera. Áætlanir gera 
ráð fyrir að upp-
selt verði á alla leiki 
karlalandsliðsins en 
nú, örskömmu fyrir 
HM, er ekki uppselt 
á Noregsleikinn um 
helgina og miðasala 
dræm á Ganaleikinn.

Fréttaskýring

Núverandi 
ástand Laugar-
dalsvallar
Áhorfendastúkurnar á Laugar-
dalsvelli voru byggðar 1958 og 
1997 en eldri stúkan var gerð 
upp árið 2006. Þær taka 9.800 
manns í sæti.

Laugardalsvöllur er flokk-
aður í þriðja flokk af fjórum hjá 
UEFA. Þrátt fyrir að vera settur 
í þriðja flokk stenst Laugar-
dalsvöllur ekki allar þær kröfur 
sem gerðar eru til leikvalla í 
þeim flokki.

Þar má nefna:
●  Leikflötin er ekki slétt og 

undir hana vantar hitalagnir.
●  Búningsklefar liða. Þar 

vantar eitt salerni í hvorn 
klefa og 25 geta ekki setið í 
sama rými.

●  Búningsklefi dómara er of 
lítill og vantar aðra sturtu.

●  Lyfjaeftirlitsherbergi er of 
lítið.

●  Aðskilnaður stuðnings-
manna aðkomuliðs er ekki 
varanlegur og er ófullnægj-
andi og ekki alltaf öruggur. 
Þá er hvorki salernisaðstaða 
né veitingasala fyrir þessa 
stuðningsmenn sem stenst 
reglur UEFA eða FIFA.

●  Lýsing við innkomu á völlinn 
(utan girðingar) og nánasta 
umhverfi er ófullnægjandi.

●  Sjónvarpsstúdíó eru of lítil.
●  Aðstaða er fyrir fjóra lýs-

endur sjónvarps og útvarps 
en þarf að vera fyrir fimm. 
Þó er hægt að fjölga með því 
að ganga á fjölda skrifandi 
blaðamanna.

●  Aðgangshlið eru ekki til 
staðar.

Valkostirnir
Tveir valkostir hafa verið kynntir 
til leiks. Annars vegar völlur sem 
rúmar 17.500 áhorfendur með 
yfirbyggðum áhorfendastæðum 
en opnu þaki yfir sjálfum leikvell-
inum. Áætlaður fjöldi viðburða 
á ári eru 38 og heildartekjur 
yrðu 522 milljónir króna. Þessi 
völlur krefst minna viðhalds 
og almenns rekstrarkostnaðar. 
Áætlað er að 12 starfsmenn ynnu 
á vellinum og stærsta tekjulind 
leikvangsins yrði án efa fótbolta-
leikir, en þeir skapa 48 prósent af 
heildartekjunum, þar af myndi 
karlalandsliðið afla 91 prósent 
tekna. Áætlað er að viðburðir 
aðrir en fótboltaleikir myndu 
skapa 23 prósent af tekjum leik-
vangsins.

Hins vegar hefur fjölnota 
mannvirki verið einnig kynnt sem 
er fyrir um 20.000 áhorfendur 
með þaki yfir leikvellinum sem 

hægt er að opna og loka eftir 
þörfum. Þar yrði einnig VIP-bygg-
ing með 692 sætum, svokölluð-
um „sky boxes“ og 58 viðskipta-
klúbbum. Á þessum velli er gert 
ráð fyrir fleiri óíþróttatengdum 
viðburðum. Alls myndu 19 
starfsmenn vinna þar. Stærsta 
tekjulindin yrði einnig fóbolta-
leikir sem myndu skapa 45 
prósent af heildartekjum en gert 
er ráð fyrir að heildartekjurnar 
yrðu 875 milljónir. Þá er bent á að 
fjölnota leikvangur bjóði upp að 
hýsa ýmsa aðra viðburði eins og 
til dæmis stórtónleika eða stórar 
ráðstefnur. Báðir vellirnir gera ráð 
fyrir náttúrlegu grasi.

Skyboxes er nýtt fyrirkomulag 
á Íslandi og á að skila 60 millj-
ónum í tekjur á ári, auk betri sæta 
sem eiga einnig að skila sömu 
upphæð eða samtals um 120 
milljónum á 10-11 viðburðum.

til framkvæmdakostnaðar. Vorið 
2017 var ráðist í lokaáfanga hag-
kvæmniathugunar þar sem meðal 
annars voru skoðuð mismunandi 
form eignarhalds og fjármögnunar. 
Leitað var til innlendra og erlendra 
sérfræðinga en tekið var sérstaklega 
fram að þeir erlendu ættu það sam-
eiginlegt að hafa komið að uppbygg-
ingu fjölda leikvanga.

Eftir alla þessa vinnu var mælst til 
þess að halda áfram með verkefnið. 
Ráðgjafarsviði KPMG var falið það 
hlutverk að greina og áhættumeta 
rekstrar- og samfélagslegar for-
sendur. Skýrsla KPMG byggir meðal 
annars á gögnum og upplýsingum 
frá verkkaupum, stjórnendum 
Borgarbrags, Pétri Marteinssyni og 
Guðmundi Kristjáni Jónssyni og 
ráðgjöfum ráðgjafarfyrirtækisins 
Lagardère Sports, sem rekur um 80 
leikvanga víðs vegar um heim.

Í skýrslu sinni telur KPMG að 
ýmsum áætlunum og gögnum sem 
lögð hafa verið fram sé nokkuð 
ábótavant en viðskiptalíkanið 
virðist trúverðugt. Þó er bent á að 
Lagardère Sports gæti haft mikilla 
hagsmuni að gæta verði verkefnið 
að veruleika sem kalli á skynsam-
lega rýni helstu hagsmunaaðila í  
ráðleggingar fyrirtækisins.

Í fyrirhugaðri tímalínu um nýjan 
völl er gert ráð fyrir að nýr Þjóðar-
leikvangur verði reistur árið 2021. 
Laugardalsvöllur tekur tæplega 
9.800 manns í númeruð sæti, og 
þegar hann fyllist eru tekjur af 
seldum miðum nálægt 30 millj-
ónum króna. Síðastliðin fimm ár 
hefur nánast alltaf verið uppselt á 
keppnisleiki A-liðs karla. Þrátt fyrir 
að þetta séu síðustu leikir fyrir HM 
er nóg til af miðum, bæði á Noregs-
leikinn og leikinn gegn Gana, hvort 
sem það er veðrið eða verðið sem 
veldur, en fjögurra manna fjölskylda 
þarf að reiða fram 14-30.000 krónur. 

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is
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TIL SÖLU Í HELGAFELLSLANDI

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Gerplustræti 31-37
Gerplustræti 31-37 er nýtt fjölbýlishús með lyftu í Helgafellslandi í Mosfellsbæ.
Við hönnun og skipulag á Gerplustræti var kappkostað við að láta húsin falla
vel að umhverfinu og að skapa aðlaðandi og heildstæða byggð. Íbúðirnar eru 3ja-5
herbergja og verður þeim skilað fullbúnum án gólfefna. Bílastæði í bílakjallara fylgir
íbúðunum.

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali 
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

2. JÚNÍ
KL. 13-14

Áætluð afhending sumar 2018.
Verð frá 44,5 millj.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

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.

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

2. JÚNÍ
KL. 13-14

löggiltur fasteignasali 
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali 
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700



Oft er sagt að enska 
þjóðin og enskir 
blaðamenn séu 
verstu óvinir enska 
karlalandsliðsins 
í knattspyrnu í 

kringum stórmót. Það eru auðvitað 
leikmennirnir sjálfir sem eru eigin 
gæfu smiðir inni á vellinum, en 
það getur varla hjálpað nokkrum 
manni við iðju sína að hafa heila 
þjóð og blaðamannastétt sem níðir 
af honum skóinn.

Hermann Hreiðarsson, fyrrver-
andi landsliðsmaður í knattspyrnu, 
lék á Englandi frá árinu 1997 allt til 
ársins 2012 og þekkir því vel enska 
knattspyrnumenningu og þá pressu 
sem hvílir á leikmönnum liðsins í 
aðdraganda stórmóts, á meðan á 
mótinu stendur og þá hörku sem 
leikmenn verða fyrir verði þeim á í 
messunni.

Hermann segir enska knatt-
spyrnuáhugamenn eyðileggja fyrir 
liði sínu með óhóflegri gagnrýni 
sinni, en hann segir ensku þjóð-
ina hæfilega vongóða fyrir mótið í 
Rússlandi sem hefst eftir tæpar tvær 
vikur. Enska þjóðin geri sér grein 
fyrir því að liðið sé ekki sigurstrang-
legt á mótinu í sumar, en fari offari 
þessa stundina og finni leikmönn-
um allt til foráttu eins og vanalega.

„Maður finnur það alveg þegar 
maður er í liði með enskum lands-
liðsmönnum að pressa eykst dag frá 
degi þegar líður að stórmóti. Til að 
mynda David James sem ég spilaði 
lengi með hefur oft rætt það við mig 
hvað þetta umtal hafði slæm áhrif 
á sig og spilamennsku alls liðsins. 
Leikmenn eru mjög spenntir fyrir 
mótinu, en þetta slæma umtal hefur 

að sjálfsögðu neikvæð áhrif,“ segir 
Hermann í samtali við Fréttablaðið.

„Ég held sem dæmi að liðin sem í 
voru leikmenn á borð bið Rio Ferd-
inand, Sol Campbell,  John Terry, 

Frank Lampard, Steven Gerrard, 
Paul Scholes, David Beckham, 
Wayne Rooney, Michael Owen og 
félagar hefðu getað gert mikið betri 
hluti en liðið gerði ef leikmenn og 

þjálfarateymið hefðu fengið meiri 
vinnufrið og eðlilegri umfjöllun,“ 
segir Hermann um skaðsemi ensku 
pressunnar.

„Enska þjóðin er knattspyrnuóð 
og það snýst allt um fótbolta þegar 
stórmótin eru. Það er vissulega 
jákvætt hvað landinn fylgist vel 
með liðinu, en það snýst oftast upp 
í andhverfu sína af því að þeir eru 
svo neikvæðir. 

Þeir hakka leikmenn í sig og 
einkalíf þeirra er undir smásjánni á 
meðan á stórmóti stendur. Blöðin 
eru bara að hugsa um sölutölurnar 
og þetta er ekki mjög vönduð eða 
málefnaleg gagnrýni oft á tíðum,“ 
segir Hermann um bresku press-
una.

„Það eru aftur á móti mjög hóf-
stilltar kröfur sem eru gerðar til 
liðsins að þessu sinni. Gagnrýnin 
beinist frekar að því hvers vegar 
Englendingar eigi ekki leikmenn í 
hæsta gæðaflokki en ekki að þjálf-
aranum [Gareth Southgate] eða 

liðinu sjálfu. Þó svo að allir geri sér 
grein fyrir því að liðið hafi oft verið 
betra þá kæmi mér það á óvart ef 
það verður farið silkihönskum um 
leikmenn enska liðsins þegar á 
hólminn er komið,“ segir Hermann 
um komandi mót hjá enska liðinu.

„Ég ber sjálfur miklar taugar til 
enska liðsins eftir tíma minn þar 
og ég vona aðallega að þeir ensku 
leikmenn sem hafa verið að spila 
vel með Liverpool, Tottenham 
Hotspur og Manchester City í vetur 
verði í aðalhlutverki í liðinu og að 
liðið spili bolta eins og þau lið hafa 
verið að spila undanfarið. 

Ég vona að Raheem Sterling, 
Dele Alli og Harry Kane eigi gott 
mót. Ég bind miklar vonir við að 
hann springi út og sjá til þess að 
sóknarleikur enska liðsins verði í 
lagi,“ segir Hermann að endingu 
um enska liðið sem er á leiðinni til 
Rússlands og vonast til þess að rjúfa 
52 ára bið Englendinga eftir heims-
meistaratitli í knattspyrnu karla. 

Enska pressan liggur  
        eins og mara á leikmönnum

Hermann Hreiðarsson er þarna leikmaður Pourtsmouth í baráttu við Wayne Rooney, þáverandi leikmann Manchester United. NORDICPHOTOS/GETTY

Mynd af enska liðinu fyrir leik á heimsmeistaramótinu í Þýskalandi árið 
2006. Hermann telur að þetta lið hefði átt að ná lengra. NORDICPHOTOS/GETTY 

4.  sæti er 
besti 

árangur Belgíu 
á HM, en þeim 
árangri náði 
liðið árið 
1986. 

1 Túnis 
hefur 

haft betur í 
einum leik í 
lokakeppni 
HM. 

23 af 23 
leik-

mönnum í 
enska hópnum  
leika í heima-
landinu.

0 sinnum 
hefur 

Panama tekið 
þátt í loka-
keppni HM. 

HM í Rússlandi

G-RIÐILL
Fyrirsjáanlegi 

riðillinn

Belgía vonast eftir því 
að gullaldarkynslóð 
sín springi loksins út 
og geri sig gildandi á 
stórmóti. Belgía hefur 
aldrei leikið til úrslita 
á heimsmeistaramóti, 
en besti árangur liðsins er fjórða 
sæti í Mexíkó árið 1986. Roberto 
Martinez tók við liðinu eftir EM 
2016 og liðið fór taplaust í gegnum 
undankeppni HM 2018. Martinez 
sem er að fara á sitt fyrsta stórmót 
sem þjálfari verður að treysta á að 
Eden Hazard, heilinn í liðinu, verði 
í stuði í Rússlandi.

England þráir fátt 
heitar en að endur-
taka leikinn frá því 
þegar heimsmeist-
aramótið var haldið 
á heimavelli þeirra 
árið 1966 og fara með 
heimsmeistaramótsbikarinn 
heim frá Rússlandi. Englendingar 
hafa oft farið fullir vona og vænt-
inga á stórmót, en slíkt er ekki 
uppi á teningnum að þessu sinni. 
Harry Kane, framherji Tottenham 
Hotspur, leiðir sóknarleik liðsins, 
en hann var nýverið gerður að 
fyrirliða hjá liðinu.

Panama er að fara á 
lokamót heimsmeist-
aramóts í knatt-
spyrnu karla í fyrsta 
skipti í sögunni. 
Roman Torres, varnar-
maður sem leikur með 
bandaríska liðinu Seattle Sounders, 
er máttarstólpinn í liði Panama. 
Þessi varnarjaxl reyndist gulls ígildi 
þegar hann skoraði sigurmarkið 
undir lok leiksins í sigrinum gegn 
Kostaríka í lokaleik undankeppni 
Norður- og Mið-Ameríkuþjóða og 
skaut liðinu á HM.

Túnis tekur þátt í 
lokakeppni heims-
meistaramóts í 
knattspyrnu karla í 
fimmta skipti í sög-
unni. Túnis freistar 
þess að komast upp úr 
riðlakeppninni í fyrsta skipti. Túnis 
komst raunar í sögubókina í frum-
raun sinni á heimsmeistaramóti 
árið 1978 þegar liðið lagði Mexíkó 
að velli og varð fyrsta Afríkuþjóðin 
sem fór með sigur af hólmi í leik 
í lokakeppni HM. Aymen Math-
louthi, markvörður liðsins, er 
fyrirliði og leikjahæsti leikmaður 
liðsins.

Hjörvar Ólafsson
hjorvaro@frettabladid.is

Hermann Hreiðars-
son lék við góðan 
orðstír á Englandi 
í 15 ár. Hann hefur 
sterkar taugar til 
enska karlalands-
liðsins í knattspyrnu. 
Hann fylgist vel með 
liðinu og heldur með 
því á stórmótum. 
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Bandaríski stjórnmála-
maðurinn Al Gore hélt 
einhverju sinni ræðu 
þar sem hann þótti gera 
fullmikið úr mikilvægi 
starfa sinna í vísinda- 

og tækninefnd Bandaríkjaþings. 
Ýmsum þótti ræðan bera vott um 
stærilæti og í meðförum andstæð-
inga hans varð sagan skjótt á þá 
leið að Gore hefði þóst hafa fundið 
upp internetið. Tókst stjórnmála-
manninum aldrei að kveða niður 
þessa sögu, sem sífellt var rifjuð upp 
honum til háðungar.

Löngu áður en Gore var sagður 
hafa eignað sér heiðurinn af alnet-
inu, gekk sú saga í Bretlandi að 
Margrét Thatcher hefði fundið upp 
vélaísinn. Allir elska ís í brauði með 
súkkulaðidýfu, svo ætla mætti að 
þessi meinta uppfinning hefði verið 
talin Járnfrúnni til tekna, en það var 
svo sannarlega ekki raunin. Þvert á 
móti höfðu gagnrýnendur hennar 
þetta í flimtingum, enda væri vélaís 
hálfgerð vörusvik: loftblandaður ís 
með lægra fituinnihald en „alvöru“ 
ís og í raun hálfgerð froða!

Sagan var reyndar úr lausu lofti 
gripin. Vélaís var fundinn upp 
í Bandaríkjunum án nokkurrar 
aðkomu Margrétar Thatcher. Hið 
rétta í sögunni er þó að Thatcher 
starfaði sem efnafræðingur hjá mat-
vælafyrirtæki sem vann við að þróa 
tækni til ísgerðar í samkeppni við 
bandaríska framleiðendur og varð 
nokkuð ágengt, þótt allt sé óvíst um 
þátt forsætisráðherrans verðandi í 
þeirri vinnu.

Saga ísrétta er ævagömul, en 
vitað er að Forngrikkir áttu til 
að blanda saman snjó og sætum 
ávöxtum til að búa til ljúffengan 
eftirmat. Tilkoma kælitækni hafði 
þó mest að segja um þróun íssins, 
en færni manna til að framkalla 
kælingu tók miklum framförum á 
ofanverðri nítjándu öld og byrjun 
þeirrar tuttugustu. Rjómaís fór 
sigurför vestan hafs og austan, fyrst 
meðal yfirstéttarinnar en með 
tímanum varð framleiðslan sífellt 
ódýrari og útbreiddari. Borgara-
stéttin í Kaupmannahöfn gæddi sér 
á rjómaís eftir 1870 og slík ísgerð 
var á kennsluskránni í Kvenna-
skólanum í Reykjavík þegar komið 
var fram yfir 1920. Rjómaísinn átti 
að vera feitur, eins og nafnið gefur 
til kynna og voru kröfur um háa 

fituprósentu hans jafnvel bundnar 
í lög og reglugerðir. Þau viðhorf áttu 
þó eftir að breytast ansi skyndilega.

Svo dekkið þitt sprakk …
Tvö stór bandarísk fyrirtæki gera til-
kall til þess að hafa fundið upp létta 
vélaísinn. Carvel er nærri 90 ára 
gömul ísgerð, sem dregur nafn sitt 
af stofnandanum, Tom Carvel, grísk-
um innflytjanda í New York. Sagan 
segir að Carvel, sem raunar var 
skírður Athanasios Karvelas, hafi 
verið að aka ís sínum í verslanir dag 
nokkurn árið 1934, þegar dekk hafi 
sprungið. Ísgerðarmaðurinn horfði 
upp á framleiðslu sína bráðna í 
sólinni og brá á það ráð að slá upp 
sölubúð og selja bílfarminn til veg-
farenda. Honum til undrunar kunnu 
viðskiptavinirnir vel að meta mjúk-
an ísinn sem svalandi hressingu, en 
eftirréttaís var yfirleitt seldur gadd-
freðinn. Í kjölfarið byggði Carvel 
upp öfluga keðju lítilla íssölustaða 
víðsvegar um Bandaríkin.

Frost á Fróni

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um ísbúð.

Önnur ísbúðakeðja, Dairy Queen, 
heldur annarri söguskoðun á lofti. 
Samkvæmt henni voru það feðgar 
í Illinois sem fundu árið 1938 upp 
aðferðina til að framleiða léttan ís 
með því að blanda lofti saman við 
ísblönduna og fá þannig út mýkri 
vöru með hvítari áferð. Þeir seldu 
framleiðsluna í verslun vinar síns 
og stofnuðu ásamt honum Dairy 
Queen-keðjuna tveimur árum síðar 
með fjölda útibúa. Rjómadrottn-
ingin hafði mikil áhrif á smekk 
Bandaríkjamanna þegar kom að 
ís. Ísbarir spruttu upp eins og gor-
kúlur um allt land og urðu skjótt ein 
af helstu táknmyndum bandarískrar 
unglingamenningar.

Á árunum eftir seinni heimsstyrj-
öldina voru Bandaríkin flaggskip 
kapítalisma og neyslumenningar. 
Enginn stóð þeim á sporði á tækni-
sviðinu og það sama gilti um aug-
lýsingamennsku og útlitshönnun. 
Bandarískur neysluvarningur var 
eftirsótt munaðarvara hvarvetna, 
hvort sem um var að ræða sportbíla, 
gallabuxur, sígarettur … eða ís.

Til Íslands
Landvinningar Dairy Queen erlend-
is hófust árið 1953, en þá var opnað 
fyrsta útibúið í Kanada. Það er því 
merkilegt í sjálfu sér að einungis 
ári síðar hafi verið gengið frá samn-
ingum um umboð fyrir vörumerkið 
á Íslandi. Það var jafnframt fyrsta 
alþjóðlega veitingakeðjan sem hér 
hóf starfsemi.

Það voru nokkrir ungir menn 
sem tryggðu sér umboðið. Einn 
þeirra, Páll Ásgeir Tryggvason, 
kynntist Dairy Queen-ísnum í 
Bandaríkjunum og fékk til liðs við 
sig bræðurna Steingrím og Þorvald 
Árnasyni. Fleiri bættust í hópinn og 
þeim tókst að afla sér fjár til að ýta 
verkefninu úr vör.

Semja þurfti við Mjólkursamsöl-
una um hráefni til framleiðslunnar 
og hóf MS að búa til blöndu sem 
hentaði fyrir ísgerðarvélarnar. Var 
þetta happafengur fyrir fyrirtækið, 
en erlendir sérfræðingar höfðu áður 
hvatt til þess að reynt yrði að byggja 
upp ísmarkað í landinu, þar sem 
mjólkurneysla dróst talsvert saman 

á sumrin svo tala mátti um offram-
leiðslu.

Stjórnendur umboðsins hugð-
ust láta til sín taka á tveimur víg-
stöðvum. Annars vegar með því að 
opna ísbúðir í Reykjavík til að selja 
svöngum bæjarbúum beint úr vél-
unum, en hins vegar með því að selja 
ís í pakkningum, íspinna, ístertur 
o.fl. í verslunum. Rak fyrirtækið því 
frystiskápa í fjölda verslana á höfuð-
borgarsvæðinu og í Keflavík. Hafði 
það sérstakan frystibíl í ferðum með 
vörur sínar til verslana.

Salan á ísnum í neytendapakkn-
ingunum hófst fyrir jólin 1954 og 
var Dairy Queen-ísinn auglýstur 
sem tilvalinn eftirréttur í jólaboð-
unum. Mikil áhersla var lögð á hið 
lága fitumagn íssins, sem kallaður 
var „mjólkurís“ til aðgreiningar frá 
rjómaísnum sem landsmenn þekktu 
betur – ísinn væri því ekki fitandi. 
Þurfti raunar að breyta reglugerðum 
til að heimila sölu á svo fitulágum ís.

Sumarið eftir, nánar tiltekið þann 
3. júní 1955, voru svo dyr fyrstu 
Dairy Queen-ísbúðarinnar opnaðar 
viðskiptavinum. Hún var við Hjarð-
arhaga og vakti þegar athygli fyrir 
flottar innréttingar, sem minntu 
á útlönd. Fljótlega kom í ljós að 
íslensk ungmenni voru engir eftir-
bátar bandarískra jafnaldra sinna 
þegar kom að því að hanga á ísbör-
um, uppeldisfrömuðum til sárrar 
skapraunar.

Rammpólitísk mjólkurblanda
Ekki fór hjá því að málverndarsinnar 
hnýttu í hið enska heiti fyrirtækisins, 
sem þótti til marks um undirlægju-
hátt gagnvart amerískri lágmenn-
ingu. Pólitísku deilurnar um Dairy 
Queen snerust þó um meira en átök 
milli þjóðlegra og alþjóðlegra gilda.

Árið 1954 var stjórn og skipu-
lag íslensks atvinnulífs með þeim 
hætti að ekki var nóg að fá snjalla 
hugmynd til að stofnsetja fyrirtæki, 
flytja inn vélar og hefja rekstur. Inn-
flutningur tækjabúnaðar og hvers 
kyns fjárfesting var ströngum leyfum 
háð og í þeim efnum gat öllu máli 
skipt að eiga inngrip hjá úthlutunar-
nefndum og -ráðum eða hafa rétt 
pólitísk sambönd.

ÍSBARIR
SPRUTTU 
UPP EINS 
OG GOR-
KÚLUR.

Þeir Þorvarður og Steingrímur 
voru bræður Tómasar Árnasonar, 
sem var í innsta valdakjarna Fram-
sóknarflokksins og síðar þingmaður, 
ráðherra og loks seðlabankastjóri. 
Pólitískir andstæðingar Framsóknar 
slógu því föstu að þessi tengsl hafi 
ráðið því að leyfi fékkst til að flytja 
inn ísgerðarvélarnar. Um langt ára-
bil voru ísbúðartengslin rifjuð upp 
Tómasi til háðungar, einkum af 
minna prúðum andstæðingum hans, 
s.s. í Mánudagsblaðinu orðljóta.

Ekki er ólíklegt að pólitísku 
tengslin hafi hjálpað til – annað 
hefði raunar verið frávik á þessum 
árum. Einnig mun það hafa greitt 
fyrir umsókninni að aðstandend-
urnir sögðust búast við talsverðum 
viðskiptum við bandaríska herinn á 
Keflavíkurflugvelli, sem kæmi sér vel 
fyrir gjaldeyrisbúskapinn. Íslending-
ar voru þó obbinn af viðskiptavinum 
fyrirtækisins.

Pólitísk tengsl voru þó enn veiga-
meiri nokkrum misserum síðar 
þegar annað fyrirtæki ruddist inn 
á ísmarkaðinn. Ísborg var starf-
rækt í Austurstræti, en meðal stofn-
enda hennar voru Pálmi Jónsson 
kaupmaður og Steingrímur Her-
mannsson, síðar forsætisráðherra 
þá nýútskrifaður verkfræðingur frá 
Bandaríkjunum. Þeir sóttu um leyfi 
til vélainnflutnings og rákust á veggi, 
uns þeim hugkvæmdist að skrá 
tækin sem varahluti í togara!

Þrátt fyrir samkeppnina stóð 
rekstur Dairy Queen í blóma og 
íhuguðu stjórnendurnir jafnvel að 
hefja útrás til annarra landa. Þann-
ig var gerð tilraun til að undirbúa 
opnun ískeðjunnar á Ítalíu, sem 
gekk þó ekki eftir. Velgengnin reynd-
ist hins vegar tvíeggjað sverð.

Sem fyrr segir sá Mjólkursam-
salan um að vinna hráefnið fyrir 
sjálfstæðu ísgerðirnar og náði fyrir-
tækið sífellt betri tökum á því með 
tímanum. Samsalan hafði fyrir vikið 
allar upplýsingar um stærð og eðli 
markaðarins og loks kom að því að 
hún ákvað að yfirtaka hann sjálf. MS 
hóf eigin ísframleiðslu á árinu 1959 
og ruddi keppinautunum fljótlega 
úr vegi. Dairy Queen seldi Mjólkur-
samsölunni hluta af tækjum sínum 
og dreifikerfi og fljótlega fór Ísborg 
sömu leið. Næstu áratugina var 
Dairy Queen því einvörðungu rekið 
sem ísbúð á nokkrum stöðum, en 
var lokað fyrir nokkrum árum. 
Hugmyndir um að opna á ný hafa 
þó reglulega skotið upp kollinum 
og skyldi engan undra hjá þjóð sem 
er jafn sólgin í ís og raun ber vitni.

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

á d fö d 7 30 17 30

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI
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Kjörís kynnir splunkunýjan og svalandi sumarís með banana- og ananasbragði. 

Fagnaðu sumri með Banananas.



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, 
Þóra Þorbergsdóttir 
Hátúni 10, Vík í Mýrdal, 

lést á Hjallatúni mánudaginn  
28. maí sl. Útförin fer fram frá Víkur- 

kirkju mánudaginn 4. júní nk. kl. 14.00.

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hennar er bent á Þykkvabæjarklausturskirkju 

eða Dvalarheimilið Hjallatún Vík í Mýrdal.

Þorbergur Þ. Reynisson  Gunnhildur Haraldsdóttir
Sigurður Karl Hjálmarsson Áslaug Einarsdóttir
Vilborg Hjálmarsdóttir Kristján Benediktsson
Anna M. Hjálmarsdóttir Einar H. Ólafsson
Jón Hjálmarsson Sigrún Guðmundsdóttir

og fjölskyldur.

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.    

ViViððð ð ererum til staðaðar r 
þeþeegag r þúþú þþara ft á 
okokkkkukurr að halda

Sigrúún Óskakarsdóóttittir,
guðuðggg fffræðingurur

 Útfararþjónusta
                     & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar 
ástkærs eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa, 
Karls Ásmundar Hólm 

Þorlákssonar 
húsasmíðameistara,  

              Túngötu 2, Grenivík.
Sérstakar þakkir til starfsfólksins á dvalar- og hjúkrunar- 

heimilinu Grenilundi Grenivík fyrir góða umönnun.

Hildigunnur Eyfjörð Jónsdóttir
Fanney Sólborg Ásmundsd.
Elísa Jóna Ásmundsdóttir Grétar Jón Pálmason
Kristinn Hólm Ásmundsson Erna Rún Friðfinnsdóttir
Kristján Þór Ásmundsson Hanna Björg Margrétard.
Andrés Þór Ásmundsson
Guðrún Þórlaug Ásmundsd. Hlynur Aðalsteinsson
Jónína Guðrún Gunnarsd. Trausti Hólmar Gunnarss.

afa- og langafabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
tengdaamma og langamma,

Anna Sigríður Lúðvíksdóttir
áður til heimilis að  

Grandavegi 47, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 

mánudaginn 28. maí sl. Jarðarförin fer fram 
frá Neskirkju föstudaginn 15. júní nk. kl. 15.00.

Lúðvík Ólafsson Hildur Viðarsdóttir
Sigríður Ólafsdóttir Páll Sigurðsson

Tryggvi Ólafsson
Viðar Lúðvíksson Borghildur Erlingsdóttir
Anna Lúðvíksdóttir Oscar Mauricio Uscategui

Anna Sigríður Pálsdóttir
Ólafur Pálsson Tanja Berglind Hallvarðsdóttir

barnabarnabörn.

Elskuleg dóttir okkar og systir,  
Eydís Jóhannsdóttir

andaðist á Líknardeild Landspítalans 
þriðjudaginn 15. maí síðastliðinn. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Hugheilar þakkir til þeirra sem önnuðust 
hana á Kópavogsbraut 5c. 

Þuríður Ragnarsdóttir Jóhann Arnfinnsson
Ragnar Brjánn Jóhannsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

Einar Friðrik Snæbjörnsson
Eyrarholti 4, Hafnarfirði,

andaðist á heimili sínu 18. maí 
síðastliðinn. Útförin hefur farið fram í 

kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ólafía Agnarsdóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð og 
hlýhug við andlát móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu, 
Lilju Jónsdóttur

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hinnar látnu. Sérstakar þakkir til 

starfsfólks á Hrafnistu í Kópavogi fyrir 
góða umönnun og hlýtt viðmót.

Ásta Garðarsdóttir Sturla Þórðarson
Helga Garðarsdóttir Sigurjón Sindrason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hólmfríður Jónsdóttir
Fróðengi 5, Reykjavík, 

lést þann 20. maí.   
Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug.

Aðstandendur

Ástkær faðir okkar,
Gestur Bjarnason

lést á líknardeild Landspítalans þann 
27. maí síðastliðinn. Útför fer fram  

frá Neskirkju 7. júní kl. 13.00.

Valgerður Lísa Gestsdóttir  Björn A. Magnússon
Hlynur Þór Gestsson
Súsanna Ósk Gestsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þau Stefán Karl og Steinunn Ólína 
eru náttúruöfl, hvort á sinn hátt,“ 
segir Marta Nordal leikstjóri í 
tilefni þess að þau Stefán Karl 

Stefánsson og Steinunn Ólína Þorsteins-
dóttir hlutu styrk í gær úr Minningar-
sjóði frú Stefaníu Guðmundsdóttur leik-
konu. Marta er meðal listrænna ráðgjafa 
sjóðsins og tekur fram að styrkurinn sé 
ekki heiðursverðlaun fyrir ævistarf held-
ur sé litið til þess sem fólk hefur verið að 
gera síðustu tvö leikár. „Um leið og þau 
hjón stigu á svið eftir nokkurra ára veru 
sína erlendis vöktu þau athygli. Steinunn 
Ólína var í stóru hlutverki í verkinu Efa 

og er tilnefnd fyrir það til Grímuverð-
launa og Stefán Karl lék bæði í Hróa 
hetti og Með fulla vasa af grjóti og sýndi 
þar, svo um munaði, hver hann er. Þau 
eru framúrskarandi listamenn í sínu fagi 
og vel að styrknum komin.“

„Þetta er óvænt og skemmtilegt og 
kemur sér vel,“ segir Stefán Karl um 
styrkinn. Hann svarar símanum á líknar-
deildinni. „Ég er í tímabundinni innlögn 
í viku til tíu daga. Þegar maður er orð-
inn mikið veikur fer maður í verkja- og 
lyfjastillingu til að hafa það sem best í 
baráttunni, það eru tugir taflna sem ég 
er að taka á dag. Ég get samt enn staðið 

í fæturna en mátturinn þverr, maður 
finnur það. Þetta er eins og lífið er.  

Það er auðvitað heiður að fá þennan 
styrk. Ég sendi litlu englana mína til að 
veita honum viðtöku fyrir mína hönd. 
Sérstaklega var gaman og löngu tíma-
bært að Steina fengi hann,“ segir hann 
og bætir við hlæjandi: „Hún fær hverja 
viðurkenninguna eftir aðra núna en ég 
hef verið að djöflast í tíu ár og aldrei 
fengið verðlaun.“

Ég heyri að þú getur hlegið enn þá.
„Að sjálfsögðu. Það verður það síðasta 

sem fer. Gleðin og hláturinn.“
gun@frettabladid.is

Náttúruöfl hvort á sinn hátt
Leikarahjónin Stefán Karl Stefánsson og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir hlutu í gær styrk 
úr Minningarsjóði frú Stefaníu Guðmundsdóttur við hátíðlega athöfn í Iðnó. 

Steinunn Ólína tók við styrknum ásamt börnum þeirra Stefáns Karls. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR
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GEFÐU ÞÍNUM  
GÖRMUM GLÆSTA  
FRAMTÍÐ

Á næstu dögum verða fatarsöfnunar pokar sendir á öll 
heimili landsins. Öll föt og vefnaðarvara sem þú afhendir  
til endurvinnslu styrkja mikilvægt hjálparstarf. 

Tekið er við pokunum í afgreiðslustöðvum Eimskips 
Flytjanda, Endurvinnslustöðvum Sorpu og í yfir 100 
Fatasöfnunargámum Rauða Krossins um allt land.



Ástkær bróðir okkar, mágur og frændi, 
Lárus Fjeldsted

Bláskógum, Sólheimum, Grímsnesi, 
lést á Landspítalanum  

hinn 29. maí sl. Útförin fer fram 
frá Sólheimakirkju, Sólheimum, 
Grímsnesi, kl. 15.00 hinn 6. júní.

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu 
minnast hans er bent á Styrktarsjóð Sólheima, kennitala 

620586-1299, reikn. nr. 0152-26-5531. 

Andrés Fjeldsted Eva Maria Fjeldsted
Skúli Th. Fjeldsted Guðrún B. Þórsdóttir

og systkinabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Halla Guðný Erlendsdóttir
Laufásvegi 50, Reykjavík,

lést miðvikudaginn 30. maí á 
Landspítalanum við Hringbraut. 

Útförin auglýst síðar.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi, 
Baldur Ingvarsson

vélstjóri, áður til heimilis að 
Bólstaðarhlíð 46, Reykjavík, 

lést á Hrafnistu í Reykjavík 
þriðjudaginn 22. maí. Útförin fór fram  

      í kyrrþey frá Háteigskirkju 30. maí. 

Þökkum starfsfólki Mánateigs hlýju og umhyggju undanfarin ár.

Aðalheiður Í. Hafliðadóttir
Bergsteinn Baldursson Edda Pétursdóttir
Ingvar Júlíus Baldursson  Sigurrós Kristjánsdóttir
Ingibjörg Margrét Baldursd. Magnús Ingi Ásgeirsson

 afa- og langafabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi, 

Sturla Þórðarson 
tannlæknir,

lést að morgni 31. maí. Útförin fer fram  
 í Fossvogskirkju föstudaginn 8. júní kl. 11.

Unnur G. Kristjánsdóttir
Snorri Sturluson Guðrún Birna Finnsdóttir
Auður Sturludóttir Benjamin Bohn
María Birna Arnardóttir Arnar H. Jónsson
Guðmunda Sirrý Arnardóttir

og barnabörn.

Elskuleg dóttir mín, systir  
okkar og mágkona, 

Guðrún Ragnheiður 
Jónsdóttir 

verður jarðsungin frá Neskirkju 
miðvikudaginn 6. júní klukkan 13.00. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir  
 en þeim sem vildu minnast hennar er bent á 

                              Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF). 

Sigrún Brynjólfsdóttir
Brynjólfur Jónsson Dagný Guðnadóttir
Þorlákur Jónsson Anna Guðrún Ívarsdóttir
Þorgerður Jónsdóttir Sigurjón Helgi Björnsson
Jón Erlingur Jónsson Anna Stefánsdóttir
Þuríður Jónsdóttir Atli Ingólfsson

Ástkær eiginmaður minn, fósturpabbi, 
tengdapabbi, afi og frændi,

Björgúlfur Andrésson
Unnarbraut 26, Seltjarnarnesi, 

sem lést sunnudaginn 27. maí, verður 
jarðsunginn frá Seltjarnarneskirkju 

þriðjudaginn 5. júní kl. 11. Þeim sem vilja 
                           minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið. 

Hafdís Jónsdóttir
Gyða Margrét Pétursdóttir Matthías Hemstock 

Ýmir, Elvin og Bragi 
Anna Björg Sigurðardóttir Víglundur Ákason 
Ragnhildur Hrund Sigurðardóttir

Perlan og uppáhaldið okkar,
Arnrún Antonsdóttir

Suðurtúni 30, Álftanesi,
lést á sjúkrahúsi í Berlín 23. maí. 

Minningarathöfn fer fram í 
Vídalínskirkju föstudaginn 8. júní 

klukkan 13.00. Blómasendingar eru 
vinsamlega afþakkaðar en þeim sem vilja styrkja málefni 
sem var Öddu okkar kært er bent á Krýsuvíkursamtökin.

Ingvi Þór Sigfússon
Anton Líndal Ingvason Guðrún Lilja Lýðsdóttir
Þórður Guðni Ingvason Hrönn Brandsdóttir

barnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Ingibjörg Jóna Jónsdóttir 
sérkennari á Akranesi,  

Nýhöfn 4, Garðabæ, 
lést mánudaginn 28. maí.  

Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju 
miðvikudaginn 6. júní klukkan 13.00.

Ingjaldur Bogason
Ingibjörg St. Ingjaldsdóttir Guðmundur R. Guðmundss.
Sólborg Þóra Ingjaldsdóttir Einar Geir Hreinsson

Guðríður Björnsdóttir 
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug við andlát og  
útför elskulegrar móður okkar,
Kristínar Þórðardóttur 

frá Árbakka.
Hafið hjartans þakkir fyrir,  

blessuð sé minning hennar.

Þór Kröyer Martína Sigursteinsdóttir
Benedikt Kröyer Kristín Sölvadóttir
Þorsteinn Kröyer Ólafía Halldórsdóttir
Iðunn Kröyer Eymundur Hannesson

og fjölskyldur.

Þökkum auðsýnda samúð við andlát 
og útför okkar elskulegu móður, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Jónu Aðalheiðar 

Hannesdóttur 
frá Núpsstað, 

til heimilis að Árskógum 6, Reykjavík,
sem lést mánudaginn 7. maí.  

Hjartans þakkir til starfsfólks heimahlynningar og 
líknardeildarinnar í Kópavogi fyrir alúð og hlýju.

Snorri Þór, Hannes, Ágúst, Hörður Ingþór,  
Pálmi og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Aðalbjörg Pétursdóttir
Hjallavegi 4, 

Hvammstanga,
lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 

Hvammstanga, 26. maí. Útförin fer fram frá 
                                  Hvammstangakirkju 5. júní kl. 14.00.

Fjóla B. Helgadóttir Guðjón Ólafsson
Margrét Þ. Jakobsdóttir
Aðalsteinn Jakobsson I. Signý Kristinsdóttir
Helga Jakobsdóttir Ingólfur Bragi Arason
Ágúst F. Jakobsson Sólrún D. Árnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi, 
Arnfinnur Scheving 

Arnfinnsson
Eyrarflöt 4, Akranesi,

lést sunnudaginn 27. maí á 
Dvalarheimilinu Höfða. Útför hans fer 

fram frá Akraneskirkju föstudaginn  
                                             8. júní klukkan 13.

Margrét Arnfinnsdóttir
Þórdís Ásgerður Arnfinnsdóttir Gylfi Jónsson
Maren Lind Másdóttir Gunnar Harðarson
Helena Másdóttir Ársæll Ottó Björnsson

og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Kristín Hrund Kjartansdóttir 
Stafholti 5, Akureyri, 

lést miðvikudaginn 23. maí á 
Dvalarheimilinu Lögmannshlíð-Árgerði. 

Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey. 

Guðmundur Bjarnason
Bjarney Guðmundsdóttir  Óli Reynir Ingimarsson
Kjartan G. Guðmundsson  Guðfinna Ásgrímsdóttir
Gunnar H. Guðmundsson  Kristbjörg Þ. Gunnarsdóttir
Haukur Guðmundsson

ömmu og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigmunda Hákonardóttir  
(Sísí) 

Árskógum 8,
lést á Landspítalanum, föstudaginn 

27. apríl. Útförin fer fram frá Seljakirkju 
     föstudaginn 8. júní kl. 13.00.

Inga Jónsdóttir
Guðrún Valtýsdóttir    Þórir Karl Jónasson
Ágústa Rósa Finnlaugsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma, 

Filippía Guðrún 
Kristinsdóttir

lést mánudaginn 28. maí á 
Dvalarheimilinu Lögmannshlíð, 

Akureyri. Útför hennar fer fram frá 
Glerárkirkju mánudaginn 4. júní kl. 10.30.

Elín Dögg Gunnarsdóttir Valmar V. Väljaots
Kristdór Þór Gunnarsson Ásgerður Halldórsdóttir

Kristín Lind, Bóel Birna, Karen Tara,  
Sóley Sara og Gunnar Aron

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Soffía Sigurðardóttir
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,

lést þriðjudaginn 29. maí á 
hjúkrunarheimilinu Sólvangi. Útförin 
fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 

             miðvikudaginn 6. júní kl. 13.00.

Helga, Fjóla, Hulda, Svala, Lilja, Árdís og Sædís 
Markúsdætur

tengdasynir, ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona, móðir, amma, 
langamma og tengdamamma,

Rita Prigge Helgason
Kirkjuvegi 11, 230 Keflavík,

lést þriðjudaginn 29. maí sl. eftir 
stutt veikindi á Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja. Útförin fer fram 13. júní 
                                             nk. frá Kálfatjarnarkirkju kl. 13.00. 

Valberg Helgason
Reynir Valbergsson Una Steinsdóttir
Haraldur Valbergsson Þóra Björg Einisdóttir
Ívar Valbergsson Anna Birgitta Geirfinnsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem 
auðsýndu okkur samúð og vináttu 

vegna fráfalls okkar ástkæra
Braga Þórs Stefánssonar

læknis.

                                                                                                                                                                Svala Karlsdóttir
Davíð Þór Bragason Connie Lee
Ásta Bragadóttir
Eva Björk Bragadóttir
Kristján Karl Bragason Hafdís Vigfúsdóttir
Stefán Bragason

og barnabörn.

2 .  J Ú N Í  2 0 1 8   L A U G A R D A G U R44 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



VERÐ ÁÐUR ...4.495
TILBOÐ .........3.145

KuchenProfi GRILLÁHÖLD

VERÐ ÁÐUR ... 6.495 
TILBOÐ ......... 4.495

VERÐ ÁÐUR ... 5.495 
TILBOÐ ......... 3.845

 
KJÖTHITAMÆLIR  

KJÚKLINGASTANDUR

30%30% GRILLÁHÖLD PIZZASTEINN Í 
GRIND 

VERÐ ÁÐUR ...4.995
TILBOÐ .........3.495

HELGARSPRENGJA

AFSL.ALLT AÐ

50%

VERÐ ÁÐUR ...1.995
TILBOÐ ............995

BJÓRGLÖS

2 STK 550 ML

BORÐ- OG GÓLFVIFTUR

50% BORÐVIFTA 
30cm

BORÐVIFTA 
40cm

VERÐ ÁÐUR ... 5.995
TILBOÐ ......... 4.195

GÓLFVIFTA
40cm30%

VERÐ ÁÐUR ... 4.995
TILBOÐ ......... 3.495

VERÐ ÁÐUR ... 3.995
TILBOÐ ......... 2.795

VERÐ FRÁ 2.795

30%30%

„Let the 
sunshine 

in“

Thomas 
by 

Rosenthal

25%

ALLIR 
HÁRBLÁSARAR

20% - 50%

30%

30%

50%

VERÐ ÁÐUR .....5.495 
TILBOÐ ...........3.845

EVA SOLO

TALENT PÖNNUR 

VERÐ ÁÐUR ... 6.995 
TILBOÐ ......... 3.495

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 3.995

28cm

24cm

VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ .........14.995

KAI hnífasett

25%

Le Creuset 
VÍNSETT 

50% TAPPATOGARI 
OG PUMPA

VERÐ ÁÐUR ...19.995 
TILBOÐ ...........9.995

25%
VERÐ ÁÐUR ... 39.995 
TILBOÐ ......... 29.995

BJÓÓÓRGLÖÖÖS

VERÐ ÁÐUR ..... 6.995 
TILBOÐ ........... 5.245

VERÐ ÁÐUR ..... 7.995 
TILBOÐ ........... 5.995

VERÐ ÁÐUR ..... 9.995 
TILBOÐ ........... 6.995

VERÐ ÁÐUR ....5.995 
TILBOÐ ..........3.995

Dolce Gusto 
PICCOLO KAFFIVÉL

33%

VERÐ ÁÐUR ... 10.995 
TILBOÐ ........... 7.695

30%

KAFFISETT 

30%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

GRUNWERG HNÍFAPÖR 
CARNIVAL

25%

ÖR

24 STK

ARIETE 
HAMBORGARA

HEILSU
GRILL

Með 
brauðhitara

25%

OHB NORDICA
COMPACT FRESH
MATVINNSLUVÉL

VERÐ ÁÐUR ...3.995
TILBOÐ .........2.995

25%

FERÐATÖSKUVOG



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Það var sárabót fyrir Norðurland 
Eystra að eiga hæsta parið í but-
lerútreikningi Kjördæmamótsins 
þó að Reykjavíkurkjördæmi hafi 
unnið naumlega með tæpum 3 
stigum meira. Árni Konráð Bjarna-
son og Ævar Ármannsson fengu 
+1,51 impa fyrir þá 4 leiki sem þeir 
spiluðu. Reykjavíkurkjördæmi átti 
annað sætið, Aðalsteinn Jörgensen 
og Matthías Gísli Þorvaldsson 
skoruðu +1,38 impa á þeim 8 

leikjum sem þeir spiluðu. Árni og 
Ævar skoruðu duglega á vönduðum 
sögnum og náðu oft geimi þegar 
aðrir spilarar í salnum voru ekki 
nálægt því. Eitt þeirra er þetta spil 
úr 7. umferð mótsins þegar ekkert 
annað par náði sama lokasamning 
og þeir. Andstæðingarnir Norður-
lands Eystra voru Færeyingar, 
austur var gjafari og allir á hættu. 
Árni Konráð og Ævar sátu í AV:

Árni Konráð byrjaði með því að opna á 2  (á austurhönd-
ina) sem sumir kalla „Jón og Símon“ (tartan- sagnvenja, 
5-11 punktar og lofar 5+  og 4+ í láglit). Ævar ákvað að 
spyrja frekar um hönd austurs á 2 gröndum. Árni Konráð 
ákvað að lýsa yfir hámarkshönd með lauflit, með sögninni 
3 , enda á hættunni. Ævar lét þá vaða í 5  sem varð 
lokasamningurinn. Útspil norðurs var laufaþristurinn. Ævar 
spilaði næst tígli á níuna, suður inni á drottningu. Þá kom 
hjarta frá vörninni sem ásinn tók. Spaðagosa var svínað 
næst, trompaður tígull, spaðaás, trompaður tígull, lauf 
yfirtekið heima, lauftía og tígli síðan spilað þar til norður 
trompaði. Einn tapari á tígul og einn á lauf. Gróðinn var um-
talsverður því á hinu borðinu í leiknum voru spilaði 4  í AV, 
doblaðir sem fóru 2 niður.

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
43
KG63
Á63
9873

Suður
K965
D8754
KD7
G

Austur
D10872
Á92
9
D642

Vestur
ÁG
10
G108542
ÁK105

NÁKVÆMAR SAGNIR

8 3 2 6 4 7 5 1 9
9 4 5 1 2 3 8 6 7
1 6 7 8 5 9 2 3 4
2 5 8 9 6 4 1 7 3
3 7 9 2 8 1 6 4 5
6 1 4 3 7 5 9 8 2
4 2 6 5 3 8 7 9 1
5 9 3 7 1 6 4 2 8
7 8 1 4 9 2 3 5 6

8 9 5 1 3 6 2 4 7
4 1 6 8 2 7 3 5 9
2 3 7 4 9 5 8 6 1
5 4 8 2 7 1 6 9 3
3 6 9 5 8 4 1 7 2
7 2 1 9 6 3 4 8 5
6 8 3 7 5 2 9 1 4
9 7 4 3 1 8 5 2 6
1 5 2 6 4 9 7 3 8

9 2 1 5 7 3 6 8 4
6 4 7 2 8 9 5 1 3
8 3 5 1 4 6 7 2 9
2 5 6 3 9 7 8 4 1
4 1 3 8 5 2 9 7 6
7 8 9 4 6 1 2 3 5
1 6 8 9 2 4 3 5 7
5 7 4 6 3 8 1 9 2
3 9 2 7 1 5 4 6 8

7 9 2 8 6 5 4 1 3
4 3 6 1 7 9 2 5 8
1 5 8 4 2 3 6 7 9
8 2 9 5 1 4 7 3 6
3 1 4 7 8 6 5 9 2
5 6 7 9 3 2 1 8 4
9 4 1 6 5 8 3 2 7
2 8 5 3 4 7 9 6 1
6 7 3 2 9 1 8 4 5

7 8 3 6 9 4 2 1 5
2 5 1 3 7 8 4 9 6
9 4 6 1 2 5 7 3 8
3 9 4 2 1 6 8 5 7
5 6 2 7 8 9 3 4 1
1 7 8 5 4 3 6 2 9
4 1 7 8 5 2 9 6 3
8 3 9 4 6 1 5 7 2
6 2 5 9 3 7 1 8 4

8 9 1 2 4 3 7 5 6
2 4 7 8 5 6 9 1 3
3 5 6 7 1 9 2 8 4
7 1 2 6 8 4 3 9 5
9 6 4 3 7 5 8 2 1
5 3 8 9 2 1 4 6 7
1 2 3 4 6 8 5 7 9
4 8 5 1 9 7 6 3 2
6 7 9 5 3 2 1 4 8

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist hvimleitt afbrigði af annars gagnlegum 
sumargestum (13) Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 8. júní 
næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is merkt „2. júní“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Það sem að 
baki býr eftir Merete Pryds 
Helle frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Margrét 
E. Jónsdóttir, Reykjavík

Lausnarorð síðustu viku var
K J A R V A L S S T A Ð I R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13

14

15

16

17 18 19 20

21 22

23

24 25 26 27

28 29 30 31

32

33

34

35 36 37

38

39 40

41

42

43 44

LÁRÉTT 
5 Lokaritgerð um suður-
amerískan dans (5)
10 Einstakt hvað ég létthent-
ur með sólaráburðinn (9)  
11 Fáum e-n sem elskar að 
tala til að tala (8)
13 Á mér draum um að rætast 
muni úr draumum mínum (5)
14 Haugdrukkin hörfa er 
vatnsmikil áin vex enn (9)
15 Hamar lærðrar í höndum 
einnar sem heilluð er (12)
16 Extralöng vakt er kennd 
við romsu fremur en kind (9)
17 Vil að þú fjötrir fjötra, ef 
liðir festa leyfa (12)  

21 Bæta við föngin sem bætt 
var við föngin (10)
23 Ris með súðinni dugði fyrir 
flugfarinu (11)
24 Nef prímata minnir á asna 
(8)
28 Fel bursta Skafta og Skapta 
milli handfanganna (13)  
32 Steinka ruglar Unnstein í 
ríminu (8)
33 Í uppnámi vegna bleikra 
óróa þenja þeir hápípurnar 
(11)
34 Búmannsbláklukkan hefur 
bara fræfla (10)
35 Ami er af stundunum á 
meðan þær líða (11) 

38 Leiði tertunnar fylgir 
fóstrinu (11)
39 Breski flugherinn leitar 
massans og orkunnar (11) 
41 Fardraugur er að óhreinka 
allt (8)
42 Eftir smá hvíld vil ég þú 
æðir af stað og græir grið (7) 
43 Orlof margra gerir margt 
fólk hressara (8)
44 Man eftir átvaglinu sem 
elskaði ær (6)

LÓÐRÉTT 
1 Óvirða snobbað úthverfalið 
(10)
2 Bletti fylgja blóm og tíma-

mælir (10)
3 Vargar Öldu eru af geita-
toppsættinni (10) 
4 Ræð rolu að leita heitrar 
laugar og tilheyrandi (8)
5 Listabók leysist upp á önd-
vegishrygg (8)
6 Bardagi mokstursmanna í 
kafaldsbyl (7)
7 Syngja aríu um men frá 
Hajastan (7)
8 Hádegis- eða kvöldmatur? 
Ekkert er umtalaðra (7)
9 Fær hvergi skjól; þvert á 
móti er séð til þess að andinn 
nái örugglega til hans (9) 
12 Þetta karlkvikindi er nú 

bara manneskja (10)
18 Leita æðis einnar sem er 
ágæt að upplagi (11)
19 Ég er engu minni en það 
sem mikið er og leita að öðru 
eins (9)
20 Glefsaði í ganda í graslendi 
(9)
22 Viltu að ég dragi upp 
eina ákveðna skissu eða alla 
ræmuna? (13) 
25 Skráir sig fyrir annarra 
koppum ef grýtubleðlar 
bjóðast (11)
26 Dillandi söngur róandi 
manns (11)
27 Sýna kuflana meðal 

sundurtættra fiskstykkjanna 
(11)
29 Sættum okkur við mikil 
umsvif hjá sumum í kvik-
myndabransanum (10) 
30 Bráðungt afkvæmi á starfs-
einingu líffæris (7)
31 Mýsalir leigja marga að-
skilda sali í stað eins stórs (7)
36 Genginn leiðtogi átti leið 
um Arnarbakka (6)  
37 Tók stefnu á konfektið (6)
40 Anna hrærði í útlenskt 
brauð (4)

Sigurbjörn Björnsson (Fjölni) átti 
leik gegn leik pólska stórmeistar-
anum Artur Jakubiec (Víkinga-
klúbbnum).
Hvítur á leik
31. Bxa5! Hf6 (31. … Hxa5 32. Hd8+ 
Bxd8 33. Hbxd8+ með yfirburðar-
tafli). 32. H1d7 og hvítur vann 
skákina allnokkru síðar. 

www.skak.is:  Íslandsmótið í skák.    
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MÆÐRASTYRKUR.IS  

Mæðrastyrksnefnd hefur stutt við bakið á þeim sem 
þurfa í  90 ár. Með kaupum á Mæðrastyrkspokanum 
styrkir þú samtökin með upphæð sem nemur einum 
fullum poka af matvælum. Þannig hjálpumst við að 
og léttum undir með fólki sem hefur l ít ið á mill i  
handanna, poka fyrir poka. 

Þú getur l íka stutt verkefnið með því að kaupa 
Mæðrastyrksbollann hjá Te & Kaffi. 
Lestu meira um hinn magnaða mæðrastyrk 
og styrktu verkefnið á mæðrastyrkur.is



Listaverkið
Gunnar Hjartarson, listamaður 
vikunnar, teiknar mikinn fjársjóð 
neðanjarðar.

„Þetta er nú meira 
skrípið,“ sagði Kata 
hneyksluð þegar hún 
sá þetta dýradýr. „Þetta 
er ljótara en gömlu 
skrímslamyndirnar sem 
voru alltaf á gömlum 

Íslandskortum.“ 
Lísaloppa varð að vera 
sammála að þetta 
dýradýr var nú heldur  
ljótt. „En úr hvaða 
dýrum er þetta dýradýr 
eiginlega?”

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
304

Getur þú séð 

úr hvaða dýrum 

þetta dýradýr er 

saman?
?

?

?

Lausn á gátunni

Svar: Fíll, Elgur, Skjaldbaka, Skúnkur, Kanína og Hvalur.?

Nafn: Jón Jökull Ámundason 
Johansen.

Fæðingardagur: 8. desember 2011.

Skóli: Barnaskólinn á Vífilsstöðum 
í Garðabæ.

Uppáhaldsbókin? Hefðarkettirnir.

Uppáhaldsbíómyndin? Pac-Man 
myndin. Mér finnst líka gaman að 
perla Pac-Man.

Áhugamál: Sólkerfið og plánet-
urnar. Það er gaman að skoða það.

Áttu systkini? Já, ég á bróður 
sem heitir Kolbeinn Óli. Hann er 
tveggja og hálfs árs.

Hvað ætlar þú að gera í sumar? Ég 
ætla í sumarskóla og leika mikið 
með vinum mínum. Svo ætla ég 
kannski að fara á sundnámskeið. 
Ég ætla líka að fara oft í heimsókn 
til ömmu long, það er svo gaman. 
Mig langar líka að fara til útlanda, 
af því að það er sól þar og svo gott 
veður. Og strönd.

Hvert myndirðu vilja fara? Mig 
langar mest að fara til New York 
og Flórída. Ég hef ekki komið 
til New York en fer stundum til 

Sigrúnar frænku á Flórída.

Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? Hamborgari og franskar. 
Líka grjónagrautur og slátur. Mér 
finnst popp líka gott. Og tortilla-
kaka sem amma Kristín oft gerir 
fyrir mig.

Gerðist eitthvað skemmtilegt í 
vikunni? Já, ég var með fimleika-
sýningu í Stjörnunni í Ásgarði og 
svo fékk ég nýtt hjól úr Costco frá 
pabba og mömmu.

Hvernig gekk á sýningunni? Mjög 
vel. Ég var lítill úlflingur í teikni-
myndinni Jungle Book. Hún heitir 
Skógarlíf á íslensku.

Lítill fugl hvíslaði að okkar að 
þú hefðir farið í vorferð í Vatna-
skóg með skólanum um daginn. 
Hvernig var það? Mjög, mjög, 
mjög gaman. Við gistum í tvær 
nætur í kojum og ég gisti í efri 
kojunni. Það voru þrír hoppukast-
alar í íþróttahúsinu. Við fórum líka 
í bátsferð og þurftum þá að vera 
með björgunarvesti. Maturinn var 
góður. Við fengum spaghetti og 
pylsur.

Pac-Man og 
sólkerfið í 
uppáhaldi
Jóni Jökli finnst gott að fá sér grjónagraut og 
slátur. Popp kemur líka sterkt inn.

Jón Jökull er sérlegur aðdáandi Pac-Man og kom það vægast sagt skemmti-
lega á óvart þegar hann gekk framhjá innganginum að Fredda spilastofu.
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ENGIHJALLI – VESTURBERG – ARNARBAKKI – GLÆSIBÆR – STAÐARBERG – HAFNARGATA – KAUPANGUR

50%
AFSLÁTTUR Í N

AMMILA
NDI

LAUGARDAG OG SUNNUDAG

PEPSI, PEPSI MAX 
OG APPELSÍN Í DÓS 

500 ML

99
KR/STK

KRISTALL Í DÓS 
330 ML

79
KR/STK

FJALLALAMB
GRILLSNEIÐAR

1.499
KR/KG

SS LAMBALÆRI MEÐ 
KRYDDJURTUM, STUTT

1.499
KR/KG

ALI 
SPARERIBS

799
KR/KG

SMASS 
HAMBORGARAR

2*120

499
KR/PK

KJARNAFÆÐI
LAMBALÆRIS

SNEIÐAR SIRLOIN

1.699
KR/KG

ICELAND CHICKEN 
BREAST FILLET

1.399
KR/PK

BEN & JERRY’S

699
KR/STK

ÚRVALIÐ ER
Í ICELAND

MARYLAND 
145 G, 4 TEG.

99
KR/PK

TIL HAMINGJU
BOLTABLANDA

190 G

249
KR/STK

 50%
AFSLÁTTUR Í N

AMMILANDI 

ALLA FÖSTUDAGA,

LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA

AMINO ENERGY 
330 ML

199
KR/STK

LAYS’S FLÖGUR
175 G

199
KR/STK



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Suðvestan strekkingur í dag og skýjað með dálítilli vætu Vestanlands, en 
þurrt og bjart austan til. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast á Austurlandi.

Heimurinn

Veðurspá Laugardagur
Reykjavík

Ísafjörður

Akureyri

Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Nýja 
aðgangs-
orðið þarf 

að vera mjög 
öruggt!

En samt auðvelt  
að muna!

Einhver frasi 
sem við erum 

alltaf að 
seg ja!

Já!

Hættu 

þessu!

HÆTTIÐI 
ÞESSU 
STRAX!

Flott. Allt í stórum 
stöfum eða blanda af 

stórum og litlum?

Palli, hvernig tölvu myndirðu 
fá þér ef þú værir ég?

Eitthvað sem 
er ekki svona 

úrelt.

Fáðu þér spjaldtölvu eða 
snjallsíma... eitthvað annað 

en gamla borðtölvu.

Ég sem var  
loksins orðinn góður í 
þessari úreldu tækni.

Í alvöru, sko. 
Hvernig gekk í 

íþróttaprófinu? 
Sjúklega erfitt, 

sko!

Ég bara... halló! 
Og ég klúðraði 

spurningu fjögur! 
Sjúkt, ég bara... 

hvað?

Ókei... en í alvöru, 
sko. Tölum 

saman síðar!

Hvernig talar 
maður við 
stelpur?

Hefuru 
prófað að 
nota orð?

Ahh..

Þau eru 
mjög  

einföld.

Stendur undir nafni
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverðs er til og með 3. júní 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

VILDARVERÐ:

3.100.-
Verð:

3.899.-

ÚTGÁFUHÓF

Í DAG 
KL 16:00
Í VERSLUN OKKAR Í 

KRINGLUNNI

a
n
n

n

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakk
Kringlun
Kringlun
Smáralin

- ALLIR SEM MÆTA FÁ PLAKAT -
- OFURHETJUKAKA & DRYKKIR Í BOÐI -

- BÚNINGAKEPPNI: ÞRÍR FLOTTUSTU VINNA -

OFURHETJUVÍDDIN

Ofurhetjuvíddin



Mi k i ð  h e f u r 
gengið á í sviðs-
listaheiminum 
á þessu leikári, 
bæði á sviðinu 
sjálfu og utan 

þess. Breytingar til hins betra liggja 
í loftinu en margt má bæta. Leik-
húsin og sviðslistafólk berjast í 
bökkum við að sinna sem flestum 
áhorfendum en listrænn metnaður 
verður að vera í forgangi því þegar 
hann fær að njóta sín jafnast ekkert 
á við ferð í leikhúsið.

Borgarleikhúsið
Þegar á heildina er litið farnaðist 
Borgarleikhúsinu betur af stóru hús-
unum tveimur en leikárið einkennd-
ist af fjölbreytni, þó ekki gallalaust. 
Þrjár af bestu sýningum ársins; Kart-
öfluæturnar eftir Tyrfing Tyrfingsson 
í leikstjórn Ólafs Egils Egilssonar, 
Guð blessi Ísland eftir Mikael Torfa-
son í leikstjórn Þorleifs Arnar Arn-
arssonar og Medea, í nýrri leikgerð 
Hrafnhildar Hagalín, í leikstjórn 
Hörpu Arnardóttur, stoppuðu allar 
alltof stutt við í Borgarleikhúsinu og 
var sýningum hætt þrátt fyrir góða 
aðsókn. Ástæðurnar eru margþættar 
en ekki getur verið tilviljun að þær 
þurftu að víkja fyrir sýningum sem 
áttu að höfða til stærri markhóps 
eða sýningum frá fyrra leikári. Þessi 
þróun er áhyggjuefni. Auðvitað á 
leikhús að höfða til sem flestra en 
sorglegt er að horfa upp á sýningar 
sem varla fá tækifæri til að blómstra.

Ekki gekk Himnaríki og helvíti, 
byggt á þríleik Jóns Kalman í leik-
gerð Bjarna Jónssonar, nægilega vel 
upp þrátt fyrir metnað af hálfu höf-
undar og Egils Heiðars Antons Páls-
sonar leikstjóra. Aftur á móti var 
Þuríður Blær Jóhannsdóttir frábær 
í sínu hlutverki og heldur áfram að 
þroskast sem leikkona. Sýningin sem 
klikkar sýndi fram á að farsinn getur 
verið endurhugsaður með góðu og 
skemmtilegu móti, leikárinu lauk 
síðan með Fólk, staðir og hlutir í 
leikstjórn Gísla Arnar Garðarssonar 
þar sem Nína Dögg Filippusdóttir 
stóð í broddi fylkingar í einstaklega 
fallega hannaðri sýningu.

Þjóðleikhúsið
Í heildina var leikár Þjóðleikhússins 
fremur dapurlegt en átti sínar björtu 
hliðar þó. Faðirinn eftir franska leik-
skáldið Florian Zeller í leikstjórn 
Kristínar Jóhannesdóttur stendur 
þar hátt upp úr; sterkur leikhópur, 
gullfalleg hönnun og fantagott hand-
rit smullu saman í höndunum á þess-
um reynda leikstjóra. Endursýningar 
á íslenskum leikritum gerast alltof 
sjaldan þannig að þakklátt var að sjá 
Hafið eftir Ólaf Hauk Símonarson á 
fjölunum, en höfundurinn hafði 
bæði endurbætt og lagað handritið 
að nýjum tímum. Umbúðalaus leik-
stjórn Sigurðar Sigurjónssonar gaf 
áhorfendum tækifæri til að endur-
meta þetta klassíska verk. Sýning-
arnar báðar nutu krafta Þrastar Leós 
Gunnarssonar sem ber með sér 
sjaldgæfa sviðshæfileika og tilfinn-
ingalega breidd.

Einkennandi fyrir leikár hússins 

var gölluð og endaslepp handrita-
vinna, sem rædd verður frekar síðar 
í pistlinum, og þrátt fyrir metn-
aðarfullar sýningar á borð við Óvin 
fólksins í leikstjórn Unu Þorleifs-
dóttur og leikgerðina af Svartalogni 
eftir Kristínu Marju Baldursdóttur, 
skrifaðri af Melkorku Teklu Ólafs-
dóttur, vantaði yfirleitt eitthvað upp 
á. Efi – dæmisaga eftir John Patrick 
Shanley var frábærlega tímasett en 
leið fyrir leikstjórn Stefáns Baldurs-
sonar og leikmyndina sem þjónaði 
sýningunni illa. Sömuleiðis var verð-
launaverkið Smán frábært tækifæri 
fyrir nýja og fjölbreyttari kynslóð af 
leikurum en útkoman var því miður 
ekki nægilega góð.

Sjálfstæða senan
Tjarnarbíó hefur oft verið með sterk-
ara leikár en ekki er tekið út með 
sældinni að standa í forvígi fyrir til-
raunamennsku í sviðslistum. Lókal 
og Reykjavík Dance Festival hafa 
fest bækistöðvar sínar við Tjörnina 
og eru nú orðnar fastur punktur í 
íslenskri sviðslist. Húsið hefur líka 
verið ómetanlegt fyrir sjálfstæðu 
danssenuna sem hefur fundið fast 
heimili þar inni á meðan draumur-
inn um danshús á enn eftir að verða 
að veruleika. Dansárið náði suðu-
punkti með Vorblóti en sýningarnar 
SOL í boði Sóma þjóðar og Ahhh í 
boði RaTaTam sýndu að sjálfstæða 
senan á mikið inni.

Leikfélag Akureyrar
Umbrotatímar standa nú yfir hjá 
Leikfélagi Akureyrar en Jón Páll 
Eyjólfsson, listrænn stjórnandi 
hússins, tók pokann sinn og hvarf 
frá leikfélaginu í kjölfar #metoo 
umræðunnar sem skall á sviðs-
listaheiminum í lok síðasta árs. 
Leikstjórinn Marta Nordal tók við 
nokkrum mánuðum seinna og 
hefur lofað betri tímum. Bæjarstjórn 
Akureyrar, í samvinnu við íslenska 
ríkið, ákvað að hækka fjárveitingar 
til MAK um 50 milljónir króna nú í 
vor. Vonandi mun dágóður skerfur 
enda hjá Leikfélagi Akureyrar því illa 
gengur að reka atvinnuleikhús úti á 
landi þegar ekki eru til peningar 
til að ráða fastan leikhóp. Skal þó 
nefna að nýr atvinnuleikhópur var 
stofnaður norðan heiða að nafni 
Umskiptingar sem sýndi nýja leik-
ritið Framhjá rauða húsinu og niður 
stigann síðastliðið haust. Einnig var 
dúóið Hundur í óskilum frábært 
sem endra nær, nú með sýninguna 
Kvenfólk. Vonandi bera nýr listrænn 
stjórnandi, nýr atvinnuleikhópur 
og aukið fjármagn ferskan blæ inn í 
bæjarfélagið.

Söngleikir, markaðssetning og 
leikhandritavandinn
Fyrsta verkið sem Marta tilkynnti 
var söngleikurinn Kabarett eftir John 
Kander, Fred Ebb og Joe Masteroff. 
Þetta val er ágætis dæmi um stöðu 
söngleiksins hér á landi. Kabarett 
er byggður á sögum Christophers 
Isherwood af dvöl sinni í Berlín á 
millistríðsárunum sem síðan voru 
aðlagaðar fyrir svið og tónlist frum-
samin fyrir verkið. Bókin segir frá 

Skin og skúrir í 
köflóttu leikári
Sigríður Jónsdóttir, leiklistargagnrýn-
andi Fréttablaðsins, fer yfir leikárið sem 
er að líða og framtíð leikhúss á Íslandi.

fordómum, kynfrelsi, kúgun og 
pólitískum átökum en hætta er á 
því að dregið verði úr ögruninni 
til að þóknast stærri afþreyingar-
markhópi. Söngleikurinn Rocky 
Horror eftir Richard O’Brien var 
einmitt sýndur í leikstjórn Mörtu 
á stóra sviði Borgarleikhússins þar 
sem poppstjarnan Páll Óskar var 
fremstur í flokki. Margt heppnaðist 
skemmtilega í sýningunni en ögr-
andi skilaboðin skoluðust til.

Ekkert lát virðist á vinsældum Elly 
í sama húsi og verður sýningin tekin 
upp þriðja leikárið í röð og spyrja 
má hvort hún taki pláss frá öðrum 
sýningum. Guðjón Davíð Karlsson 
gerði tilraun til að nýta sér vinsældir 
formsins með því að setja saman 
sinn eigin glymskrattasöngleik í 
Þjóðleikhúsinu, vandamálið var að 
handritið gleymdist gjörsamlega og 
sýningin var saumuð saman með 
lögum en ekki persónusköpun.

Til þess að skrifa nýjan söngleik 
dugar ekki að sauma saman þekkta 
slagara og krossa fingur. Til þess að 
ögra áhorfendum dugar ekki að tína 
saman orð af internetinu og ákveða 
fyrirfram að verkið verði krass-
andi. Til að sviðsetja nýtt íslenskt 
verk dugar ekki að setja saman orð 
úr þekktum skáldsögum. Grunn-
stoðirnar verða að vera til staðar og 
handverkið verður að vera betra. 
Við sem sviðslistaþjóð verðum að 

hafa meiri metnað, stærri mark-
mið og betri fjármögnun fyrir leik-
skáld. Þetta á við um alla fagaðila; 
leikhúsin, stéttarfélög, eins og Leik-
skáldafélagið, og styrktaraðila sem 
að þessum málaflokki koma.

Barnaleikhús
Eins og með leikárið almennt þá 
hefur úrvalið fyrir börnin oft verið 
betra. Þjóðleikhúsið bauð upp á 
farandsýninguna Oddur & Siggi og 
hina ljúfu Ég get sem kynnti töfra 
miðilsins fyrir yngstu leikhúsáhorf-
endunum en Björn Ingi Hilmarsson 
leikstýrði báðum sýningunum. Blái 
hnötturinn hélt áfram sýningum í 
Borgarleikhúsinu og ekki var boðið 
upp á aðrar sýningar fyrir þennan 
aldurshóp fyrir utan Skúmaskot 
eftir Sölku Guðmundsdóttur sem 
fór fyrir ofan garð og neðan. Á höfuð-
borgarsvæðinu stóð Tjarnarbíó sig 
best í þessum málum. Ragnheiður 
Harpa Leifsdóttir skrifaði hina hug-
ljúfu Ío fyrir húsið og leikhópurinn 
Lotta heldur áfram að fylla sali, þau í 
Lottu eiga heiður skilið fyrir að sinna 
ungum áhorfendum um allt land.

Hæfileikahápunktar
Einn af hápunktum leikársins er 
endurkoma tveggja af landsins hæfi-
leikaríkustu leikkonum; Sigrún Edda 
Björnsdóttir og Elva Ósk Ólafsdóttir 
hafa verið vanmetnar í gegnum 

tíðina en sýndu í ár hvers þær eru 
megnugar. Alltaf má treysta á Björn 
Thors og Björn Hlyn Haraldsson 
en vel má vera að Hjörtur Jóhann 
Jónsson sé arftaki þeirra miðað við 
vinnuna sem hann hefur sýnt.

Hvað nýja leikara varðar þá 
er Davíð Þór Katrínarson mikið 
efni og vonandi fær hann áfram-
haldandi verkefni enda spennandi 
leikari. Sömuleiðis hitti Arnar Dan 
í þráðbeint mark með túlkun sinni 
á Rocky, hlutverk sem hefði getað 
glatast í yfirborðskenndri túlkun 
en Arnar fann leið til að gera sköp-
unarverk Frank-n-Furter mannlegt, 
brjóstumkennanlegt og bráðfyndið.

Leikhúsbíó og björt framtíð
Bíó Paradís hélt áfram að sýna hinar 
frábæru NT Live upptökur af leik-
sýningum í London, þar á meðal 
má nefna Kött á heitu blikkþaki 
eftir Tennessee Williams í leik-
stjórn Benedict Andrews og stór-
virkið Englar í Ameríku eftir Tony 
Kushner en algjör hápunktur var 
söngleikurinn óviðjafnanlegi Fol-
lies eftir meistara Stephen Sond-
heim. Leikhúsunnendur eru enn og 
aftur hvattir til að gefa þessum upp-
tökum gaum, á dagskrá í haust má til 
dæmis minnast á Lé konung með Ian 
McKellen í aðalhlutverkinu.

Framtíðin er vonandi líka björt 
fyrir nýútskrifaða leikara og sviðs-
höfunda Listaháskóla Íslands en 
hugmynd stjórnenda deildarinnar 
um að efna til samkeppni fyrir 
útskriftarverk leikaranna var einkar 
snjöll á sínum tíma. Í stað þess að 
berjast við að finna verk sem hentar 
öllum þá er leikritið hreinlega skrif-
að með hópinn í huga og þannig fá 
sem flestir tækifæri til að skína.

Leikárslok og leiðin fram undan
Eins og ávallt lýkur leikárinu form-
lega með Grímunni, íslensku sviðs-
listaverðlaununum. Síðastliðin ár 
hefur myndast hefð fyrir því að 
halda hátíðina þann 16. júní en í ár 
hefur henni verið flýtt og hátíðar-
höldin færð til 5. júní. Þetta er gert án 
þess að greint sé frá ástæðunni. Til-
nefningarnar voru kynntar síðastlið-
inn þriðjudag og voru ansi misjafnar. 
Sem dæmi fékk Faðirinn í Þjóðleik-
húsinu, sem galt afhroð í tilnefn-
ingunum, alltof fáar og Himnaríki 
og helvíti alltof margar miðað við 
heildargæði sýningarinnar. Niður-
stöðurnar koma í ljós næstkomandi 
þriðjudag.

Leikárin hafa oft verið betri en 
það sem nú er að líða. En ekki má 
örvænta og íslenskir áhorfendur 
eru traustir og þolinmóðir, þó þeir 
mættu taka sig á og mæta á ný 
íslensk leikrit. Allar líkur eru á því að 
síðasta leikár hafi verið tilhlaup inn í 
betri tíð og er það mikið tilhlökkun-
arefni. Sjáumst á nýju leikári! 
Sigríður Jónsdóttir

Himnaríki og helvíti,  
í Borgarleikhúsinu.

Faðirinn,  
í Þjóðleikhúsinu. 

Íó, brúðuleikhús í 
Tjarnarbíói.
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EDDA
ROBERT WILSON (USA) & NORSKE TEATRET (NOR)

. og . júní

STREET VIEW (REASSEMBLED)
ANSSI PULKKINEN (FIN)

.- . júní

SAURUS
CLOSE-ACT THEATRE (NLD)

. og . júní

FÆRIR ÞÉR LISTAHÁTÍÐ



Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

2. JÚNÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Ljótu hálfvitarnir á Hard Rock
Hvenær?  22.00
Hvar?  Hard Rock Café, Lækjargötu
Eftir að fyrsta tónleikahelgi Ljótu 
hálfvitanna á Hard Rock Cafe tókst 

líka svona fáránlega frábærlega 
var aðeins tímaspursmál hvenær 
leikurinn yrði endurtekinn.

Hvað?  Sumarjazz á Jómfrúnni 1 // 
Latín-kvintett Tómasar R.
Hvenær?  15.00
Hvar?  Jómfrúnin, Lækjargötu
Hin árvissa Jazzsumartónleikaröð 
veitingahússins Jómfrúarinnar við 
Lækjargötu hefst í dag. Tónleikar 
verða á öllum laugardögum í júní, 
júlí og ágúst.

hvað?  Sssól á Hverfisbarnum
hvenær?  00.00
hvar?  Hverfisbarinn, Hverfisgötu
Sveitaball af gamla skólanum í 
miðri borginni. Frítt inn.

Sýningar
Hvað?  Sýningaropnun: Einskismanns-
land: Ríkir þar fegurðin ein?

Hvenær?  12.00 og 15.00
Hvar?  Hafnarhúsið og Kjarvalsstaðir
Fjöldi valinkunnra íslenskra 
myndlistarmanna á verk á sýning-
unni Einskismannsland: Ríkir þar 
fegurðin ein? sem er viðamesta 
sýning safnsins á yfirstandandi 
sýningarári. Hún verður opnuð í 
Listasafni Reykjavíkur á Kjarvals-
stöðum laugardaginn 2. júní kl. 
12.00 á hádegi, og í Hafnarhúsi 
sama dag kl. 15.00, samhliða opn-
unarhátíð Listahátíðar í Reykja-
vík.

Viðburðir
Hvað?  „Ég elska þig“
Hvenær?  17.00
Hvar? Hlaðan sköpunarhús, Svalbarðs-
strönd
„Ég elska þig“ er ritúal samið af 
dansaranum Önnu Richards og 
söngkonunum Hörpu Barkar-
dóttur og Fanneyju Kristjáns Snjó-
laugardóttur. Allar hafa þær verið 
í námi í vetur í sögu gyðjumenn-
ingar og feminískrar trúarheim-
speki hjá Valgerði Bjarnadóttur. 
Nú hafa þær samið verk sem er í 
senn ritúal, gjörningur, dans og 
söngverk.

Hvað?  Menningarveisla
Hvenær?  13.00
Hvar?  Sólheimar
Formleg opnun menningar-
veislunnar verður núna í dag 
klukkan 13.00 við Grænu könn-
una með opnun á nýju og fallegu 
húsi í hjarta staðarins. Þar verður 
samsýning vinnustofa Sólheima 
skoðuð, hægt verður að koma við 
í Sesseljuhúsi og skoða afleiðingar 
og mögulegar lausnir gegn hnatt-
rænni hlýnun. Fara á fyrstu tón-
leika sumarsins í Sólheimakirkju 

sem hefjast klukkan 14.00. 

Hvað?  Peppermint - gjörningar - Ásta 
F. Sigurðardóttir
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kling & bang
Í dag mun Ásta Fanney Sigurðar-
dóttir frumflytja gjörninginn 
Lunar-10.13 & Gáta Nórensu.
Verkið er í senn kvikmynd, æfing 
fyrir geimspæjarasöngleik í hægri 
endurspilun og sápureyfari. List-
munirnir eru formgerð sjónarmið, 
flytjendur ráða í mysteríuna um 
mun blekkingar og raunveru. 
Hljóðsporið er vísbending um 
framtíð.

Sunnudagur
3. JÚNÍ 2018
Tónlist
Hvað?  Dómkórinn í Reykjavík
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Dómkórinn heldur tónleika ásamt 
einsöngvurum og orgeli.Tónleik-
arnir bera yfirskriftina „Northern 
lights“ eftir samnefndu tónverki 
norska tónskáldsins Ola Gjeilo 
sem er hluti af fjölbreyttri efnis-
skrá tónleikanna. Á efnisskránni 
eru einnig verk eftir Þorkel Sigur-
björnsson og Sálumessa ópus 9 
eftir franska tónskáldið Maurice 
Duruflé. 

Hvað?  Fyrstu tónleikar Megasar á 
Gljúfrasteini
Hvenær?  16.00
Hvar?  Gljúfrasteinn
Megas og Kristinn H. Árnason 
gítarleikari leiða saman hesta sína 

á fyrstu stofutónleikum sumarsins 
á sjómannadaginn. Efnisskráin 
verður lýrik eftir Laxnes, tónsett 
af Megasi og flutt af þeim félögum, 
Kristni og honum. Stofutónleik-
arnir eru haldnir hvern sunnudag 
frá 3. júní til 26. ágúst og hefjast 
þeir kl. 16.00. Miðar eru seldir í 
safnbúð Gljúfrasteins samdægurs 
og kosta 2.500 kr. Ókeypis er fyrir 
börn á leikskólaaldri.

Sýningar
Hvað?  111 - Ljósmyndasýning Spessa 
á Listahátíð í Reykjavík
Hvenær?  14.00
Hvar?  Rýmd, Völvufelli
Breiðholtið og stoltir íbúar þess 
birtast í öllum sínum fjölbreyti-
leika í nýrri röð ljósmynda Spessa 
sem sýndar eru í galleríinu Rýmd í 
Völvufelli. Portrettmyndir Spessa 
úr póstnúmerinu 111 bera það 
með sér að hann hefur komist í 
nálægð við alls konar fólk sem 
byggir Breiðholtið. 

Hvað?  Daniel Lismore á Listahátíð í 
Reykjavík
Hvenær?  12.30
Hvar?  Harpa
Daniel Lismore er listamaður, 
fatahönnuður, stílisti, rithöf-
undur og baráttumaður, búsettur 
í London. Tímaritið Vogue hefur 
útnefnt hann sem sérviskulegasta 
klædda mann Englands og hann 
er þekktur fyrir íburðarmikinn og 
yfirgengilegan klæðnað sem sam-
einar á stórkostlegan máta hátísku 
og hans eigin hönnun, notuð 
efni, fundna hluti, hringabrynjur, 
skartgripi ólíkra menningarhópa, 
hattagerðarlist og margt fleira. 
Úr verður ein allsherjar tjáning 
óheflaðrar skapandi orku. 

FRÁBÆR FJÖLSKYLDUMYND FRÁ FRAMLEIÐENDUM

SHREK

Frábær fjölskyldumynd
um draumaprinsinn sem heillaði 

Mjallhvíti, Öskubusku og Þyrnirós

KOMIN Í BÍÓ

Anna Richards og fleiri sýna gjörning á Svalbarðseyri í dag, laugardag.
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MIKIÐ ÚRVAL AF HÚSGÖGNUM OG SMÁVÖRU

www.egodekor.is
Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau: 10.00 - 16.00 Sun: Lokað.

Ego Dekor - Bæjarlind 12

JERSEY HORNSÓFI
Stærð: 285 x 190cm
Höfuðpúðar seldir sér
Verð: 245.000,-

JEJERSRSEYEY H HORORNSNSÓFÓFII
StStærærð:ð: 2 28585 x x 1 19090cmcm

ff ðð ðð lldd

CAMILO TUNGUSÓFI
Stærð:  297 x 172cm
Stillanlegir höfuðpúðar
Verð: 269.900,-

CACAMIMILOLO T TUNUNGUGUSÓSÓFIFI
StStærærð:ð: 292977 xx 17172c2cmm

ROUND HLIÐARBORÐ
stk í setti2 s
ærð: 55X55XH: 55cmStæ

erð: 39.900,-Ve

BARS Hliðarborð
2 stk í setti
Stærð: 50X50XH: 63cm
Verð: 35.000,-

VEGGHILLA ZIGZAG
Stærð: 115X14X H: 130cm
Verð: 39.900,-

RETRO VEGGBORÐ
Breidd: 100cm
Verð: 35.000,-

WOD SJÓNVARPSSKENKUR
Breidd: 163cm
Verð: 119.000,-

SÓFABORÐ - HNOTA
Stærð: 90X90cm
Verð: 59.900,-

PARIS SÓFABORÐ
Stærð: 90x90cm
Verð: 89.000,-

SÓSÓFAFABOBORÐRÐ - - H HNONOTATA
StStærærð:ð: 9 90X0X9090cmcm
VeVerðrð:: 5959 990000

KEKENKNKURUR

RERETRTRO O VEVEGGGGBOBORÐRÐ
BrBreieidddd:: 10100c0cmm



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

Dóra könnuður 
kl 10.00, 14.00 
og 18.00

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Kalli á þakinu 
07.50 Waybuloo 
08.10 Gulla og grænjaxlarnir 
08.25 Dagur Diðrik 
08.50 Blíða og Blær 
09.15 Lína langsokkur 
09.40 Ævintýri Tinna 
10.05 Dóra og vinir 
10.30 Nilli Hólmgeirsson 
10.45 Beware the Batman 
11.05 Friends 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 The Great British Bake Off 
16.00 Dýraspítalinn 
16.30 Satt eða logið 
17.20 Fyrir Ísland 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Ellen's Game of Games 
19.50 Hanging Up Grátbrosleg 
kvikmynd frá 2000 með þeim 
Meg Ryan, Diane Keaton og 
Lisu Kudrow. Myndin fjallar um 
systurnar Eve, Georgiu og Maddy 
og pabba þeirra, hinn elliæra 
Lou. Samskipti þeirra gegnum 
árin hafa verið heldur snubbótt 
og einkum í gegnum símann. 
Dæturnar eru allar uppteknar af 
eigin lífi og það er helst Eve sem 
heyrir hljóðið í gamla manninum 
annað slagið. En ástandið kallar á 
umbætur og nú verða systurnar 
í fyrsta skipti að vera samstíga í 
lífinu.
21.25 Miss Sloane 
23.40 The Face of an Angel 
Dramatísk mynd frá 2014 með 
stórgóðum leikurum. Hér segir 
frá blaðamanni og kvikmynda-
gerðarmanni þar sem þeir rann-
saka alræmt morðmál. Myndin 
er byggð á sannri sögu af banda-
rískum nema, Amöndu Fox, 
sem sökuð var um morð á Ítalíu. 
Amanda hélt fram sakleysi sínu 
en kom engum vörnum við þegar 
hún var dæmd í 26 ára fangelsi 
fyrir morðið. 
01.25 Logan 
03.40 The Accountant  Hörku-
spennandi glæpamynd frá 2016 
með Ben Affleck, Önnu Kendrick, 
J.K. Simmons og Jon Bernthal. 
Christian Wolff var sannkallað 
undrabarn í stærðfræði og rúm-
fræði á kostnað félagslegra hæfi-
leika enda var hann alltaf einn 
með sjálfum sér. 

16.05 Britain's Got Talent 
17.05 Friends 
17.30 Friends 
17.55 Friends 
18.20 Friends 
18.45 Friends 
19.10 The Last Man on Earth 
19.35 League 
20.00 Property Brothers at Home 
20.45 Schitt's Creek 
21.10 NCIS: New Orleans 
21.55 The Deuce 
23.20 The Mentalist 
01.05 The Last Man on Earth 
01.30 League 
01.55 Tónlist

09.00 Absolutely Fabulous: The 
Movie 
10.30 Robot and Frank 
12.00 Ordinary World 
13.30 The Space Between Us 
15.30 Absolutely Fabulous: The 
Movie
17.00 Robot and Frank 
18.30 Ordinary World 
20.00 The Space Between Us 
22.00 Hinir föllnu
00.30 Crimson Peak 
02.25 Armed Response 
04.00 Hinir föllnu

07.00 KrakkaRÚV 
07.01 Kalli og Lóa 
07.12 Vinabær Danna tígurs 
07.25 Lundaklettur 
07.32 Molang 
07.36 Veistu hvað ég elska þig 
mikið? 
07.47 Klaufabárðarnir 
07.55 Ríta og krókódíllinn 
08.00 Kata og Mummi 
08.11 Froskur og vinir hans 
08.18 Úmísúmí 
08.41 Hvolpasveitin 
09.04 Rán og Sævar 
09.15 Babar 
09.37 Uss-Uss! 
09.49 Alvin og íkornarnir 
10.00 Krakkafréttir vikunnar 
10.20 Söguboltinn 
10.45 Vísindahorn Ævars 
11.00 Í leit að fullkomnun 
11.30 Fjársjóður framtíðar 
12.00 Leyndarmál Kísildalsins - 
Seinni hluti 
12.50 Til Rússlands með Simon 
Reeve 
13.50 Svipmyndir frá Noregi 
14.00 Danmörk - Ísland 
16.40 Mótorsport 
17.10 Hið ljúfa líf 
17.30 Táknmálsfréttir 
17.40 KrakkaRÚV 
17.41 Kioka 
17.47 Póló 
17.53 Ofur Groddi 
18.00 Lóa 
18.13 Blái jakkinn 
18.15 HM hetjur - Johan Cruyff 
18.25 Leiðin á HM 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Veður 
19.30 Ísland - Noregur 
22.30 Romancing the Stone 
00.15 Wish I Was Here 
01.55 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 Duke 
13.05 America's Funniest Home 
Videos 
13.30 The Biggest Loser 
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 Futurama 
17.55 Family Guy 
18.20 Friends with Benefits 
18.45 Glee 
19.30 Zookeeper 
21.15 Our Idiot Brother 
22.45 I Love You Man 
02.35 3 ting 
04.05 Síminn + Spotify

07.24 Svampur Sveins 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Hvellur keppnisbíll 
08.37 Ævintýraferðin 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og litli 
09.13 Grettir 
09.27 K3 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Kormákur 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Hvellur keppnisbíll 
12.37 Ævintýraferðin 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og litli 
13.13 Grettir 
13.27 K3 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Kormákur 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Hvellur keppnisbíll 
16.37 Ævintýraferðin 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og litli 
17.13 Grettir 
17.27 K3 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Kormákur 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Ribbit

10.30 Italian Open
15.25 Golfing World 2018
16.15 Champions Tour Highlights 
2018
17.10 Golfing World 2018
18.00 US Women's Open 2018
23.00 Champions Tour Highlights 
2018

16.20 Þór/KA - Stjarnan 
18.30 Dregið í Mjólkurbikar 
kvenna

06.50 Golden State Warriors - 
Cleveland Cavaliers 
08.40 Grindavík - Selfoss 
10.20 Pepsímörk kvenna 2018 
11.20 Breiðablik - KR 
13.10 FH - KA 
14.50 Mjólkurbikarmörkin 2018 
16.10 England - Nígería 
18.10 Fyrir Ísland 
18.50 Premier League World 
2017/2018 
19.20 UFC Unleashed 2018 
20.05 Þór/KA - Stjarnan 
21.45 UFC Now 2018 
22.35 UFC Fight Night: Rivera vs 
Moraes

ður 
00

Maí og Júníblað
GLAMOUR

ER KOMIÐ ÚT

FEGURÐAR- 
LEYNDARMÁLIN

Svava Johansen, Lilja Pálmadóttir, Andrea 
Magnúsdóttir og Svala Björgvinsdóttir
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RISAVAXNAR SKEPNUR Á GÖTUM BORGARINNAR 

SAURUS Í DAG KL. 14:00  
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

GLEÐILEGA 
LISTAHÁTÍÐ

KYNNTU ÞÉR FJÖLBREYTTA OG GLÆSILEGA DAGSKRÁ Á VEF LISTAHÁTÍÐAR Í REYKJAVÍK



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

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar,
08.24, 12.24  
og 16.24

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Doddi litli og Eyrnastór 
07.35 Waybuloo 
07.55 Zigby 
08.05 Víkingurinn Viggó 
08.20 Elías 
08.30 Grettir 
08.45 Pingu 
08.50 Heiða 
09.15 Tommi og Jenni 
09.35 Skógardýrið Húgó 
10.00 Friends 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.40 Born Different 
14.05 Blokk 925 
14.30 Brother vs. Brother 
15.10 Britain's Got Talent 
16.15 The Truth About Your 
Medicine 
17.15 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn  Íþrótta-
menn Stöðvar 2 Sport fara yfir 
það helsta úr heimi íþróttanna í 
liðinni viku, taka viðtöl við sér-
fræðingana og sýna brot frá því 
helsta sem fór fram.
19.10 The Great British Bake Off 
20.10 Dýraspítalinn Ný íslensk 
þáttaröð í umsjón Heimis 
Karlssonar. Við fylgjumst með 
eldklárum dýralæknum leysa hin 
ýmsu vandamál sem upp koma 
hjá fjölskylduvinum okkar þar 
sem baráttan er stundum upp á 
líf og dauða.
20.40 Silent Witness 
21.40 C.B. Strike Nýir og vandaðir 
glæpaþættir úr smiðju HBO sem 
byggðir eru á þremur metsölu-
bókum J. K. Rowling. Cormoran 
Strike er þrautreyndur fyrr-
verandi 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 sér-
lega snúin sakamál sem lögreglan 
hefur átt í basli með. Honum til 
halds og trausts er hin dygga og 
úrræðagóða Robin Ellacott.
22.40 Queen Sugar 
23.25 Vice 
23.55 S.W.A.T. 
01.00 Westworld 
02.05 Lucifer 
02.50 Wallander 
04.20 Exodus: Our Journey to 
Europe  Vandaður heimildarþáttur 
í þremur hlutum þar sem fylgst 
er með tugum flóttamanna flýja 
heimili sín, meðal annars frá 
Sýrlandi, Afganistan og Gambíu. 
Flóttamönnunum voru gefnar 
myndavélar til þess að fanga það 
myndefni sem heimildargerða-
mennirnir gátu ekki enda eru 
flóttaleiðirnar margar hverjar afar 
hættulegar og leiðin til Evrópu 
þakin hindrunum.

15.30 Mayday 
16.15 Grand Designs 
17.05 Seinfeld 
17.30 Seinfeld 
17.55 Seinfeld 
18.20 Seinfeld 
18.45 Seinfeld 
19.10 Last Man On Earth 
19.35 It's Always Sunny In Phila-
delphia 
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 
00.50 Last Man On Earth 
01.15 Tónlist

09.30 A Late Quartet 
11.15 Girl Asleep 
12.35 Fed up 
14.10 A Long Way Down 
15.45 A Late Quartet 
17.30 Girl Asleep 
18.50 Fed up
20.25 A Long Way Down 
22.00 Sully  
23.35 Inside Man 
01.45 The Rover 
03.30 Sully

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 Kúlugúbbarnir 
08.33 Ernest og Célestine 
08.45 Með afa í vasanum 
08.57 Litli prinsinn 
09.20 Bréfabær 
09.31 Hrói höttur 
09.43 Skógargengið 
09.54 Undraveröld Gúnda 
10.07 Tulipop 
10.10 Krakkafréttir vikunnar 
10.25 Ævar vísindamaður 
10.55 Söguboltinn 
11.20 Börnin í bekknum - tíu ár í 
grunnskóla 
11.50 Ahmed og Team Physix 
12.05 Menningin - samantekt 
12.30 Roðlaust og beinlaust 
13.20 Jakob Jensen: hönnuður og 
arkitekt 
13.50 Atvinnumenn í tölvu-
leikjum 
14.50 Janis Joplin 
16.30 Svipmyndir frá Noregi 
16.35 Saga HM: Suður-Afríka 2010 
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 
20.10 Dóra - ein af strákunum 
21.05 Sjóræningjarokk 
21.50 Stríðskynslóðin 
23.20 Einn á báti 
00.55 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 Difficult People 
10.15 Playing House 
10.40 The Odd Couple 
11.05 Younger 
11.30 Air Bud 
13.10 Family Guy 
13.30 Glee 
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: SVU 
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

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 Mada-
gaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Hvellur keppnisbíll
10.37 Ævintýraferðin
10.49 Gulla og grænjaxlarnir
11.00 Stóri og Litli
11.13 Tindur
11.27 Zigby
11.38 Mæja býfluga
11.50 Kormákur
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Hvellur keppnisbíll
14.37 Ævintýraferðin
14.49 Gulla og grænjaxlarnir
15.00 Stóri og Litli
15.13 Tindur
15.27 Zigby
15.38 Mæja býfluga
15.50 Kormákur
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Hvellur keppnisbíll
18.37 Ævintýraferðin
18.49 Gulla og grænjaxlarnir
19.00 Hneturánið

08.45 Golfing World 2018
09.35 Champions Tour Highlights 
2018
10.30 Italian Open
 15.35 Fort Worth Invitational
 18.00 US Women's Open 2018
 23.00 Golfing World 201817.50 ÍBV - KR

09.30 Mjólkurbikarmörkin 2018 
10.50 Þór/KA - Stjarnan 
12.30 Pepsímörkin 2018 
13.50 Brasilía - Króatía 
15.55 Fram - ÍA 
18.05 England - Nígería 
19.45 Breiðablik - Stjarnan 
21.55 ÍBV - KR 
23.35 Unstoppable: Bernard King

rnar frá 
skar,
2.24 

4

15
15
16
16
17.
17.
18
18
19
20

neturánið

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

 

Sunnudagur
Skemmtilegur

Fáðu þér áskrift á stod2.is

SILENT WITNESS

Hörkuspennandi sería frá BBC um liðsmenn réttarrannsóknardeildar 
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 ÞESSUM ÞÆTTI ANNAÐ KVÖLD
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Við óskum Þórarni og 
sjómönnum á landinu öllu 
til hamingju með daginn

Þórarinn Viðfjörð Guðnason fagnar 69 ára afmæli sínu á sjómannadaginn 3. júní. Hann 
hefur starfað í umhverfistækniteymi Alcoa Fjarðaáls í 10 ár. Þórarinn er fæddur í Viðfirði 
og bjó þar til sex ára aldurs. Þegar myndin er tekin var Þórarinn einmitt að leggja af stað 
í Viðfjörðinn en sonardóttirin, Sigríður Svanhvít Viðfjörð Ægisdóttir, fékk að hringja 
bjöllunni áður en lagt var í hann.



VS.

Það sem gerir rapp að 
skemmtilegustu tón-
listarstefnu í heimi 
eru deilurnar á milli 
manna, eða svokölluð 
„beef“. Hér á Íslandi 

þekkjum við dæmi um þetta – til að 
mynda þegar Erpur og Móri rifust 
hér um árið sem endaði með því 
að Erpur slóst við Móra og hund-
inn hans með skúringamoppu að 
vopni, sællar minningar.

Drake er þekktur fyrir rapperjur 
sínar við hina ýmsu rappara, til að 
mynda Meek Mill sem hann gerði 
að aðhlátursefni fyrir nokkrum 
árum eftir að Meek Mill minntist 
á það á Twitter að Drake væri með 
leigupenna í vinnu hjá sér við að 
skrifa texta. Nýjustu erjur Drakes 
byrjuðu á svipuðum nótum en 
rapparinn Pusha-T nefndi þessa 
sömu textahöfunda Drakes á nýj-
ustu plötu sinni, Daytona. Þessu 
svaraði Drake með lagi þar sem 
hann sagðist meðal annars hafa 
skrifað texta fyrir Kanye West – en 
Pusha-T gefur út hjá GOOD music, 
útgáfufyrirtæki Kanye West. Drake 
sendi síðan reikning á GOOD Music 
fyrir auglýsingaefni og það að hafa 
endurnýjað listamann. Flestir voru á 
því að þetta væri endirinn á þessum 
deilum en þá kom óvænt lagið The 
Story of Adidon frá Pusha-T.

Litrík hettupeysa veldur  
illdeilum
Lagið byrar á því að Pusha ýjar að 
því að þó að Drake sé margfaldur 
milljónamæringur þá sé mjög lík-

lega verið að svindla á honum vegna 
þess að hann gefur út hjá plötufyrir-
tækinu Cash Money Records sem er 
í eigu Birdman (eða Baby) – en hann 
er þekktur fyrir að taka stóran skerf 
af launum starfsmanna sinna og 
hélt meðal annars Lil Wayne í hálf-
gerðri gíslingu í mörg ár og eyði-
lagði feril hans. Þetta hefur Pusha-T 
verið duglegur að minnast á í 
gegnum tíðina, enda mikill óvinur 
bæði Lil Wayne og Birdman og hefur 
verið síðan árið 2006 – en óvináttan 
byrjaði, ótrúlegt en satt, út af því að 
Lil Wayne klæddist peysu frá fata-
merkinu Bape.

Myndin sem Pusha notar með 
laginu er af Drake í „blackface“ – 

Drake á svartan föður en móðir 
hans er af gyðingaættum. Nokkrar 
línur fara í að pota aðeins í sjálfs-
mynd Drakes en hann hefur oft 
talað um brothætta ímynd sína 
hvað kynþáttinn varðar. Pusha ýjar 
að því að ímynd Drakes sé í raun 
eins og „blackface“. Drake útskýrði 
uppruna myndarinnar nokkrum 
dögum síðar og segir að hún eigi að 
vera gagnrýni á Hollywood.

Týndi sonurinn
Pusha tekur fyrir samband Drakes 
við föður sinn, en hann hefur verið 
fjarverandi í lífi Drakes síðan hann 
var fimm ára.

Nú komum við að kjötinu í laginu 

– Pusha minnist á Sophie Brussaux, 
fyrrverandi kærustu og (mögulega) 
barnsmóður Drakes. Því næst ber 
hann saman hvernig faðir Drakes 

yfirgaf hann í æsku og það að Drake 
er búinn að yfirgefa (mögulegan) 
son sinn. Vísbendingar um að sonur 
Sophie sé sonur Drakes – hún póst-
aði um það (og eyddi síðar) á Twit-
ter. Pusha kallar (mögulegan) son 
Drakes Adonis og segir hann eiga 
skilið meira en að vera notaður 
sem auglýsing fyrir Adidas – þar 
með spillir hann fyrir komandi línu 
Drakes frá Adidas sem samkvæmt 
orðrómi á að kallast Adidon (það 
er auðvitað líka nafnið á laginu en 
líka vísun í nafn sonarins). Líklega 
mun línan alltaf minna alla á þetta 
lag hans Pusha.

Illindin tekin á annað stig
Því næst svarar Pusha skotum 
Drakes um að hann sé orðinn gam-
all – en Pusha-T er búinn að vera 
nafn í rappi síðan árið 1999 (langur 
tími í rappárum) og er 41 árs. Hann 
nefnir meðal annars Noah Shebib, 
einn aðalsamstarfsmann Drakes og 
að hann sé boginn eins og áttræður 
maður, að hann eigi sennilega ekki 
mikið eftir og sé fárveikur. Noah er 
með MS-sjúkdóminn og lagið hans 
Pusha kom út á alþjóðlega MS-deg-
inum. MS-samtök í Bandaríkjunum 
hafa fordæmt þetta.

Í texta lagsins eru svo alls konar 
orðaleikir og tengingar í lög Drakes  
og annarra – jafnvel vísanir í grískar 
goðsagnir (Adonis) og fleira sem er 
alltof langt til að taka fyrir hér. Það 
verður spennandi að sjá hvernig og 
ef Drake svarar – en þegar þetta er 
skrifað hefur það ekki enn gerst.
stefanthor@frettabladid.is

Illdeilur Pusha-T  
og Drake útskýrð

Illindi hafa verið á milli rapparanna Pusha-T og Drake upp á síðkast-
ið. Fyrir leikmenn getur verið erfitt að átta sig á nútíma illdeilum  

sem fara að mestu fram á netinu á miklum hraða. Hér verður  
því reynt að útskýra þetta fyrir lesendum.

Lil Wayne

Bryan „Birdman“ 
William
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40%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM DÚNVÖRUM

30. MAÍ - 5. JÚNÍ

DÚNDAGAR

100% 
DÚNN
100% BÓMULL

DÚNSÆNGUR 140X200  VERÐ NÚ VERÐ ÁÐUR

600g dúnsæng     17.994 29.990

800g dúnsæng    23.994 39.990

1000g dúnsæng    29.994 49.990

DÚNSÆNG 140X220 

890g dúnsæng    26.994 44.990

DÚNSÆNG 200X220 

1200g dúnsæng    35.394 58.990

DÚNSÆNGUR BARNA 70X100

200g dúnsæng   7.794   12.990

DÚNSÆNGUR BARNA 100X140

400g dúnsæng     10.194  16.990

DÚNMJÚKUR DRAUMUR

Dúnsængurnar eru fylltar með 100% hvítum dúni. Utan 
um sængurnar er 100% Pima bómull sem er bæði mjúk og 
endingargóð. 

Allur dúnn er hitahreinsaður án kemískra efna og því eru 
dúnsængurnar hlýjar, léttar og einstaklega rakadrægar. 

Dúnsængurnar frá Lín Design eru hólfaðar til þess að rétt 
magn af dúni fari í hvert hólf. Með þessu helst rétt hitastig í 
allri sænginni.

DÚNKODDAR 50X70  VERÐ NÚ VERÐ ÁÐUR

400g dúnkoddi     8.994   14.990 

500g dúnkoddi     10.194  16.990 

DÚNKODDAR BARNA  35X50

100g dúnkoddi   2.994  4.990

200g dúnkoddi   3.594  5.990

SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  GLERÁRTORGI  |  LINDESIGN.IS



Orri Páll Vilhjálmsson 
var krýndur besti 
barþjónn lands-
ins eftir spennandi 
keppni í síðasta 
mánuði. Orri starfar 

hjá veitingastaðnum Apóteki en 
þetta er í annað sinn sem barþjónn 
frá Apóteki tekur þennan titil.

„Annað skiptið í röð,“ leiðréttir 
Orri blaðamann þegar hann spyr 
hvort þetta sé ekki alveg rétt.

„Ég er búinn að vera að reyna að 
komast að því hvort það hafi gerst 
annars staðar í heiminum að sami 
staðurinn hafi tekið þetta tvö ár í 
röð – ég hef ekki enn fundið það – en 
það eru ekki staðfestar heimildir.“

Spurður að því hvernig standi 
eiginlega á því að Apótekið sé svona 
sigursælt segir Orri einfaldlega 
að þegar metnaðarfullt fólk komi 
saman þá gerist hlutirnir – og það á 
greinilega við um Apótekið.

Kokteilmenning í mikilli þróun
„Þetta er búið að þróast rosalega 

hratt. Þetta er farið frá því að það 
eina sem þurfti að gera hér áður 
fyrr var að búa til einhvern kokteil 
sem heitir Sex on the beach eða 
Mojito og gera eitthvað smá „twist“ 
á því svo fólk myndi fatta það. Sushi 
social gerði þetta á sínum tíma, þau 
bjuggu til chili mojito og þá fór fólk 
að þora að prófa eitthvað nýtt. Það 
hefur bara orðið vitundarvakning á 
því að það sé til eitthvað annað og 
meira en þessir klassísku kokteilar 
frá diskótímabilinu.“

Orri segir að þróunin hafi orðið 
svona mikil á stuttum tíma vegna 
þess að fólk er almennt farið að 
gera þær kröfur að fá ferskar gæða-
vörur á veitingastöðum og það á 
líka við um drykki. Á sama tíma er 
fólk orðið opnara fyrir að smakka 
eitthvað nýtt, sumpart vegna þess 
að nokkrir staðir hafa tekið það 
að sér að kenna fólki hvernig á að 
drekka. Þetta hefur haldist í hendur 

við mikla þróun í matarmenningu 
á landinu.

„Það er mikið af frábærum mat-
reiðslumönnum á Íslandi og það 
þróast dálítið með þeim þekking 
og notkun á hráefni.“

Barþjónusta sem starfsferill
Í dag er það orðið svo að hægt er að 
velja barþjónustu sem starfsferil og 
hægt að hafa það gott sem slíkur.

„Þetta er orðið allt annað en að 
vinna aðra hvora helgi á einhverjum 
bar eins og það var, maður getur 
gert starfsframa úr þessu, sem var 
ekki hægt fyrir nokkrum árum. Það 
var ekki hægt þegar ég var að byrja 
í þessu, þá gastu unnið aðra hvora 

helgi á bar og þurftir að dæla bjór 
og búa til kaffi hina dagana.“

Orri hóf feril sinn árið 2007 og þá 
var öldin önnur. Hann segir þó að 
metnaðinn fyrir barþjónustu hafi 
hann fundið frá fyrsta degi.

„Hugurinn er alltaf bak við barinn 
og að búa til einhverjar frábærar 
samsetningar sem virka vel saman.“

Heimsmeistarakeppnin í bar-
þjónustu
Með sigrinum hlýtur Orri ekki 
einungis titilinn besti barþjónn á 
Íslandi heldur fær hann keppnis-
rétt í World Class barþjónakeppn-
inni sem fer fram í Berlín í október. 
Þar gæti hann orðið besti barþjónn 

í heiminum. Sigurvegarar í þeirri 
keppni hafa verið að blanda drykki 
á atburðum eins og Óskarsverð-
laununum og vinna á bestu veitinga-
húsum í heiminum.

„Ég fæ að vita núna í júní hvaða 
„konsept“ verður og hvaða þrautir 
ég þarf að leysa. Í fyrra var til dæmis 
„eco challenge“ þar sem fólk átti 
að hugsa um hvernig væri hægt að 
gera drykki sem væru betri fyrir 
umhverfið. Þá var verið að sleppa 
plaströrum, nota lókal hráefni sem 
skilur ekki eftir sig stórt kolefnisfót-
spor. Ég veit ekki alveg strax hvað 
verður en um leið og það kemur þá 
fer ég á fullt að undirbúa mig.“ 
stefanthor@frettabladid.is

Fólk orðið opnara fyrir nýjungum
Orri Páll byrjaði að starfa sem barþjónn árið 2007 og segir ýmislegt hafa breyst síðan þá. Hann fékk strax metnað fyrir starfinu og er oftast staddur bakvið barinn í huganum. MYND/TOGGI

Barþjónar frá Apóteki hafa unnið tvær síðustu World Class keppnir. 

THE JAMAICAN FIREFLY
4,5 cl Ron Zacapa 
23 romm
3 cl ferskur 
súraldinsafi
3 cl einfalt síróp
1,5 cl ferskur 
engifersafi

Hrist saman með 
klaka, hellt í glas 
og toppað með 
tónik.

Orri heldur úti Instagram-reikn-
ingi þar sem hann sýnir fólki ein-
falda kokteila sem allir ættu að 
geta gert heima hjá sér. Við fáum 
að birta frá honum eina upp-
skrift og það er af drykknum The 
jamaican firefly. Finna má Orra á 
instagram.com/orripall.

Orri Páll Vilhjálms-
son er besti bar-
þjónn landsins. Hann 
heldur út til Berlínar 
í október þar sem 
hann mun keppa um 
titilinn besti bar-
þjónn í heimi. Orri 
segir barþjónastarfið 
vera allt annað í dag 
en fyrir fáum árum.
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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 12–16
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Nýttu þér frábær kjör áður en
verð á nýjum bílum hækkar vegna 

fyrirhugaðra reglugerðabreytinga
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Kristján Loftsson
forstjóri Hvals

4,5 milljónir 

Tekjublað Frjálsrar versl-
unar kom út í vikunni. 
Þar má sjá alls konar 

tölur, stórar sem smáar. 
Hér er stiklað á nokkru 
góðu, harðduglegu og 

skapandi fólki.

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
27.05.18- 
02.06.18

Þeir sem eiga fyrir 

Guðni Bergssonformaður KSÍ

1,1 milljón 

Erpur Eyvindarson
tónlistarmaður

181 þúsund 

salti í grautinn

Grímur Sæmundsen
forstjóri Bláa lónsins

10,3 milljónir 

Dagur B. Eggertssonborgarstjóri

2 milljónir

Hörður Magnússon
Íþróttafréttamaður

599 þúsund 

Guðjón Arngrímsson
upplýsingafulltrúi Icelandair

1,4 milljónir 

Helga Árnadóttirframkvæmdarstjóri Sam-taka ferðaþjónustunnar

1,7 milljónir

Tómas Guðbjartsson
hjartaskurðlæknir 

2,8 milljónir

Svanhildur  
Konráðsdóttir
forstjóri Hörpu

2,1 milljón

Áslaug Arna  
Sigurbjörnsdóttir
alþingiskona

1,2 milljónir 

Magnús Geir Þórðarson
útvarpsstjóri RÚV

1,7 milljónir

Elva Dögg Melsteðskipulagsstjóri Hörpunnar

936 þúsundNanna Bryndís Hilmarsdóttir

Söngkona Of monsters and men

427 þúsund

EISTNAFLUG BROSIR 
BREITT FYRIR AUSTAN
Fjarðabyggð fellir niður skuld þunga-
rokkshátíðarinnar Eistnaflugs. Því 
verður rokkað og rólað fyrir austan 
í bullandi fjöri en hátíðin skildi eftir 
sig 20 milljóna króna gat í fyrra sem 
tekist hefur að brúa.

LIFANDI LISTAVERK
Listamaðurinn 
Daniel Lismore 
opnar sýninguna 
Be Yourself, 
Everyone Else is 
Already Taken, í 
Hörpu á laugardag. 
Sýningin er hluti af 
Listahátíð í Reykja-
vík. „Sýningin 
snertir ýmsa fleti. 
Ég hef verið í öllu því sem er á 
sýningunni í Dúbaí, Coachella-há-
tíðinni, Taípei og Suður-Frakklandi. 
Hvert sem ég fer er ég skúlptúr.“

JÓNSSYNIR SEMJA  
ÞJÓÐHÁTÍÐARLAGIÐ
Friðrik Dór og Jón Jónssynir munu 
semja Þjóðhátíðarlagið í ár. Stefna 

á að gefa tvö lög út þann 
8. júní en það verður í 

fyrsta sinn sem Þjóð-
hátíðarlögin verða tvö. 
„Þetta erum við að 

hafa gaman og 
vonandi verður 

útkoman góð,“
segir Friðrik 
Dór.

PABLO DISCOBAR Í 
VÍKING TIL NEW YORK
Þeir Teitur og Ak-
ira frá Pablo 
Discobar 
eru staddir 
í New York 
þessa 
dagana 
þar sem 
þeir settu 
upp litla 
Pablo Discobari 
á þremur stöðum. Þeir enduðu á 
hinum þekkta bar Boilermaker. 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐ I  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 

Ó T R Ú L E G T  V E RÐ 

Aukahlutir á mynd: 
botn, fætur og höfuðgafl.

63.750 KR.
TILBOÐSVERÐ

FULLT VERÐ: 85.000 KR.

25% A F S L ÁT TU R
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til hamingju með 
daginn sjómenn!

Í gegnum árin hafa aðstæður til sjós breyst mikið og tækniframfarir orðið í öryggismálum sjómanna. Á meðfylgjandi mynd eru sjómenn Eimskipafélagsins, 
en myndin var tekin á fyrri hluta síðustu aldar. Í dag eru skip félagsins búin nýjustu tækni og öryggisbúnaði og skiptir þar aðbúnaður og öryggi sjómanna 
miklu máli. Sjómenn Eimskips hafa verið mikilvægur hlekkur í flutningum félagsins í rúmlega öld og siglt við erfiðar aðstæður yfir Norður-Atlantshafið.

Eimskipafélag Íslands óskar sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn og 
þakkar fyrir framlag þeirra í gegnum árin.



* gildir aðeins í  
vefverslun byko.is

SUMAR- 
BLÓM  
20%
AFSLÁTTUR

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land
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GARÐ-
PARTÝ!

Skoðaðu 
öll tilboðin 

á byko.is
Áframhaldandi

BLÓMA- 
POTTAR
25%
AFSLÁTTUR

Frábært verð

Herregård  
tréolía XO
Viðarvörn fyrir gagnvarið 
efni, palla, girðingar og 
garðhúsgögn. Kemur í veg 
fyrir gráma og inniheldur 
sveppa- og mygluvarnarefni. 
Fæst í ljósbrúnu og glæru.

2.495
80602501-2 

3l.

HJÓL
20%
AFSLÁTTUR

HEKKKLIPPUR OG 
SLÁTTUORF 20%

AFSLÁTTUR



3,5% lántökugjald. 
405kr. mánaðarlegt greiðslugjald. 

Til greiðslu alls 149.755kr. 
ÁHK 13,31%.

EÐA0%VAXTALAUST LÁN

12.480kr.
0% vextir á mánuði í 12 mánuði á kreditkort. 

Gasgrill
GENESIS II E-410, 
eldunarsvæði 86x48cm, með 
postulíns-glerjungshúðuðum 
grillgrindum úr pottjárni.

139.990
50650085 

b
re

nnarar

4

kí
ló

vött

14

b
re

nnarar

2+1

kí
ló

vött

10,8

3,5% lántökugjald. 
405kr. mánaðarlegt greiðslugjald. 

Til greiðslu alls 104.216kr. 
ÁHK 16,40%.

EÐA0%VAXTALAUST LÁN

8.685kr.
0% vextir á mánuði í 12 mánuði á kreditkort. 

Tilboðsverð

Gasgrill
NAPOLEON - ROGUE R365, 
SIZZLE-ZONE™ hliðarbrennari, 
grillgrind 51x45 cm, úr ryðfríu 
stáli.  

95.995
506600037 

Almennt verð: 119.995

20% 
afsláttur

Vertu með!
PALLA- 
LEIKUR

Sjá  
nánar á 
byko.is

Alls 10 vinningar, 
heildarverðmæti 
rúmlega 700.000kr.

Tilboðsverð

Gasgrill
GEM 320, eldunarsvæði:  
2774 cm2. Mjög sterkar 
grillgrindur úr pottjárni. 
Ryðfrítt eldunarkerfi. Þrír 
ryðfríir brennarar. 

39.995
50657519 

Almennt verð: 49.995

b
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3

kí
ló

vött

6,9

Gasgrill
Q2200 eldunarsvæði 
39x54cm, með postulíns-
glerjungshúðuðum 
grillgrindum úr pottjárni. 
Er á fæti.

47.890
50650003 

b
re

nnarar

1

kí
ló

vött

3,51

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

GARÐHÚSGÖGN
20%
AFSLÁTTUR

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.

Sirrýjar 
Hallgrímsdóttur

BAKÞANKAR

Fréttir um útskrift Versló, MS 
og Kvennó eru athyglisverðar. 
Í fyrsta sinn birtast tölur og 

rannsóknir um hvernig hefur gengið 
að innleiða þriggja ára kerfið í fram-
haldsskólann, bæði hvað náms-
árangur varðar og líðan nemenda í 
hinu nýja kerfi.

Nokkur atriði eru sérstaklega 
eftirtektarverð. Þvert á hrakspár 
hefur brottfall ekki aukist við þessa 
breytingu og frekar hitt að það hafi 
dregið úr því. Rektor MS segir t.d. að 
brottfall hafi verið nokkuð í fjögra 
ára kerfinu en með nýju þriggja ára 
kerfi og breytingum á námskrá hafi 
brottfallið nánast horfið.

Versló notaði tækifærið og lét 
nemendur úr þriggja ára og fjögra 
ára kerfunum þreyta sama próf 
í íslensku og stærðfræði. Niður-
stöður íslenskuprófanna voru þær 
að nemendur sem voru í þriggja ára 
kerfinu fengu sömu niðurstöður og 
nemendur úr fjögra ára kerfinu. En í 
stærðfræðiprófinu fengu nemendur 
úr þriggja ára kerfinu mun hærri 
einkunn en nemendur úr fjögra ára 
kerfinu!

Versló framkvæmdi einnig rann-
sókn á álagi á útskriftarnemend-
urna. Niðurstaða þeirrar rannsókn-
ar leiddi í ljós að nemendum við 
skólann fannst álagið ekki of mikið. 
Í Kvennó var líka gerð könnun á 
vinnuálaginu á meðal nemenda. 
Niðurstaðan var sú að 85 prósent 
nemendanna við þann skóla töldu 
að álagið væri hæfilegt.

Áhugavert er að bera þessar 
niðurstöður prófa og rannsókna 
saman við allar hrakspárnar og 
fullyrðingarnar sem hafa birst um 
þetta mál undanfarin misseri. Í því 
sambandi og að gefnu tilefni hlakka 
ég til að sjá hvort fréttastofa RÚV 
muni frétta af þessum niðurstöðum. 
Þar á bæ hafa nefnilega birst margar 
„fréttir“ um skoðanir og andstöðu 
við hið nýja fyrirkomulag.

Nokkrar 
staðreyndir

NÝTT

Salöt frá 
649 kr.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


