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Við erum með
alla þessa hagsældarvísa sem
vísa í rétta átt
en á sama tíma
er fólk að bugast undan álagi.

Kynferðisofbeldi
er ekki einkamál
réttarkerfisins
„Ég er sögð strengjabrúða
karla, sem taki ekki sjálfstæðar
ákvarðanir,“ segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra um þá
kvenfyrirlitningu sem hún hefur
orðið fyrir á ferli sínum. Jafnréttismál heyra nú í fyrsta sinn
undir forsætisráðuneytið og
Katrín segist einbeitt í að koma
á þörfum breytingum. ➛ 22
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Guðni
eða Geir?
Guðni Bergsson og
Geir Þorsteinsson
fara yfir málin. ➛ 26

Aldraðar og
valdamiklar
Nancy Pelosi, Maxine
Waters og Ruth Bader
Ginsberg. ➛20

Bera
af sér
sakir
Forstjóri
Huawei í
Svíþjóð
í viðtali.

➛32

Viðskiptavinirnir
treysta okkur
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ÚRVALS ÚTSÝNAR

30 daga skilaréttur
Ef þér líkar ekki varan getur þú skilað henni
innan 30 daga og fengið endurgreitt
Sjá skilmála á elko.is

23. FEBRÚAR Á GRAND HOTEL

NÁNAR Á UU.IS

Kaldur

Léttbjór Þorra Kaldi, 6x330 ml

699

kr.
kippan

120

kr. stk.
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Verk Gunnlaugs dregin úr geymslu

Veður

Norðlæg átt, 13-25 m/s, hvassast
SA-til en lægir er líður á daginn.
Þurrt og bjart veður á S- og SVlandi, annars snjókoma eða él.
Frost 0 til 8 stig. SJÁ SÍÐU 40

Síðasta ár var Icelandair erfitt og
skilaði félagið 6,6 milljarða tapi.

Icelandair
lækkaði um
16 prósent
VIÐSKIPTI Við lokun markaða hafði

verð hlutabréfa í Icelandair lækkað
um tæp 16 prósent í 316 milljóna
króna viðskiptum.
Flug félagið birti uppgjör á
fimmtudaginn og var af koman á
fjórða fjórðungi síðasta árs talsvert
verri en greinendur gerðu ráð fyrir.
Á kynningu fyrir fjárfesta í gærmorgun sagði Bogi Nils Bogason,
forstjóri Icelandair Group, að hann
teldi að „miklu meiri agi“ yrði á
framboði á evrópskum flugmarkaði á næstu misserum. Talsverðar
breytingar væru yf irvofandi í
umhverfi flugfélagsins sem ættu að
geta skapað ýmis tækifæri.
Icelandair Group hyggst ekki
gefa út afkomuspá fyrir árið 2019 á
þessu stigi. Ástæðurnar eru sagðar
meiri óvissa í tekjuspám farþegatekna en áður sem og óvissuástand
á íslenskum vinnumarkaði.
Í gær var mest velta með hlutabréf í Marel en þau hækkuðu um
tæplega 2 prósent í 1,3 milljarða
króna viðskiptum í Kauphöllinni.
Úrvalsvísitalan hafði lækkað um
0,73 prósent við lokun markaðarins
í gær. – hvj

Seðlabankinn tók þátt í Safnanótt í gær þar sem stórt safn listaverka í eigu bankans var til sýnis. Þar á meðal tvö málverk meistarans Gunnlaugs
Blöndals sem mikið hafa verið í umræðunni eftir að Fréttablaðið greindi frá því að Seðlabankinn hefði fjarlægt þau og sett í geymslu. Ástæðan var
sú að nektarverkin sem hér sjást fóru fyrir brjóstið á starfsmönnum og vildi bankinn framfylgja jafnréttisstefnu sinni með því. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ágúst Ólafur
fær laun í leyfi
STJÓRNMÁL Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinnar,
er kominn í launað veikindaleyfi.
Einar Kárason mun leysa hann af á
Alþingi um sinn.

Þann 1. apríl 2018 voru mánaðarlaun bankastjóra Landsbankans hækkuð um
550 þúsund krónur. Tíu mánuðum áður höfðu þau hækkað um 1,2 milljónir.
Eru nú 3,8 milljónir. Bankaráð segir þau nú nær því að vera samkeppnishæf.

Ágúst Ólafur
Ágústsson,
alþingismaður

Ágúst tilkynnti í gær að hann
hefði óskað eftir veikindaleyfi til
að ná bata vegna áfengisvanda, en
hann hefur verið í tveggja mánaða
launalausu leyfi, í kjölfar áminningar frá trúnaðarnefnd flokksins.
Fordæmi munu vera fyrir því að
þingmenn fái launuð leyfi vegna
áfengismeðferðar. „Það er held ég
hafið yfir allan vafa að sá réttur er
til staðar, segir Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis. – smj

Gran Canaria
84.495

595 1000

Verð á mann m.v. 3. júní á Hotel La Pergola

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

Laun bankastjórans
hækkað um 82 prósent
KJARAMÁL Bankaráð Landsbankans
hækkaði mánaðarlaun bankastjórans, Lilju Bjarkar Einarsdóttur, um
17 prósent í fyrra eða sem nemur
550 þúsund krónum. Hækkuðu
mánaðarlaunin úr 3.250.000 krónum í 3.800.000 krónur þann 1. apríl
2018. Hækkunin kom innan við ári
frá annarri launahækkun bankastjórans sem fékk hækkun upp á
tæpar 1,2 milljónir á mánuði 1. júlí
2017. Þá hafði ákvörðunarvald launa
bankastjórans verið fært frá kjararáði til bankaráðs Landsbankans.
Frá 1. júlí 2017 til 1. apríl 2018 hafa
laun bankastjóra Landsbankans
hækkað úr 2.089 þúsund krónum
í 3.800 þúsund krónur. Það gerir
hækkun um rúmar 1,7 milljónir á
mánuði, eða rétt tæp 82 prósent á
þessu tíu mánaða tímabili. Um er
að ræða laun og bifreiðahlunnindi.
Þetta kemur fram í svari bankans
við fyrirspurn Fréttablaðsins þar
sem óskað var eftir sundurliðun á
launaupplýsingum bankastjórans
eins og þær birtast í nýbirtum ársreikningi bankans.
Þar segir að ákvörðun bankaráðs
um laun bankastjóra í fyrra byggi á
starfskjarastefnu bankans. Þar segir
að starfskjör stjórnenda og annarra
starfsmanna bankans eigi að vera
samkeppnishæf en ekki leiðandi.
„Kjör bankastjóra Landsbankans
voru á sínum tíma felld undir kjararáð og var bankastjóri eini æðsti
stjórnandi fjármálafyrirtækis sem
féll undir ráðið. Þetta varð m.a. til
þess að laun bankastjóra Landsbankans voru mun lægri en laun
annarra stjórnenda í fjármálakerfinu. Laun bankastjóra Landsbankans hafa nú verið færð nær
þeim kjörum sem almennt gilda
fyrir æðstu stjórnendur fjármála-

Svona hafa
launin hækkað:
Fyrir 1. júlí 2017:
2.089.093 kr.
Eftir 1. júlí 2017:
3.250.000 kr.
1. apríl 2018:
3.800.000 kr.

Lilja Björk var ráðin bankastjóri í mars 2017. Síðan þá hefur bankaráð
hækkað mánaðarlaun hennar um 1,7 milljónir. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fá bíla frá bankanum
Landsbankinn sér framkvæmdastjórum sínum, sem
eru sex talsins, og bankastjóranum, fyrir bifreiðum í samræmi
við ákvæði í ráðningarsamningi.
Í ráðningarsamningunum er
kveðið á um heildarlaun en þar
segir að starfsmenn geti farið
fram á að bankinn sjái þeim fyrir
bifreið, geri þeir það lækka laun
þeirra sem nemur tekjumati
ríkisskattstjóra fyrir viðkomandi bifreið.
Viðkomandi starfsmenn greiða
hlunnindaskatt samkvæmt
tekjumati ríkisskattstjóra. Bankinn annast rekstur bifreiðanna.

fyrirtækja,“ segir í svari bankans
við fyrirspurn blaðsins.
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
beindi þeim tilmælum til stjórna
ríkisfyrirtækja í ársbyrjun 2017 að
launahækkunum forstjóra þeirra
yrði stillt í hóf þegar kjararáð hætti
að ákvarða laun þeirra. Fréttablaðið
fjallaði ítarlega um launaþróun
ríkis forstjóra í fyrra sem margir
fengu verulegar hækkanir sumarið
2017.
Forstjóri Isavia hækkaði um 36
prósent, Íslandspósts um 25 prósent, Landsvirkjunar um 58 prósent og bankastjóri Landsbankans
sem fyrr segir. Fregnir af launahækkunum æðstu stjórnenda
ríkisfyrirtækja hafa verið sem olía
á eldinn hjá verkalýðsforystunni inn
í komandi kjarasamninga sem hefur
margítrekað gagnrýnt þær.
mikael@frettabladid.is

Húsasmiðjublaðið
skoðaðu á husa.is

SÚPER
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

TILBOÐ Í HÚSASMIÐJUNNI
Blöndunartæki

Verkfæri

Verkfæri

Verkfæri

afsláttur

afsláttur

afsláttur

afsláttur

25% 20% 30% 20%
Handverkfæri og
verkfæratöskur
Gildir ekki af Topex
p handverkfærum

25-30%
afsláttur

Philips
p ljós
j

Hillurekkar

Stigar og tröppur

LADY málning

afsláttur

afsláttur

afsláttur

20% 25% 25%
Alsapan parket

25% 20%
afsláttur

afsláttur

Háþrýstidælur

%
25-30
20-30%
afsláttur
afsláttur
ur

Verkfæradagar í Húsasmiðjunni
30%

POTTAPLÖNTUR

TILBOÐ

40%

afsláttur

afsláttur

15.397

kr

21.995 kr

Multievo 2 stk., hægt að taka patrónu af og setja
aukahluti framan á vélina (selt sér) t.d. patrónu
með höggi, juðarahaus, stingsagarhaus o.fl.
5245997

-26%
-28%
%

8.995

Sómakólfur
akólfur

Topplyklasett
73 stk., 1/2"-1/4",
toppar 4-27 mm, skrall 72T.

2.490kr

5052569

11328264

kr

14.995 kr

Borvél 18V

Berlinger Haus
heimilisvörur

12 cm pottur
ottur

Orkidea

1.990kr
2.690 kr

11325000

3.490
0 kr

Skoðaðu allt úrvalið í vefverslun okkar husa.is
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TÖLUR VIKUNNAR 20.01.2019 TIL 26.01.2019

30 2
milljarðar
króna er nettókostnaðurinn
verði tillögur
nýs skattakerfis Eflingar
innleiddar.

milljarðar voru
viðskipti vogunarsjóðsins
Teleios Capital
með
hlutabréf
í Marel.

Þrjú í fréttum
Vanhæfi, hof,
og fjölmiðlar
Sigríður Friðjónsdóttir
ríkissaksóknari
hefur lýst sig
vanhæfa til að
taka afstöðu
til nýrra
ábendinga í
Guðmundarog Geirfinnsmálunum

665 10.500 20% 700 1/3
milljónir voru
rekstrartekjur
fimm helstu
sérverslana
með veip árið
2017.

tonn af lambakjöti voru framleidd í síðustu
sláturtíð og
fóru 1.300 tonn
á erlendan
markað.

hækkun eigin
launa var lögð
fyrir af stjórn
Íslandspósts.

manns létustt
á Íslandi í fyrra
ra
af völdum
krabbameina.
a.

af tilfellum
krabbameins
kr
er hægt að
hindra.
hi

Segir borgina hafa sent sms
þvert gegn ábendingum
Dómsmálaráðherra segir að sms-sendingar Reykjavíkurborgar til ungra kjósenda vegna síðustu sveitarstjórnarkosninga hafi verið þvert gegn ábendingum ráðuneytisins og Persónuverndar. Borgarstjóri segir
að fara þurfi yfir niðurstöðu Persónuverndar og vill áfram hvetja ungt fólk til að taka þátt í kosningum.

Sveinn R. Eyjólfsson
fyrrverandi
blaðaútgefandi
og einn reyndasti blaðaútgefandi
landsins telur
frumvarp um
stuðning við
einkarekna
fjölmiðla litlu breyta fyrir þá
miðla sem mestu máli skipta.

Hilmar Örn Hilmarsson
allsherjargoði
segir að nú sé hópfjármögnun
skoðuð til að
ljúka byggingu hofs Ásatrúarfélagsins
í Öskjuhlíð en
allsherjargoði
hefur ávallt vonað
að hofið rísi skuldlaust. Byggingin
er komin fram úr áætlun og mun
kosta ríflega 140 milljónum meira
en til stóð.

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu blað dagsins í tölvupósti
kl. 5.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista Fréttablaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

PERSÓNUVERND „Miðað við þær
upplýsingar sem lágu fyrir bentum
við á að þetta gæti auðvitað varðað
kosningalöggjöfina að einhverju
leyti. Þar er eitt meginsjónarmiðið
að þær eigi að vera frjálsar og án
afskipta hins opinbera,“ segir Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra um þá niðurstöðu Persónuverndar að framkvæmd á verkefni
Reykjavíkurborgar til að auka þátttöku í síðustu sveitarstjórnarkosningum hafi ekki verið í samræmi
við lög.
Persónuvernd gerir athugasemdir
við upplýsingagjöf borgarinnar í
tengslum við verkefnið sem sneri að
bréfa- og smáskilaboðasendingum
til ákveðinna kjósendahópa. Þannig hafi í upphafi aðeins verið upplýst um sendingar til ungra kjósenda en ekki að einnig stæði til að
senda bréf á konur yfir áttrætt og
erlenda ríkisborgara.
Þá hafi ungum kjósendum ekki
verið gert það ljóst að þeir væru
þátttakendur í rannsókn þar sem
markmiðið var að bera saman áhrif
mismunandi skilaboða á kosningaþátttöku.
Sigríður segir að ráðuneytið hafi
gert ráð fyrir því að látið yrði af
þessum fyrirætlunum. Þó er ljóst
að smáskilaboðin voru send út á
sjálfan kjördag. „Þá hefur það verið
gert þvert gegn ábendingum Persónuverndar og dómsmálaráðuneytisins.“
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
segir að nú þurfi borgin að fara yfir
þessa niðurstöðu með sínum samstarfsaðilum. „Þarna virðist einkum vera fjallað um þann þátt sem
snýr að rannsókninni sem Háskóli
Íslands kom að og hafði það markmið að meta hvort hvatning til að
kjósa hefði áhrif á ungt fólk.“
Hann segist telja að öllum beri

Markmið verkefnis borgarinnar var að auka kosningaþátttöku ungra kjósenda og fleiri hópa. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Það hefur aldrei
verið nein leynd
yfir þessu verkefni.
Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar

saman um að það hefði verið áhugavert að vita það. „Um leið þarf þetta
auðvitað að standast ítrustu skoðun
og ég held að vilji allra hafi nú staðið
til þess. Það er mjög mikilvægt að
við vinnum vel úr þessu þannig
að það verði ekki bakslag í því að
hvetja fólk til að taka þátt í lýðræðislegum kosningum,“ segir Dagur.

Persónuvernd telur einnig að
skilaboð bréfanna hafi verið gildishlaðin og til þess fallin að hafa
áhrif á kosningahegðun. Í einu
tilviki hafi verið um villandi upplýsingar að ræða þar sem sagt var
að það væri borgaraleg skylda að
kjósa.
Anna Kristinsdóttir, mannréttindastjóri Reykjavíkurborgar, segir
að reynt hafi verið að bregðast við
athugasemdum Persónuverndar á
öllum stigum málsins.
„Eftir að Persónuvernd fór að
skoða málið voru borgin og Háskólinn algerlega sammála um að við
myndum ekki láta þessa rannsókn
fara fram ef þetta yrði niðurstaðan.

Þannig að rannsóknin mun ekki
fara fram. Það hefur aldrei verið
nein leynd yfir þessu verkefni. Ég er
algjörlega á því að þetta hafi fyrst
og fremst verið einhver samskiptavandi þarna á milli. Við munum
læra af þessu,“ segir Anna.
Dómsmálaráðherra segist hafa
skilning á því að einhverjir hafi
áhuga á því að auka kosningaþátttöku. „Persónulega hef ég enga
sannfæringu fyrir því að það eigi að
vera eitthvert markmið í sjálfu sér
að auka kosningaþátttöku ef fólk
hefur ekki áhuga á því að kjósa. Það
geta verið ýmsar ástæður fyrir því
hvort kosningaþátttaka sé lítil eða
mikil.“ sighvatur@frettabladid.is

jeep.is

JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
®

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
FÁANLEGUR MEÐ 33” EÐA 35” BREYTINGU

STAÐALBÚNAÐUR M.A.: DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING, HÁTT OG LÁGT DRIF,
DRIFLÆSING AÐ AFTAN. LOFTPÚÐAFJÖÐRUN, HITI OG KÆLING Í FRAMSÆTUM, HITI Í STÝRI,
RAFDRIFINN AFTURHLERI, ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI.

TRAILHAWK VERÐ 10.990.000 KR.
LAREDO VERÐ 9.990.000 KR

33” BREYTTUR

UMBOÐSAÐILI JEEP Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
®

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90933 02/19

Þegar vetur kallar á þig. Hilux Invincible

Verð frá: 5.950.000 kr.
Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 700.000 kr. fylgir

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem
þig langar, hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná
andanum. Hilux InvincibleDXNDKOXWDSDNNLbEUH\WLQJKO¯IXQGLUIUDPVWX²DUDJOXJJDYLQGKO¯IDUNUµP£DIWXUOMµV
RJ,QYLQFLEOHPHUNL
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi
kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Notaðir

STJÓRNSÝSLA Stjórnendur Íslandspósts hafa í um áratug reynt að
vekja athygli stjórnvalda á því að
yrði ekki gripið til aðgerða myndi
fyrirtækið enda í greiðsluþroti.
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu (SRN), svo og fyrirrennara
þess, hafa einnig borist erindi frá
öðrum aðilum sama efnis á tímabilinu.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í fundargerðum stjórnar ÍSP
svo og erindum sem SRN hafa borist
og minnisblöðum innan úr ráðuneytinu. Fréttablaðið fékk aðgang
að hvoru tveggja í krafti upplýsingalaga.
„Forstjóri og stjórnarformaður
greindu frá fundi sem þeir áttu með
innanríkisráðherra 16. október sl.
um rekstrarvanda ÍSP og yfirvofandi greiðsluþrot um áramót ef
ekki fæst um 200 [milljóna króna]
yfirdráttarheimild,“ segir í fundargerð stjórnar frá 25. október 2013.
Á fundi með ráðherra var einnig
rætt um afdrif erinda ÍSP til PFS um
gjaldskrárhækkanir innan einkaréttar en ÍSP áætlar að á árunum
2011-13 hafi fyrirtækið orðið fyrir
rúmlega 580 milljóna króna tapi
vegna þess hve lengi stofnunin var
að afgreiða erindin eða þá að ekki
var fallist á tillögur til hækkunar.
Fréttablaðið beindi fyrirspurn
til SRN um til hvaða aðgerða hefði
verið gripið vegna ákalls fyrirtækisins um aðstoð og hvar ráðuneytið
teldi að ábyrgðin vegna 1,5 milljarða neyðarlánsheimildar ríkisins
til þess lægi. Í svari SRN sagði orðrétt að ráðuneytið „[hefði] á undanförnum 10 árum fengið nokkur bréf
frá Íslandspósti ohf. þar sem gerð er
grein fyrir meintri versnandi stöðu
vegna alþjónustu“. Sökum þess
hefði verið gripið til reglugerðarbreytinga en þær varða meðal
annars fækkun dreifingardaga og
staðsetningu póstkassa. Þær breyt-

Rnr. 121596

Hyundai i30 Style+
Nýskr. 06/17, ekinn 23 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Hyundai Santa Fe III Style
Nýskr. 03/16, ekinn 56 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

5.390.000 kr.

Rnr. 145584

Rnr. 121651

Hyundai IONIQ EV Comfort
Nýskr. 06/18, ekinn 5 þ.km,
rafmagn, sjálfskiptur.

Hyundai KONA Premium
Nýskr. 04/18, ekinn 9 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

3.990.000 kr.

5.190.000 kr.

Hyundai Tucson Comfort 2wd
Nýskr. 05/17, ekinn 15 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

Hyundai Santa Fe III Comfort
Nýskr. 04/16, ekinn 31 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

4.490.000 kr.

5.350.000 kr.

Rnr. 103807

Rnr. 145191

Hyundai Tucson Premium
Nýskr. 03/17, ekinn 23 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

Hyundai Santa Fe III Premium
Nýskr. 06/16, ekinn 36 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

5.290.000 kr.

Hyundai notaðir bílar
Kauptúni 1 - 210 Garðabæ

6.190.000 kr.

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík

Sími: 575 1200 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 virka daga og á laugardögum frá kl. 12–16.

NM92291

Rnr. 430339

ENNEMM / SÍA /

Rnr. 145433

LAUGARDAGUR

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og fyrirrennara þess hafa á síðustu
tíu árum fengið ítrekuð bréf frá stjórnendum Íslandspósts þar sem gerð var
grein fyrir meintri versnandi stöðu fyrirtækisins vegna alþjónustu.

Eigum nokkra yfirfarna nýlega Hyundai hjá
okkur í Kauptúni 1, Garðabæ sem eru enn
í ábyrgð. Komdu og gerðu frábær kaup!

3.350.000 kr.
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Vitað um versnandi
stöðu Póstsins í áratug

ALLT AÐ
5 ÁRA
ÁBYRGÐ

Rnr. 121567
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Lengi reynt að benda stjórnvöldum á slæma stöðu ÍSP. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Forstjóri og stjórnarformaður greindu
frá fundi sem þeir áttu með
innanríkisráðherra þann
16. október sl. um rekstrarvanda ÍSP og yfirvofandi
greiðsluþrot um áramót
Úr fundargerð stjórnar ÍSP

ingar hafa skilað ÍSP hagræði sem
er áætlað rúmlega 200 milljónir
króna. Hvað ábyrgðina varðar benti
SRN á að það hefði ekki aðkomu að
stjórnun, rekstri eða fjárfestingum
ÍSP en fjármálaráðherra fer með
hlutabréfin í fyrirtækinu.
Undanfarin ár hefur verið mikið
tap á samkeppni ÍSP innan alþjónustu eða um þrír milljarðar króna
á árunum 2013-2017. Stærstan
hluta þess má rekja til sendinga frá
útlöndum en þó er einnig tap, sem

nemur hundruðum milljóna króna,
á sendingum innanlands. ÍSP áætlar
að byrði sín af alþjónustunni nemi
allt að tæpum milljarði ár hvert. PFS
taldi á móti að byrðin næmi 300500 milljónum áður en til fækkunar
dreifingardaga kom. Ljóst er því að
byrðin hefur lækkað umtalsvert.
ÍSP hefur farið fram á það við
ríkið að það bæti fyrirtækinu
þennan kostnað, annaðhvort með
þjónustusamningi eða með framlagi úr jöfnunarsjóði alþjónustu.
Hvað fyrri kostinn varðar segir í
minnisblaði til innanríkisráðherra,
frá júlí 2014, að ekki verði séð að það
þjóni neinum tilgangi að ríkið sé að
gera slíkt samkomulag við ríkisfyrirtæki.
Hvað síðari kostinn varðar sótti
ÍSP um 2,6 milljarða afturvirka
úthlutun, sem tekur til áranna
2013-17, í október 2017 til PFS. Ekki
er til króna með gati í sjóðnum.
Fréttablaðið spurði SRN hvernig
sjóðurinn yrði fjármagnaður ef til
úthlutunar kæmi. Svarið var að það
lægi ekki fyrir. joli@frettabladid.is

Segja ríkið draga lappirnar við að
fjármagna kaup á nýjum sjúkrabílum
SAMFÉLAGSMÁL Landssamband
slökkviliðs- og sjúkraf lutningamanna átelur stjórnvöld fyrir að
tryggja ekki fjármögnun til kaupa á
nýjum sjúkrabifreiðum hér á landi.
Engin endurnýjun sjúkrabíla hefur
átt sér stað síðan árið 2015 og hefur
útboði í þrígang verið frestað að
þeirra sögn. Ástandið er alvarlegt
að þeirra mati.
Mjög alvarlegt ástand er fyrirliggjandi í sjúkraf lutningum á
Íslandi. Engin endurnýjun sjúkrabifreiða hefur átt sér stað síðan
árið 2015 og nú er í þrígang búið að
fresta útboði nýrra bifreiða.
„Sjúkrabílaf lotinn á landsvísu
telur 84 bíla. Samkvæmt viðmiðunartölum um aldur og akstur
sjúkrabifreiða þarf að endurnýja
yfir helming flotans í ár eða um 47
bifreiðar,“ segir í ályktun landssambandsins. „Ástandið er fyrir löngu
orðið alvarlegt og sambandið hefur
af því þungar áhyggjur. Dæmum
fjölgar um bilanir á þessum mikilvægu f lutningstækjum og ljóst er
orðið að öryggi starfsmanna og
skjólstæðinga er ógnað.“
Velferðarráðuneytið fól SÍ að
bjóða út hálfan þriðja tug sjúkrabifreiða til þess að bregðast við því
að flotinn er kominn til ára sinna.
Í júlí 2018 var útboð auglýst en
opnun þess hefur verið frestað þar

Brýnt er að endurnýja yfir helming sjúkrabílaflotans, eða um 47 bifreiðar.

Ástandið er fyrir
löngu orðið alvarlegt og sambandið hefur af
því þungar áhyggjur.
Landssamband slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna

sem ráðuneytið hefur ekki tryggt
fjármögnun kaupanna.
„Samkvæmt upplýsingum LSS
liggur enn ekki fyrir hvort velferðarráðuneytið fái fjárheimild svo að
hægt sé að standa við opnun útboðsins þann 13. mars. Á meðan deila
ríkið og Rauði krossinn um hvernig
skuli haga uppgjöri sjúkrabílasjóðs sín á milli. Málið er í gíslingu
og á sama tíma safnast innkoma af
sjúkraf lutningum og framlög frá
ríkinu í sjóðinn. Þetta ástand er að
mati LSS algjörlega óviðunandi,“
segir í ályktuninni. – sa

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu.

SNYRTIVÖRU

7.-11. febrúar
Taxfree* af öllum snyrtivörum
*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti
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Óvenjulegt framboð

The best dental treatment
for reasonable price!
Over 12 years experience!

Besta tilboðið á markaðnum!

Taílensk prinsessa í framboð fyrir flokk Shinawatra-fjölskyldunnar gegn
flokki herforingjastjórnarinnar. Framboðið er sagt algjörlega fordæmalaust.

Sparaðu á tannlæknaþjónustu
og njóttu ókeypis dvalar á fyrsta
ﬂokks hóteli í Kraká, Póllandi!
Beint ﬂug til Katowice/Kraká.
Við gefum þér 5 nætur frítt á hótelinu
okkar ef þú eyðir 500 evrum í
tannlæknaþjónustu í einni ferð.

TAÍLAND Ubolratana, taílensk prinsessa og systir konungs, verður forsætisráðherraefni Þjóðbjörgunarf lokks Taílands í þingkosningum
sem fara fram þar í landi þann
24. mars næstkomandi. Þetta
kom fram á skráningarpappírum
f lokksins sem fjölmiðlar víða um
heim fjölluðu um í gær. Ákvörðun
Ubolratana er fordæmalaus enda er
rík hefð fyrir því að taílenska konungsfjölskyldan skipti sér hvorki af
kosningum né þinginu.
„Ég vil þakka ykkur fyrir allan
kærleikann og öll hvatningarorðin.
Ég vil koma því á framfæri að ég hef
afsalað mér tign minni og lifi því
sem almennur borgari. Ég hef gefið
Þjóðbjörgunar f lok k i Taílands
heimild til þess að gera mig að forsætisráðherraefni flokksins,“ sagði
prinsessan í færslu á Instagram.
Ubolratana afsalaði sér tign sinni
þegar hún giftist Bandaríkjamanni
er hún var við nám í Bandaríkjunum á áttunda áratugnum. En þegar
hún skildi við eiginmanninn árið
1998 sneri hún aftur til Taílands og
tók aftur þátt í störfum og lífi konungsfjölskyldunnar. Ekki er ljóst
hvort afar ströng löggjöf um meiðyrði gegn konungsfjölskyldunni nái
yfir Ubolratana.
Fréttablaðið fjallaði ítarlega um
komandi kosningar í desember en
stjórnarandstaðan hafði þá lýst
áhyggjum af því að kosningunum,
þeim fyrstu frá valdaráni taílenska
hersins, yrði hagrætt. Kjörseðlar
hafa verið gerðir flóknari og kjördæmamörkum breytt. Samkvæmt
andstöðunni var það gert til þess
að frambjóðendur herforingjastjórnarinnar fengju fleiri atkvæði.
Jafnvel þótt herforingjastjórnin
tryggi sér ekki áframhaldandi
meirihluta á þingi mun hún áfram
hafa völd á hinu pólitíska sviði.
Samkvæmt AFP var það tryggt með
nýrri stjórnarskrá sem herforingjastjórnin kom í gegn.
Prayut Chan-O-Cha, leiðtogi her-

Niðurgreiddur ﬂugmiði*

Hafðu samband
ofﬁce@indexmedica.eu
+48 690 808 840
www.indexmedica-island.com
indexmedica.island

ofﬁce@indexmedica.eu

+48 690 808 840

Framboð í trúnaðarstöður

FRV
Samkvæmt 35. gr. laga Félags rafeindavirkja
skal auglýsa frest til framboðs.
Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhringar
og skal tillögum skilað til kjörstjórnar innan þess tíma.
Með hliðsjón af framansögðu hefur framboðsfrestur
verið ákveðinn til kl. 12 á hádegi 1. mars 2019

Reykjavík 9. febrúar 2019
Stjórn Félags rafeindavirkja

XC90
T8 inscription
tion

NÝR

Verð
9.495.000 kr.

XC60
T8 plug-in Hybrid
brid

Ubolratana, prinsessa Taílands, er óvænt á leiðinni í framboð fyrir Þjóðbjörgunarflokk Shinawatra-fjölskyldunnar. NORDICPHOTOS/AFP

foringjastjórnarinnar, leiðir flokkinn Phalang Pracharat. Flokkurinn
var stofnaður í mars á síðasta ári, í
raun utan um verðandi frambjóðendur herforingjastjórnarinnar.
Prayut tilkynnti þó ekki formlega
um að hann yrði forsætisráðherraefni flokksins fyrr en í gær, stuttu
eftir að ljóst var að Ubolratana væri
á leið í framboð.
„Ég samþykki boð Phalang
Pracharat um að ég verði forsætisráðherraefni flokksins. Ég vil einnig
taka fram að ég er ekki að því einvörðungu til þess að halda völdum.
Þetta var ekki auðveld ákvörðun
enda stendur Taíland á mikilvægum
tímamótum,“ sagði leiðtoginn.
Tíðindi gærdagsins eru merkingarþrungin og hafa mörg lög, líkt
og laukur. Fyrst ber að nefna að herinn framdi valdarán sitt árið 2014
til þess að koma ríkisstjórn Yingluck Shinawatra og Flokksins fyrir

Outlander PHEV
HEV
Tilboðsverð
3.990.00 kr.

Verð
8.350.000 kr.

NÝR

546-0088 | Fellsmúli 26
www.smartbilar.is
Opið laugardag 10-16

NÝR
ÝR

BMW 530e
e

Mercedes-Benz S560e

Tilboðsverð
erð
6.950.000
0 kr.

Tilboðsverð
14.290.000 kr.

NÝR

Taílendinga frá völdum. Sá flokkur
er undir stjórn Shinawatra-fjölskyldunnar en það er Þjóðbjörgunarflokkurinn einnig. Sá flokkur
hefur jafnvel verið uppnefndur
„varaflokkur“ Flokksins fyrir Taílendinga. Ef Ubolratana nær kjöri
er Shinawatra-fjölskyldan því aftur
komin í valdastöðu.
Einnig ber að nefna þá staðreynd
að taílenska herforingjastjórnin
hefur málað þá mynd af sér að hún
sé til þess gerð að standa vörð um
konungsfjölskylduna. Nú er hún
komin í beina andstöðu við prinsessu, systur konungs.
Síðast en ekki síst þarf að taka
fram að Shinawatra-fjölskyldan
hefur alltaf gert út á popúlisma,
andstöðu við „elítuna“ og þar með
konungsfjölskylduna. Stuðningsmenn fjölskyldunnar hafa ítrekað
lent í átökum við konungssinna á
götum úti. thorgnyr@frettabladid.is

Mercedes-Benz E300e
p
plug-in Hybrid

T
Tilboðsverð
ð
6
6.995.000 kr.

Land Rover Range Rover
Sport P400e plug-in Hybrid

NÝR

Tilboðsverð
11.900.000 kr.

NÝR

NÝR

2019 Porsche
Cayenne S e-Hybrid
Tilboðsverð
12.495.000 kr.

NÝR

2019 Land Rover Range Rover
LWB P400e - plug-in Hybrid

Staðgreiðsluverð
erð
r.
15.900.000 kr.

2016 Porsche
he
Cayenne S E-Hybrid

2016 BMW
W X5
X5e

2016 Volvo XC90 T8

2017 Chrysler Pacifica
Plug-in Hybrid Premier

Staðgreiðsluverð
7.750.000 kr.

Staðgreiðsluverð
6.395.000 kr.

Tilboðsverð
6.550.000 kr.

Verð frá
5.490.000 kr.

NÝR

2019 Volvo V60 D6 AWD
p g Hybrid
y
R-Design - plug-in
Tilboðsverð
6.495.000 kr.

2019
019 BMW 740e
NÝR

2018 Nissan Leaf Tekna+

Tilboðsverð
boðsverð
11.990.000
.990.000 kr.

NÝR

2016 Volvo XC90 T8 Inscription

Staðgreiðsluverð
3.895.000 kr.

Staðgreiðsluverð
7.650.000 kr.

2017 Chevrolet Bolt 60KwH

2017 BMW I3 ReX 33KwH

Staðgreiðsluverð
3.990.000 kr.

Staðgreiðsluverð
4.090.000 kr.

Smáhundakynning
20% AfsLátTur af gælUdýrAvörUm Og fóðrI

fRá 13:00 til 16:00 | LauGaRdaG Og SuNnuDaG
Komið og kynnist fjölda tegunda af skemmtilegum smáhundum
spennandi dýravörukynninGar W nýtt hráfóður W lukkupottar
dýralæknir W hundasnyrtir W hundaþjálfunarráðgjöf
rauðakrosshundur og margt fleira
Munið Valentínusardaginn
Fimmtudaginn 14. febrúar

SÁNingaRhelgi
ráðGjöf miLlI 13 oG 16

ölLum FræuM
og sáðmOld

20 %

TilboÐ
túlIpaNAbúnT
1.280kR
2 Í^ _^^Ï?ÏlÏ>=9Ï<<99ÏlÏÌ^ Í^ 
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Samkomulag um Brexit
UTANRÍKISMÁL Ísland, Noregur og
Liechtenstein hafa komist að samkomulagi við Bretland um áframhaldandi búseturéttindi borgara ef
samningur ríkisstjórnar Bretlands
og ESB um útgöngumál verður ekki
samþykktur.
Fari svo að útganga Breta verði
samningslaus munu Íslendingar
búsettir á Bretlandi og Bretar á
Íslandi því fá rétt til áframhaldandi
búsetu.
Áður höfðu ríkin þrjú komist að
samkomulagi við Breta en sá samn-

ingur er háður því að samningur
Breta við ESB taki gildi.
„Íslensk stjórnvöld hafa undirbúið sig fyrir mismunandi sviðsmyndir, meðal annars þann möguleika að Bretland gangi úr ESB án
samnings. Þetta er mikilvægur
áfangi í þeirri vinnu sem tryggir
réttindi íslenskra og breskra ríkisborgara óháð því hvort viðræðum
Bretlands og ESB ljúki með samningi þeirra á milli,“ var haft eftir
Guðlaugi Þór Þórðarsyni utanríkisráðherra í tilkynningu. – þea

Miatta Fahnbulleh heldur erindi í dag á 20 ára afmælisþingi Vinstri grænna.

Vandi Bretlands ekki
leystur með Brexit
New Economics Foundation kalla eftir „nýju hagkerfi“ og öðruvísi og grænni
leiðum til að skipuleggja það. Framkvæmdastýra segir að breytingarnar verði
að vera í samráði við fólk og að ávallt þurfi að gæta að félagslegu jafnrétti.
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Ï § C
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BRETLAND „Við bæði vinnum að
því að framkvæma og fræða. Sem
þýðir að við búum til og kynnum
hugmyndir um hvernig megi knýja
fram breytingar. En við reynum líka
að koma hugmyndum okkar í framkvæmd,“ segir Miatta Fahnbulleh,
framkvæmdastýra bresku samtakanna New Economics Foundation,
sem er meðal fyrirlesara á 20 ára
afmælisþingi Vinstri grænna í dag.
Samtökin beita sér fyrir breyttu
hagkerfi sem virkar bæði fyrir
fólkið og plánetuna.
Hún segir að við lifum á spennandi tímum þar sem fólk sé, á alþjóðavísu, loks farið að setja spurningar merki við óbreytt ástand.
„Fólk leyfir sér að efast um hluti
sem aldrei var efast um áður. Okkar
tilfinning er sú að það skapi tækifæri til að tala um hvernig megi
gera hlutina öðruvísi. Það sem við
köllum „nýtt hagkerfi“ og öðruvísi
leiðir til að skipuleggja það,“ segir
Fahnbulleh.
Hún segir að þau reyni að hugsa
stórt og reyni síðan að fá stjórnmálamenn með sér í lið til að hugsa
hvernig megi koma hugmyndunum
í framkvæmd.
Spurð hvernig það gangi að fá fólk
í lið með þeim segir hún að það sé

STYRKIR VIRK
VIRK Starfsendurhæfingarsjóður veitir einu sinni á ári styrki til virkniúrræða, rannsóknarverkefna og uppbyggingar- og þróunarverkefna sem
stuðla að uppbyggingu og auka við almenna þekkingu á starfsendurhæfingu á Íslandi.
Nánari upplýsingar, stefnur og reglur varðandi umsóknir
og umsóknareyðublöð má finna á www.virk.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2019.

Brexit er orðið að
einhvers konar
þráhyggju og grímu fyrir
þann grundvallarvanda sem
steðjar að hagkerfinu í
Bretlandi.

sannarlega erfitt. Þau hafi síðustu
tíu ár unnið að því að tala við fólk
í samfélaginu til að reyna að finna
lausnir á því hvernig þau geti hagað
sínu hversdagslífi á nýjan og öðruvísi hátt.
„Ef þú getur svo tekið vandamál
fólks og breytt þeim í jákvæða
aðgerð og gefið þeim um leið umboð
til að líða eins og þeirra gjörðir hafi
áhrif, þá er það eitthvað sem virkar,“
segir Fahnbulleh.
Um útgöngu Breta úr Evrópusambandinu, Brexit, segir Fahnbulleh
að tvennt verði að taka til greina.
Í fyrsta lagi að síðustu tvö ár hafi
Brexit stjórnað allri pólitískri
umræðu í Bretlandi og að sumir séu
fullkomlega ónæmir og einangraðir
gagnvart umræðunni.
Hún segir að staða New Economics Foundation hvað varðar Brexit
sé þó skýr. Þau vilji sjá kerfislægar
breytingar á hagkerfinu og að það
sé fullkomlega ljóst að Brexit geri
það erfiðara.
Hún segir að margir af þeim sem
kusu með því að fara úr Evrópusambandinu hafi í raun verið að kjósa
um þessi vandamál. Fólk hafi kosið
að fara því að því hafi liðið eins og
það hefði ekki neinu að tapa og það
sé eitthvað sem stjórnmálamenn
skilji ekki enn.
„Brexit er orðið að einhvers konar
þráhyggju og grímu fyrir þann
grundvallarvanda sem steðjar að
hagkerfinu í Bretlandi og sú leið sem
við erum að fara núna gerir það ekki
líklegra að þessi vandi verði leystur.
Ég er ekki sammála ákvörðuninni
og tel ekki að þetta sé rétt leið, en
það var ákall um breytingar.“
Fahnbulleh segir að þessi grundvallarvandi í bresku samfélagi sé
margþættur. Laun hafi staðið í
stað í um tíu ár þrátt fyrir að hagkerfið hafi stækkað, útlánsvextir
séu hærri, húsnæðisverð sé hærra
og fleiri skuldi meira. Þá nefnir hún
einnig vandamál á vinnumarkaði og
að of mikið sé af láglaunastörfum.
„Hagkerfi okkar er byggt á þeim
gildum að þegar það vex þá muni

f lestum ganga betur, brauðmolakenningunni. Sumum vegnar mjög
vel og öðrum allt í lagi. En þetta
kerfi er algerlega brotið og fólk
finnur fyrir því,“ segir Fahnbulleh.
Hún segir að kjarni málsins sé sá
að í Bretlandi sé lífsgæðakrísa sem
hafi leitt til þess að fólk finnur að
næsta kynslóð mun, í fyrsta skipti í
langan tíma, ekki hafa það betra en
sú fyrri. Því eigi fólk erfitt með að
vita hverju það vinnur fyrir og að.

Bæði fyrir fólkið og plánetuna
Fahnbulleh segir að New Economics Foundation vinni eftir tveimur
stólpum, fólki og plánetunni. Þannig einbeiti þau sér einnig að grænum
lausnum fyrir „nýja hagkerfið“. Hún
segir að kapítalíska módelið samræmist illa umhverfisvernd.
„Við göngum á auðlindir jarðar
hraðar en jörðin nær að endurnýja
þær. Þar til nú hefur það verið „í
lagi“. En nú er eins og það sé orðið
of mikið.“
Hún segir að henni finnist merkilegt að umhverfismálin séu ekki
meira rædd og í forgrunni alls
staðar. Vandinn sé í raun tilvistarlegur [e. existential) því þegar allt
kemur til alls þá skipti ekkert annað
máli. Hún segir að á næstu tíu árum
munum við víða fara að sjá raunveruleg áhrif loftslagsbreytinga.
„Þetta mun allt verða mjög raunverulegt á næstu tíu árum og við
teljum ekki að stjórnmálamenn séu
nokkurs staðar nálægt því að skilja
það. Þetta verður að vera í forgangi,
og okkar trú er sú að til að bregðast
við því verði að endurskoða hagkerfi okkar og hvernig það heftir
umhverfið.“
Hún segir að í umbreytingu hagkerfisins liggi mörg tækifæri. En það
sé kapphlaup í áttina að þeim. Þau
lönd sem uppgötvi það fyrr muni
hafa forskot á önnur lönd. Lönd
eins og Kína og Indland sem munu
finna fyrir áhrifum loftslagsbreytinga fyrr en aðrir munu hafa meiri
hvata til að grípa þessi tækifæri og
geta þannig orðið leiðtogar á þessu
sviði alþjóðlega.
Hún segir að samhliða þessum
breytingum þurfi þó að huga að því
hvaða áhrif þær hafi á fólk og nauðsynlegt sé að tryggja að umhverfisvernd sé ekki á kostnað félagslegs
jafnréttis eða fólks.
„Þú ferð græna leið, en á þann veg
að það verndar samfélagið.“
lovisaa@frettabladid.is

Vetrar

Volkswagen jeppar á lægra verði.
Volkswagen er með breiddina í jeppum sem fást allir fjórhjóladrifnir og tilbúnir fyrir veturinn.
Nú mætum við hvaða færð sem er og lækkum verðið á öllum jeppum frá Volkswagen. Einstakt
tækifæri til að auka öryggi fjölskyldunnar í umferðinni. Komdu í HEKLU, skoðaðu Volkswagen
jeppaúrvalið og náðu þér í einn á lægra verði. Hlökkum til að sjá þig!

Touareg Offroad

Tiguan Allspace Comfortline

T-Roc Style

3.0 TDI V6 Fjórhjóladr. Sjálfsk.

2.0 TSI Fjórhjóladr. Sjálfsk.

2.0 TDI Fjórhjóladr. Sjálfsk.

Vetrarwerð

Vetrarwerð

Vetrarwerð

8.550.000 kr.

6.390.000 kr.

4.590.000 kr.

Verðlistaverð

Verðlistaverð

Verðlistaverð

9.290.000
9.290
000 kkr.

7.290.000
7.290
000 kkr.

4.890.000
4.890
000 kkr.

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

740.000 kr.

900.000 kr.

300.000 kr.

Sýningarsalurinn okkar á netinu er opinn
allan sólarhringinn. Skoðaðu úrvalið!
www.hekla.is/vwerslun

www.volkswagen.is

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

Werð

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

Taktu vel á móti vetri
í Volkswagen jeppa
á lægra verði.

12

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

9. FEBRÚAR 2019

LAUGARDAGUR

TÆKNI

Álagning
fasteignagjalda 2019
Upphafsálagningu fasteignagjalda
í Bláskógabyggð er nú lokið fyrir árið 2019.
Sveitarfélagið Bláskógabyggð hefur lokið upphafsálagninu vegna ársins
2019. Álagningaseðlar eru ekki sendir út, en hægt er að nálgast þá á
heimasíðunni www.island.is, en þar eru þeir aðgengilegir á „mínar
síður“, undir kassa merktur Pósthólf. Innskráning er með rafrænum
skilríkjum eða íslykli.
Greiðsluseðlar eru ekki sendir út, nema þess sé sérstaklega óskað,
en kröfur vegna fasteignagjalda koma inn á heimabanka viðkomandi
gjaldanda og birtast þar.
Allar nánari upplýsingar um álagningareglur Bláskógabyggðar má ﬁnna
inni á heimasíður Bláskógabyggðar, www.blaskogabyggd.is. Eldri
borgurum og öryrkjum með lögheimili í Bláskógabyggð er sérstaklega
bent á að skoða sinn rétt varðandi afslátt af fasteignagjöldum, og bent á
að kynna sér samþykkt um tekjuviðmið, sem er um afsláttarreglur.

Þeir sem óska frekari upplýsinga um álagninguna er bent á að hafa
samband við Guðnýju Höskuldsdóttur, skrifstofu Bláskógabyggðar í síma:
480-3000 (mánudaga – ﬁmmtudaga frá kl. 9.00 - 12.00 og 13.00 – 15.00, en
föstudaga 9.00 – 12.00), eða í netfang: gudny@blaskogabyggd.is .

Bláskógabyggð.

Microsoft í sókn gegn
sínum eigin netvafra
Öryggissérfræðingur Microsoft varar við því að fólk noti Internet Explorer.
Segir hann ekkert meira en lausn til þess að fá gamlar síður til þess að virka.
Ekki hefur gengið sem skyldi að fá fólk til þess að nota nýja vafrann, Edge.
Þótt Microsoft hafi hætt þróun
vafrans Internet Explorer, sem eitt
sinn var langvinsælasti vafri heims,
fyrir nærri fjórum árum og kynnt til
sögunnar nýja vafrann Edge eru enn
einhverjir sem þráast við og nota
hinn úrelta vafra. Þar sem vafrinn er
ekki lengur uppfærður geta óprúttnir aðilar nýtt sér öryggisgalla sem
fundist hafa í gegnum tíðina. Þetta
skapar hættu og er Microsoft nú í
sókn gegn sínum eigin vafra.
Chris Jackson, öryggissérfræðingur hjá fyrirtækinu, birti grein á vefsíðu Microsoft þar sem hann fjallaði
um hætturnar sem fylgdu því að
nota Internet Explorer að staðaldri.
Þar sagði hann að þar sem fjöldi
gamalla vefsíðna var hannaður
sérstaklega fyrir Internet Explorer
geti verið einfaldasta lausnin fyrir
marga, til að mynda opinberar
stofnanir, að nota vafrann áfram.
„Internet Explorer er einfaldlega lausn til þess að fá síður til að
virka. Ekki vafri sem fyrirtæki eða
fólk ætti að nota frá degi til dags
við venjulegt vafur. Vafrinn styður
ekki nýja vefstaðla og þótt margar
síður virki ágætlega á honum eru

Explorer er enn í notkun en Edge eitthvað minna. NORDICPHOTOS/GETTY

vef hönnuðir einfaldlega ekki að
prófa hvort þær virki sem skyldi á
vafranum,“ skrifaði Jackson.
Auk þess að vera óöruggari en
aðrir og nýrri vafrar er sum sé engin
trygging fyrir því að vefsíður virki
fyrir Internet Explorer. Því ættu allir
þeir sem nota vafrann að staðaldri
að skipta sem allra fyrst.
Microsoft-liðar myndu væntanlega kjósa að viðkomandi skiptu yfir
í Microsoft Edge, nýja vafrann sem
fyrirtækið kynnti til sögunnar fyrir

nærri fjórum árum. Sá vafri hefur
hins vegar ekki vakið mikla lukku
og er með litla markaðshlutdeild.
Fyrirtækið tilkynnti á síðasta ári
um að unnið væri að því að byggja
Edge upp á nýtt. Nú á sama kjarna
og Google Chrome, vinsælasti vafri
heims, er byggður. Þannig ætlar
Microsoft sér að tryggja að nærri
allar vefsíður virki á Edge og sömuleiðis að gera eigendum Mac-tölva
kleift að nota vafrann.
thorgnyr@frettabladid.is

Tilboðið gildir til 10. febrúar 2019

Frábær
tilboðstvenna
Apple iPhone XR
Verð frá

124.990 kr. staðgreitt

iPhone XR og AirPods
Þú færð Airpods á aðeins 10.000 kr.
þegar þú kaupir iPhone XR hjá Vodafone.
7U\JJËXÙÄUÙHVVDŽRWWXWYHQQXÈQÁVWXYHUVOXQ
Verslanir Vodafone eru í Kringlunni, Smáralind, á Suðurlandsbraut 8 og Glerártorgi.

Þú færð
Apple AirPods
fyrir 10.000 kr.
aukalega

ÞÚ VEIST HVAÐ ÞIG VANTAR

VIÐ FJÁRMÖGNUM
Ármúla 1 I 108 Reykjavík I lykill.is I lykill@lykill.is I 540 1700

ELLY

30%
20%

2ja sæta sófi. Dö
ökkgrár.
Stærð: 145 x 82 x 85 cm

48.993 kr. 69
69.990
990 kr
kr.

AFSLÁTTUR

ELLY
Þriggja sæta sófi. Dökkgrár.
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

AFSLÁTTUR

62.993 kr. 89
89.9
990 k
990
krr.

30%
20%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

KENYA
Hægindastóll. Holly grænt,
dökk grátt eða brúnt sléttflauel.

34.993 kr. 49.990 kr.

ELLY
Hægind
Hægi
nd
das
astó
tóll
ll.
Dökk
Dö
kkgr
grár
ár.

38.493 kr. 54.990 kr.

35%
20%

40%
25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

ETHAN

MAX
Hornsófi. Rocco grátt slitsterkt
áklæði. Hægri eða vinstri.
Stærð: 286 × 200 × 87 cm

Svart, ljósgrátt og brúnt FL-leður.
St: 81 × 103 × 109 cm

131.994 kr. 219.990 kr.

97.494 kr. 149.990
149 990 kr
kr.

50%
25%
AFSLÁTTUR

30%
25%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

FRIDAY
U-sófi. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði. Hægri
eða vinstri tunga. Stærð: 330 × 232/170 × 90 cm

195.993 kr.
279.990 kr.

MASSIMO
3ja sæta sófi. Dökkgrátt áklæði.
Stærð: 195 x 92 x 81 cm

119.995 kr. 239
239.990
990 kr
kr.

MILANO

60%
50%

Tveggja og
þriggja
sæta sófar
úr ljósgráu
hágæða
Nappa
leðri.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

60%
40%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

ASTERIX
2,5 og þriggja sæta sófi. Ljós- og dökkgrátt
áklæði. Stærð: 230 x 95 x 87 cm

Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

Akureyri
Dalsbraut 1

119.996 kr.
299.990 kr.
10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

2ja sæta: Stærð: 168 x 90 x 90 cm

3ja sæta: Stærð: 194 x 90 x 90 cm

151.996 kr. 379.990 kr.

191.996 kr. 479.990 kr.

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Gildir til 10. febrúar eða á meðan birgðir endast.

N

LT

IN

www.husgagnahollin.is

AL

RISA

VERSLU

RI F
EI A M
M UR RU
N TT Ö
EN LÁ M V
FS U
A LD
VÖ

V

EF

ÚTSALA
AF OP

LOKAHELGIN
SKOVBY HÆTTIR FRAMLEIÐSLU Á PASADENA Í
VILLTRI EIK OG SELJUM
VIÐ ÞVÍ SÍÐUSTU EINTÖKIN MEÐ VEGLEGUM
AFSLÆTTI

30%
50%
AFSLÁTTUR
A
FSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

BATILDA

Borðstofustóll.
Svart PU-leður og viðarfætur

11.992 kr. 14.990 kr.

50%
40%
AFSLÁTTUR

PASADENA

AFSLÁTTUR

Mjór skápur úr villtri
eik með skúffu og þremur
skápum þar af einum
með gleri í hurð.
Stærð: 50 × 40 × 200 cm

78.265 kr.
156.530 kr.

AFSLÁTTUR

WILMA
Borðstofustóll. Slitsterkt grátt
áklæði og viðarfætur.

4.995 kr. 9.990 kr.

30%
20%
AF
A
FS
SL
LÁ
ÁT
TT
TU
UR
R

AFSLÁTTUR

AURORA
Borðstofustóll,
ljósbrúnt leður og stálfætur.

19.593 kr. 27.990 kr.

PASADENA
Skenkur úr hvítri, villtri eik með
ð tve
veimur
u stó
tóru
órum
m skúff
sk
kúff
úffum
um og
fjórum ská
ápu
pum
m me
með
ð hi
hill
llum
um.. Sttær
ærð:
ð: 194
4 × 44 × 88 cm

112.250 kr. 22
224.49
490 kr.

5
30%
25%
20%
AF
SL
ÁT
AF
A
FS
SL
LÁ
ÁTTU
TUR
R

AFSLÁTTUR
AFSLÁTTUR

40%
30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

LARAMIE
Hægindastóll. Mjög endingargott brúnt microfiber áklæði.
Stærð: 114 x 95 x 95 cm

STANLEY
3ja sæta sófi. Svart leður
Stærð: 218 x 84 x 77 cm

209.994 kr. 349.990 kr.
VEFVERSLUN

www.husgagnahollin.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

84.995 kr. 169.990 kr.
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Gunnar

R
Kristín
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Menntamálaráðherra hefur
ákveðið að
taka enga
afstöðu til
fílsins í
herberginu.
Þess vegna er
frumvarp
hennar
hvorki fugl
né fiskur, í
besta falli
plástralækning.

íkið ætlar að styrkja einkarekna fjölmiðla um
300 til 400 milljónir króna á ári samkvæmt
nýju frumvarpi menntamálaráðherra.
Stuðningurinn felst einkum í endurgreiðslu
25% ritstjórnarkostnaðar, þó þannig að hver
einstakur miðill fái að hámarki 50 milljónir á ári.
Ekki þarf mikið til að öðlast rétt til að sækja um
styrki. Starfsmenn í fullu starfi þurfa ekki að vera fleiri
en þrír og netmiðlum nægir að miðla nýju efni daglega. Styrktarkerfið mun því aðallega gagnast smærri
miðlum.
Varla verður fram hjá því litið hvað felst í því að reka
ritstjórn eða fréttastofu. Á Íslandi eru reknar þrjár
fréttastofur í einkaeigu sem rísa undir nafni. Fréttastofa Stöðvar 2, og ritstjórnir Morgunblaðsins og
Fréttablaðsins.
Á þessum fréttastofum starfar fjöldi fagfólks. Miðlarnir sinna alhliða fréttaöflun og afþreyingu, auk þess
að sinna almannaþjónustu. Eftirtektarvert hefur verið
undanfarin ár að einkamiðlarnir, og þá einkum þeir
sem Sýn rekur núna, hafa æ ofan í æ verið fyrstir til að
flytja fregnir af yfirvofandi hættu, náttúruhamförum
til dæmis – á undan sjálfum ríkismiðlinum.
Ef miðað er við þróun undanfarin ár bendir flest til
að slík starfsemi eigi undir högg að sækja. Engin vöntun
hefur verið á smærri miðlum, sérstaklega frá 2008. Líklega hefur aldrei í Íslandssögunni verið meiri gróska á
þeim vettvangi en nú.
Tillaga menntamálaráðherra hefur í för með sér enn
hærri framlög ríkisins til fjölmiðla. Nú þegar er beint
framlag til Ríkisútvarpsins um 4,7 milljarðar á ári.
RÚV sækir sér svo um 2,3 milljarða til viðbótar með
auglýsingasölu í samkeppni við einkareknu miðlana.
Frumvarpið gerir ráð fyrir að framlag ríkisins til einkamiðlanna nemi um 5% af árlegri forgjöf RÚV. Þeir fjármunir verða sóttir í ríkissjóð.
Framlög til RÚV jukust um ríflega 500 milljónir milli
áranna 2018 og 2019. Árlegt framlag mun hafa vaxið
um milljarð frá því skrifað var undir gildandi þjónustusamning við RÚV. Stofnunin virðist í áskrift að auknum
framlögum þrátt fyrir merki um viðvarandi óráðsíu
í rekstrinum. RÚV keppir um erlent afþreyingarefni,
greiðir hæstu launin, kaupir margfalt dýrari búnað en
keppinautarnir og svo mætti áfram telja. Þrátt fyrir það
eru afköst sambærilegra miðla Sýnar margföld á við
fjölmiðla RÚV.
Í stað þess að auka framlög til stofnunarinnar væri
rétt að gera til hennar eðlilega sparnaðarkröfu.
Með því að helminga þátttöku RÚV á auglýsingamarkaði, og endurúthluta til einkamiðlanna þeim
aukafjármunum sem stofnunin hefur fengið í sinn hlut
frá gerð síðasta þjónustusamnings, mætti rétta af hlut
frjálsra fjölmiðla svo bragð væri að. Með því hefðu þeir
úr ríflega tveimur milljörðum aukalega að spila á ári
hverju. Og ríkið þyrfti ekki að greiða viðbótarkrónu til
fjölmiðla.
Menntamálaráðherra hefur ákveðið að taka enga
afstöðu til fílsins í herberginu. Þess vegna er frumvarp hennar hvorki fugl né fiskur, í besta falli plástralækning.

læsileiki
Gæði og g

§ĄϔÀ


ï







LQ

Finndu okkur
á facebook

)OtVDE~è

6WyUK|IèD_V_IOLVLV

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Rán og rupl

F

ráfarandi ríkisstjórn Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó
varði í vikunni ákvörðun sína um að veita fyrrverandi ráðherrum laun fyrir lífstíð. Tilskipunin
sem undirrituð var af forsætisráðherra landsins, Bruno
Tshibala, tryggir fyrrum ráðherrum einnig sporslur á
borð við húsnæðisstyrki, flugmiða á fyrsta farrými og
heilbrigðisþjónustu erlendis. Tilhögunin var harðlega
gagnrýnd og meðal annars kölluð „tilraun til að tryggja
um ómunatíð rán og rupl úr opinberum sjóðum“.
Slíkt „rán og rupl“ á sér þó ekki aðeins stað í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Ár er síðan Nígeríubúar stóðu á
öndinni þegar í ljós kom að þingmenn í efri deild þingsins
fengu 4,5 milljónir íslenskra króna greiddar mánaðarlega
vegna „starfskostnaðar“ – til samanburðar má geta þess að
meðal mánaðarlaun í Nígeríu eru 6.000 íslenskar krónur.
Og í Kenía er alþekkt að þarlendir þingmenn ákveði sjálfir
laun sín sem þeir skera sjaldnast við nögl.
En þetta er Afríka. Í mörgum löndum Afríku er lýðræðið eins og óstýrilátur unglingur – mislyndur, ómótaður, hrjúfur á yfirborðinu með graftarkýli á kinnunum.
Það hefur ekki öðlast sama þroska og lýðræðið okkar á
Íslandi sem árin hafa slípað eins og myndhöggvari slípar
stein uns hann er sléttur og felldur, fágaður, fullkominn.
Er það ekki annars?

Ráðgátan um óvinsældir
Stjórnmálamenn njóta takmarkaðra vinsælda nú um
stundir – svo takmarkaðra að forsætisráðherra skipaði
starfshóp um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu. Þótt ráðamönnum sjálfum finnist ráðgátan um
eigin óvinsældir svo dularfull að það þurfi heila nefnd til
að leysa hana liggur ástæðan flestum í augum uppi. Þótt
heilu höfin skilji Ísland frá Afríku erum við kannski ekki
jafnlangt frá henni og við höldum:
– Það var ekki fyrr en árið 2009 sem graftarkýlið, sem
útblásin lífeyrisréttindi ráðherra og þingmanna voru,
var sprengt.
– Á kjördag árið 2016 samþykkti kjararáð 340 þúsund
króna launahækkun þingmönnum til handa. Varð þingfararkaup við hækkunina 1,1 milljón króna. Laun for-

sætisráðherra og forseta hækkuðu á sama tíma um hálfa
milljón á mánuði. Þrátt fyrir hávær mótmæli stendur
úrskurður kjararáðs enn. – Til samanburðar má geta
þess að lágmarkslaun á Íslandi eru 300.000 krónur.
– Þegar upp komst að þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson hefði fengið 4,6 milljónir króna endurgreiddar
vegna aksturskostnaðar árið 2017 misbauð mörgum.
Ásmundur hafði ekið 48.000 kílómetra á einu ári; 130
kílómetra á dag að meðaltali sem kostuðu skattgreiðendur 335 þúsund krónur á mánuði. Forsætisnefnd
Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að Ásmundur hefði
ekki brotið siðareglur þingmanna.
– Í síðustu viku birtist frétt í Fréttablaðinu um að
laun nefndarmanna í starfskjaranefnd Orkuveitu
Reykjavíkur séu 25 þúsund krónur á tímann og miðist
við „útselt tímakaup eiganda lögfræðistofu“. Á fundi
stjórnar OR nýverið lagði varamaður til að launin yrðu
lækkuð í 10.000 krónur. Tillagan var felld þrátt fyrir að
fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í stjórn OR hefðu lýst yfir
þeirri skoðun að ekki væri þörf á nefndinni.
– Í vikunni bárust fréttir af launahækkunum stjórnar
Íslandspósts ohf. Í stjórninni sitja m.a. varaþingmaður
og aðstoðarmaður ráðherra. Fyrir ári lagði stjórn
Íslandspósts til að laun almennra stjórnarmanna
hækkuðu úr 140 þúsund krónum á mánuði í 165 þúsund
krónur og laun formanns stjórnar úr 280 þúsund
krónum á mánuði í 330 þúsund krónur. Hálfu ári síðar
fékk fyrirtækið 500 milljóna króna neyðarlán frá ríkissjóði til að forðast gjaldþrot.

Sjálftaka
Hálft ár er síðan starfshópur um eflingu trausts á stjórnmálum skilaði skýrslu með niðurstöðum sínum.
Það þarf ekki nefnd til að útskýra hvers vegna
almenningur í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó er æfur út í
stjórnmálastétt landsins. Það þarf heldur enga nefnd til
að sjá að traust í garð íslenskra stjórnmálamanna mun
aldrei aukast svo lengi sem fréttir halda áfram að berast
af umbunum til ráðamanna sem líkjast óþægilega mikið
sjálftöku valdhafa í spilltustu ríkjum í heimi.
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FJÖGURRA
METRA HÁ
RISAEÐLA

STÝRÐU
DRÓNA MEÐ
HUGARORKU

KÍKTU Á
VÉLMENNABARINN
STÆRSTI
PAC-MAN
SKJÁR
Í HEIMI

KAPPAKSTUR
VÉLMENNA

SKORAÐU HJÁ
MARKVARÐARVÉLMENNI

SPILAÐU
FORTNITE
MEÐ
ICE COLD

PRÓFAÐU
SÝNDARVERULEIKA

Í HÖRPU 9. FEBRÚAR
2. HÆÐ FRÁ KL. 10 - 17

18
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9. FEBRÚAR 2019

SPORT

Nýjast
Domino’s-deild karla

Valur - ÍR

82-83

Stigahæstir: Dominique Deon Rambo
17/10 stoðsendingar, Ragnar Ágúst Nathanaelsson 17/16 fráköst - Kevin Capers
26, Sigurður Gunnar Þorsteinsson 17/11
fráköst, Matthías Orri Sigurðarson 17.

Tindastóll - Stjarnan

58-79

Stigahæstir: Pétur Rúnar Birgisson 13, Urald
King 11, Danero Thomas 9, Brynjar Þór
Björnsson 7 - Brandon Rozzell 13, Tómas
Þórður Hilmarsson 13, Antti Kanervo 11,
Hlynur Elías Bæringsson 10.

Efri
Njarðvík
Stjarnan
Tindastóll
Keflavík
KR
Þór Þorl.

30
28
24
24
22
20

Neðri
Grindavík
ÍR
Haukar
Valur
Skallagr.
Breiðablik

16
16
16
10
8
2

LAUGARDAGUR

Liðið tók stór skref fram á við
Guðmundur Guðmundsson, þjálfari
íslenska karlalandsliðsins í handbolta,
hefur fengið rúmar
tvær vikur til þess að
melta og greina frammistöðu Íslands á HM í síðasta mánuði. Hann segir
margt jákvætt hafa
komið fram mótinu og
að framtíðin sé björt.

VERÐKÖNNUN
Vatnajökulsþjóðgarður Urriðaholtsstræti 6-8 210 Garðabæ, kt. 4410070940 , óskar eftir tilboðum í leigu á aðstöðu og búnað til fyrir reksturs
veitingasölu fyrir Vatnajökulsþjóðgarð í Skaftafelli.

Guðmundur Þórður Guðmundsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta, gefur lærisveinum sínum skipanir af hliðarlínunni í leik liðsins á heimsmeistaramótinu sem fram fór í janúar síðstliðnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Stofnunin vill leigja hæfum aðila aðstöðu, húsnæði, búnað o.ﬂ. til
reksturs og umsjónar á veitingasölu í Skaftafelli.
Áhugasamir aðilar haﬁ samband við Valbjörn Steingrímsson hjá Vatnajökulsþjóðgarði, netfang valbjorn@vpj.is til að fá verðkönnunargögn
afhent. Nánari upplýsingar einnig í síma 575 8407.

Tilboðsfrestur rennur út kl 16.00 þann 22. febrúar n.k.

Innviðasjóður
Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Innviðasjóði.
Hlutverk sjóðsins er að byggja upp rannsóknainnviði á Íslandi.
Innviðasjóður veitir styrki til kaupa á tækjum, gagnagrunnum
og hugbúnaði og öðrum þeim búnaði sem telst mikilvægur fyrir
framfarir í rannsóknum.
Við úthlutun úr Innviðasjóði er tekið mið af úthlutunarstefnu
Innviðasjóðs og eftirtalin atriði lögð til grundvallar:
O Að innviðirnir séu mikilvægir fyrir framfarir í rannsóknum
á Íslandi og fyrir rannsóknir umsækjenda
O Að fjárfesting í innviðum skapi nýja möguleika til rannsókna
og/eða innviðirnir tengist verkefnum sem Rannsóknasjóður
styrkir
O Að innviðirnir auki möguleika á menntun og þjálfun á
viðkomandi fræðasviði
O Að samstarf verði um nýtingu innviða milli stofnana eða milli
stofnana og fyrirtækja með fyrirsjáanlegum hætti
O Innviðir sem komið er upp með styrk frá sjóðnum skulu vera
aðgengilegir öðrum rannsóknahópum eftir því sem svigrúm er
til og skal sjóðnum gerð grein fyrir hvernig aðgengi verður
háttað
O Að áætlanir um kostnað og fjármögnun séu raunhæfar
Umsækjendur skulu kynna sér vel reglur sjóðsins
áður en umsókn er gerð.
Nánari upplýsingar og aðgangur að
UDIU QXXPVyNQDUNHUÀiZZZUDQQLVLV
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Umsóknarfrestur 15. mars

HANDBOLTI „Heilt yfir er ég sáttur,
bæði við frammistöðuna og árangurinn. Það voru sjö leikmenn í leikmannahópnum sem voru að leika á
sínu fyrsta stórmóti og þeir komust
vel frá verkefninu. Það þarf hins
vegar fleiri leiki undir beltið til þess
að geta gert sig gildandi á alþjóðlegum vettvangi. Það má segja að
liðið okkar sé fimm til sex árum á
eftir Noregi sem vann silfurverðlaun á mótinu í þróunarferli sínu
og átta til tíu á eftir Danmörku sem
vann mótið,“ segir Guðmundur
Guðmundsson landsliðsþjálfari um
upplifun sína af HM.
„Ég er mjög ánægður með hvernig við spiluðum fyrstu sex leikina. Það vantaði ekki mikið upp á
að okkur tækist að vinna Króata.
Þar vorum við 14-11 yfir undir lok
fyrri hálf leiks og leiddum þegar
um það bil tíu mínútur voru eftir
af leiknum. Þar kom hins vegar
berlega í ljós reynsluleysið í liðinu
á lokakaf la leiksins eins og eðlilegt er miðað við efni og aðstæður,“
segir þessi farsæli þjálfari um spilamennsku íslenska liðsins.

Sýndu mikinn þroska
„Leikurinn gegn Spánverjum var
svo bara fínn, en það var vitað fyrir
fram að það yrði við ramman reip
að draga í þeim leik. Mér fannst
við svo klára leikina gegn Barein og
Japan fagmannlega og náðum að
setja upp úrslitaleik við Makedóníu um sæti í milliriðlum eins
og stefnt var að. Leikurinn við
Makedóníu var svo afbragðs góður
af okkar hálfu. Við sýndum þar
mikinn þroska, einkum og sér í lagi
sé litið til aldurs og reynslu þeirra
leikmanna sem voru í burðarhlutverkum í þeim leik,“ segir hann enn
fremur um frammistöðu liðsins.
„Þar lékum við varnarleikinn
fanta vel gegn því liði sem hefur
útfært sóknarleikinn 7 á 6 hvað
best af liðum heims. Við stóðumst
svo prófið þegar mest á reyndi sem
sýndi hversu langt ungir og efnilegir
leikmenn í okkar liði eru komnir
sem er ánægjulegt. Það skipti sköpum að þetta lið fengi að reyna sig
við bestu lið heims í milliriðlinum

Þegar þú spilar gegn
jafn sterkum
þjóðum og við vorum að etja
kappi við er þér refsað fyrir
öll mistök.
Guðmundur Guðmundsson

og það var góð reynsla að komast
þangað í fyrsta skipti á stórmóti í
fimm ár,“ segir þjálfarinn.

Fækka brottvísunum
„Varnarleikurinn á mótinu var á
löngum köflum mjög góður og við
héldum mörgum sterkum liðum í
kringum 25 mörk sem er bara mjög
vel af sér vikið. Þjóðverjar skoruðu
til að mynda einungis 24 mörk á
móti okkur í milliriðlinum sem var
mjög jákvætt. Það sem við þurfum
aðallega að bæta er að fækka óþarfa
brottvísunum sem við vorum allt
of gjarnir að fá dæmdar á okkur í
þessu móti. Til að mynda að sleppa
þegar við erum búnir að missa leikmenn frá okkur og vera agaðri í
okkar varnaraðgerðum. Það reyndist okkur afar dýrkeypt að leika á of
löngum köflum einum leikmanni
færri gegn sterkum liðum sem eru
góð að nýta sér yfirtölu,“ sagði Guðmundur um varnarleik liðsins.
Leystu 5-1 varnir vel
„Hvað uppstillta sóknarleikinn
varðar verður að líta til þess að það
voru nokkrir leikmenn að stíga
sín fyrstu skref á stærsta sviðinu.
Af þeim sökum gerðum við okkur
ansi oft seka um að velja vitlaus
skot, troða boltanum á erfiðan hátt
inn á línu þegar færi til þess var ekki
nógu gott. Þegar þú spilar gegn jafn
sterkum þjóðum og við vorum að
etja kappi við er þér refsað fyrir
öll mistök. Við verðum að læra af
því. Ég var hins vegar ánægður með
hvernig við leystum 5-1 vörnina
sem mörg lið beittu gegn okkur.
Við vorum með kerfi með innleys-

ingum sem gengu afskaplega vel
upp,“ segir Guðmundur.
„Þeir ungu leikmenn sem fengu
mikla ábyrgð á sínar herðar á þessu
móti stóðu sig vel og tóku stórt skref
í þroskaferli sínu sem handboltamenn í hæsta gæðaflokki. Elvar Örn
[Jónsson] spilaði einkar vel á báðum
endum vallarins og sýndi mikinn
þroska í sínum leik. Hann var áræðinn í aðgerðum sínum í sóknarleiknum og spilaði hörkuvörn.
Arnar Freyr [Arnarsson] fékk stórt
hlutverk bæði í vörn og sókn og
sinnti því vel. Hann hefur bætt sig
bæði í varnar- og sóknarleiknum
en á ýmislegt eftir ólært þar. Sama
á við um Ými Örn Gíslason sem fékk
sínar fyrstu mínútur á stórmóti,"
segir hann.
„Það var gulls ígildi að geta gefið
Hauki [Þrastarsyni] mínútur gegn
jafn sterku liði og Frakklandi og þar
fékk hann ómetanlega reynslu. Að
mínu viti ætti hann að halda kyrru
fyrir á Selfossi á næsta keppnistímabili og halda áfram að þróa sinn leik
þar. Hann er í aðalhlutverki í góðu
umhverfi og fær leiki þar sem mikið
er undir hér heima og í Evrópukeppni. Gísli Þorgeir [Kristjánsson]
sýndi svo á þessu móti að hann býr
yfir eiginleikum sem munu reynast
liðinu afar vel í framtíðinni. Hann
er óhræddur, mjög góður í stöðunni
maður á móti manni og stýrir leiknum afbragðs vel,“ segir Guðmundur
um hina afar spennandi leikstjórnendur íslenska liðsins.

Vilja vinna riðilinn
„Fram undan eru mjög mikilvægir
leikir gegn Makedóníu í undankeppni EM 2020. Hagstæð úrslit
í þeim leikjum koma okkur í afar
góða stöðu hvað það varðar að
enda í efsta sæti riðilsins sem er
klárlega markmiðið. Við förum
fullir bjartsýnir í þá leiki og tökum
með okkur jákvæða frammistöðu á
HM. Þar tók þetta unga og efnilega
lið sem ætti að vera komið nálægt
átta bestu liðum heims eftir tvö ár
nokkuð stórt stökk fram á við og
sýndi hvers það er megnugt,“ segir
Guðmundur um framhaldið.
hjorvaro@frettabladid.is
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EINN VINSÆLASTI
SPORTJEPPI LANDSINS

NISSAN QASHQAI
Verð frá:

3.950.000 kr.

SJÁLFVIRK NEYÐARHEMLUN
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

SJÁLFVIRKUR AKREINAVARI
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

LEGGJA Í STÆÐI HJÁLP
VALBÚNAÐUR

Staðalbúnaður í Qashqai m.a.:
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• Nissan Connect 7" snertiskjár
• LED dagljósabúnaður
• Tveggja svæða miðstöð
með loftkælingu
• Þokuljós að framan
• Bakkmyndavél
• D-laga leðurstýri með aðgerðahnöppum

Nánari upplýsingar á nissan.is
Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

• Skyggðar rúður að aftan
• Stopp/start búnaður
• 17" álfelgur
• Hraðastillir
• Regnskynjari á framrúðu
• Hiti í framrúðu

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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EF ÞIÐ SKJÓTIÐ MIG,

N

ancy Pelosi, forseti fulltrúadeildar
Bandar ík janna,
er 78 ára gömul
og hef ur rey nst
Donald Trump forseta erfiður andstæðingur. Margir
telja hana reyndar höfuðandstæðing hans. Ljósmynd af henni að
klappa fyrir Trump með háðsku
látbragði þegar því var fagnað að
aldrei hefðu jafn margar konur setið
á Bandaríkjaþingi þykir táknræn
fyrir samskipti þeirra.
„Mér hefur alltaf samið vel við
hana, ég held það eigi ekki við
lengur,“ sagði Trump eftir að Pelosi
tilkynnti að ekki væri gert ráð fyrir
fjármagni til múrsins sem hann lofaði að byggja á milli Bandaríkjanna
og Mexíkó.
Pelosi tók hvern slaginn á eftir
öðrum á meðan stór hluti alríkisstofnana vestanhafs var lokaður
vikum saman vegna ágreiningsins.
Hún mætti í byrjun vikunnar í
þinghúsið ásamt hópi þingkvenna
Demókrataflokksins. Þær voru allar
hvítklæddar og hlýddu á stefnuræðu forseta. Konurnar vildu með
klæðnaði sínum minna á baráttu
fyrir réttindum kvenna í heila öld.
Látbragð þeirra vakti mikla
athygli en þær sátu sem steinrunnar í gegnum stefnuræðuna þar
til Trump greindi frá því að aldrei
áður hefðu jafnmargar konur setið
á þingi og nú. Þá fögnuðu þær svo
þakið ætlaði af.

Í gegnum „marmaraþakið“
Nancy gegnir nú þriðja valdamesta
embætti í Bandaríkjunum sem
forseti fulltrúadeildar bandaríska
þingsins. Hún gegnir reyndar embættinu í annað sinn en er hins vegar
eina konan sem hefur gegnt því frá
upphafi. Þegar hún tók við embættinu árið 2006 sagði hún: „Fyrir
dætur okkar og barnabörn, í dag
brutum við marmaraþakið […] Nú
er þeim allt mögulegt.“
Nancy er af ítölskum ættum. Hún
eignaðist fimm börn og á níu barnabörn. Hún þykir afar frjálslynd,
setti sig upp á móti Íraksstríðinu og
er fylgjandi lögleiðingu kannabisefna. Andstæðingar hennar eru líklega hættir að vanmeta hana eftir að
Trump laut í lægra haldi fyrir henni
í janúarmánuði.
Óttalaus og beinskeytt
Starfssystur Nancy í Hvíta húsinu
eru margar öflugar og nokkrar hafa
náð háum aldri.
Maxine Waters er áttræð og
fyrsta konan til að fara fyrir bankaráði Hvíta hússins. Maxine er þingmaður demókrata fyrir Kaliforníu
og einnig harður gagnrýnandi
Trumps. Hún hefur kallað hann
„eineltissegg, sjálf hverfan brjálæðing og lygara“ og sagt hann eiga
„enga innistæðu fyrir því að gegna
embætti forseta Bandaríkjanna“.
Maxine er fædd 1938 í Missourifylki. Hún átti tólf systkini og var
alin upp af einstæðri móður. Hún
vann frá þrettán ára aldri, fyrst í
fataverksmiðju, svo á símstöð og
sem aðstoðarkennari áður en hún
aflaði sér háskólagráðu í félagsfræði
um þrítugsaldurinn.
Stjórnmálaferill hennar spannar
áratugi og hún þykir óttalaus og
beinskeytt. Á síðasta ári fékk Maxine líflátshótanir í kjölfar ummæla
hennar um að almenningur skyldi
gera stjórnarmönnum Trumps ljóst
að þeir væru „ekki velkomnir neins
staðar“.
Maxine svaraði líflátshótunum
með sínum hætti. „Ég veit að það er
fólk sem vill ritskoða mig, vill henda

ER EINS GOTT AÐ ÞIÐ
HITTIÐ.
Maxine Waters

mér út af þingi, talar um að skjóta
mig, talar um að hengja mig. Það
eina sem ég hef að segja er þetta: Ef
þið skjótið mig, er eins gott að þið
hittið.“

Heiðursdoktor við HÍ
Donna Shalala verður 78 ára gömul
þann 14. febrúar næstkomandi.
Hún var ráðherra heilbrigðismála
í Bandaríkjunum í valdatíð Bills
Clinton og þykir harðsnúin. Hún er
dóttir líbanskra innflytjenda og er
heiðursdoktor við Háskóla Íslands.
Donna kom til Íslands árið 2008 og
tók við nafnbótinni frá Kristínu
Ingólfsdóttur þáverandi rektor.

Nancy Pelosi klappar eftirminnilega fyrir Donald Trump Bandaríkjaforseta. NORDICPHOTOS/GETTY

Valdamiklar
á efri árum
Nancy Pelosi, Maxine Waters, Donna
Shalala og Ruth Bader Ginsberg eru með
valdamestu konum í Bandaríkjunum og
eru allar á áttræðis- og níræðisaldri.

Maxine Waters hefur ekki átt
auðvelda ævi og er harðsnúin.

Donna Shalala þung á brún fyrir
miðju hlýðir á Nancy Pelosi.
Þrátt fyrir beinbrot og krabbamein virðist Ginsburg ekki við það að hætta.

Notorious R.B.G.
Hæstaréttardómarinn Ruth Bader
Ginsburg fagnar 86 ára afmæli sínu
í mars. Bill Clinton skipaði hana í
hæstarétt árið 1993 og varð hún því
önnur konan til að setjast á þann
fræga bekk.
Á meðan hún gegndi starfi lögmanns á yngri árum barðist hún
fyrir jafnrétti kynjanna og réttindum kvenna. Á þeim tíma náði
hún að knýja fram allnokkra sigra
fyrir hæstarétti. Segja má að hún
hafi haldið í þessi gildi eftir að hún
tók við sem dómari.
Eftir að Trump tók við forsetaembættinu hafa vinsældir Ginsburg
aukist töluvert á meðal frjálslyndra
og vinstrisinnaðra Bandaríkjamanna. Nú þegar íhaldssamir dómarar eru í meirihluta við dómstólinn er Ginsburg helsta von þeirra
frjálslyndu og vinstrisinnuðu til að
standa vörð um sín gildi.
Þar sem skipað er í hæstarétt ævilangt er ljóst að hver einasta skipun
hefur töluverð áhrif á bandarískt
samfélag. Andstæðingar Trumps
vilja því alls ekki að hann fái að
skipa sinn þriðja dómara. Vilja sem
sagt ekki að Ginsburg, sem hefur
verið kölluð „Notorious R.B.G.“ með
vísan til rapparans Notorious B.I.G.,
láti af störfum. Þrátt fyrir beinbrot
og krabbamein virðist Ginsburg þó
ekki við það að hætta.
Njóta lífsins og möguleika sinna
Og af öðrum vettvangi en stjórnmálum. Konur á efri árum láta að
sér kveða í Hollywood. Glenn Close
vann nýverið Golden Globe-verðlaun sem besta leikkonan í byrjun
janúar. Hún er 71 árs.
Konur eru einnig sífellt meira
áberandi í æðstu stöðum á fjölmiðlum. Sama dag og Glenn Close
tók við verðlaunum sínum tilkynnti
CBS-fréttastofan um að reynsluboltinn Susan Zirinsky tæki við
stjórnartaumunum.
Fjallað hefur verið um velgengni
bandarískra kvenna á efri árum í
fjölmiðlum. Í janúar birtist greinin
I Am (an Older) Woman, Hear Me
Roar, í The Times. Hún er ein sú
vinsælasta sem fjölmiðillinn hefur
gefið út.
Sálfræðingurinn Mary Pipher gaf
nokkrum dögum síðar út ritgerð
sína, The Joy of Being a Woman in
her 70’s. Í ritgerðinni er fjallað um
það hversu mikið samfélagið hefur
vanmetið eldri konur. Þær hafi verið
álitnar vanmáttugar og valdalausar.
Raunveruleikinn sé hins vegar sá
að þær séu hamingjusamastar allra
þjóðfélagshópa í Bandaríkjunum.
Konur á aldrinum 65-79 ára njóti
lífsins og nýti möguleika sína.
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„Þjóðsögur samtímans hafa öðlast nýtt líf á internetinu. Á sama tíma er þetta stórkostleg þróun því hver sem er hefur tækifæri til að tjá sig,“ segir Katrín. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Kristjana Björg
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Þ

að er asi í Stjórnarráðinu
snemma á mánudegi.
Jafnréttismál heyra í
fyrsta sinn undir forsætisráðuneytið undir
stjórn Katrínar Jakobsdóttur. Fimm starfsmenn velferðarráðuneytisins í jafnréttismálum
fluttust á nýja skrifstofu jafnréttismála í forsætisráðuneytinu í byrjun
árs.
Undirbúningsvinna hefur verið
mikil síðustu misseri, unnið er
að úrbótum í kerfinu varðandi
kynferðislegt of beldi og almenna
stefnumótun í f lokki jafnréttismála.
Katrín sest í setustofuna í Stjórnarráðinu, það er létt yfir henni.
Hún lítur á klukkuna á símanum
og af augnaráðinu má lesa að hún
sé að reikna mínútur til reiðu. Það
er annasamur dagur í þinginu fram
undan og vikan hlaðin verkefnum.
Tuttugu ár eru síðan Vinstrihreyfingin – grænt framboð var stofnuð.
Af því tilefni er haldin afmælishátíð
flokksins í dag á Grand hóteli.
Þar situr Katrín málþing um
stöðu vinstrisins þar sem ræddar
verða ýmsar áskoranir, til dæmis er
varða loftslagsbreytingar og félagslegan ójöfnuð.
Þá ræðir fyrrverandi leiðtogi
breska Verkamannaf lokksins, Ed
Miliband, í dag um það hvort það
sé ástæða til glaðværðar á vinstrivængnum.

Áskoranir á vinnumarkaði
Katrín, er ástæða til glaðværðar á
vinstrivængnum?
„Já og nei. Vinstrið stendur
frammi fyrir stórum áskorunum.
Hvernig ætlum við að bregðast
við vaxandi ójöfnuði í heiminum
á sama tíma og við berjumst gegn
loftslagsbreytingum og stöndum

Sögð vera
strengjabrúða
„Ég er sögð strengjabrúða karla, sem taki ekki sjálfstæðar ákvarðanir,“ segir Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra um þá kvenfyrirlitningu sem hún hefur orðið fyrir á ferlinum. „Það er alltaf einhver
karl sem stjórnar mér.“ Jafnréttismál heyra nú í fyrsta sinn undir
forsætisráðuneytið og Katrín er einbeitt í að koma á breytingum.
frammi fyrir tæknibreytingum sem
munu gerbreyta vinnumarkaði og
samfélagi? Þetta eru stórar áskoranir þar sem er mikilvægt að vinstrimenn beiti sér til að ná árangri
þannig að við tryggjum velferð og
hagsæld fyrir allan almenning og
tryggjum um leið blómlegt efnahagslíf sem gengur ekki á umhverfi
og náttúru. Þannig að verkefnin
eru stór og skipta allan almenning
máli, því þau snúast um að tryggja
gott samfélag fyrir okkur öll. En þó
að áskoranirnar séu stórar má alltaf
finna tækifæri til að gleðjast.“

Beðin um að vera inni í kúlu
Katrín gekk til liðs við VG þremur
árum eftir að f lokkurinn var
stofnaður, árið 2002. Hún segir
samfélagið hafa tekið stórfelldum
breytingum síðan þá. „Þegar ég
skoða ljósmyndir sem eru teknar
frá stofnun flokksins líður manni
nánast eins og þær ættu heima á
Árbæjarsafni. Og þær eru auðvitað
teknar á annarri öld.
Ég var formaður ungliðahreyfing-

arinnar og tók 18. sæti Reykjavíkurlistans í borgarstjórnarkosningum
2002. Mér fannst það algjörlega
frábært. Svo var ég kosningastjóri
flokksins í kosningunum árið 2003.
Á þessum tíma var andinn í samfélaginu allt annar en nú. Stjórnmálamenn voru meira svona að
grína og glensa. Í viðtölum voru
stjórnmálamenn látnir gera kúnstir.
Einhvern tímann var ég beðin um
að vera inni í stórri kúlu og rúlla í
henni á meðan ég átti að vera í viðtali. Ég sagði reyndar nei,“ segir
Katrín og hlær og hafnar um leið
boði blaðamanns í gamni um að
redda svona kúlu í viðtalið.
„Við stjórnmálamenn vorum
mikið í heita pottinum að ræða
málin og svona, svo breyttist þetta
gríðarlega við hrunið. Það varð 180
gráðu snúningur. Það hljóp mikil
harka í umræðuna. Kannski erum
við að ná jafnvægi núna, erum
gagnrýnin en þó ekki farin aftur
í kúluna, heita pottinn, grínið og
glensið.“

UMMÆLIN SEM FÉLLU
ERU ÓFYRIRGEFANLEG
OG LÝSTU KVENFYRIR
LITNINGU OG FORDÓMUM
Í GARÐ SAMKYNHNEIGÐRA
OG FATLAÐS FÓLKS. EN
ÞETTA ER ALÞINGI, EKKI
VENJULEGUR EÐA HEFÐ
BUNDINN VINNUSTAÐUR.
OKKUR BER SKYLDA TIL AÐ
HALDA ÁFRAM VINNU.

Fúl á móti
Katrín var varaborgarfulltrúi í
Reykjavík fyrir R-listann og sat á
Alþingi frá vorinu 2007. Hún var
mennta- og menningarmálaráðherra á árunum 2009 til 2103, varaformaður VG í tíu ár og formaður
flokksins frá 2013.
„Við í VG fórum í gegnum skeið
þar sem við vorum stimpluð sem
fúl-á-móti-flokkurinn. Aðalverkefni okkar var að segja heiminum
hvað við værum í raun hress inn
við beinið. Þetta breyttist þegar
umræðan varð gagnrýnin eftir
hrun og við fengum okkar bestu
kosningu frá upphafi. Stjórnmálaumhverfið breyttist mikið
á þessum tíma, fór úr hinu sögulega hefðbundna f lokkakerfi í
margra flokka kerfi. Mín skoðun
er sú að það sé ekki tímabundið
ástand.
Samfélagsmiðlar hafa einnig
breytt miklu. Áður fór pólitíska
umræðan í gegnum gömlu flokksblöðin og svo í kvöldfréttir í sjónvarpinu. Þegar ég fór fyrst á þing
þótti það afrek ef maður náði í
kvöldfréttirnar. Nú er það sem
gerist fyrir hádegi á þingi ekki fréttnæmt um kvöldið,“ segir Katrín og
segir umræðuna þá hafa þroskast
á samfélags- og netmiðlum yfir
daginn. „Fleiri hafa öðlast rödd og
það er gott. Þetta nýja umhverfi
sem við búum við, því fylgja tækifæri og áskoranir, það er stórkostlegt og ógnvekjandi í senn. Gagnrýnin hugsun samtímans krefst
þess að við rýnum allar heimildir,
rýnum internetið,“ segir hún og
vísar í þá ógn sem stafar af dreifingu
falskra frétta. „Þetta er mikið rætt
á norrænum vettvangi, þar sem
við sjáum til dæmis fréttir af innflytjendum sem byggja ekki á staðreyndum. Þjóðsögur samtímans
hafa öðlast nýtt líf á internetinu.
Á sama tíma er þetta stórkostleg
þróun því hver sem er hefur tækifæri til að tjá sig,“ segir Katrín.

LAND ROVER

KOMDU OG REYNSLUAKTU NÝJUM
LAND ROVER Í DAG

Búnaður bíls á mynd er frábrugðinn búnaði bíls á auglýstu verði

landrover.is

DISCOVERY S

NM92288

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

ENNEMM / SÍA /

DISCOVERY S 240, DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. VERÐ FRÁ: 10.990.000 kr.

DISCOVERY SPORT SE
Nýr Discovery Sport er rúmgóður jeppi sem fæst í 5 eða 7 manna útfærslu.
Discovery Sport er með nýrri sparneytinni dísilvél, upphitaðri framrúðu,
nýrri 9 þrepa sjálfskiptingu og hinu annálaða tölvustýrða
Land Rover Terrain Response® drifkerfi.
DISCOVERY SPORT SE, DÍSIL, SJÁLFSKIPTUR. VERÐ FRÁ: 7.790.000 kr.

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

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
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„Það góða við VG er að átökin
eru ekki undir yfirborðinu. Þau eru
fyrir opnum tjöldum. Innanhússátökin innan VG eru á meðal þess
sem hefur verið hvað erfiðast að
takast á við,“ segir Katrín og segir
að fréttamenn nefni þetta oft við
hana. „Þeim finnst átökin bara vera
í beinni útsendingu.“
Hún á marga góða vini á Alþingi.
Þvert á f lokka og í mörgum ráðuneytum. Og segist ekki telja sig eiga
marga óvini. „Mamma var sálfræðingur og ég var alin upp við það að
flestir eigi eitthvað mjög gott í sér.
Ég hef trú á fólki, þótt auðvitað geti
maður í hita leiksins orðið grautfúll
út í fólk. Það er erfiðara þegar slíkt
gerist innan flokks en utan. Manni
þykir vænt um fólk þó að maður sé
því ósammála.“
Verður hún aldrei þreytt á stjórnmálum?
„Ég er alltaf mjög spennt fyrir
verkefnunum en auðvitað koma
skeið þar sem mér leiðist – eins og
í öllum öðrum störfum.
Stjórnmál geta tekið á en maður á
líka fjölskyldu og vini og maður má
ekki gleyma því. Ég lifi og hrærist
í þessum heimi og hugsa stundum
hvað ég myndi gera ef stjórnmálaferillinn tæki enda. Það er líf eftir
pólitík,“ segir Katrín.

Dapurlegt eftir Metoo
Andinn á þingi vegna Klausturmálsins? Hvernig er hann? Hvernig tekst
fólki að halda áfram vinnu?
„Ummælin sem féllu eru ófyrirgefanleg og lýstu kvenfyrirlitningu
og fordómum í garð samkynhneigðra og fatlaðs fólks. En þetta
er Alþingi, ekki venjulegur eða
hefðbundinn vinnustaður. Okkur
ber skylda til að halda áfram vinnu
og höfum ferla sem málið fylgir. Og
auðvitað eru fleiri mál til umfjöllunar,“ segir Katrín og vísar í mál
Ágústs Ólafs Ágústssonar sem
einnig hefur verið óskað eftir að
forsætisnefnd vísi til siðanefndar.
Stundum virðist manni f leira
líðast hér í þessum efnum en í
nágrannalöndum?
„Stjórnmálamenningin hér er að
mörgu leyti ólík þeirri í nágrannalöndunum. Mér finnst við vera í
mikilli deiglu á þessu sviði. Það
er ár liðið frá því að við héldum
Metoo-ráðstefnu sem við öll tókum
þátt í. Þá stigu mjög margar stjórnmálakonur fram og við vildum taka
þessi mál á dagskrá. Ég vildi að við
værum komin lengra og það er mjög
dapurlegt að þessi mál komi upp í
kjölfarið,“ segir Katrín og segist hafa
talað skýrt í þessum efnum, ekki
síst eftir að hún tók við embætti
forsætisráðherra.
Hefur þú rætt við þingmennina
um þessi mál?
„Nei, ég hef ekki gert það. Málið
fór í ákveðið ferli. Ég vildi leyfa því
ferli að ganga fram. Það ferli hefur
verið ákveðnum vandkvæðum háð
en ég hef ekki rætt við þá,“ segir
hún.
Verður fyrir kvenfyrirlitningu
Kvenfyrirlitningin sem kemur upp á
yfirborðið. Þá og nú. Hefur þú fundið
fyrir kvenfyrirlitningu í þinn garð?
„Ég er sögð strengjabrúða karla,
sem taki ekki sjálfstæðar ákvarðanir. Það er alltaf einhver karl sem
stjórnar mér, þetta hefur verið sagt
frá því ég byrjaði í stjórnmálum.
Steingrímur, Bjarni, eða einhver
annar, þetta hættir aldrei,“ segir
Katrín sem dæmi um kvenfyrirlitningu sem hún finnur fyrir.
„Ísland mælist í efsta sæti
Alþjóðaefnahagsráðsins, WEF,
þegar kemur að jafnrétti. Ég fæ
mikið til mín af erlendum blaðamönnum sem vilja spyrja mig út í
það. Þeim kemur alltaf jafn mikið
á óvart þegar ég svara því til að þó
að við stöndum vel sé enn margt
óunnið í jafnréttismálum á Íslandi,“
segir Katrín.
„Ég man eftir því hvernig var
talað af óvirðingu um konurnar í
Kvennalistanum og Kvennaframboðinu. Það er ekkert langt síðan
við upplifðum leikskólabyltingu
sem gerði okkur kleift að þurfa ekki
að velja á milli þess að eiga börn og
sinna starfi sínu og frama. Ég væri
ekki hér á þessum stað ef ekki
væri fyrir þessar konur sem ruddu
brautina þegar ég var lítil stelpa,“
segir Katrín. „Stundum finnst mér
árangur í jafnréttismálum of einstaklingsgerður. Mér er hrósað fyrir
að hafa náð árangri en ég er hér af
því að við breyttum kerfum,“ leggur
hún áherslu á og beinir talinu að
þeirri pólitísku áherslu sem er nú á
jafnréttismál. Vægi þeirra sé mikið
í stjórnarsamstarfinu.
Hefur sett margt til hliðar
„Eitt af því sem er ekki mælt á lista
WEF um kynjajafnrétti þar sem
Ísland mælist hæst er kynferðisofbeldi. Við ákváðum í stjórnarsáttmála að setja af stað aðgerðaáætlun
gegn kynferðisof beldi. Kynferðisof beldi er ekki einkamál réttarkerfisins heldur þarf að nálgast það
með heildstæðum hætti. Ég trúi
því að við munum sjá árangur hvað
þessi mál varðar á næstu árum,“
segir Katrín.
Hvernig tæklar þú þetta sjálf?
„Ég hef ekki talað mikið um það
sem ég hef mætt,“ segir Katrín. „Ég
ætla að geyma það hjá mér. Ég er
upptekin af verkefnum mínum og
það eru margir hlutir sem maður
þarf að setja til hliðar. Til að taka á
seinna,“ segir hún. „Ég lít til þeirra
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Kynferðisofbeldi er ekki einkamál réttarkerfisins,“ segir Katrín. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

kvenna sem ruddu brautina og
hvernig þær tókust á við hlutina.
Þær héldu áfram að gera kerfisbreytingar og byltingar, héldu sínu
striki. Ég vil ná árangri fyrir komandi kynslóðir,“ segir hún.
„Jafnrétti komst loks í aðalnámskrá árið 2011. Jafnrétti hefur verið
hluti af lögum um nám síðan árið
1976, árið sem ég er fædd. En komst
ekki í námskrá fyrr en 36 árum
seinna. Ég vona að það verði líka
kerfisbreyting vegna þessa,“ segir
Katrín um eitt verka sinna frá því
hún var menntamálaráðherra.

Vill vernd uppljóstrara
„Kynjajafnrétti er eitt af forgangsmálum ráðuneytisins. En þau eru
f leiri,“ segir Katrín og nefnir til
að mynda frumvörp hennar um
breytingu á stjórnsýslulögum um
tjáningarfrelsi opinberra starfsmanna, endurskoðun upplýsingalaga og vernd uppljóstrara. „Ég legg
mikla áherslu á þau mál. En svo eru
önnur mjög brýn málefni, loftslagsmálin til að mynda. Unnur Brá
Konráðsdóttir er verkefnisstjóri
forsætisráðuneytis í loftslagsmálum
og hefur góða yfirsýn yfir verkefnið.
Og fleiri mál sem kalla á samvinnu
ráðuneyta, vinnumarkaðsmál, húsnæðismál og skattamál.“
Hvað finnst henni hafa verið mest
krefjandi á sínum ferli?
„Ef ég horfi á þetta núna í miðju
kafi þá segi ég að það hafi verið tíminn eftir hrun. Þetta var ekki bara
efnahagshrun heldur samfélagslegt
áfall. Væntingarnar voru miklar og

verkefnin stór. En svo veit maður
aldrei hvað er fram undan,“ segir
Katrín.

Á hliðarlínunni i húsfélaginu
Hvers vegna ákvaðst þú að verða
stjórnmálamaður?
„Mín eigin saga er að ég hefi rekist út í þetta. Þeir sem þekkja mig
segja hins vegar að ég sé manískur
ástríðupólitíkus.“
Ástríðan virðist ná yfir alls kyns
önnur félagsstörf. Katrín er sögð
afar virk í húsfélaginu í blokkinni
sem hún býr í í Vesturbænum. „Ég
var einmitt að ræða húsfélagsmál
í stigaganginum fyrir skömmu. Ég
var skoðunarmaður reikninga í húsfélaginu þar til ég varð forsætisráðherra. Nú er ég óbreyttur meðlimur
en svona hvetjandi á hliðarlínunni.
Ég held reyndar að ég sé óþolandi.
Og erfitt að búa með mér að öllu
leyti,“ segir Katrín glettin.
Breyta stjórnmálin fólki?
„Já, bæði til góðs og ills. Stjórnmálin geta gert mann víðsýnni og
aukið umburðarlyndi manns. En
geta líka skapað manni beiskju og
biturð. Í starfinu upplifir maður oft
samskipti sem eru gríðarlega hörð
og að einhverju leyti verður maður
að brynja sig,“ segir Katrín og segir
gott í átökum að eiga góða að í
kringum sig. „Ég hef verið í heppin
í lífinu með fjölskyldu, vini og samstarfsfólk, það verður ekki vanmetið í svona starfi.“
Sonurinn vill verða borgarstjóri
Katrín er gift Gunnari Sigvaldasyni

MÉR FINNST MIKILVÆGT
AÐ FÓLK VELTI ÞVÍ FYRIR
SÉR AÐ ÞAÐ ÞARF AÐ GEFA
FÓLKI RÝMI. VIÐ ERUM
MEÐ ALLA ÞESSA HAGSÆLDARVÍSA SEM VÍSA
Í RÉTTA ÁTT EN Á SAMA
TÍMA ER FÓLK AÐ BUGAST
UNDAN ÁLAGI.

og á með honum þrjá syni. „Þeir eru
stoltir af mér en hafa mismikinn
áhuga á því sem ég er að gera. Einn
af mínum þremur ætlar sér að verða
stjórnmálamaður. Hann ætlar fyrst
að verða borgarstjóri og fara svo í
landsmálin. Hann er sko með þetta
á hreinu. Þeir fá auðvitað allt aðra
sýn, eru í hringiðunni og þekkja
marga stjórnmálamenn.“
Það hafa verið hörð átök í VG. Um
stefnu f lokksins og ríkisstjórnarsamstarfið. Hávaðarifrildi!

Ekki með tölvupóst í símanum
Umræða um streitu og kulnun hefur
komist í hámæli upp á síðkastið.
„Ég fann þegar ég var menntamálaráðherra að ég hefði getað verið í
vinnunni 24 tíma á dag. Það var
endalaust erindi. Svo fór ég í fæðingarorlof. Það var ekki á planinu
en var dásamlegt. Þegar ég kom til
baka ákvað ég að eiga líf. Mér fannst
ég aldrei hafa verið heima, ég var
bara í vinnunni. Verkefnin voru
aldrei búin.
Íslendingar vinna langan vinnudag, margir eru í tveimur vinnum
og þurfa að vinna mikið til að ná
endum saman. Svo eru aðrir lengur
í vinnu vegna þess að verkefnin
tæmast ekki. Það er mikilvægt að
atvinnurekendur og launafólk sammælist um það að það séu mörk.
Stundum er maður í þeirri stöðu að
þurfa að draga þau sjálfur, en þetta
þarf líka að ræða í samskiptum
launafólks og atvinnurekenda. Ég
er ekki með tölvupóst í símanum.
Ég svara honum þegar ég sest niður
við tölvu. Það gerist yfirleitt ekkert þó ég svari honum ekki strax,
ef erindið er brýnt, þá hringir fólk
í mig. Ég ætlast heldur ekki til þess
að fólk svari mér strax.
Mér finnst mikilvægt að fólk velti
því fyrir sér að það þarf að gefa fólki
rými. Við erum með alla þessa hagsældarvísa sem vísa í rétta átt en á
sama tíma er fólk að bugast undan
álagi. Stjórnmálaf lokkar víða um
heim eru að móta sér stefnu utan
um þetta. Við þurfum líka að gera
það hér,“ segir Katrín.
„Það eru ekki bara verkefnin á
vinnustaðnum,“ segir hún. „Þetta
er líka tengt frammistöðukvíða og
samfélagsmiðlum. Ég nota það orð
í þessu samhengi. Fólk er upptekið
af því að standa sig og það er streituvaldur.“
Ekki allt frábært og fullkomið
„Ég fór í Melabúðina um síðustu
helgi, með slæmt kvef og leit út eins
og haugur. Ég hugsaði með mér: Æi,
nú hugsa allir, voðalega er þessi
forsætisráðherra okkar ömurlegur.
Eins og hann hafi skriðið úr moldarhaug. En stundum er ég bara ekki í
góðu formi. Við þurfum að vera
meðvituð um það að það er hluti af
lífinu að það er ekki alltaf gaman og
allt frábært og fullkomið. Það þarf
ekki alltaf að vera brjálað að gera.“
Ert þú góð í að slaka á þegar það er
frí? Góð í að gera ekkert?
„Já, ég held það, en vafalaust er
fjölskyldan algjörlega ósammála.
Okkar helgarfrí snúast um að taka
til og horfa á ríkissjónvarpið. Ég
held það sé mikilvægt að það sé ekki
alltaf einhver dagskrá. Það er bara
fínt að sinna lífinu. Ég held það sé
gott að gera hversdagslega hluti með
fjölskyldunni. Ég hef trú á því, að
vera ekki aftengd hversdeginum.“

MAZDA CX-5 AWD
ER BÚINN ÞVÍ ALLRA BESTA FRÁ MAZDA
Hönnuðir Mazda leggja hjarta sitt og sál í að hanna bíla sem uppfylla ströngustu
kröfur þínar um þægindi, akstursupplifun, gæði og öryggi.
Nýr Mazda CX-5 hefur verið endurhannaður að utan sem innan.
Hann er þægilegur jafnt fyrir ökumann sem og farþega.
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ve r e r u hel s t u
verkefni íslenskrar
knattspyrnu næstu
tvö árin?
Geir: Stof na
deildasamtök og
setja íslensk knattspyrnufélög í forgang. Koma íslenskri knattspyrnu
upp á hærri stall. Ég tel að stofnun
deildasamtaka muni aðstoða félög
við að stíga skrefið framar og vaxa.
Það er mín skoðun að aðildarfélögin
eigi að fá í sinn hlut allar innlendar
tekjur sem KSÍ fær. Við þurfum svo
að byrjað að vinna í því árið 2020 að
semja upp á nýtt um sjónvarpsréttinn og færa þann samning í takt við
nútímatækni og kröfur sem samfélagið gerir nú til dags. Það þarf
að undirbúa það vel og hafa fagfólk
með okkur í þeirri samningagerð
sem hefur þekkingu á því sviði.
Þar myndi skrifstofa deildarinnar
koma að málum og vinna það af fagmennsku.
Guðni: Það er áframhaldandi
uppbygging fótboltans á öllum
sviðum. Bæði í grasrótarstarfinu
hjá okkar aðildarfélögum og svo á
afrekssviðinu með okkar landslið.
Verkefnin á þeim vettvangi stoppa
aldrei og halda bara áfram. Það er
mikið hagsmunamál sem liggur
fyrir sem frumvarp á Alþingi um
endurgreiðslu byggingarkostnaðar og svo erum við að vinna að
áhugaverðum tillögum um jöfnun
ferðakostnaðar. Á næsta ári heldur
svo áfram vinna við endurbætur á
Laugardalsvellinum þar sem þarf
að halda vel á spöðunum. Undankeppni Evrópumóta í karla- og
kvennaf lokki fara af stað á þessu
ári og það er markmiðið að koma
báðum liðunum okkar í lokakeppni
þar. Svo er að innleiða þær skipulagsbreytingar sem við höfum
verið að innleiða síðan ég tók
við starfi formanns og skerpa
á verkaskiptingu innan sambandsins með þeim.
Hvernig er hægt að fjölga
konum í stjórnum íslenskra
knattspyr nufélaga og í
stjórn KSÍ?
Geir: Ég held að þetta sé
sameiginlegt átak allrar
íþróttahreyfingarinnar.
Ég tel að það væri heillavænlegast að Íþróttasamband Íslands hefði
frumkvæði að einhvers
konar átaki og fyrirlestrum um leiðir til þess
að leysa þetta vandamál.
Guðni: Við þurfum
að nálgast þetta vandamál með markvissum
hætti saman. Við
erum að fara í verkefni sem hefur það
að markmiði að
fjölga sjálf boða-
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Frambjóðendur
með ólíka sýn
Kosið verður síðdegis í dag um hver verður formaður KSÍ
næstu tvö árin. Guðni Bergsson sem er sitjandi formaður
og Geir Þorsteinsson fyrrverandi formaður eru í framboði.
Nokkur munur er á sýn þeirra á framtíð sambandsins.

ÞAÐ ER MIKIÐ HAGSMUNAMÁL OKKAR Í FERLI Á ALÞINGI UM ENDURGREIÐSLU
BYGGINGARKOSTNAÐAR.
VIÐ ERUM SVO AÐ VINNA Í
TILLÖGUM UM JÖFNUN
FERÐAKOSTNAÐAR.
Guðni Bergsson

liðum í hreyfingunni og þá leggja
áherslu á það að fjölga konum. Við
þurfum að fjölga konum í störfum
í þessum karllæga knattspyrnuheimi.
Hvernig er hægt að auka tekjur
íslenskra knattspyrnufélaga?
Geir: Ég hef mjög skýra sýn á það
hvernig mögulegt er að auka tekjur
félaganna. Til þess að geta gert það
verðum við að stofna deildasamtök
að mínu mati. Deildasamtökin eiga
að vinna fyrir félögin og standa
saman að tekjuöflun. Meðal annars í samningagerð við birgja og ná
þannig að draga saman kostnað. Svo
ættu innanlandstekjur KSÍ að renna
allar til félaganna. KSÍ ætti um leið
að standa við þær skuldbindingar
sem sambandið hefur undirgengist
gagnvart aðildarfélögum sínum. Ég
sé fyrir mér að taka allar þær tekjur
sem verða til innanlands og láta
þær renna til félaganna. Ég sé fyrir
mér að deildasamtökin muni eftir
nokkur ár velta nokkur hundruð
milljónum. Í staðinn þyrfti að afla
meiri tekna erlendis til þess að auka
rekstrarfé KSÍ.
Guðni: Við erum að horfa til þess
í samstarfi við félögin hvernig við
getum styrkt tekjugrunna aðildarfélaganna. Mér finnst við líka bara
þurfa að taka það samtal úti í samfélaginu og láta fyrirtækin vita af
samfélagslegum ávinningi við það
að styrkja félögin sem sinna mikilvægu forvarnar- og uppeldishlutverki. KSÍ mun svo halda áfram að
styðja aðildarfélögin myndarlega
og þau munu njóta góðs af þeim
vaxandi tekjum sem sambandinu
hafa fallið í skaut. Samstarf okkar
við Íslenskan toppfótbolta, ÍTF,
hefur batnað til mikilla muna og
er með ágætum. Ég hef mikla trú
á að við getum fundið leiðir í sameiningu til þess að auka tekjur
félaganna. Stofnun á markaðssviði
innan KSÍ mun svo verða til þess að
gott starf í þessum efnum verður
enn skilvirkara og betra.

ÉG TEL AÐ STOFNUN
DEILDASAMTAKA MUNI
AÐSTOÐA FÉLÖG VIÐ AÐ
STÍGA SKREFIÐ FRAMAR
OG VAXA. ÞAÐ ER MÍN
SKOÐUN AÐ AÐILDARFÉLÖG EIGI AÐ FÁ ALLAR
INNLENDAR TEKJUR KSÍ.
Geir Þorsteinsson
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Hvenær er raunhæft að endurbættur Laugardalsvöllur verði
tilbúinn?
Geir: Mig dreymir um það sem ég
vil kalla samkomuhús Íslendinga
sem getur hýst tónleika, alþjóðlegar sýningar og stóra þjóðarviðburði. Þetta samkomuhús væri svo
hannað þannig að þar væri hægt að
leika knattspyrnuleiki við bestu
mögulegu aðstæður. Það er ekki
í höndum formanns KSÍ að setja
tímaramma á það hvenær framkvæmdir við slíka byggingu myndu
klárast. Þetta er verkefni sem sambandið ræður ekki við að ráðast í og
þyrfti að vera á forræði ríkis, borgar
og einkaaðila.
Guðni: Ferlið þegar kemur að
framkvæmdum við Laugardalsvöllinn er í góðum farvegi. Ef að líkum
lætur og ákvörðun liggur fyrir um
hvaða leið verði farin þegar kemur
að byggingu eða endurbótum á
vellinum á þessu ári þá held ég að
það sé raunhæft að líta til þess að
völlurinn verði byggður á tveimur
til þremur árum. Við getum að
mínu mati ekki beðið mikið lengur
en það. Landsliðin okkar eru komin
á þann stall að þau eiga skilið að
æfa og keppa við betri aðstæður.
Þá styttist í það að mínu mati að
íslenskt félagslið komist í riðlakeppni í Evrópukeppni og þá verðum við að eiga völl við hæfi.
Hvaða leiðir eru færar til þess að
jafna stöðu liða á landsbyggðinni
hvað rekstrarkostnað varðar?
Geir: Mér tókst að koma á málamiðlun á sínum tíma og koma ferðaþátttökugjaldi á koppinn. Eins og
staðan er núna á þetta bara við um
kostnað sem fellur til í kringum
ferðalög í leiki meistaraflokka karla
og kvenna. Ég vil halda áfram að
þróa ferðaþátttökugjaldið liðum á
landsbyggðinni til hagsbóta. Ég sé
fyrir mér að útvíkka þetta og láta
þetta ná til leikja í 3. og 2.
flokki karla og kvenna.
Guðni: Við vorum með
útbreiðsluverkef ni á
síðasta ári og höfum
verið að horfa til þess
að styrkja útbreiðslu
k n a t t s p y r n u n n a r.
Það er gert bæði með
fræðslu okkar starfsmanna á landsbyggðinni. Við höfum líka
á okkar snærum hæfileikamótun sem kemur
liðum á landsbyggðinni
til góða. Við erum klárlega vel á verði þegar
kemur að því að passa upp
á að knattspyrnan dafni
vel alls staðar á landinu. Svo
mun jöfnun ferðakostnaðar
verða félögunum úti á landi
til hagsbóta.
Viltu gera breytingar á
skrifstofu KSÍ og skipulagi
þar á næstunni?

ENNEMM / SÍA /

NM92290

Nýr
Hyundai Tucson.

Helstu nýjungar í nýjum Tucson.
Meðal helstu nýjunga í Hyundai Tucson eru nýjar sparneytnari og umhverfisvænni vélar og
SmartSence öryggisbúnaðarkerfi sem inniheldur meðal annars skynvædda neyðarhemlun og
hraðastilli með fjarlægðarskynjun. Innréttingin hefur verið endurhönnuð og ný LED aðalljós
setja fallegan svip á nýjan Tucson.

Hyundai Tucson Comfort - 2wd, dísil, ssk. Verð frá 5.390.000 kr.
Hyundai Tucson Comfort - 4wd, dísil, ssk. Verð frá 5.690.000 kr.

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina
víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai bílum
fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Hyundai | Kauptúni 1 | Sími 575 1200 | www.hyundai.is
OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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ÞAÐ ER MÍN HUGMYND AÐ
FÆKKA STÖÐUGILDUM Á
SKRIFSTOFU KSÍ OG FÆRA
ÞAU YFIR Á SKRIFSTOFU
DEILDASAMTAKANNA SEM
MYNDU EINBEITA SÉR AÐ
MÓTAHALDI SEM FRAM
FER HÉR INNANLANDS.
Geir Þorsteinsson

Geir: Það er mín hugmynd að
fækka stöðugildum á skrifstofu KSÍ
og færa þau yfir á skrifstofu deildasamtakanna sem myndu eingöngu
sjá um mótahald hér heima. Það er
að sjá um utanumhald á Íslandsmótinu í öllum deildum svo sem
markaðsstarf og fleira sem kemur
til vegna deildarkeppnanna. Þessi
skrifstofa deildasamtakanna myndi
hafa tvo til þrjá starfsmenn til þess
að byrja með. KSÍ myndi svo sjá
um rekstur og umgjörð í kringum
landsliðin, fræðslumál, dómaramál,
agamál og félagaskipti leikmanna.

Ég vil ekki fjölga stöðugildum í
kringum þessi málefni heldur hafa
hæft og reynslumikið fólk á skrifstofunni sem getur annað þeirri
eftirspurn sem þessir málaflokkar
útheimta.
Guðni: Við höfum farið í vinnu
við að breyta skipuritinu hjá okkur
og breytt skipulaginu á skrifstofunni. Sett verða á laggirnar
markaðssvið og knattspyrnusvið
ásamt innanlandssviði. Markaðssvið hefur það að markmiði að auka
tekjur okkar sem hafa vaxið umtalsvert í minni stjórnartíð. Af koma
okkar hefur verið góð undanfarin
ár og félögin hafa notið góðs af því.
Markaðssviðið hefur það hlutverk
að gera enn betur í þeim efnum og
vinna með félögunum að markaðssetningu Íslandsmótsins. Knattspyrnusvið á að leiða til þess að
aukin fagmennska verði í kringum
yngri landsliðin okkar og í fræðslu
til aðildarfélaganna. Þar komi til
ráðning yfirmanns knattspyrnumála og aukin áhersla á að af la
okkur og miðla til aðildarfélaganna
sérfræðiþekkingu hvað varðar
andlega líðan og næringu íþróttamanna.
Hvernig er mögulegt að fjölga
áhorfendum á knattspyrnuleikjum
á Íslandi?
Geir: Við þurfum að vinna faglega að því allt árið í kring að sinna
markaðsstarfi fyrir Íslandsmótið.
Við höfum hingað til vaknað af
værum blundi á vorin og farið í
átaksverkefni til þess að klóra í
bakkann. Með því að setja á laggirnar skrifstofu sem hefur það eina

JURGA & DIANA ENCIENÉ
GESTIR FRÁ LITHÁEN / GUESTS FROM LITHUENIA
TÓNLEIKAR Í HALLGRÍMSKIRKJU MÁNUDAGINN 11. FEBRÚAR 2019 KL. 20
CONCERT IN HALLGRIMSKIRKJA REYKJAVÍK MONDAY FEBRUARY 11 2019 AT 8 PM

FLYTJENDUR / PERFORMERS:
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Hallgrímskirkja
listvinafelag.is

“Seniai toli” (“Far Away, Long Time Ago”)
“Litanies”
“Domine Deus” from “Gloria”
“Ombra mai fu” from “Xerxes”
“Agnus Dei” from Mass in B minor
“Bist Du Bei Mir” from “Notenbüchlein für Ana Magdalena Bach”
“Erbarme Dich” from St. Matthew Passion
“Laudate Dominum”
“Toccata in B major op.24 Nr. 6”
“Goal of Science”
p2TKGzCNKQXCPFGPUq p#VVJG)TGGP9CVGTq

Litháenska sendiráðið á Íslandi
Lithuenian Embassy for Iceland

LAUGARDAGUR

Ársþing KSÍ hófst í gær og kosið verður um formann sambandsins á Hilton-hótelinu í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 37. STARFSÁR
THE HALLGRÍMSKIRKJA FRIENDS OF THE ARTS SOCIETY 37TH SEASON

Jurga
J. Alain
A. Vivaldi
G.F. Händel
J. S. Bach
J. S. Bach
J. S. Bach
W. A. Mozart
H. M. Dunham
Jurga
Jurga

9. FEBRÚAR 2019

Miðaverð / Admission: ISK 2.000
Miðasala/Ticket sales: Hallgrímskirkja opið 9-17 alla daga, midi.is

verkefni að sjá um Íslandsmótið
myndi þessi hugmyndavinna og
markaðsstarf fara fram allt árið. Við
höfum náð frábærum árangri með
landsliðin og á meðan hefur Íslandsmótið setið á hakanum. Við þurfum
að hefja þennan stærsta íþróttaviðburð hvers árs hér á landi til vegs og
virðingar á nýjan leik.
Guðni: Við erum að setja á stofn
markaðssvið sem myndi hafa þetta
mál á sinni könnu. Við vorum í
góðu samstarfi við félögin í fyrra
og náðum að halda í horfinu hvað
þetta varðar. Félögin sjálf gerðu
gangskör þegar kom að umgjörð í
kringum leiki þeirra og starf markaðsfulltrúa, sem ráðinn var í tímabundið starf í fyrra, skilaði sér svo
um munaði. Það á eftir að útfæra
það hvernig markaðssviðið mun
búa um hnútana þegar kemur að
þessu. Það verður hins vegar gert
í góðri samvinnu við félögin og af
miklum krafti. Ég bind miklar vonir
við það starf sem markaðssviðið
mun inna af hendi í þágu Íslandsmótsins.
Er á stefnuskránni að setja U21/U-23 ára lið kvenna á laggirnar?
Geir: Ísland þarf að vinna að því
hörðum höndum ásamt öðrum
þjóðum sem standa framarlega í
kvennaknattspyrnu að fá Evrópska
knattspyrnusambandið, UEFA, til
þess að hysja upp um sig buxurnar
á þessu sviði og koma á koppinn
landsliðakeppni fyrir U-21 árs eða
U-23 ára landslið kvenna. Það verði
boðið upp á sömu mót fyrir karla og
konur á vegum UEFA.
Guðni: Það er á dagskrá hjá okkur
að setja á stofn yngri landslið í þessum aldursflokki. Ég býst við því að
þegar líður á árið munum við kynna
hvernig við hyggjumst standa að því
þegar kemur að þjálfun, umgjörð og
verkefnum þess liðs. Þetta er eitthvað sem ætti að vera til staðar að
mínu mati og verður að búa til sem
allra fyrst. Það er svo mikilvægt
að þetta lið fái verkefni við hæfi á
alþjóðlegum vettvangi og þar reynir
á UEFA að mínu mati.
Er eitthvað sem þú vildir sjá breytast hjá UEFA eða FIFA?
Geir: Okkar stóru hagsmunamál
eru á vettvangi UEFA. Við þurfum
fyrst og fremst að beita okkur innan
UEFA. Ég myndi vilja sjá litlu þjóðirnar standa miklu betur saman
við að reyna að fá stærri hluta af
kökunni þar. Bæði þegar kemur
að tekjum í kringum landslið og
félagslið og meira tillit verði tekið
til félagsliða smærri landa og mögu-

VIÐ HÖFUM FARIÐ Í VINNU
VIÐ AÐ BREYTA SKIPURITINU HJÁ SAMBANDINU.
SAMKVÆMT ÞVÍ SKIPURITI
VERÐUR SETT Á STOFN
KNATTSPYRNU- OG MARKAÐSSVIÐ SEM STARFAR
MEÐ INNANLANDSSVIÐI.
Guðni Bergsson

leikar þeirra auknir til þess að komast lengra í Evrópukeppnum félagsliða. Ég hef áður tekið þátt í þannig
samstarfi og mér finnst við þurfa að
efla það. Svo myndi ég vilja sjá að
fjölgunin á þátttökuþjóðum á HM
úr 32 í 48, sem boðað hefur verið að
taki gildi 2026, verði innleidd strax
fyrir mótið 2022.
Guðni: Ég hef átt í góðu samstarfi og vinsamlegum samskiptum við bæði UEFA og FIFA. Við
höfum sömu hagsmuni og UEFA
þegar kemur að útbreiðslu knattspyrnunnar í álfunni. Það er mjög
mikilvægt að við stöndum vörð um
það að sjónvarpstekjum, sem falla í
skaut UEFA, sé dreift á sanngjarnan
hátt á milli aðildarþjóða sambandsins. Við verðum að standa hörð á
okkar hagsmunum þegar kemur að
því. Að fámenn lönd eins og Ísland
fái sanngjarnan hlut af þeim tekjustofni. Við ætlum í samstarfi við hin
Norðurlöndin að sækja um það að
halda HM 2027 í kvennaflokki. Það
væri mjög gaman ef það gæti gengið
upp.
Ársþing KSÍ hófst í gær og dagskrá hefst svo klukkan 10.00 í dag
þar sem skýrsla stjórnar verður lögð
fram og farið verður yfir lagabreytingar sem lagðar hafa verið fram.
Hafist verður svo handa við að
kjósa í nefndir, stjórn og loks um
formann sambandsins um klukkan 14.30 og úrslit úr kosningunum
munu síðan liggja fyrir síðdegis.
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KYNNINGARBLAÐ

Helgin

Á morgun sunnudag
frumsýnir nemendaópera Söngskólans í
Reykjavík verkið Þinn
Falstaff sem er óperuflækja um ástir, örlög og
brostnar vonir. ➛4

Rósa Guðmundsdóttir fann fyrir bata með því að auka inntöku á vítamínum og fæðubótarefnum frá NOW. MYND/STEFÁN

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir

Fæðubótarefnin
björguðu heilsunni
Rósa Vestfjörð Guðmundsdóttir var illa haldin af vefjagigt, slitgigt og liðagigt. Hún leitaði að hjálp á netinu og fann út að prótín og fleiri bætiefni
gætu hjálpað henni. Nú hefur hún ekki tekið gigtarlyf í meira en tvö ár. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Framhald af forsíðu ➛

R

ósa segir að rekja megi
veikindi hennar til þess
þegar hún lenti í slæmu reiðhjólaslysi á Kúbu fyrir nokkrum
árum. „Ég og maðurinn minn, Kári
Þórðarson, hjóluðum umhverfis
eyjuna. Eftir slysið þurfti ég að
fara í nokkrar stórar aðgerðir, þar
á meðal þrjár bakaðgerðir sem
virtust hafa haft áhrif á ristilinn. Í
framhaldinu fékk ég hægðavandamál. Einnig skemmdist taug sem
liggur úr bakinu niður í annan
fótinn. Ég hef fengið góðan bata
með því að taka inn NOW bætiefni,“ segir Rósa.

Rósa telur að
inntaka á Amino
Complete geti
hjálpað í baráttunni við gigtina.
MYND/STEFÁN

Heilsan var í molum
„Það var læknir sem benti mér á
að taka inn magnesíum að morgni
og aftur að kvöldi. Ég fann strax
mun á mér þegar ég byrjaði á því.
Ég hef alltaf gætt að mataræðinu,
alin upp í sveit. Árið 2012 fór ég í
liðskiptaaðgerð á hné. Það kom
sýking í það og ég þurfti að fara í
þrjár aðgerðir og í framhaldinu í
sex vikna erfiða sýklalyfjameðferð. Þá virðist ristillinn hafa hætt
að vinna eðlilega úr fæðunni og
vefjagigtin versnaði mikið. Það var
síðan í október 2016 sem ég ákvað
að gera eitthvað róttækt í mínum
málum. Ég var bæði í vandamálum
með blóðþrýsting og hafði viðvarandi járnskort. Slímhúðin í
munninum var öll í sárum. Ég var
með þrjár gerðir af gigtarlyfjum
og tók óhóflega mikið af svefn- og
verkjalyfjum. Auk þess var ég á
magalyfjum. Í eitt skiptið endaði
ég á hjartadeild vegna ofnotkunar
á íbúfeni,“ segir Rósa en hún og
maður hennar reka bókaútgáfuna
Ásútgáfan sem gefur út Rauðu
ástarsögurnar.
„Ég átti erfitt með svefn vegna
verkja,“ segir hún. „Hendurnar
voru verstar, ég gat ekki snúið lykli
eða opnað mjólkurfernu. Það var
oft erfitt fyrir mig að taka lok af
potti þegar ég var að elda mat. Ég
fór að velta þessu mikið fyrir mér
og ákvað að gúgla til að fá fræðslu
og upplýsingar. Gæti verið að
mig vantaði einhver bætiefni, til
dæmis prótín? Eftir að hafa vafrað
um netið komst ég að því að sumar
rannsóknir hafa sýnt samhengi á
milli sjúkdómslýsinga hjá mér og
prótínskorts. Barnabarn mitt bjó
hjá mér um tíma og tók inn prótín.
Þegar hann fór skildi hann eftir
heilan dunk af prótíninu og ég

prófaði að taka þetta inn. Það bara
snarvirkaði. Ég fann strax mun á
mér,“ segir Rósa.

NOW vörur hjálpuðu

sýrum en eftir 1-2 tíma er verkurinn alveg horfinn úr hendinni.
Þetta er alveg undraefni að mínu
mati,“ segir Rósa.

„Það var fyrir tilviljun að ég datt
niður á NOW vörurnar og þær
hafa reynst mér einstaklega vel.
Þetta eru góðar vörur og ég get
vel mælt með þeim. Rannsóknarstofur hafa gert ýmsar rannsóknir
á fæðubótarefnum og vítamínum.
Meðal annars hvort merkingar á
glösum standist. NOW vörurnar
hafa komið mjög vel út úr slíkum
könnunum,“ segir hún.

Losnaði við verki með
Amino Complete frá NOW
„Ég geng alltaf með Amino Complete töflur í vasanum því þegar
verkurinn kemur í löngutöng á
hægri hendi þá er það merki þess
að ég þarf að taka inn amínósýrur.
Það gerist oft þegar lægðirnar
koma yfir og kuldinn er svona
mikill eða ég hef verið mikið á
fundum og drukkið mikið kaffi.
Kaffi og stress virðast eyða amínó-

„Á kvöldin fæ ég mér búst sem
samanstendur af Whey Isolate
próteini, Green phytofoods og
magnesíum frá NOW. Þegar ég
vakna á nóttunni fæ ég mér 2
Amino Complete töf lur og 2
spirulína-töf lur. Mér finnst best
að taka þær á 6-8 tíma fresti
allan sólarhringinn,“ útskýrir
hún.
„Margir hlæja að mér fyrir að
taka öll þessi vítamín en nú eru
tvö og hálft ár síðan ég tók síðustu
gigtar- og verkjalyfin. Þegar ég
finn til í höndunum tek ég amínósýrur og þá er verkurinn horfinn
einum til tveimur tímum seinna.
Þá finn ég hvað það er mikill lúxus
að vera verkjalaus,“ segir Rósa
„Ég er að verða 72 ára í sumar.
Við hjónin gefum út sex bókatitla
á mánuði sem við keyrum út og
dreifum í búðir. Þetta eru níðþungir kassar sem við berum inn
og út úr bílnum. Ég er þakklát fyrir
öll þessi bætiefni og vítamín sem
hjálpa mér að halda fullri heilsu,
það er ekkert sjálfgefið á þessum
aldri.

Heilsa og hreyfing

● Q10 – efni sem myndast í nær

mínskortur á Vesturlöndum er
D-vítamínskortur
● Probiotic 10 – blanda með tíu
mismunandi vinveittum góðgerlum í miklum styrkleika sem
styðja við heilbrigða þarmaflóru.
● Spirulína er blágrænn þörungur
sem er hlaðinn prótínum og
hefur mjög sterka bólgueyðandi
eiginleika.

Ég þurfti að taka fleiri og stærri
skammta þegar ég byrjaði en núna
er ég farin að minnka við mig. Fyrst
voru þetta viðgerðir á líkamanum
en nú er ég komin í viðhald. Það
kemur þó ekki áþreifanlegur árangur fyrr en eftir 3-6 mánuði. Eftir
tvö og hálft ár finn ég að taugin
sem liggur niður í fótinn er alltaf
að verða betri og betri. Líkaminn
er greinilega að lækna sig sjálfur,“
segir Rósa og bætir við að vissulega
sé hreyfing líka nauðsynleg fyrir
líkamann. „Ég finn mikinn mun ef
ég er dugleg að hreyfa mig. „Ég fer í
leikfimi í Heilsuborg í hverri viku
en þar eru frábærir tímar sem heita
60+ og hægt er að velja sér tíma eftir
getu. Ég hef líka alltaf hjólað mikið,“
segir Rósa afar ánægð með bætta
líðan sína.
Sölustaðir Amino Complete frá
NOW: hverslun.is, Fjarðarkaup,
Nettó, Lyf & heilsa Kringlunni og
Granda og Apótekarinn Austurveri.

Vítamínrútína Rósu
Morgunbúst – uppskrift:
Rósa kynntist túrmerik og engifer
þegar hún var á Indlandi árið
2003 og hefur notað þessi krydd
síðan í heilsudrykki. „Ég tek
ræturnar, ríf þær niður í blandara
og set greip með, síðan frysti ég
þetta í klakaboxum. Þegar ég
nota klakana set ég heitt vatn yfir
og bæti kanil, svörtum pipar og
sítrónusafa út í. Þetta drekk ég

við verkjum eftir þörfum,“ segir
Rósa og gefur hér uppskrift að
morgundrykknum.
● 1 msk. Green Phytofoods frá
NOW en það er ofurblanda af
grænni fæðu og jurtum. Einnig
bætt með vítamínum, steinefnum, trefjum og ensímum.
● Collagen duft frá NOW.
● Whey Isolate prótein frá NOW
sem er í hæsta gæðaflokki.

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

● Út í þetta bæti ég svo túrmerik,

engifer og sítrónusafa. Þetta
drekk ég á fastandi maga á
morgnana með vítamínunum.

Vítamín frá NOW
sem Rósa tekur:
● Astaxanthin – kaótóníð sem er

litarefni sem finnst í mörgum
plöntun. Það er talið gott við
bólgum og fleiru.

öllum frumum líkamans og er
talið virka vel gegn einkennum
vefjagigtar.
● EVE fjölvítamínblanda með
áherslu á allt sem konur þurfa.
Bætt með olíum og fleiru.
● Omega 3 – hrein fiskiolía fyrir
heilbrigða og sterka liði. Inniheldur DHA- og EPA-fitusýrur.
● D-vítamín – algengasti víta-

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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Betri andleg líðan og gott
jafnvægi á náttúrulegan hátt
Saffrox er 100%
náttúrulegt og
klínískar rannsóknir sýna að
það getur haft
mikil og jákvæð
áhrif á geðslagið
án þess að aukaverkana eins og
þyngdaraukningar og kyndeyfðar
verði vart.

D

epurð, sorg og vonbrigði
eru hluti af eðlilegri líðan
mannsins. Þetta eru tilfinningar sem koma og fara og eiga
að öllu jöfnu ekki að vera langvarandi. Þó gerist stundum hið
gagnstæða og það getur gengið
erfiðlega að reisa sig við og finna
gleðina og kraftinn sem henni
fylgir.

Hreyfing, næring og lífsstíll
Einkenni depurðar eru fyrst og
fremst tengd leiða, depurð, áhugaleysi og það er oft stutt í pirringinn, hvort sem það er út í sjálfan
sig eða aðra, einbeitingarskortur
er einnig algengur. Einkennin geta
þó verið mismunandi og er t.d.
afar erfitt fyrir marga að komast á
fætur á morgnana og hlakka til að
takast á við daginn og því amstri
sem honum fylgir. Ef einungis um
væga depurð er að ræða er um að
gera að leita fyrst einfaldra leiða til
að komast út úr ástandinu og gera
eitthvað sjálf(ur):
• Gæta þess að sofa nóg.
• Nærast reglulega og velja hreina
fæðu.
• Hreyfa sig daglega.
• Ræða við aðra um líðan sína, s.s.
foreldra og/eða vini.
Nauðsynlegt er að huga að lífsstílnum almennt og losa sig út

Saffrox er fyrsta
náttúrulyfið sem
hefur svona mikil áhrif á
geðið án þess að aukaverkana eins og þyngdaraukningar og kyndeyfðar verði vart.“

Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

úr aðstæðum sem valda streitu.
Reyna að einfalda lífið svolítið og
hafa rútínu á hlutunum. Gott er að
læra slökun/jóga eða annað álíka,
temja sér þakklæti og æðruleysi en
til eru fjölmargar leiðir til að koma
sér af stað og það getur verið gott
að leita upplýsinga einfaldlega á
netinu eða í bókasöfnum og svo
eru fjölmörg námskeið og ráðgjöf í
boði sem lúta að þessum málum og
um að gera að skoða slíkt.

Bætiefni gegn depurð
Til að viðhalda góðri heilsu og þar
með geðheilsu getur verið gott
að nota bætiefni sér til hjálpar.
Þar má fyrst og fremst nefna góða
mjólkursýrugerla því þarmaflóran
og geðheilsan tengjast sterkum
böndum, ómega-3 eiga allir að
taka sem og D-vítamín. Að lokum
kynnum við svo Saffrox til sögunnar en það inniheldur affron®
sem er extrakt úr saffran-jurtinni
og fjöldi smærri rannsókna
staðfestir að þetta náttúrulega
efni hefur svipuð áhrif og þunglyndislyfin Prozac (Fluoxetine) og
Tofranil (Imipramine). Jafnframt
er þetta fyrsta náttúrulyfið sem
hefur svona mikil áhrif á geðið
án þess að aukaverkana eins og
þyngdaraukningar og kyndeyfðar
verði vart. Rannsóknir hafa sýnt
að Saffrox:
• Hefur jákvæð áhrif á geðslag

•

•

•
•

með því að koma jafnvægi á
serótónín, dópamín- og glútamínvirk kerfi líkamans.
Innheldur virkt form fólínsýru
(L-Methyl Folate) sem styður
við framleiðslu serótóníns,
noradrenalíns og dópamíns og
kemur á jafnvægi.
Inniheldur öflugasta form
magnesíum (Magnox™)
fyrir bætta starfsemi miðtaugakerfisins hjá fólki í magnesíumskorti.
Inniheldur túrmerik fyrir andlegt jafnvægi og heilastarfsemi.
Inniheldur fólínsýru, B6 og B12
sem styður við sálfræðilega
virkni og dregur úr þreytu og
lúa.

Er Saffrox eitthvað fyrir þig?
Saffrox er bætiefni og ákjósanlegur kostur til að vinna gegn vægum
depurðareinkennum. Einungis
þarf 1 hylki á dag og það ætti að
finnast breyting til hins betra á
innan við mánuði. Í stuttu máli þá
getur Saffrox:
• Unnið gegn geðsveiflum.
• Haft jákvæð áhrif á kynlífslöngun og getu hjá báðum kynjum.
• Unnið gegn andlegri streitu.

Ekki hika við að leita hjálpar
Ef einkenni depurðar eða jafnvel

Saffrox er bætiefni og ákjósanlegur kostur til að vinna gegn vægum
depurðareinkennum. Einungis þarf eitt hylki á dag og breyting finnst fljótt.

þunglyndis verða langvarandi er
nauðsynlegt að leita til fagaðila og
fá aðstoð. Birtingarmynd þunglyndis getur verið mismunandi
milli einstaklinga og mikilvægt er

að meta hvert tilvik fyrir sig. Setjum
okkur sjálf alltaf í fyrsta sæti.
Sölustaðir: Flest apótek

Eplaedik
– lífsins elexír
Eplaedik hefur verið notað sem heilsubótarefni í aldaraðir,,
bæði sem forvörn sem og vegna læknandi eiginleika.
Auk eplaediks innheldur Apple Cider ætiþistil, túnfífil og
kólín sem getur elft meltinguna, haft góð áhrif á lifrina og
leitt til eðlilegs niðurbrots á fitu. Svo er króm sem er gott
fyrir blóðsykursjafnvægið og slær þannig á sykurlöngun.
Aðeins ein tafla á dag og ekkert bragð!

• Hreinsandi
• Vatnslosandi
• Gott fyrir meltinguna
• Getur lækkað blóðsykur
• Getur dregið úr slímmyndun
• Gott fyrir þvagblöðru, lifur og nýru
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Flækja þar sem enginn deyr
Á morgun, sunnudag, frumsýnir
nemendaópera
Söngskólans í
Reykjavík verkið
Þinn Falstaff sem
er óperuflækja
um ástir, örlög og
brostnar vonir.
Starri Freyr
Jónsson
starri@frettabladid.is

N

emendaópera Söngskólans
í Reykjavík frumsýnir á
morgun verkið Þinn Falstaff, sem er að sögn aðstandenda
sýningarinnar óperuflækja um
ástir, örlög og brostnar vonir.
Nemendur skólans hafa undanfarin ár sýnt óperur, eða verk
byggð á óperum, en þar sem
hópurinn í ár samanstendur af
sjö sópransöngkonum, einum
barítónsöngvara og einum tenór
var einfaldlega ekki til nein ópera

með þessari hlutverkaskipan,
segir Sibylle Köll, leik- og verkefnastjóri hjá Söngskólanum í
Reykjavík. „Við brugðum því á
það ráð að búa til okkar eigin
óperuflækju til að hlutverkin
yrðu nokkuð jöfn milli nemenda
en þeir syngja aríur úr ýmsum
ólíkum óperum. Við val á verkum
höfðum við í huga að velja verk
sem eru bæði þroskandi og
krefjandi fyrir unga söngvara.“

Lærdómsríkt ferli
Nemendasýning af þessu tagi er
eðlilega mjög lærdómsrík fyrir
nemendur, segir Íris Sveinsdóttir,
ein nemenda, en hún leikur og
syngur hlutverk Lolu, eiganda
kaffihússins Kaffi Lolu. „Þetta er
í fyrsta skipti sem ég tek þátt með
óperudeildinni og undanfarnar
vikur eru búnar að vera hreint út
sagt stórkostlegt ævintýri. Sibylle
er snillingur í að búa til óperuflækjur og laða fram mismunandi
karaktera og ná því besta úr
okkur. Það er auðvitað allt öðruvísi áskorun að bæði syngja og
leika en mér finnst það mjög
skemmtilegt.“

Misgóðar hugmyndir
Verkið gerist á kaffihúsinu Kaffi
Lolu í miðbæ Reykjavíkur þar
sem hópur áhugamanna um
sveiflu millistríðsáranna hefur
hreiðrað um sig, segir Sibylle.

Íris Sveinsdóttir (t.v.), einn nemenda sem taka þátt í sýningunni Þinn Falstaff, og Sibylle Köll, leik- og verkefnastjóri
hjá Söngskólanum í Reykjavík. Níu nemendur taka þátt í sýningunni sem verður frumsýnd á sunnudag. MYND/EYÞÓR

Sibylle er snillingur í að búa til
óperuflækjur og að laða
fram mismunandi
karaktera og ná því
besta úr okkur.
Íris Sveinsdóttir

„Þau setja óneitanlega svip á
bæinn þar sem þau bæði klæða
sig og dansa lindy hop í anda
stríðsáranna. Í þessum hópi eru
félagarnir Kobbi og Keli sem eru
snillingar í að fá „góðar“ hugmyndir sem þeir eru misgóðir í
að útfæra og eiga oft sammerkt að
hafa þann tilgang að gera þá ríka
og fræga.“

SMART BUXUR,
FYRIR SMART KONUR
Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Nemendurnir níu sem taka þátt, ásamt Sibylle Köll, MYND/EYÞÓR

Þekktar aríur
Í sýningunni heyrast ýmsar
óperuperlur sem flestir ættu að
kannast við, þar á meðal aríur
úr Carmen eftir Georges Bizet,
Brúðkaupi Fígarós eftir Mozart,
Fidelio eftir Beethoven, Kátu
konunum frá Windsor eftir Otto
Nicolai, Falstaff eftir Verdi, Der
Schauspieldirektor eftir Mozart
og Perluköfurunum eftir Bizet.
„Sem sagt; grín, gleði, glens og
skemmtileg óperuflækja þar
sem allir verða vinir í restina og
enginn deyr.“

Tækifæri fyrir nemendur

Flott föt, fyrir
ﬂottar konur

Sýningunni stýrir Garðar Cortes
sem Íris segir vera „legend“ í
bransanum og mikinn meistara.
„Það eru mikil forréttindi að
vinna með honum og því góða
fólki sem kemur að og tekur þátt
í sýningunni með okkur. Um leið
er mikilvægt fyrir okkur nemendur að fá tækifæri til að sjá alla
vinnuna sem er í kringum svona
sýningu. Hrönn Þráinsdóttir
hefur til dæmis séð um tónlistarstjórnun af sinni alkunnu snilld
en einnig hafa Antonia Hevesi og
Sigurður Helgi Oddsson setið við
píanóið með okkur á mörgum
æfingum. Auk þess hefur
Sigurður líka kennt okkur lindy
hop-dansinn sem við notum í
sýningunni.“

Flestar senur gerast á Kaffi Lolu. Hér er tekin kennslustund í lindy hop.

Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Tvær sýningar eru fyrirhugaðar,
báðar á sunnudag, í Iðnó í Reykjavík. Fyrri er kl. 16 og sú síðari kl. 20.
Hægt er að kaupa miða á midi.is.

Það ríkir alltaf góð stemning á kaffihúsinu Kaffi Lolu í miðbæ Reykjavíkur.

Laugarnar í Reykjavík

Sundlauganótt
Fjör og frítt í sund milli 17 – 22
í laugunum í Reykjavík
í kvöld 9. febrúar
fyrir alla

fjölskylduna

Fr á

1 7 - 22
í kvöld

Grafar
Grafarvogslaug
arrvo
vogs
gslla
gs
laug
lau
ug
Circus Ísland með glæsilega sýningu
gu fyrir alla fjölskylduna.
fjölskylduna
Hljómsveitin Karma Brigade spilar nokkur lög.
Harmónikkutónlist Jóhanns Helgasonar og Bræðrabandsins.
Kór Korpúlfa og Korpusystkin undir stjórn Kristínar Guðmundsdóttur.
Norðurljósaﬂot Gyðu Dísar ﬂotþerapista.
Wipeout í barnalaug, kósíheit og kyndlar á útisvæði.

Vesturbæjarlaug
Vest
Ve
stu
tur
urbæ
bæjarlaug
bæj
Létt stemning fyrir alla
a fjölskylduna. Ljósmyndasýning, tónlistarﬂutningur
Hrafns Bogdan, skemmtilegt fyrir börnin og notaleg vetrarstemning.

Sundhöll Reykjavíkur
Hljómsveitin Karma Brigade, Skólahljómsveit Austurbæjar.
Ellý Ármannsdóttir ﬂotþerapisti með Miðbæjarﬂot í innilauginni.
Kyndlar og kósíheit á útisvæðinu.

Árbæjarlaug
Lágstemmd stemning, ljúﬁr tónar og kyndlar. Tilvalið fyrir þá sem vilja
koma og njóta kyrrðar og kósíheita í Elliðaárdalnum.

Laugardalslaug
KR Super Challenge keppni í 50 m ﬂugsundi.
Tónlist, sund, skemmtun og ljósasýning verður í aðalhlutverki.
Arnbjörg Konráðsdóttir stjórnar jóga í vatni. DJ Kerúlf sér um tónlist.

Breiðholtslaug
Lágstemmd og ljúf stemning með kyndlum við potta og tónlist DJ Bjarna.
Margrét verður með samﬂot þar sem gestir geta fengið lánaðar ﬂothettur.

Dagskráin í heild sinni er á vefsíðu Vetrarhátíðar:
www.vetrarhatid.is

Sími: 411 5000 • www.itr.is
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Valkyrjurnar

flúrandi
Melissa Johansen, flúrlistakona og eigandi
flúrstofunnar
Valkyrie Tattoo
Studio á Fiskislóð,
vildi gefa konum
tækifæri til að
þróa sig í flúrlistinni og aðeins
kvenkyns flúrarar
starfa hjá henni.
Brynhildur
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

É

g er alin upp í Seattle og stjúpi
minn var flúrari þannig að
ég hef verið að þvælast um á
húðflúrstofum síðan ég var svona
fimm ára,“ segir Melissa. „Ég var
ellefu ára þegar ég gerði mér grein
fyrir að það eru ekki allir með
flúr og sumir kjósa að fá sér aldrei
flúr og ég man hvað ég var hissa
því þetta var svo sjálfsagður hluti
lífsins fyrir mér.“ Eftir að hún
varð fullorðin ferðaðist hún um
heiminn og flúraði og kom loks
til Íslands 2008 en pabbi hennar
er íslenskur þó hann hafi aldrei
búið hér. „Ég kom fyrst til að prófa
og sjá hvernig mér myndi líka og
fannst strax eins og ég hefði alltaf
átt heima hér.“ Hún opnaði flúrstofuna Valkyrie Tattoo Studio
á Grandanum og setti sér strax
ákveðin markmið. „Ég hef unnið
í mörg ár á alls konar flúrstofum
og oftar en ekki verið eina konan á
staðnum. Ég varð leið á dæmigerðum flúrstofum, sérstaklega eftir
að ég gerði mér grein fyrir hvað
það er erfitt fyrir konur að komast
að í þessum karllæga heimi en
tölfræðin segir að aðeins einn af
hverjum sex flúrlistamönnum sé

Emii Dungal flúrlistakona mundar hér nálina af mikilli nákvæmni. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

FERMINGAR
Veglegt sérblað Fréttablaðsins um ferminguna kemur út
þriðjudaginn 26. febrúar.
Fermingin er hjá allﬂestum einn stærsti viðburður
unglingsáranna og mikið er lagt upp úr þeim degi hjá
fermingarbarninu. Með þessu blaði viljum við kynna
allt það sem viðkemur sjálfri fermingunni, allt frá
athöfninni, fermingarfatnaðinum, skartinu, sálmabókinni,
veisluföngum, fermingargjöfum og allt þar á milli.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.

Áhugasamir auglýsendur haﬁ samband
við sérblaðadeild Fréttablaðsins
Sími 550 5078/ serblod@frettabladid.is

kvenkyns. Samt eru konur alveg
jafn mikið að láta flúra sig og
karlar. Mig langaði til að stofna
flúrstofu til að gefa kvenflúrurum
tækifæri og mig langaði jafnframt
að hafa meiri fagmennsku þar en
á öllum öðrum stofum sem ég hef
unnið á, að fólki liði vel og upplifði
virðingu og tengsl við flúrarann og
að reynslan öll væri eins þægileg
og kostur er.“
Melissa fékk sitt fyrsta f lúr,
sól og tungl, á ristina, þegar hún
var þrettán ára. „Sem mér finnst
allt of ungt,“ segir hún ákveðin
og bætir við: „Ég er f lúraðri en
venjulegt fólk en er ekki með jafn
mikið og flestir flúrlistamenn
og flest mín er auðvelt að hylja.“
Þegar hún er spurð af hverju það
sé segir hún: „Þegar ég fæ mér f lúr
hefur það persónulega þýðingu og
það er svolítið eins og að lesa upp
úr dagbókinni minni ef allir geta
alltaf séð öll flúrin mín.“
Hún segir viðhorf Íslendinga
til húðflúrs frjálslynd miðað við
í Bandaríkjunum. „Hér getur fólk
í virðingarstöðum verið með flúr
en ég hef unnið á skyndibitastöðum í Bandaríkjunum þar sem
fólk mátti ekki vera með sýnileg
f lúr. Íslendingar velja gjarna hefðbundin mynstur eins og rósir og
hauskúpur og eru hrifnastir af
gráu og svörtu á kostnað lita.“
Nú starfa sjö konur við að flúra
á Valkyrie Tattoo Studio. „Þær
eru allar íslenskar nema ein hálf-

Melissa Johansen opnaði
flúrstofuna
Valkyrie Tattoo
Studio í fyrra en
þar starfa aðeins kvenkyns
flúrarar.

spænsk og hún er sú eina sem hafði
unnið á flúrstofu áður. En þær
hafa allar bakgrunn í myndlist
og byggja sitt flúr á sinni list svo
flúrin þeirra eru einstök, hverrar
fyrir sig. Viðskiptavinir okkar eru

mjög ánægðir og við erum með
jafnmarga karla og konur. Svo er
dásamlegt hvað við erum samheldinn hópur og styðjum hver
aðra. Ég er mjög stolt af því hvað
okkur gengur vel.“

Atvinnuauglýsingar
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ATVINNUAUGLÝSINGAR

Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

SPENNANDI STÖRF FYRIR
METNAÐARFULLT FÓLK
UPPLÝSINGAÖRYGGISSTJÓRI

VIÐMÓTSFORRITARI

Við leitum að viðskiptadrifnum og kraftmiklum einstaklingi til að leiða
stjórnkerﬁ upplýsingaöryggis og stöðugar umbætur hjá Creditinfo.
Upplýsingar eru kjarninn í starfsemi okkar og öryggi þeirra því samþætt
öllu sem við gerum. Skilvirkir ferlar eru lykill að árangri þegar kemur að
því að skapa aukið virði fyrir viðskiptavini okkar. Öll okkar vinna byggir
á staðreyndum og er mikilvægt að umsækjendur eigi gott með að
greina gögn, draga af þeim ályktanir og framkvæma á grundvelli þeirra.

Við leitum að starfsmanni í hugbúnaðargerð sem nýtur þess að forrita
í JavaScript og React.js. Helstu verkefni snúa að forritun notendaviðmóts
og eininga í samvinnu við hugbúnaðarteymi Creditinfo. Starﬁð felur í sér
þátttöku í vöruþróunarteymum þar sem áhersla er lögð á samvinnu,
frábæra notendaupplifun og gæði.

ÁBYRGÐ Í STARFI

• Þróun og viðhald notendaviðmóta

• Ábyrgð á stjórnkerﬁ upplýsingaöryggis
• Greining gagna úr vöruhúsi

ÁBYRGÐ Í STARFI

• Endurnýting og smíði á viðmótseiningum Creditinfo
• Vinna með viðmótshönnuðum

• Umsjón, viðhald og eftirfylgni með innri ferlum

HÆFNIKRÖFUR

HÆFNIKRÖFUR

• BS/MS í tölvunarfræðum eða verkfræði
eða mikil reynsla á þessu sviði

• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, helst verkfræði

• Faglegur metnaður

• Mikill áhugi á viðskiptum

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Þekking eða reynsla af upplýsingaöryggi kostur, sér í lagi ISO27001

• Framúrskarandi samskiptahæfni

• Mjög góð greiningarhæfni, færni til að taka saman tölulegar
upplýsingar og setja þær fram á greinargóðan hátt

• Reynsla af forritun viðmóta

• Frumkvæði, jákvæðni, kraftur, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

• Reynsla af React.js

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@creditinfo.is
merkt „Upplýsingaöryggisstjóri“.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@creditinfo.is
merkt „Viðmótsforritari“.

Starﬁð heyrir undir forstöðumann fjármála- og rekstrarsviðs,
Önnu Láru Sigurðardóttur sem veitir nánari upplýsingar á
annas@creditinfo.is.

Starﬁð heyrir undir forstöðumann upplýsinga- og tæknisviðs,
Ólaf Magnússon sem veitir nánari upplýsingar á olafurm@creditinfo.is.

• Reynsla af JavaScript, HTML og CSS

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2019.
Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2019.

UM OKKUR
Creditinfo er ört vaxandi, alþjóðlegt fyrirtæki á sviði miðlunar fjárhags- og viðskiptaupplýsinga. Tilgangur Creditinfo er að auka virði upplýsinga í þágu einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila og stuðla þannig að réttri ákvarðanatöku og trausti í viðskiptum. Á Íslandi vinnum
við í samhentu teymi í verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu. Starfsemin er ISO 27001 vottuð, allar okkar greiningar eru unnar í vöruhúsi gagna og
markmið okkar er bættur árangur á hverjum degi. Hjá félaginu starfa um 50 manns hérlendis og tæplega 500 manns út um allan heim.

Creditinfo - Höfðabakka 9 - 110 Reykjavík - s: 550 9600 - www.creditinfo.is

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI
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– erum við með réttu manneskjuna
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Seltjarnarnesbær - Aðalbókari
4FMUKBSOBSOFTCSØTLBSFGUJSB§SÈ§BESÓGBOEJPHNFUOB§BSGVMMBOFJOTUBLMJOHÓTUBSGB§BMCØLBSBÈGKÈSNÈMB
PHTUKØSOTâTMVTWJ§CKBSJOT"§BMCØLBSJCFSÈCZSH§ÈCØLIBMEJ4FMUKBSOBSOFTCKBS TUPGOBOBPHGZSJSULKB
TWFJUBSGÏMBHTJOT4UBSGJ§IFZSJSVOEJSGKÈSNÈMBTUKØSB6NFSB§S§BGVMMUTUBSG

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns í
fallegu umhverfi sem státar af góðum
útivistarsvæðum með fjölskrúðugu fuglalífi.
Starfsemi Seltjarnarnesbæjar er skipt
niður á nokkur svið; fjárhags- og
stjórnsýslusvið, menningar- og samskiptasvið, félags- og þjónustusvið, íþrótta-,
tómstunda- og æskulýðssvið og tækni- og
umhverfissvið.
Fjárhags- og stjórnsýslusvið hefur umsjón
og eftirlit með fjármálalegri starfsemi
Seltjarnarnesbæjar ásamt að hafa umsjón
með þróunarmálum og upplýsingatækni.

4UBSGJ§FSIMVUJBGTUKØSOTâTMVTWJ§J4FMUKBSOBSOFTCKBS FOTUKØSOTâTMVTWJ§BOOBTUÚMMTBNFJHJOMFHWFSLFGOJGZSJS
TUPGOBOJSCKBSJOT4UBSGJ§GFMVSNBÓTÏSWJOOVWJ§BMMUCØLIBMECKBSJOT GKÈSIBHTMFHBSHSFJOJOHBS ÈUMBOJS 
ÈSTVQQHKÚSPHÈSTIMVUBVQQHKÚS-FJUB§FSB§TUBSGTNBOOJTFNWJMMUBLBTUÈWJ§LSFGKBOEJWFSLFGOJBGGBHNFOOTLV
PHKÈLW§OJNF§TBNIFOUVNIØQJMÓGTHMB§SBFJOTUBLMJOHB
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

t 6NTKØO FGUJSMJUPHÈCZSH§ÈEBHMFHVNGSTMVN
UJMCØLIBMET
t 6NTKØONF§GKÈSIBHTLFSGJOV%ZOBNJDT/BWJTJPO
t "GTUFNNJOHBSPHMPLBGSÈHBOHVS
NÈOB§BSVQQHKÚSB
t 7JOOBB§ÈSTIMVUBVQQHKÚSVNPHÈSTSFJLOJOHVN
4FMUKBSOBSOFTCKBS
t 7JOOBWJ§BMNFOOUSFLTUSBSFGUJSMJU
t 7FJUJSSÈ§HKÚGÓCØLIBMETPHVQQHKÚSTNÈMVN
t ½OOVSUJMGBMMBOEJWFSLFGOJ

t 7J§TLJQUBGS§JOHVSBGGKÈSNÈMBF§BFOEVSTLP§VOBS
TWJ§JPHF§BNFJTUBSBQSØGÓSFJLOJOHTTLJMVN
t FLLJOHPHSFZOTMBBGGKÈSIBHTLFSGVNPH
UFOHJOHBMBVTOVN¢FJNUFOHEVNFSTLJMFH
t FLLJOHPHSFZOTMBBG%ZOBNJDT/BWJTJPOGKÈSIBHTLFSGJ
FSTLJMFH
t /ÈLWNOJPHTLJQVMBHÓWJOOVCSÚH§VN
t 'SVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓTUBSGJ
t +ÈLW§OJPHHØ§JSTBNTUBSGTIGJMFJLBS
t .KÚHHØ§¢FLLJOHÈ&YDFMPH8PSE
t .KÚHHØ§¢FLLJOHPHSFZOTMBBGHFS§GKÈSIBHTÈUMBOB
PHÈSTSFJLOJOHB
t FLLJOHÈMÚHVNPHSFHMVNVNCØLIBMEPHSFJLOJOHTTLJM
TWFJUBSGÏMBHBÈTBNUMÚHVNVNWJS§JTBVLBTLBUUPHSFHMVN
VNVOEBO¢ÈHVSGZSJSTWFJUBSGÏMÚH

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðunni
www.seltjarnarnes.is

¶TBNSNJWJ§KBGOSÏUUJTÈUMVO4FMUKBSOBSOFTCKBSFSVLPOVSKBGOUTFNLBSMBSIWÚUUUJMB§TLKBVN
-BVOPHTUBSGTLKÚSGBSBFGUJSLKBSBTBNOJOHVN4BNCBOETÓTMFOTLSBTWFJUBSGÏMBHBWJ§WJ§LPNBOEJTUÏUUBSGÏMBH

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg hjá Intellecta (ari@intellecta.is) í síma 511-1225 og Gunnar Lúðvíksson, fjármálastjóri
Seltjarnarnesbæjar (gunnarlu@seltjarnarnes.is) í síma 5959 100. Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2019.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.
Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

ATVINNA
Nettó á Granda leitar að jákvæðum, ábyrgðarfullum
og kraftmiklum verslunarstjóra sem hefur gaman af
mannlegum samskiptum.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Ábyrgð á rekstri verslunar.

• Marktæk reynsla af stjórnun og
starfsmannahaldi hjá verslunar- og/eða
þjónustufyrirtækjum.

• Samskipti við viðskiptavini og birgja.
• Umsjón með ráðningu starfsmanna og
almennri starfsmannastjórnun í verslun.
• Ábyrgð á vöruframsetningu og áfyllingum.

• Styrkleiki í mannlegum samskiptum,
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni,
reglusemi og árverkni í hvívetna.

• Ábyrgð á birgðahaldi í verslun.
• Önnur tilfallandi störf.

Allar nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Halli Heiðarssyni rekstrarstjóra Nettó - hallur@samkaup.is
Umsóknir skulu berast í gegnum heimasíðu Samkaupa – www.samkaup.is (Mannauður – Atvinnuumsóknir)
Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2019

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Vélamaður
Garðyrkjudeild Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastsdæma auglýsir eftir vélamanni:
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Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:
kari@kirkjugardar.is fyrir 5. mars n.k.
Nánari upplýsingar veitir
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða
kari@kirkjugardar.is

Garðyrkjufræðingur
Garðyrkjudeild Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma
auglýsir eftir garðyrkjufræðingi:
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Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á:
kari@kirkjugardar.is fyrir 5. mars n.k.
Nánari upplýsingar veitir
garðyrkjustjóri í síma 585 2700 eða
kari@kirkjugardar.is
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Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Skjalavörður
Utanríkisráðuneytið
Skrifstofumaður
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
Læknanemar, sumarstörf
Landspítali, röntgendeild
Svæfingahjúkrunarfræðingur
Landspítali, svæfingadeild Fossvogi
Svæfingahjúkrunarfræðingur
Landspítali, svæfingadeild Hringbraut
Skurðhjúkrunarfræðingur
Landspítali, skurðstofur Fossvogi
Skurðhjúkrunarfræðingur
Landspítali, skurðstofur Hringbraut
Sérfræðilæknir
Landspítali, svæfinga-/gjörgæslulækn.
Sjúkraliðar, sumarafleysingar
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Lögfræðingur
Fjármálaeftirlitið
Rannsóknarlögreglumenn
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Hreyfistjóri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Sérnámslæknar í heimilislækn.
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Almennur læknir
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi
Fjármálastjóri
Menntaskólinn á Akureyri
Sérfræðingur tekju-/skuldatölfræði Hagstofa Íslands
Sérfræðingur alþjóðleg tölfræði
Hagstofa Íslands
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sjúkraliðar/nemar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Hjúkrunarfr./nemar, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Sérfræðingur lyf-/meltingarlækn. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Aðstoðarmatráður
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Teymisstjóri geðheilsuteymis
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Ljósmóðir
Sjúkrahúsið á Akureyri
Aðstoðarmaður í eldhús
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðstoðarmatráður
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðst. í aðhlynningu, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Sjúkraliði, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Aðst. í eldhús, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Móttökuritari, sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Austurlands
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201902/348
Ísafjörður
Sauðárkrókur 201902/347
201902/346
Hólmavík
201902/345
Reykjavík
201902/344
Reykjavík
201902/343
Reykjavík
201902/342
Reykjavík
201902/341
Reykjavík
201902/340
Reykjavík
Höfuðborgarsv. 201902/339
201902/338
Reykjavík
201902/337
Reykjavík
201902/336
Mosfellsbær
Höfuðborgarsv. 201902/335
201902/334
Reykjavík
201902/333
Mosfellsbær
201902/332
Akureyri
201902/331
Reykjavík
201902/330
Reykjavík
201902/329
Grindavík
201902/328
Grindavík
201902/327
Suðurnes
201902/326
Suðurnes
201902/325
Suðurnes
Reykjanesbær 201902/324
201902/323
Blönduós
201902/322
Norðurland
201902/321
Akureyri
201902/320
Egilsstaðir
Neskaupstaður 201902/319
Seyðisfjörður 201902/318
Seyðisfjörður 201902/317
Seyðisfjörður 201902/316
Seyðisfjörður 201902/315
Seyðisfjörður 201902/314

Stöðvarstjóri móttöku- og
ﬂokkunarstöðvar
SORPA bs. óskar að ráða öflugan einstakling í starf stöðvarstjóra móttöku- og flokkunarstöðvar fyrirtækisins í Gufunesi.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á endurvinnslu, endurnýtingu úrgangs og öðrum umhverfismálum. Stöðvarstjóri
er hluti af yfirstjórn fyrirtækisins.
Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.

·
·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

Upplýsingar og umsókn

19. febrúar

capacent.com/s/12xxx

Starfssvið:
Dagleg stjórnun og rekstur.
Starfsmannamál.
Áætlanagerð og eftirfylgni.
Yfirumsjón með samningum og framfylgni þeirra við
verktaka.
Ábyrgð á virkni tækja og viðhaldsáætlunum.
Ábyrgð á að starfsemi fylgi lögum og reglum.
Skipulagning innkaupa, rýni og samþykkt reikninga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Iðnmenntun og/eða iðnfræði eða sambærilegt nám sem
nýtist í starfi. Framhaldsnám í stjórnun kostur.
Reynsla af stjórnun og rekstri.
Reynsla af áætlanagerð og kostnaðareftirliti.
Þekking á vélbúnaði er kostur.
Þekking og reynsla af gæðakerfum æskileg.
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum.
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta á
einu Norðurlandamáli er æskileg.

Capacent — leiðir til árangurs

·
·
·
·
·
·
·

SORPA bs. er byggðasamlag
í eigu sveitarfélaganna á
höfuðborgarsvæðinu og
rekur í dag 10 starfsstöðvar.
Öll starfsemi SORPU hefur
hlotið gæðavottun samkvæmt
ISO 9001, umhverfisvottun
samkvæmt ISO 14001 og
jafnlaunavottun skv. ÍST 85.
Nánari upplýsingar um SORPU
eru á www.sorpa.is.
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Starfsmenn óskast

Vilt þú öðlast
dýrmæta reynslu
og vinna í frábæru
teymi?
Starfsemi PwC á Íslandi fer vaxandi og því leitum við að starfsfólki í fjölbreytt störf á starfstöð
okkar í Reykjavík. PwC veitir fyrirtækjum, félagasamtökum og opinberum stofnunum fjölbreytta
ráðgjöf og þjónustu á sviði rekstrar, skattamála, endurskoðunar og bókhalds. Þjónustan er sérhæfð
og aðlöguð að þörfum og óskum viðskiptavina okkar.

Háfell ehf. jarðvinnuverktaki óskar eftir vélamönnum og
verkamönnum til starfa.
Áhugasamir sendi umsókn
sína ásamt ferilskrá á netfangið
agnar@hafell.is

Snyrtivöruheildssala leitar eftir samviskusömu
og áreiðanlegu starfsfólki.
Við leitum að sölumanni. Kynningar, lagervinna og afgreiðsla og
útkeyrsla eru einnig hluti af þessu starﬁ. Viðkomandi þarf helst
að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa framkomu, vera
nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti.
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR

5iêJMDÀiVYLêL
fyrirtækjaráðgjafar

Bókari
Seyðisfjarðarkaupstaður, óskar eftir tilboðum í verkið:

Þú munt vinna að margvíslegum verkefnum á sviði ráðgjafar fyrir fjölbreytta ﬂóru viðskiptavina.

Ert þú sérfræðingur í bókhaldi og reiknishaldi? Innan PwC
vinnur teymi bókara sem sér um að færa bókhald fyrir lítil,
meðalstór og stærri fyrirtæki, sem og félagasamtök.

Helstu verkefni:
• Áreiðanleikakannanir
• Fasteignagreiningar
• Kaup, sala og sameiningar fyrirtækja
• Verðmöt og virðisrýrnunarpróf

Helstu verkefni:
• Færsla bókhalds og afstemmingar
• Launavinnsla
• Vsk skýrslur

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, t.d. á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Greiningarhæfni og hæﬁleiki til að setja fram texta á skýran hátt
• Reynsla af ráðgjöf er kostur
• Jákvæðni, frumkvæðni, sterk samskiptarhæfni og geta til
að starfa í hóp

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði viðskiptafræði, bókhalds eða sambærilegu
• Reynsla á sviði bókhaldsmála
• Reynsla af notkun DK viðskiptahugbúnaðar, Navision eða
TOK
• Góð geta til að vinna í hóp og sterk ábyrgðartilﬁnning
• Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

Upprennandi sérfræðingur
í upplýsingatækni
Ert þú að byggja upp þinn feril í upplýsingatækni og hefur
áhuga á ráðgjöf? Við leitum að metnaðarfullum einstakling til starfa í verkefni á sviði upplýsingatækni í endurskoðun og tengdum verkefnum.
Helstu verkefni:
• Skoðun á kerfum, grunnþættir kerfa og aðstoð við endurskoðun
• Ráðgjöf til viðskiptavina vegna kerﬁsmála
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, t.d kerﬁsfræði eða
tölvunarfræði
• Viðbótarmenntun á sviði reikningsskila og endurskoðunar
kostur
• Starfsreynsla á sviði upplýsingatækni er kostur
• Metnaður til að ná árangri í starﬁ
• Skipulagshæfni og vönduð vinnubrögð

Hægt er að sækja um á vefslóðinni pwc.rada.is.
)UHNDULXSSOìVLQJDUXPVW|UÀQYHLWLU.DWUtQ
Ingibergsdóttir, sérfræðingur í mannauðsmálum
á netfangið katrin.ingibergsdottir@pwc.com.

Endurnýjun knattspyrnuvallar
við Garðarsveg
Verkið felst meðal annars í uppriﬁ og förgun á núverandi
yﬁrborðsefnum, landmótun, lagningu drenlagna, lagningu
vökvunarkerﬁs, útlögn rótarlags, grassáningu og eftirfylgni.
Áhugasamir sæki um útboðsgögn á netfanginu:
magnusb@eﬂa.is og geﬁ upp nafn fyrirtækis ásamt upplýsingum um tengilið.
Gögn verða send út með rafrænum hætti frá og með mánudeginum 11. febrúar 2019.

Tilboðum skal skila til bæjarskrifstofu Seyðisfjarðarkaupstaðar, Hafnargötu 44, 710 Seyðisﬁrði, eigi síðar en kl. 11:00
þriðjudaginn 5. mars 2019. Tilboð verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

5iêJMDÀiVYLêL
upplýsingatæknilausna
Þú munt spila lykilhlutverk í frekari mótun sviðsins með
áherslu á upplýsingatækni og viðskiptaþróun.
Helstu verkefni:
• Vera hluti af teymi sem mótar næstu skref í ráðgjöf á sviði
upplýsingatækni
• Þarfagreiningar og samskipti við þróunarteymi varðandi
þínar hugmyndir
• Vera leiðandi í netöryggisúttektum og öðrum tengdum
þáttum
• Taka þátt í samstarﬁ um næstu skref á sviði upplýsingatækni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni sem nýtist í
starﬁ
• Þekking á rekstri tölvukerfa krafa
• Reynsla af ráðgjöf og góður árangur í starﬁ nauðsynleg
• Reynsla af innleiðingu kerfa og teymisvinnu um þróun
hugmynda æskileg
• Sterk samskiptahæfni og lausnamiðuð hugsun
• Frumkvæðni, metnaður, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.
Öllum umsóknum verður svarað og verða þær
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

PwC á Íslandi er þekkingarfyrirtæki og hluti af stærsta alþjóðlega ráðgjafa- og endurskoðunarfyrirtæki heims. PwC er framsækið og veitir trausta þjónustu á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar.

Skíðasvæðið Hlíðarfjalli
Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli óskar eftir að ráða umsjónarmann
véla og tækja. Viðkomandi sinnir og hefur umsjón með ﬂest
öllum viðgerðum og viðhaldi á vélum, tækjum og búnaði á
skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli. Unnið er bæði inni á verkstæði
og úanhúss við viðhald og viðgerðir. Um framtíðarstarf er að
ræða. Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Helstu verkefni eru:
• Sjá um viðhald á skíðalyftum, snjótroðurum, snjóframleiðsluvélum, snjósleðum og öðrum vélum og tækjum.
• Sjá um að panta rekstraraðföng er tengjast vélum og
tækjum.
• Sinnir öðrum verkefnum sem forstöðumaður felur viðkomandi.
Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í vélstjórn.
• Viðkomandi þarf að einnig að hafa almennt ökupróf og
vinnuvélaréttindi.
• Starﬁð krefst reynslu af vélvirkjun og eða vélstjórnun.
Þekking á iðntölvum og viðhaldsforritum. Almenn tölvukunnátta.
• Verklagni og verkreynsla nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor
og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans
samrýmist starﬁnu.
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2018

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is
Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar
Akureyrarbær • Geislagata 9 •

Sími 460 1000 • akureyri.is
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KOMDU Á FLUG MEÐ OKKUR
Störf hjá Icelandair á Keflavíkurflugvelli 2019

Icelandair leitar að öflugum einstaklingum í fjölbreytileg og
skemmtileg störf hjá fyrirtækinu.

Job vacancies – Icelandair Keflavík Airport

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi,
stundvísi, sveiganleika og árvekni. Umsækjendur þurfa í sumum tilfellum að vera
reiðubúnir til þess að sækja undirbúningsnámskeið og standast próf áður en til
ráðningar kemur.

Emphasis is placed on service, punctuality, flexibility and alertness. Applicants,
in some cases, need to be ready to attend a preparatory course and pass a
test before recruiting.

Unnið er á vöktum. Ráðningartími er frá mars/apríl og fram í október/
nóvember 2019.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ALDURSTAKMÖRK OG
HÆFNISKRÖFUR:
SAGA BIÐSTOFA – VEITINGAR
Starfið felst m.a. í því að undirbúa veitingar og bera þær fram, þjónustu
við farþega og halda staðnum snyrtilegum. Einnig móttöku varnings fyrir
Saga biðstofu. Góð íslensku- og/eða enskukunnátta. Lágmarksaldur: 20 ár,
almenn ökuréttindi.
FLUGELDHÚS – LAGER
Almenn lagervinna, móttaka varnings og vöruafgreiðsla af lager.
Góð íslensku- og/eða enskukunnátta. Almenn ökuréttindi skilyrði,
vinnuvélaréttindi æskileg. Lágmarksaldur: 20 ár.
FLUGÞJÓNUSTA – UMSJÓNARAÐILI
Þjónusta og afgreiðsla við einka- og leiguflugvélar. Góð samskipti
við viðskiptavini innanlands sem og erlendis. Lágmarksaldur: 20 ár.
Stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði. Mjög góð enskukunnátta og góð
tölvukunnátta.
FARANGURSÞJÓNUSTA
Almenn þjónusta við farþega, skýrslutaka vegna farangurs og skráning
lausamuna sem gleymst hafa um borð í flugvélum. Lágmarksaldur er 19 ár,
stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði. Mjög góð enskukunnátta og þriðja
mál æskilegt. Góð tölvukunnátta sem nýtist í starfi er skilyrði.
TÆKJAVERKSTÆÐI
Starfið felst m.a. í viðhaldi og eftirliti tækjabúnaðar og véla sem notaðar
eru við afgreiðslu flugvéla og tengda starfsemi. Umsækjandi þarf
að hafa framhaldsskólamenntun s.s. bifvélavirkjun, vélstjórn og/eða
vélvirkjun. Æskilegt er að umsækjandi sé vanur almennum vinnuvélum og
bílaviðgerðum. Umsækjandi þarf að búa yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu
sem og tölvukunnáttu. Almenn ökuréttindi og vinnuvélaréttindi.
HLAÐDEILD
Starfið felst m.a. í hleðslu og afhleðslu flugvéla á töskum og frakt.
Lágmarksaldur: 19 ár. Almenn ökuréttindi og vinnuvélaréttindi æskileg.
Enskukunnátta skilyrði.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair,
icelandair.is/umsokn, eigi síðar en
20. febrúar 2019.

Icelandair seeks individuals for diverse and interesting jobs with the company.

Shift work for all positions. Employment period is from March to November
2019, and could be longer.
All applicants must speak good English.

FURTHER INFORMATION ON AGE LIMIT AND
QUALIFICATION REQUIREMENTS:
LOUNGE – CATERING
Job duties include preparing and serving food, passenger service,
setting up and keeping the place clean, and receiving goods delivered to
the Saga Lounge. A driver’s license is required. Minimum age 20 years.
FLIGHT KITCHEN – STOCK
Reception of goods, handling of items of stock and stacking merchandise
on racks. A driver’s license is required and a machine operating license is
preferable. Minimum age 20 years.
GROUND OPERATIONS SUPERVISOR
Supervise ground handling service for General Aviation flights.
Communicate with clients and arrange for all services requested. Liaise
with service providers and suppliers for each flight. High school diploma
preferred and good computer skills needed. Minimum age 20 years.
LOST AND FOUND SERVICES
Provide service to passengers regarding lost baggage and other items,
answer incoming emails and telephone calls from customers. Accept
found items / baggage and enter into our system. Provide general service
and information to passengers and customers. Other duties as assigned.
High school diploma preferred and good computer skills needed.
Minimum age 19 years.
GARAGE
The job involves maintenance and supervision of equipment and machinery
used in the handling of aircraft and related activities. The applicant must be
a qualified auto mechanic, and a driver’s license is required.
RAMP SERVICES
Loading and unloading aircraft baggage and cargo. A driver’s license
is required and a machine operating license is preferable.
Minimum age 19 years.

Applications are submitted electronically via the
Icelandair website, icelandair.is/umsokn
no later than February 20, 2019.

Eldhús-Eldhús

LÖGFRÆÐINGUR Í
LAGALEGU EFTIRLITI

Þekkir þú löggjöf á
fjármálamarkaði?

Svið lagalegs eftirlits og vettvangsathugana vinnur þvert á önnur eftirlitssvið Fjármálaeftirlitsins. Á
sviðinu starfar öflugur hópur lögfræðinga að fjölbreyttum verkefnum er varða lagalegt eftirlit með
fjármálafyrirtækjum, vátryggingafélögum, lífeyrissjóðum og öðrum eftirlitsskyldum aðilum á fjármálamarkaði. Verkefnin eru einkum tengd starfsleyfum, virkum eignarhlutum, aðgerðum gegn peningaþvætti
og fjármögnun hryðjuverka, hæfismötum, starfsemi yfir landamæri, samrunum og veitingu umsagna um
samþykktir og reglur lífeyrissjóða. Auk þess kemur lagalegt eftirlit að margvíslegum lagalegum álitamálum
tengdum starfsemi eftirlitsskyldra aðila og tekur þátt í vinnu við setningu laga, reglna og tilmæla.
Leitað er að lögfræðingi sem hefur reynslu af eftirliti eða störfum á
fjármálamarkaði og býr yfir góðri samskiptahæfni.

Frekari upplýsingar veita
Linda Kolbrún Björgvinsdóttir,
forstöðumaður lagalegs eftirlits
(linda@fme.is) og Árni Ragnar
Stefánsson, mannauðsstjóri
(arni@fme.is).

Starfssvið
• Lagalegt eftirlit með eftirlitsskyldum aðilum, m.a. verkefni
tengd starfsleyfum, virkum eignarhlutum, aðgerðum gegn
peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
• Lögfræðiráðgjöf í álitamálum tengdum starfsemi eftirlitsskyldra
aðila til annarra sviða
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins

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

Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Meistara- eða embættispróf í lögfræði
Þekking á stjórnsýslurétti og löggjöf á fjármálamarkaði
Reynsla af eftirlitsstörfum eða störfum tengdum fjármálamarkaði
Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar er æskileg
Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
Frumkvæði, öguð vinnubrögð, ábyrgð, sjálfstæði og metnaður í starfi
Hæfni til að tjá sig og miðla upplýsingum í ræðu
og riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með
25. febrúar nk. Umsóknum um starfið
þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og hæfni
viðkomandi til að gegna starfinu
rökstudd.

Óskum eftir að ráða matreiðslumann eða manneskju vana
eldhússtörfum í eldhúsið okkar Hjá Dóra í Mjódd.
Íslensku kunnátta nauðsynleg.
Uppl. í síma 557 3910 eða á staðnum mánudaga-föstudaga.

Tæknimaður
Multivac ehf selur og þjónustar Multivac pökkunarvélar
ásamt því að vera sölu og þjónustuaðili hjá mörgum leiðandi
vélaframleiðendum í matvælaiðnaði sem eru í samstarﬁ við
Multivac á heimsvísu.
Við leitum að sérhæfðum tæknimanni, helst með menntun í
rafvirkjun, vélfræði eða sambærilegum iðnaði. Umsækjandi
þarf helst að hafa 2-4 ára starfsreynslu í rafvirkjun og/eða
viðhaldsvinnu við framleiðsluvélar.
Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur og lausnamiðaður
með góða þjónustulund.
Starﬁð felur í sér mikil samskipti við viðskiptavini og vinnu á
vettvangi. Þjónustan er talsvert sérhæfð og í upphaﬁ er unnið
í nánu samstarﬁ við aðra starfsmenn félagsins, bæði hér
heima og erlendis. Viðkomandi þarf að vera tilbúin að ferðast
því starfsþjálfun fer að hluta til fram erlendis.
Í boði er starf hjá metnaðarfullu alþjóðlegu fyrirtæki í stöðugri
framþróun.
Áhugasamir sendið starfsumsókn og ferilskrá á
magnus.sigurdsson@is.multivac.com

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Sérfræðingur á sviði loftslagsmála
Á skrifstofu hafs, vatns og loftslags í umhverfis- og
auðlindaráðuneytinu er laus til umsóknar staða sérfræðings í
loftslagsmálum. Um fullt starf er að ræða. Starfið felst einkum í
útfærslu og eftirfylgni á alþjóðlegum skuldbindingum og markmiðs

um kolefnishlutleysi og vinnu við eftirfylgni reglna á sviði loftslagsmála. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í vaxandi málaflokki sem
kallar á mikla samvinnu og samstarf við aðila innan sem utan
stjórnkerfisins, auk þátttöku í alþjóðastarfi.

Starfssvið:
• Umsjón með eftirfylgni áætlana og skýrslugerð og þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð í
loftslagsmálum
• Framkvæmd á regluverki loftslagsmála, þ.m.t. á reglum sem Ísland tekur upp á sviði
EES-samningsins varðandi takmarkanir á losun, kolefnisbindingu og landnotkun og skýrslugerð
• Þátttaka í vinnslu lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við stjórnvöld, hagsmunaaðila og aðra
• Alþjóðlegt samstarf, þ.m.t. norrænt samstarf

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fer m.a. með loftslagsmál, málefni hafsins, mengunarvarnir og
hollustu, náttúruvernd, veiðistjórnun, skógrækt og landgræðslu, skipulag og landmælingar og
sjálfbæra þróun. Í ráðuneytinu starfa um fjörutíu starfsmenn og er verkefnum ráðuneytisins
skipað á fjórar skrifstofur. Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf eða sambærilegt háskólapróf, sem nýtist í starfi
• Þekking á loftslagsmálum
• Þekking og reynsla í stjórnsýslu, þ.á m. á EES-samningnum, er kostur
• Frumkvæði, færni í stefnumótun, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góð samskiptahæfni og geta til að vinna undir álagi
• Mjög gott vald á ritaðri og talaðri íslensku
• Mjög góð kunnátta í ensku og góð kunnátta í einu Norðurlandamáli

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og
fjármálaráðherra. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2019
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn sína til umhverfis- og auðlindaráðuneytis,
Skuggasundi 1, 101 Reykjavík eða rafrænt á postur@uar.is. 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 skrifstofu hafs, vatns og
loftslags, netfang hugi.olafsson@uar.is.
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Lýsingarhönnuður
Vegna mikilla og spennandi verkefna framundan í lýsingarhönnun leitum
við að aðila sem hefur brennandi áhuga á því sviði.
Núverandi verkefni okkar eru meðal annars hönnun nýs Landspítala,
bæði meðferðarkjarna og rannsóknarhúss, götu og svæðislýsing ásamt
safnalýsingu.
Reynsla og menntun eru kostir en alls ekki kröfur, aðaláherslu leggjum
við á áhuga og möguleika sem framtíðar starfsmaður hefur fram að færa.

Rafmagnshönnuður
Orbicon Arctic óskar eftir rafmagns- verkfræðing/tæknifræðing eða raﬁðnfræðing á skrifstofu
okkar á Íslandi.
Nánari upplýsingar eru að ﬁnna á job.is, facebook síðu okkar eða hjá Ármanni Halldórssyni í
s. 8880510, arma@orbicon.is.
Umsóknarfrestur er til 18.2.2019.
Um Orbicon Arctic
Orbicon Arctic er alhliða verkfræðistofa í örum
vexti sem sinnir verkefnum á sviði innviða,
mannvirkja og byggðatækni á Íslandi og
Grænlandi. Stofan er rekin sem sjálfstæð
rekstrareining undir móðurfyrirtækinu Orbicon
sem er með skrifstofur í Danmörku og Svíþjóð
Hjá Orbicon Arctic starfa um 21 tækni- og
verkfræðingar, deilt niður á skrifstofur okkar
í Grænlandi og á Íslandi. Hjá móðurfyrirtæki
okkar í Danmörku starfa tæplega 600 manns.

Hæfniskröfur:
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
r6M¼OIVWÁËYLQQXEUÑJËRJIUXPNYÁËLÈVWDUƬ
• Hæfni í teymisvinnu
• Almennur áhugi og löngun til að skilja og vinna með lýsingu
• Sérstakur áhugi á áhrifum ljóss á manneskjur og á rýmisupplifun
• Stafræn teiknikunnátta

.RVWXUDËXPVÁNMDQGLKDƬ
• Menntun og/eða reynslu í lýsingarhönnun
• Hönnunarmenntun frá viðurkenndum skóla
• Hæfni í uppsetningu á hönnunartillögum
• Hæfni til að greina rými og notkun svæða
• Færni í lýsingar reikniforriti

Umsóknarfrestur:
er til og með 24. feb. 2019 og senda skal umsóknir ásamt ferilskrá á erlen@lota.is
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
9LËKYHWMXPNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODËVÁNMDXPVWDUƬË

Laus störf
hjá Kópavogsbæ

Kópavogsbær auglýsir eftirtalin störf
laus til umsóknar:
Grunnskólar
Aðstoð í mötuneyti í Kópavogsskóla
Aðstoðarskólastjóri í Snælandsskóla
Deildarstjóri í Snælandsskóla
Forfallakennari í Hörðuvallaskóla
Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla
Skólaliði í Álfhólsskóla
Leikskólar
Deildarstjóri í Austurkór
Deildarstjóri í Álfatún
Leikskólakennari í Austurkór
Leikskólakennari í Efstahjalla
Leikskólakennari í Kópastein
Leikskólakennari í Sólhvörf

LOTA er meðal framsæknustu þekkingarfyrirtækja á Íslandi og tekst á
við fjölda verkefna hérlendis og erlendis. Í frábærum hópi starfsfólks,
með snjöllu og skilvirku verklagi veitum við framúrskarandi
þjónustu og treystum okkar orðspor.
Guðríðarstíg 2-4
113 Reykjavík
lota@lota.is
www.lota.is
Sími 560 5400

Mikið er lagt upp úr að veita góðan aðbúnað og andrúmsloft á
YLQQXVWDËQXP¹HWWDO¼WXPYLËNULVWDOODVW{ÈRNNDUJLOGXP

STERK – SNÖRP – SKEMMTILEG

Stjórnsýslusvið
Innheimtufulltrúi í ármáladeild
Sérfræðingur í ármáladeild
Verkefnastjóri íbúatengsla
Sundlaugar
Karlkyns baðvörður í Kópavogslaug
Velferðarsvið
Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu
Starfsfólk á heimili fyrir fatlaða
Þroskaþjálﬁ eða fagaðili
Umsóknir ásamt upplýsingum um störﬁn
eru á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is.

kopavogur.is

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 starfsmenn. ASKO starfrækir 13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í
norðri.
ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreiﬁngarfyrirtæki með yﬁr
5 milljarða veltu árlega.
Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús innan
svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi i suðri. Fyrirtækið sjálft er staðsett í
Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur fra Stavanger).

Blundar ævintýraþráin í þér?
Við óskum eftir íslenskum
atvinnubílstjórum í sumar!

Sérfræðingur í stafrænni persónuvernd
Reykjavíkurborg auglýsir eftir sérfræðingi í persónuvernd með brennandi áhuga á tækni og stafrænum miðlum.
Viðkomandi mun vinna að innleiðingu og framfylgd laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018. Meðal
verkefna sérfræðingsins er áhættugreining og trygging á upplýsingaöryggi og réttri meðferð persónugreinanlegra gagna í samstarﬁ við starfsmenn og aðra sérfræðinga Reykjavíkurborgar.
Um er að ræða nýtt starf og hefur viðkomandi starfsmaður tækifæri til að útfæra, móta og þróa starﬁð. Starﬁð er hluti af stafrænni vegferð Reykjavíkurborgar og allsherjar umbreytingu á þjónustu hennar. Í boði er fjölskylduvænn, fjölbreyttur og lifandi
vinnustaður sem býður upp á skemmtilegt starfsumhverﬁ.

Við bjóðum:
• Örugga vinnu frá 1.júní og út ágúst og jafnvel fasta vinnu
eftir sumarið
• Flug til Noregs (svo fremi sem unnið er út samningstíma)
• Húsnæði til leigu, í göngufæri við fyrirtækið
• Aðgang að æﬁngasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið
Hæfniskröfur:
• Ökuréttindaﬂokkur C og CE (meirapróﬁð)
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska

Helstu verkefni og ábyrgð
• Innleiðing og eftirfylgni persónuverndarstefnu í upplýsingatækni- og þjónustuumhverﬁ Reykjavíkurborgar.
• Ráðgjöf um val á eða breytingu á kerfum, ferlum eða vefjum.
• Þátttaka í setningu og eftirfylgni árangursmarkmiða borgarinnar.
• Þátttaka í endurskoðun og gerð ferla.
• Þátttaka í innleiðingu og viðhaldi innra skýrslugerðarkerﬁs.
• Samstarf við aðra persónuverndarfulltrúa borgarinnar vegna
málefna er varða persónuvernd og meðferð gagna.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.

Helstu verkefni:
• Lestun og losun
• Dreiﬁng á vörum til viðskiptavina
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini

Nánari upplýsingar veitir Óskar J. Sandholt, skrifstofustjóri Skrifstofu þjónustu og reksturs Reykjavíkurborgar
í síma 411 1058 eða í gegnum tölvupóstfangið oskar.j.sandholt@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til 20.02.2019.

Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17
Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og símanúmerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no

Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast i gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

V I LT Þ Ú V E R Ð A H L U T I
AF GÓÐU FERÐALAGI?

L A U N A F U L LT R Ú I
Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhugasaman launafulltrúa til að sjá um launavinnslu
og ýmis starfsmannatengd mál. Um er að ræða
skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreyttu og
alþjóðlegu umhverfi. Um tímabundið starf vegna
fæðingarorlofs er að ræða.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af launavinnslu er æskileg

Upplýsingar um starfið veitir Róberta
Maloney deildarstjóri kjaramála.
roberta.maloney@isavia.is

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Þekking og reynsla af tímaskráningarkerfi
er æskileg
• Færni í Excel og Word ásamt góðri
þekkingu á helstu tölvuforritum
• Samskiptahæfileikar, góð og örugg
framkoma

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.
Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda
er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja á faglegum og málefnalegum rökum.

S TA R F S S TÖ Ð :
K E F L AV Í K

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, t.d. á sviði upplýsingatækni eða lögfræði.
• Þekking og skilningur á upplýsingatæknimálum og
upplýsingaöryggi.
• Áhugi á stafrænni tækni og áskorunum er henni fylgja.
• Þekking á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 svo og reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 2016/679.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ.

UMSÓKNARFRESTUR:
1 7. F E B R Ú A R

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

STARF Í TÆKNIDEILD SS
Á HVOLSVELLI
Sláturfélag Suðurlands leitar að starfsmanni til að stýra í viðhalds- og
tæknideild félagsins á Hvolsvelli. Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum
einstaklingi til að bætast í öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað.

STARFSLÝSING

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Yfirumsjón með viðgerðum véla og
tækja og fyrirbyggjandi viðhaldi

• Hefur menntun sem nýtist í starfi
og/eða reynslu af vélaviðgerðum

• Innkaup og utanumhald með
varahlutalager

• Skipulagshæfileikar og geta til að
vinna sjálfstætt

• Samskipti við birgja og verktaka

• Jákvæðni, góðir samskiptahæfileikar
og rík þjónustulund

• Skipuleggur viðhaldsverkefni
• Umsjón með umhverfisþáttum
• Önnur tilfallandi verkefni

Staða skólastjóra Djúpavogsskóla er laus til umsóknar.
Djúpavogsskóli er sameinaður grunn- og tónskóli.
Nýr skólastjóri þarf að geta haﬁð störf eigi síðar en
1. ágúst nk. Djúpavogsskóli er heildstæður grunnskóli
með ríﬂega 70 nemendur frá Djúpavogi og aðliggjandi
dreifbýli þaðan sem nemendum er ekið í skólabíl.
Í tónskólanum í vetur eru um 35 nemendur.
Skólinn er að taka fyrstu skreﬁn í innleiðingu á
„Uppeldi til ábyrgðar“ auk þess sem skólinn,
fyrstur skóla á Íslandi, er að innleiða hæglætisstefnuna
Cittaslow inn í allt skólastarﬁð. Frekari upplýsingar má
ﬁnna á:
https://djupivogur.is/Thjonusta/menntun/Grunnskoli/
og https://djupivogur.is/Thjonusta/menntun/Tonskoli/
Í Djúpavogshreppi eru u.þ.b. 475 íbúar.
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið er að ﬁnna
á heimasíðunni https://www.djupivogur.is
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að
viðhalda og byggja upp öﬂugt skólasamfélag af
dugnaði og atorku samkvæmt gildandi fræðslustefnu,
með virðingu, metnað og gleði að leiðarljósi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Veita faglega forystu og leiða þróun skólastarfs í grunnog tónskóla til framtíðar í samræmi við fræðslustefnu
sveitarfélagsins, aðalnámskrá grunnskóla, aðalnámskrá tónlistarskóla og lög og reglugerðir um grunn- og
tónlistarskóla. Hafa umsjón með daglegu starﬁ í lengdri
viðveru sem er í boði fyrir 1.-3. bekk frá 13:10 – 16:00.
Menntunar- og hæfnikröfur:
Leyﬁsbréf sem grunnskólakennari og farsæl
kennslureynsla í grunnskóla.
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða farsæl
stjórnunarreynsla.
Færni og reynsla í starfsmannastjórnun, stefnumótun og
áætlanagerð og vilji til að taka þátt í þróun skólastarfs.
Hæfni í samskiptum, jákvæðni og metnaður.

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 25. febrúar nk.
Frekari upplýsingar um starfið gefur Benedikt Benediktsson í síma 866-5270 og
í netfangi benedikt@ss.is.
Sláturfélag Suðurlands er 112 ára, öflugt og framsækið
matvælafyrirtæki í eigu búvöruframleiðanda á Suður- og
Vesturlandi og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar þess eru í
Reykjavík og þar er auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir.
Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur
félagið sláturhús ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.
Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

Reynsla í fjármálastjórnun kostur.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Samninganefndar
sveitarfélaga (SNS) og Skólastjórafélags Íslands (SÍ).
Næsti yﬁrmaður er sveitarstjóri.
Umsóknarfrestur er til 1. apríl nk. Umsóknum skal skila á
netfangið sveitarstjori@djupivogur.is.
Með umsókn skal skila starfsferilskrá, nöfnum 2 umsagnaraðila, stuttri kynningu á umsækjanda og greinargerð þar sem umsækjandi gerir grein fyrir sýn sinni á
skólamál og faglegri reynslu og getu sem nýtist í starﬁ.
Umsækjandi þarf að veita leyﬁ til upplýsingaöﬂunar úr
sakaskrá. Sveitarstjóri gefur fúslega frekari upplýsingar
í síma 470-8700 og 843-9889
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Réttur áskilinn til að hætta
við ráðningu og/ eða auglýsa stöðuna að nýju.

RÁÐNINGAR

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig
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Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra á
skrifstofu hagmála- og fjárlaga í heilbrigðisráðuneytinu.
Skrifstofustjóri í heilbrigðisráðuneytinu
Hlutverk skrifstofu hagmála og fjárlaga er að undirbyggja stefnumarkandi ákvarðanir ráðherra og hafa heildasýn yfir fjárreiður
stofnana og annarra fjárlagaliða sem heyra undir ráðuneytið. Þá leggur skrifstofan mat á hagkvæmni verkefna og þann kostnað
sem kann að lenda á ríkissjóði verði frumvörp að lögum. Í þessu felst m.a. ábyrgð á gerð fjárlagatillagna og rekstrar- og
framkvæmdaáætlana og eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Þá annast skrifstofan greiningu og úrvinnslu gagna, upplýsingaöflun og
framsetningu tölfræðilegar upplýsinga.
Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Skipað verður í embættið til fimm ára.
Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2019.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starfið eru á starfatorgi
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is

Sumarstörf

Umsóknarfrestur til:

Reykjavíkurborg

Nánari upplýsingar:

25.02.2019
reykjavik.is/sumarstorf

Reykjavíkurborg
óskar eftir starfsfólki í
fjölbreytt aﬂeysingaog sumastörf. Störﬁn
eru margvísleg og
snerta daglegt líf
borgarbúa með
ýmsum hætti.

Þú ﬁnnur
draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

> Bókari óskast í hlutastarf

ENNEMM / SÍA / NM92270

Samskip óska eftir að ráða bókara í 60% hlutastarf í hagdeild. Starfið felur í sér færslu
bókhalds, reikningagerð, afstemmingar og önnur störf er snúa að bókhaldi og uppgjörsvinnu.
Hæfnikröfur
• Viðurkenndur bókari og/eða hagnýt reynsla af
bókhaldsstörfum
• Haldgóð þekking á fjárhagsbókhaldi
• Góð þekking á Microsoft Office (Excel), þekking á
SAP fjárhagskerfi kostur
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Eiginleikar
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð
vinnubrögð
• Rík þjónustulund og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum og geta
til að starfa í hóp

Kennsla

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk. Tekið er á móti umsóknum á vef Samskipa, www.samskip.is,
og eru umsækjendur beðnir um að skila þar inn ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur R. Ingólfsson, forstöðumaður hagdeildar Samskipa,
ingolfur.runar.ingolfsson@samskip.com
Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að
leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu.
Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við
leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við
upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Bókhaldskerfa og gagnagrunns sérfræðingur.
www.uw.is

Sérfræðingur með áralanga reynslu í rekstri og viðhalds
bókhaldskerfa og viðhalds gagnagrunna leitar að starﬁ við
hæﬁ eftir langa veru erlendis við sömu störf. Sérþekking og
velheppnuð reynsla við að leysa hraðavandamál tölvukerfa
fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum, frá 5 notendum uppí
3 þúsund. Unnið aðallega við Microsoft bókhaldskerﬁn og
gagnagrunna eða allar útgáfur frá 1985 og til dagsins í dag.
Áhugasamir vinsamlega leggi in viðeigandi upplýsingar á afgr.
Fréttablaðsins fyrir 15. febrúar merkt „MS-Sérfræðingur-0902“

Sumaraﬂeysingar 2019
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2019
Heilbrigðisstofnun Norðurlands (HSN) óskar eftir
starfsfólki í sumaraﬂeysingar á starfsstöðvum
stofnunarinnar á Blönduósi, Sauðárkróki,
Fjallabyggð, Dalvík, Akureyri og Húsavík.

Um er að ræða
● hjúkrunarfræðinga/nema

● heilbrigðisritara

● ljósmæður

● húsumsjón

● sjúkraliða/nema

● félagsliða

● starfsfólk

í aðhlynningu

● móttökuritara
● læknaritara

og önnur störf
s.s. í eldhúsi, ræstingu og
þvottahúsi. Störﬁn eru á
heilsugæslu-, hjúkrunarog sjúkrasviðum HSN.

Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á vef stofnunarinnar www.hsn.is eða á www.starfatorg.is.

Fagstjóri meistaranáms: Sjávarbyggðafræði
Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf fagstjóra nýrrar
námsleiðar í sjávarbyggðafræði (Coastal Communities and Regional Development). Námsleiðin er
sambærlileg alþjóðlegri, þverfaglegri námsleið á meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun
(Coastal and Marine Management), sem nú þegar er kennd við Háskólasetrið, með um 40-50
virkum meistaranemum ár hvert. Báðar námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri.
Fagstjóri vinnur í litlu en framsæknu háskóla- og
rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík tækifæri
til að sýna frumkvæði með það að markmiði að
skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir
alþjóðlegan nemendahóp. Fagstjóri skipuleggur
kennslu, viðheldur tengslum við samstarfsaðila
námsins og forleiðbeinir nemendum í meistaraprófsritgerðum. Starfið krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða og vilja til að veita
frábæra þjónustu. Starfið krefst sérlega mikillar
samstarfshæfni enda eiga námsleiðirnar tvær
að ganga í takt. Fagstjórinn þarf að fylgjast
vel með lokaritgerðarvinnu nemenda í náinni
samvinnu við leiðbeinendur og þarf til þess að
hafa góða faglega yfirsýn sem og þekkingu á
helstu rannsóknaraðferðum í mannvistarlandfræði,
félagsvísindum og/eða hagfræði. Æskilegt er að
fagstjóri hafi reynslu af að leiðbeina nemendum á
meistarastigi. Til greina kemur að fagstjórinn taki
að sér einhverja kennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknarreynsla á
viðeigandi sviði
• Meistarapróf eða doktorspróf
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
• Reynsla af rannsóknarvinnu og leiðbeiningu
lokaritgerða æskileg
• Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í íslensku
æskileg
Við mat á umsóknum er tekið mið af því hversu vel
viðkomandi uppfyllir þarfir Háskólaseturs með hliðsjón
af því að námsleiðirnar tvær þróist á svipaðan hátt.
Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.
Nýr fagstjóri þarf að geta hafið störf í síðasta lagi á
haustmisseri 2019. Upplýsingar veitir Peter Weiss,
forstöðumaður, í síma 450 3045 eða weiss@uw.is.
Umsóknir með ritaskrá, skrá yfir kennslureynslu og
önnur akademisk störf, ef við á, sendist í tölvupósti á
weiss@uw.is.
Umsóknarfrestur er til og með 28.02.2019.

VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ
ÖFLUGUM STJÓRNANDA
Forstöðumaður Póstmiðstöðvar
Pósturinn óskar eftir að ráða öflugan einstakling til starfa sem forstöðumann póstmiðstöðvar. Póstmiðstöðin er stærsta vinnslu- og flokkunareining
Póstsins og þar fer fram vinnsla á stærstum hluta af innlendum sendingum ásamt öllum sendingum til og frá útlöndum.
Forstöðumaður póstmiðstöðvar ber ábyrgð á gæðum, verklagi og þróun vinnsluferla í samræmi við vöruþróun Póstsins. Starfið felur í sér mikla samvinnu
við ýmsar deildir og starfsstöðvar um allt land.
Helstu verkefni:
- Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
- Framleiðslustýring og þróun vinnsluferla
- Samskipti við erlendar póststjórnir
- Daglegur rekstur Póstmiðstöðvar
Hæfniskröfur:
- Reynsla af rekstri og þróun vinnsluferla
- Reynsla af stjórnun
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
- Lausnamiðuð hugsun
- Góðir samskiptahæfileikar
- Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli
- Háskólamenntun á sviði rekstrar, viðskipta- eða önnur menntun sem nýtist í starfi
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2019. Tekið er á móti umsóknum á umsóknarvef Póstsins, www.postur.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veitir: Ása Dröfn Fox Björnsdóttir, mannauðssérfræðingur, í netfangi asadrofn@postur.is.
Pósturinn hefur hlotið Jafnlaunavottun og er með Gullmerki
jafnlaunaúttektar PwC. Hvetjum konur jafnt sem karla að sækja um starfið.

14 ATVINNUAUGLÝSINGAR

9 . F E B R ÚA R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

www.ronning.is

Er kraftur í þér?
Rekstrarstjóri á Reyðarfirði
Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan rekstrarstjóra til starfa í útibúi sínu á Reyðarfirði.
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi. Johan Rönning hefur verið valið
fyrirmyndarfyrirtæki VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins undanfarin sjö ár.
Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun árið 2013, eitt af fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta
slíka viðurkenningu. Í dag hefur BSI jafnlaunavottun tekið við þessari viðurkenningu og er Johan Rönning
vottað af þeim staðli. Fyrirtækið leggur mikið upp úr heiðarlegum og opnum samskiptum.
Hæfniskröfur:
• Mikil þjónustulund
• Reynsla af sölu- og markaðsstörfum
• Markaðshugsun
• Frumkvæði
• Samskiptahæfni
• Menntun og reynsla í iðnaði æskileg

Starfið felst í:
• Sölu og þjónustu við viðskiptavini á sviði rafiðnaðar,
verkfæra og fleiru
• Umsjón með daglegum rekstri og þátttaka í stefnumótun
fyrirtækisins
• Sölu- og rekstrarstjórnun
• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf
• Starfsmannahaldi
Pipar\TBWA \ SÍA

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson – í síma 5 200 800
eða helgig@ronning.is
Umsóknum skal skilað fyrir 18. febrúar.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunarog þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Grundartanga, á Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins
eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

Hey!
Ert þú drífandi verkefnastjóri?

heyiceland.is

baendaferdir.is

Hey Iceland og Bændaferðir óska eftir að ráða drífandi og
skipulagðan einstakling í stöðu verkefnastjóra á sviði
upplýsingatækni og viðskiptaþróunar.

Viðkomandi þarf að hafa haldgóða reynslu af innleiðingu
hugbúnaðar og geta tileinkað sér nýja tækni ﬂjótt og örugglega.
Lykileiginleikar sem leitað er eftir eru skipulagshæfni, áhugi á
tækni og umbótum, ásamt faglegri framkomu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

• Verkefnastýring í upplýsingatækni og viðskiptaþróun
• Stefnumótandi vinna í upplýsingatækni
• Markmiðasetning og samhæﬁng verkefna
• Greiningar, áætlanagerð, eftirfylgni og árangursmat
• Samskipti við fagaðila

• Háskólamenntun sem nýtist starﬁ
• Reynsla af hugbúnaðarinnleiðingu og þróun skilyrði
• Góð tækniþekking skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Greiningarhæﬁleikar
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Hey Iceland og Bændaferðir eru vörumerki Ferðaþjónustu bænda hf. sem er
leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu.
Fyrirtækið á sér yﬁr 30 ára sögu og býður upp á breitt úrval ferða og afþreyingar
ásamt gistingu allt í kringum landið á um 180 gististöðum af ýmsu tagi. Einnig
eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um allan heim, þar
sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra
áfangastaða.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá
á netfangið atvinna@heyiceland.is fyrir 17. febrúar.

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ
>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ

Klæðskeri/Kjólasveinn
Northwear leitar að reynslugóðum einstaklingi í 50% eða
100% starf í fyrirtækjadeild.
Starfssvið:
- Mátun og máltaka
- Almenn þjónusta við viðskiptavini
- Samskipti við framleiðendur
Hæfniskröfur:
- Sveinspróf/meistari í klæðskurði eða kjólasaum eða
sambærileg menntun
- Framúrskarandi samskiptahæﬁleikar og þjónustulund
- Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku
- Almenn tölvukunnátta
- Stundvísi og skipulagshæﬁleikar
Northwear er í dag leiðandi fyrirtæki á Íslandi í framleiðslu og sölu á einkennis- og starfsmannafatnaði auk þess að
reka öﬂuga heildsöludeild með þekkt fatamerki s.s.
Wrangler.
Umsóknir berist til godi@northwear.is fyrir 17. febrúar.
Northwear ehf, Sundaborg 7-9 / 104 Reykjavík /
Sími 511 4747 / www.northwear.is

^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Sérfræðingur á sviði loftslagsmála
Sérfræðingur í fráveitumálum
Deildarstjóri launadeildar
Lektor ljósmóðurfræði
Lektor japönsk fræði
Nýdoktor
Sjúkraliði heilsugæsla
Forritari
Lyfjafræðingur
Eftirlitsmaður
Sérfræðingur í upplýsingatækni
Lögreglumaður
Aðstoðardeildarstjóri
Hjúkrunarfræðingur
Sérfræðilæknir
Sálfræðingur
Hjúkrunarfræðingur dagvinna
Sjúkraliði dagvinna
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði dagvinna
Lífeindafræðingur
Lífeindafræðingur hjartaómun
Aðstoðardeildarstjóri
Starfsmaður
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl.
Yfirlandvörður Breiðamerkursandi
Skrifstofustjórar

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Umhverfisstofnun
Háskóli Íslands
Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið
Háskóli Íslands, Hugvísindasvið
Háskóli Íslands, Lífvísindasetur
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Ríkislögreglustjóri
Sjúkratryggingar Íslands
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Landspítali, vöknun
Landspítali, vöknun
Landspítali, hjartalækningar
Landspítali, sálfræðiþjóðnusta
Landspítali, blóð-/krabbameinslækn.
Landspítali, hjartarannsóknarstofa
Landspítali, Laugarásinn
Landspítali, blóð- /krabbameinslækn.
Landspítali, hjartarannsóknarstofa
Landspítali, hjartarannsóknarstofa
Landspítali, öldrunarlækningadeild
ÁTVR, Vínbúðin
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Vatnajökulsþjóðgarður
Félagsmálaráðuneytið

201902/313
Reykjavík
201902/312
Reykjavík
201902/311
Reykjavík
201902/310
Reykjavík
201902/309
Reykjavík
201902/308
Reykjavík
201902/307
Siglufjörður
201902/306
Reykjavík
201902/305
Reykjavík
201902/304
Akureyri
201902/303
Selfoss
201902/302
Ísafjörður
201902/301
Reykjavík
201902/300
Reykjavík
201902/299
Reykjavík
201902/298
Reykjavík
201902/297
Reykjavík
201902/296
Reykjavík
201902/295
Reykjavík
201902/294
Reykjavík
201902/293
Reykjavík
201902/292
Reykjavík
201902/291
Reykjavík
Stykkishólmur 201902/290
Höfuðborgarsv. 201902/289
201901/288
Suðurland
201901/287
Reykjavík

Hópstjóri í
notendaþjónustu
OR og dótturfélög eru á fullu að undirbúa framtíðina
og það reynir á að starfsfólk samstæðunnar hafi
aðgang að fyrsta flokks þjónustu í upplýsingatækni.
Við þurfum að bæta í hópinn og leitum að lausnamiðuðum
leiðtoga í starf hópstjóra notendaþjónustu sem sinnir þjónustu
við starfsfólk OR samstæðunnar á nokkrum starfsstöðvum.
Til að takast á við fjölbreyttar áskoranir þarft þú að hafa
metnað fyrir góðri þjónustu, reynslu af notendaþjónustu
og góða tækniþekkingu. Ef þú þar að auki getur leitt vinnu
við umbætur og ráðgjöf við notendur ættir þú að sækja um.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.
Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir mannauðsráðgjafi
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, starf.or.is,
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna.
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2019.

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

Orkuveita Reykjavíkur

•

Bæjarhálsi 1

•

110 Reykjavík

•

Sími • Tel. +354 516 6100

•

www.or.is

Við ráðum
Framtíðin er snjöll
– mótaðu hana með okkur
Framtíð vatnsveitu felur í sér að hámarka nýtingu
í dreifikerfi hita- og vatnsveitu og vera leiðandi í
nýsköpun. Við leitum að rafvirkja í þverfaglegan
hóp vélfræðinga og rafvirkja.

Rafvirki hjá Framkvæmdum
Starfið felst í að sinna rekstri, eftirliti, viðhaldi og endurnýjun í dæluog lokastöðvum, rekstri og eftirliti með varaafli ásamt því að fylgjast
með nýjungum í vöktun á búnaði. Rafvirki tekur þátt í rýni og eftirliti
nýframkvæmda, bakvöktum, viðbrögðum við bilunum og að gæta
rekstraröryggis vatnsveitunnar. Í þessu starfi gegnir starfsfólk lykilhlutverki í skráningu atvika, endurnýjun á búnaði og eignaskráningu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun, meistararéttindi/iðnfræði er kostur
• Öryggisvitund og umbótahugsun
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og lipurð í samskiptum
• Reynsla af teymisvinnu
Í boði eru fjölbreytt verkefni í fjölskylduvænu starfsumhverfi.
Vinnutíminn er frá klukkan 8.20 til 16.15. Við hvetjum jafnt
konur sem karla til að sækja um starfið.

Hvers vegna Veitur?

Það er líf og fjör í vinnunni, starfsemi okkar er fjölbreytt og samfélagslega mikilvæg.
Starfsfólk okkar hefur frumkvæði og fær tækifæri til að hrinda hugmyndum sínum í
framkvæmd og við leggjum áherslu á jafnvægi vinnu og einkalífs, sí- og endurmenntun
og möguleika til að vaxa í starfi. Okkur er annt um umhverfið, jafnrétti og að koma fram
við hvert annað og viðskiptavini af virðingu.

Nánari upplýsingar: Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir mannauðssérfræðingur,
starf@veitur.is, og á veitur.is/framtidin.
Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2019.

Í góðu sambandi
við framtíðina

Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði
Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Verkefnastjóri hjá Eignasjóð
#ÓMETIÚG§B 3FZLKBWÓL4ÓNJ'BY
JTMPGU!JTMPGUJTXXXJTMPGUJT

MOSFELLSBÆR AUGLÝSIR LAUST STARF VERKEFNISSTJÓRA HJÁ EIGNASJÓÐ MOSFELLSBÆJAR.
Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra eignasjóðs hjá Mosfellsbæ. Eignasjóður sér um viðhald og
nýframkvæmdir stofnana bæjarins og heyrir undir umhverfissvið Mosfellsbæjar.
Verkefnisstjóri annast umsýslu fasteigna í eigu Mosfellsbæjar og meðal verkefna er útgáfa
verkbeiðna, eftirlit með viðhaldsverkefnum, umsjón með eignfærðum framkvæmdum, samskipti við
yfirvöld varðandi fasteignir bæjarins s.s eldvarnareftirlit, vinnueftirlit, heilbrigðiseftirlit og flokkun
gagna. Um fullt starf er að ræða.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. Eignasjóður heyrir undir umhverfissvið
Mosfellsbæjar.
Menntunar- og hæfnikröfur:

x

x

Iðnmenntun sem nýtist í starfi, sveins- og
meistararéttindi ásamt réttindum til að
sinna byggingarstjórn
Reynsla og þekking á stjórnun verklegra
framkvæmda er skilyrði

x

x
x

Framhaldsmenntun á sviði byggingarmála, s.s. byggingarfræði eða
sambærilegt er kostur
Góð tölvukunnátta er skilyrði
Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2019.
Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir
hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. Nánari upplýsingar um starfið gefur Þorsteinn Sigvaldason í síma 5256700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl.
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

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

Viðskiptastjóri óskast
N1 leitar að kraftmiklum og drífandi liðsfélaga í hóp viðskiptastjóra.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og sjálfstæðis.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Sala á þeim fjölbreyttu vörum og
þjónustu sem N1 býður upp á
• Ráðgjöf fyrir viðskiptavini,
tilboð og samningagerð
• Ræktun og viðhald viðskiptasambanda
• Leit að nýjum sóknarfærum

•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sambærilegu starfi
Góð almenn tölvuþekking
Frumkvæði og árangursdrifni
Samskiptafærni og jákvætt viðhorf

Nánari upplýsingar veitir Hafliði Kristjánsson,
deildarstjóri í síma 440 1061 eða haflidik@n1.is.
Áhugasamir sæki um starfið á www.n1.is – merkt
viðskiptastjóri, ferilskrá og kynningarbréf fylgi með
umsókn. Umsóknarfrestur til og með 16.febrúar nk
Við hvetjum bæði kyn til að sækja um auglýst störf hjá fyrirtækinu.

Pipar\TBWA \ SÍA

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Rekstrarvörur óska eftir að ráða sölumann til starfa. Um er
að ræða sölu á hjúkrunar-og þvaglekavörum og almennar
hjúkrunarvörur ásamt öðrum tengdum rekstrarvörum. Í boði
er starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki.

RAFTÆKNIFRÆÐINGUR – RAFIÐNFRÆÐINGUR
– RAFVIRKJAMEISTARI
Bygginga- og tæknideild, framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands óskar eftir að ráða
raftæknifræðing, raﬁðnfræðing eða rafvirkjameistara í fullt starf. Starﬁð heyrir undir
byggingastjóra Háskóla Íslands.
Bygginga- og tæknideild hefur umsjón með endurbótum og viðhaldi bygginga og lóða Háskóla Íslands, umsjón
með kerfum s.s. raf-, hita-, loftræsi- og stýrikerfum, sér um innkaup og viðhald á húsum og húsgögnum og búnaði
ýmiskonar, auk þess að sjá um rekstur á trésmíða-, véla- og rafmagnsverkstæði.
STARFSSVIÐ:

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Annast áætlanagerð og skipulagningu verkefna

• Meistarapróf í raﬁðn

• Umsjón með viðhaldi á raﬂögnum og almennum
rafbúnaði í byggingum Háskóla Íslands

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

• Samskipti við starfsfólk og nemendur Háskóla
Íslands í tengslum við starfssviðið

• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

• Góð almenn tölvukunnátta

Starﬁð felur í sér heimsóknir,sölu og fræðslu um
hjúkrunarvörur. Þeir viðskiptavinir RV , sem viðkomandi
starfsmaður mun þjónusta í samstarﬁ við aðra starfsmenn
RV eru hjúkrunarheimili, heilbrigðisstofnanir, heilsugæslustöðvar og annar rekstur tengdur heilbrigðisþjónustu.
Starﬁnu geta fylgt ferðalög innanlands.
Leitað er að sjúkraliða í starﬁð eða einstaklingi með aðra
heilbrigðismenntun og/eða góða reynslu í heilbrigðisgeiranum.
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannlegum samskiptum,
geta sýnt sjálfstæð vinnubrögð, vera jákvæð/ur og með ríka
þjónustulund. Góða tölvukunnáttu þarf í starﬁð. Reynsla af
sölu og fræðslu er kostur.
Vinnutími er 8:00-16:00 mánudaga til föstudaga.
Leitað er að áhugasömum, ábyrgum og þjónustulunduðum
aðila sem getur haﬁð störf ﬂjótlega.

• Önnur tilfallandi verkefni

Rekstrarvörur er reyklaus vinnustaður

Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Ráðið verður í starﬁð sem fyrst.

Umsjón með ráðningu er í höndum Sigurlaugar Þóru Kristjánsdóttur Mannauðsstjóra Rekstrarvara, umsóknir skulu
sendar ásamt ferilskrá og kynningabréﬁ á sigurlaug@rv.is

Umsóknarfrestur er til 18. febrúar 2019. Sótt er um starﬁð á www.hi.is undir laus störf.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Ingólfur Aðalbjörnsson, byggingastjóri í síma 525 4757, gsm 898 1433,
netfang: ingoa@hi.is og Unnar Freyr Bjarnason deildarstjóri í síma 525 4712, gsm 899 8290, netfang: ufb@hi.is.

Umsóknarfrestur
er til 17.2.2019

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans,
sjá hér: hi.is/haskolinn/jafnrettisaaetlun#markmid2.
Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands,
sjá hér: hi.is/haskolinn/malstefna_haskola_islands.

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is
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Starfsmenn óskast
Háfell ehf. jarðvinnuverktaki óskar eftir vélamönnum og
verkamönnum til starfa.
Áhugasamir sendi umsókn
sína ásamt ferilskrá á netfangið
agnar@hafell.is

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir
skrifstofurými í Reykjavík til leigu

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

Til leigu er gott og bjart skrifstofurými að Klapparstíg
25-27, 101 Reykjavík. Rýmið er á 4. hæð hússins, gott
aðgengi, lyfta í húsinu. Skrifstofurýmið er samtals
120 til 159,8 m2 en þar er um 3 herbergi að ræða.
Mögulegt er að taka einstaka hluta rýmisins á leigu
eða það allt. Einnig er í sama húsi geymslur í kjallara
en stærð þess er 88.4 m2 . Hægt er ef þörf krefur að
undanskilja geymslur varðandi útleigu.

www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

Nánari upplýsingar gefur
Valbjörn Steingrímsson í s. 842 4353
eða í netfanginu valbjorn@vjp.is

ÍAV Marti
Búrfell sf.

Vinnubúðir með eldhúsi og mötuneyti til sölu
Vinnubúðir, staðsettar við Búrfellsvirkjun, eru til sölu.
-132 herbergi öll með baðherbergi
- þrjár setustofur
- fullbúið eldhús með búri, kæliklefa og frystiklefa
- borðsalur fyrir um 80 manns
- þrjár gallageymslur
- þrjú þvottaherbergi
- Líkamsræktarherbergi og gufubaði.
- Auk tengiganga, undirstaðna og eldveggja.

Allt innbú og rúmfatnaður í herbergjum, setustofum og
eldhúsbúnaður fylgir. Vinnubúðirnar eru staðsettar við
Búrfellsstöð Landsvirkjunar.
Afhending vinnubúða samkvæmt samkomulagi.
Allar upplýsingar veita Heiðar Jón Heiðarsson, sími 6934222,
heidar@iav.is eða Ragnar K. Kristjánsson, sími 693 4202,
rkk@iav.is
Nánari upplýsingar og myndir er að ﬁnna á vef ÍAV - www.iav.is

ÍAV Marti Búrfell sf. | Höfðabakka 9D | 110 Reykjavík | s. 530 4200
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ÚTBOÐ
Menningarsjóður Íslands og Finnlands
Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Íslands
og Finnlands. Sjóðurinn veitir árlega styrki til einstaklinga,
samtaka, félaga og stofnana vegna verkefna sem geta
orðið til að efla samskipti Íslands og Finnlands á sviði
menningar, lista, atvinnulífs og þjóðlífs almennt.
• Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum vegna
verkefna sem eru fyrirhuguð á síðari hluta ársins 2019
og fyrri hluta ársins 2020.
• Frestur til að leggja inn umsóknir um styrki úr sjóðnum
vegna þessa tímabils rennur út 31. mars 2019.
• Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku,
dönsku, norsku, finnsku eða ensku.
• Einungis er hægt að sækja um rafrænt á:
www.hanaholmen.fi.
• Fyrirspurnir vegna umsókna má senda á: fonderna@
hanaholmen.fi
Frekari upplýsingar um Menningarsjóð Íslands og Finnlands má finna á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis og á vefnum www.hanaholmen.fi
Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands.

Tillaga að breytingum á Aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021
Breytingar A-G.
Blöndulína 3, Sauðárkrókslína, virkjanakostir,
urðunarsvæði, tengivirki, efnistökusvæði og
iðnaðarsvæði. Framlengdur athugasemdarfrestur
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti þann 6.
febrúar 2019 að framlengja frest til að skila ábendingum og athugasemdum við tillögu að breytingum á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021, ásamt umhverﬁsskýrslu. Framlengdur frestur er til mánudagsins 25. febrúar 2019.

Í tillögu er gerð grein fyrir forsendum breytinga, útfærslu og
umhverﬁsáhrifum skv. lögum nr. 105/2006. Skipulagsgögnin
eru aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins skagafjordur.is,
í Ráðhúsinu, Skagﬁrðingabraut 17-19, 550 Sauðárkróki, og hjá
Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með geﬁnn
kostur á að gera athugasemdir til mánudagsins 25. febrúar 2019.

Sauðárkróki 6. febrúar 2019
Skipulags- og byggingarfulltrúi Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í :
„Lausar kennslustofur við Vallaskóla 2019“
Verkið felur í sér smíði og uppsetningu á tveimur færanlegum
kennslustofum og tengigangi, á lóð Vallaskóla á Selfossi.
Innifalið í tilboðsverði skal vera allur kostnaður við smíði,
undirstöður, uppsetningu, ﬂutning, lagnir og lagnaskurði og
frágang í verklok. Einnig byggingarstjórn, hönnun og hönnunar-kostnaður og samskipti við byggingaryﬁrvöld.
Verklok eru 31 júlí 2019
Helstu magntölur eru:
Færanlegar kennslustofur

2 stk

Tengigangur

u.þ.b 15 m

Lagnaskurðir

65 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með ﬁmmtudeginum 7. febrúar 2019. Þeir sem hyggjast gera tilboð
í verkið skulu hafa samband við skrifstofu Eﬂu á Suðurlandi
í síma 412 6900, eða með tölvupósti í netfangið utbod.sudurland@eﬂa.is og gefa upp nafn, heimilisfang, símanúmer og
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eﬂu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5,
800 Selfoss fyrir kl. 11.00 ﬁmmtudaginn 28. febrúar 2019 og
verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska.
Árborg eignadeild

Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

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

Í tillögu felst (A) lega Blöndulínu 3 (raﬂína), (B) færsla á legu
Sauðárkrókslínu, (C) áframhaldandi frestun á skipulagi fyrir virkjanakosti í Skagaﬁrði, (D) urðunarsvæði við Brimnes er fellt út, (E)
nýtt tengivirki og lega jarðstrengs á Sauðárkróki, (F) ný efnistökusvæði vegna framkvæmda og (G) stækkun iðnaðarsvæðis við
Varmahlíð.

Ábendingum og athugasemdum við tillögu að aðalskipulagsbreytingum skal senda til skipulags- og byggingarfulltrúa á
netfangið jobygg@skagafjordur.is. Einnig er hægt að senda
athugasemdir merktar Aðalskipulag Skagafjarðar á póstfangið,
Sveitarfélagið Skagafjörður, Skagﬁrðingabraut 17-19, 550
Sauðárkróki.

ÚTBOÐ

Ríkiskaup
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á
utbodsvefur.is

Styrkir
til samgönguleiða
Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í
vegáætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar
samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega
samkvæmt vegalögum.
Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og
4. gr. reglna nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn um styrk
skal senda til starfsstöðvar Vegagerðarinnar (Selfoss,
Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) á því svæði þar sem
viðkomandi framkvæmd er fyrirhuguð.

ÚTBOÐ
Útboði 20823

- Þjóðgarðsmiðstöð Hellissandi
-Jarðvinna
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverﬁsráðuneytisins,
kynnir opið útboð á framkvæmdum við jarðvinnu og að girða
af verksvæði fyrir fyrirhugað hús þjóðgarðasmiðstöðvar á
Hellissandi (ÞMH). Verkið er undirbúningsframkvæmd vegna
byggingar nýrrar þjónustumiðstöðvar (ÞMH) fyrir Þjóðgarð
Snæfellsjökuls á Hellissandi. Um er að ræða gröft fyrir húsi,
bílaplani, lögnum og fyllingu undir sökkla og burðarlags undir
bílastæði á lóð.
Helstu magntölur eru:
Girðingar 260 m
Gröftur 3.000 m3
Þar af losun klappar 800 m3
Fyllingar 2.500 m3
Vinnsla hrauns 250 m3
Stærð lóðar er u.þ.b. 11.500 m2 og stærð fyrirhugaðs húss er
u.þ.b. 700 m2.
Byggingarreiturinn er á hornlóð og liggur þjóðvegur í þéttbýli,
Útnesvegur, með henni að norðanverðu. Norðan við þjóðveginn
er íbúðabyggð Hellissands. Að austanverðu er lóð Sjóminjasafns Hellissands.
Reiknað er með því að verkið geti haﬁst í byrjun mars 2019 og
verði lokið um miðjan maí 2019.
Útboðsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.
is. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 26. febrúar 2019
kl.11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 30. apríl 2019.
Nánari upplýsingar má finna á vef
Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is
ásamt umsóknareyðublaði.

Jöklafold 43
jarðhæð

112 Reykjavík

ÚTBOÐ
OPIÐ HÚS

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

• Hverﬁð mitt 2018 austurhluti. Heit vaðlaug
í Grafarvogslaug, útboð nr. 14416.

Job.is

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

sunnudaginn 10.feb. kl. 16:00 – 16:45

Mikið endurnýjuð 3ja til 4ra herb. 106 fm íbúð
Rúmlega 100 fm sérlóð út frá stofu
Nýlegt eldhús og gólfefni
Björt og falleg eign
Nánari upplýsingar veitir:

Innkaupadeild

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Verð :

47,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

ATVINNUHÚSNÆÐI - 200 KÓPAVOGUR
AU

ATVINNUHÚSNÆÐI Á EINNI HÆÐ
Vorum að fá í sölu 944 fm atvinnuhúsnæði á 1. hæð við Kársnesbarut. Um er að ræða alla
hæðina. Ein innkeyrsluhurð er í rýmið ásamt nokkrum inngangshurðum. Gott aðgengi er að
húsinu og eins næg bílastæði. Hæðin er stúkuð upp í nokkur bil með léttum timburveggjum og
skiptist m.a. uppí skrifstofur, lagerrými, salerni og kaffistofu. Húsið býður uppá mikla möguleika,
hægt að skipta upp í smærri einingar eða eina heild

ÓSKAÐ ER EFTIR TILBOÐUM.

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

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

K

BÚ
AÍ

Ð

Einbýlishús með auka íbúð að
Íshússtíg 3 í Keﬂavík.

Kársnesbraut 108

Intellecta ehf.

21

intellecta.is

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð síðustu árin og er hin
glæsilegasta. Eldhús, stofa og borðstofa í opnu rými.
Þrjú svefnherbergi og fataherbergi. Sjónvarpshol sem hægt
er að breyta í herbergi. Auka íbúð með eldhúsi og stofu í
opnu rými, rúmgóðu herbergi og baðherbergi. Laust til afhendingar. Verð 57,8 millj.
Nánari upplýsingar veitir Lilja Valþórsdóttir Löggiltur fasteignasali í síma 420-4030 / 860-6886 eða lilja@prodomo.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari
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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.

FOSSHÓLAR – FRÁBÆR STAÐSETNING

R
JÖ

ÁSKOT – JÖRÐ – ÁSAHREPPI

Sóltún 1

Aðgengi að þjónustu
fyrir eldri borgara

Ð

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10.feb. kl. 12:00 – 12:30

Hraunhamar kynnir í jörð á besta stað á Suðurlandi. Jörðin er
á afar fallegum stað í Rangárþingi Ytra. Stutt frá Vegamótum.
Á jörðinni er fallegt ca. 200 fm einbýli á einni hæð ásamt 800
fm útihúsum. Útsýni. Verð 95 millj.
Nánari uppl. veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is

Hraunhamar kynnir í einkasölu jörðina Áskot þ.e. einbýli
og útihús samtals 900 fm. Landið er u.þ.b. 30 hektarar með
miklum trjágróðri. Heitt vatn. Frábær staðsetning á Suðurlandi. Verð 95 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri 893-2233 eða
helgi@hraunhamar.is.

Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

Otrateigur 42
105 Reykjavík

Glæsileg fullbúin íbúð á þriðju hæð
79,0 fm að stærð
Lyftuhús / Íbúar +60 ára / Ný íbúð
Sér inngangur af svölum
Fallega innréttuð, steyptar borðplötur
Þvottahús og baðherbergi með glugga
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir
Frábær staðsetning / Stutt í þjónustu
Nánari upplýsingar veitir:

Verð :

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

52,0 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Mjög vel skipulagt endaraðhús á þremur hæðum
Alls 214,4 fm með bílskúr
Fjögur svefnherbergi
(IWLUVµWWRJYLQV¨OWKYHUˋ
Stutt í skóla og ýmsa þjónustu
Hægt að útbúa aukaíbúð í kjallara

Melás 2

Fallegur garður með viðarverönd
Hús sem þessi koma sjaldan í sölu

OPIÐ HÚS

Verð:

sunnudaginn 10.feb. kl. 14:00 – 14:45

210 Garðabær

89,9 millj.

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 10.feb. kl. 14:30 – 15:00

Fallegt tveggja hæða einbýlishús,
þar sem öll rýmin nýtast vel.
Að stærð 197,3 fm.
Heitur pottur á suður palli.
Mjög stór lóð 806 fm, bíður uppá
ýmsa möguleika
%DUQY¨QWKYHUˋVNµODU¯ÀUµWWD
PDQQYLUNL£QÀHVVD²IDUD\ˋUJ¸WX
Fallegt hvítt eldhús með borðkrók.
Rúmgóður bílskúr (möguleiki að
gera íbúð þar).
Nánari upplýsingar veitir:

Nánari upplýsingar veitir:

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

- með þér alla leið -

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

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Allar frekari upplýsingar
veitir Oscar Clausen lgf.
S: 861 8466 eða
oc@domusnova.is

Domusnova kynnir vinnubúðir Landsvirkjunar til sölu
Vinnubúðirnar eru staðsettar
við Búðarhálsvirkjun, Búrfell,
Bjarnarflag og að
Þeistareykjum.

Bjarnarflag

Þeistareykir skrifstofubygging

Búðarhálsvirkjun

Þeistareykir sjúkraskýli

Verð :

77,9 millj.

Búrfell vinnubúðir

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

Opið hús Mið. 13. feb. frá kl. 17:00-17:30

ÁSBREKKA 5
ÍBÚÐ

VERÐ:

39.9M

225 GARÐABÆR
2 HERBERGI

LÓÐ

75.1m2

SÉRINNGANGUR - STÓR VERÖND
BRANDUR GUNNARSSON

LAUTARVEGUR 20-22

897 1401

FJÓRARÍBÚÐIR

942m2

HEIMILT AÐ BYGGJA 700 FERMETRA

VERÐ:

70M

108 REYKJAVÍK

BRANDUR GUNNARSSON

897 1401

PARHÚS

VERÐ:

74.9M

112 REYKJAVÍK
6 HERBERGI

205.8m

2

GOTT PARHÚS MEÐ AFGIRTRI VERÖND
GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

FÁKAHVARF 9

203 KÓPAVOGUR

EINBÝLISHÚS

STÆRÐ: 270.1m

VERÐ

GLÆSILEGT EINBÝLI VIÐ ELLIÐAVATN

TILBOÐ

2

ÚLFAR 897 9030 og GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 15:15-15:45

SKIPHOLT 49
ÍBÚÐ

VERÐ:

44.9M

9 HERBERGI

RAÐHÚS Á VINSÆLUM STAÐ

VERÐ:

69.9M

204.3m2

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

844 6447

HÁALEITISBRAUT 109
ÍBÚÐ

VERÐ:

55.9M

6-7 HERBERGI

108 REYKJAVÍK
163.1m2

FALLEG ENDAÍBÚÐ Í SIGVALDABLOKK
ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 14:00-14:30

105 REYKJAVÍK
4 HERBERGI

RAÐHÚS

109 REYKJAVÍK

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 14:15-14:45

Opið hús Sun. 10. feb. frá kl. 13:00-13:30

MURURIMI 3

TUNGUBAKKI 28

115.5m

2

VEL STAÐSETT ÍBÚÐ MEÐ GÓÐU ÚTSÝNI
ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

SÓLHEIMAR 25
ÍBÚÐ

VERÐ:

48.9M

104 REYKJAVÍK
3 HERBERGI

86.9m2

FALLEG ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ (11.HÆÐ)
ÚLFAR 897 9030 og BÖRKUR 832 8844

GRENIMELUR 40
HÆÐ

VERÐ:

67M

107 REYKJAVÍK
4 HERBERGI

146.6m2

ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANG - LAUS STRAX
BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON

660 4777

SÖLUSÝNING - LAU 9. FEB. FRÁ kl. 12:00-12:30

FRAKKASTÍGSREITUR

101 REYKJAVÍK

ÍBÚÐIR

STÆRÐ FRÁ: 56.5 - 178.3m2

VERÐ FRÁ:

NÝJAR HÁGÆÐA ÍBÚÐIR Í 101 REYKJAVÍK

41.9M

GUNNLAUGUR 844 6447 og BÖÐVAR 660 4777

Verið velkomin í glæsilega sýningaríbúð

Sölusýning Breiðakur 2-4 Garðabæ
Nýjar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir

Laugardaginn 9. febrúar frá 14:00-15:00
Sunnudaginn 10. febrúar frá 14:00-15:00
.S¤ZPSLN[Uû[[m[[HxIóHMQSIûSPTLóS`M[\x]PUZ¤S\O]LYÄx.HYóHI¤
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna.
Stærðir frá 122- 138 fm verð frá 66.9 millj.
Öllum íbúðum fylgja rúmgóð stæði í lokaðri bílageymslu.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar.
Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@manalind.is
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir,
löggiltur fasteignasali
thelma@manalind.is
sími: 860 4700

205 m2

Bjartahlíð - Raðhús

MÁNALIND
BYGGINGAFÉLAG

www.manalind.is Lágmúla 6 sími 511 1020

310 m2

Brekkubær 13 – Tvær íbúðir

82,8 m2

Nóatún - 4ra herb.
Opið hús 11. feb KL. 17:30-18:00

Opið hús 12.02. kl 17:00 - 17:30
Raðhús

4 svefnherb.

Sólpallur

Bogi s: 699-3444

82,5 millj.

88,9 m2

Njálsgata - 3ja herb.

Raðhús

7 svefnherb.

aukaíbúð

89,9 millj.

Ragnar 7747373

137,9 m2

Grandavegur 47 – eldri borgarar

Fjölbýli

2 svefnherb. Sérinngangur
Bogi s: 6993444

41,5 millj.

Eldri borgarar Mikið útsýni Stæði í bílag.
Finnbogi s: 895-1098

60,9 millj.

Endurgerð

46,0 millj.

220 m2

Elliðavað - glæsilegt raðhús.

Opið hús 10. feb kl. 13:00 - 13:30.

Fjölbýli

3 svefnherb.
Bogi S: 699-3444

Opið hús 11. feb KL. 17:15-17:45

Raðhús

3 + 3 herb.
Finnbogi s: 895-1098

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Frábær staðs.

93,9 millj.

Vogatunga – Mosfellsbæ

Stærð frá:
236,7 fm.
Verð frá:
63,9 m

LIND Fasteignasala kynnir: Sex herbergja raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr. Fimm svefnherbergi og tvö baðherbergi skv teikningum en möguleiki á að
útbúa aukaíbúð með sérinngangi á neðri hæð. Húsin afhendast á byggingastigi
5-tilbúin til innréttinga og fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.
Húsin eru staðsett í nýlegu fjölskylduvænu hverﬁ í sveitasælu Mosfellsbæjar.

Stefán Jarl
stefan@fastlind.is
S: 892-9966

Kristján Þórir Hauksson
kristjan@fastlind.is
S: 696-1122

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

9. feb 15:00 – 15:30

12. feb 18:15 – 18:45

Álfatún 25

Bjarkarás 7

200 KÓPAVOGUR

210 GARÐABÆR
STÆRÐ: 143 fm

TVÍBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 68 fm

3

FJÖLBÝLI

HERB:

2

Falleg 2ja herb. útsýnisíbúð á 3. hæð með suðursvölum í
góðu húsi á þessu eftirsótta stað í hjarta Fossvogsdalnum. Hús og þak nýlega viðgert. Skólar í næsta
nágrenni og öll helsta þjónusta.

Stórglæsileg og einstaklega vel skipulögð 3ja herbergja
efri hæð með sérinngangi. Sér bílastæði í upphitaðri
bílageymslu fylgir eigninni, Víðsýnt er úr eigninni m.a. til
Esju, Bláfjalla, Helgafells og Keilis.

Heyrumst

Heyrumst

Hrafn 775 4988

Albert 821 0626

74.900.000

34.900.000

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Dalshraun 11

Heiðvangur 74

220 HAFNARFJÖRÐUR
STÆRÐ: 108,1 fm

220 HAFNARFJÖRÐUR

IÐNAÐARBIL HERB:

3

STÆRÐ: 311,6 fm

Iðnaðarbil innréttað sem íbúð auk bílskúrs.
Nýlega endurnýjað að mestu að innan og
húseign í góðu ástandi. Íbúð skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús og baðherbergi.

EINBÝLI

HERB:

8

Fallegt einbýlishús á eftirsóttum og friðsælum stað í
norðurbæ Hafnarfjarðar með góða útleigu möguleika.
6HOMDQGLVNRßDUVNLSWLiKHUEHUJMDtE~ßtVDPDKYHU´
(LJQLQJHWXUYHULßODXVWLODIKHQGLQJDUµMyWOHJD

Heyrumst

Heyrumst

Stefán 892 9966

Stefán 892 9966

31.900.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Tveggja til fimm
herbergja íbúðir.

• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

Verð frá 39,9 millj. kr.
- tilbúnar til afhendingar.

99.500.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

• Mynddyrasíma og hita stýrt
með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með
áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

Sunnusmári, íb 101

Sunnusmári,íb 406

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 100 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

STÆRÐ: 63,6 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Íbúð 101: Er 99,4 fm, þriggja
herbergja íbúð á 1.hæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara
fylgir eigninni.

Íbúð 406: Er 63,6 fm er tveggja
herbergja íbúð á 4.hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

52.900.000

39.900.000

Heyrumst

Hannes

Heyrumst

699 5008

Hannes

Löggiltur fasteignasali

699 5008

Löggiltur fasteignasali

Sunnudaginn 10. feb. OPIÐ HÚS frá kl.16:00-16:30
Sunnusmári, íb 302

Sunnusmári, íb 305

201 KÓPAVOGUR

201 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 117 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 5

STÆRÐ: 78 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 2

Íbúð 302: Er 116,7 fm er 4-5
herbergja íbúð á 3.hæð.
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara
fylgir íbúðinni.

Íbúð 305: Er 78,1 fm er tveggja
herbergja íbúð á 3.hæð.
Afhending er í febrúar 2019.

60.900.000

42.900.000

Heyrumst

Hannes

Heyrumst

699 5008

Hannes

Löggiltur fasteignasali

699 5008

Löggiltur fasteignasali

Hannes
Steindórsson

Gunnar
Valsson

Stefán
Jarl Martin

Kristján
Þórir Hauksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

Lögg. leigumiðlari

Lögg. fasteignasali

699 5008

699 3702

892 9966

696 1122

hannes@fastlind.is

gunnar@fastlind.is

stefan@fastlind.is

kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS

10. feb 13:30 – 14:00

OPIÐ HÚS

10. feb 17:00 – 17:30

Lofnarbrunnur 4

Lundur 23

113 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 282,9 fm

200 KÓPAVOGUR
PARHÚS

HERB:

STÆRÐ: 113,3 fm

7

Heyrumst

Venni 699 7372

92.900.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Funafold 51

104 REYKJAVÍK

112 REYKJAVÍK
FJÓRBÝLI

HERB:

3

STÆRÐ: 195,7 fm

Gullfalleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjórbýli með sérinngang. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð á seinustu árum, þmt. gólfefni, eldhús og
baðherbergi. Búið er að múrviðgera húsið.

EINBÝLI

HERB:

5

Bjart og fallegt einbýlishús með aukaíbúð
á besta stað í Grafarvogi innst í botnlanga.
Einstaklega vandað og fjölskylduvænt hús sem
fengið hefur gott viðhald síðastliðin ár.

Heyrumst

Heyrumst

Venni 699 7372

Venni 699 7372

43.900.000

Löggiltur fasteignasali

87.500.000

Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

SÝNYM SAMDÆGURS

12. feb 12:00 – 12:30

Óttuhæð 7

Álakvísl 120

210 GARÐBÆR

110 REYKJAVÍK
EINBÝLI

HERB:

STÆRÐ: 133,9 fm

6

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Einstaklega snyrtilegt hús fyrir neðan götu á frábærum stað í
KMDUWD*DUßDEMDUÀK~VLQXHUDß´QQDVDXQX
tvær sturtur og fjögur svefnherbergi.

FJÖLBÝLI

HERB:

4

Einstaklega snyrtileg fjögurra herbergja íbúð með stæði
í lokaðri bílageymslu. Íbúðin er á tveimur hæðum. Ris er
nýtt í dag sem geymsla, önnur geymsla tilheyrir íbúðinni
og er hún staðsett í bílageymslu.

Heyrumst

Jón 777 2288

Heyrumst

Halldór 618 9999

129.000.000

Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS

66.900.000

10. feb 14:00 – 14:30

Sæviðarsund 15

STÆRÐ: 294 fm

3

Löggiltur fasteignasali

10. feb 15:00 – 15:30

STÆRÐ: 91,5 fm

HERB:

Heyrumst

Gunnar 699 3702

OPIÐ HÚS

FJÖLBÝLI

Glæsileg íbúð á þessum vinsæla stað við Fossvoginn.
Íbúðin er á jarðhæð og er með sólpall útfrá stofu og
stæði í bílageymslu. Íbúðin er teiknuð með hjólastólaaðgengi í huga og því eru hurðaop breiðari.

Stórglæsilegt parhús við Lofnarbrunn 4 í
Úlfarsárdal í Reykjavík. Eignin er arkitekta
hönnuð og einstaklega falleg með sérsmíðuðum
innréttingum og góðu skipulagi.

10. feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS

Bæjarlind 7, íb 403 og 202

110 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 105,8-118,1 fm FJÖLBÝLI

HERB:

3

LIND fasteignasala kynnir:
Bæjarlind 7 íbúð 403 er með stæði í bílageymslu.
Eignin sem um ræðir er þriggja herbergja íbúð á fjórðu
hæð ásamt bílastæði í bílakjallara. Fjölbýlishúsið að
Bæjarlind 7-9 er 6 hæða auk kjallara með 42 íbúðum,
tveimur stigagöngum auk lyftu og lokuðu bílskýli. Í
kjallara eru einkageymslur fyrir hverja íbúð (fyrir utan
þakíbúðir) og sameiginlegri hjóla- og vagnageymslu.
Bæjarlind 7 íbúð 202. Eignin sem um ræðir er þriggja
herbergja íbúð á annari hæð. Húsið er álklætt með áltré
gluggum og verður því viðhaldslítið. Íbúðin skilast fullE~LQPHßJyOIHIQXPRJYRWUÚPLµtVDO|Jß(LJQLQVNLSWLVW
í forstofu, hjónaherbergi, eldhús, stofu/borðstofu, suður
svalir, baðherbergi og rúmgott svefnherbergi.

Heyrumst
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

11. feb 17:00 – 18:00

Tangabryggja 13-15

200 KÓPAVOGUR

Jón 777 2288

49.800.000

Löggiltur fasteignasali

STÆRÐ: 50-191 fm

FJÖLBÝLI

HERB: 2-5

LIND fasteignasala kynnir:
Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað,
6WßLtEtOJH\PVOXI\OJLUµHVWXPtE~ßXPVHP
og hlutdeild í sameiginlegum stæðum fyrir utan
húsið. Íbúðum fylgir helluborð, blástursofn með
kjöthitamæli, háfur, innbyggður ísskápur og
uppþvottavél.
Íbúðir afhendast með gólfefni á öllum rýmum.
Húsið er klætt að utan með vönduðum
ál- og tréklæðningum sem tryggir lágmarks
viðhald hússins. Innréttingar fylgja þar sem á
við og eru þær af vandaðri gerð frá GKS
innréttingum, framleiddar af Nobilia í
Þýskalandi samkvæmt ýtrustu gæðakröfum.
Einstakt hús á frábærum stað.
Heyrumst

Frá 51.9 M

Halldór 618 9999 Frá 35.5 - 92.5 M
Löggiltur fasteignasali

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

JAÐARLEITI

NÝTT Í SÖLU
EFSTALEITI 19-25

EFSTALEITI 27

KYNNING Í SÝNINGARÍBÚÐ AÐ JAÐARLEITI 2 - SUNNUDAGINN 10. FEBRÚAR, KL. 14.00 -15.00

Efstaleiti
FRÁBÆRLEGA STAÐSETTAR ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið er
sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna
borgarinnar og falleg útivistarsvæði. Stærð íbúða er frá 34 fm – 120 fm.

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Brynjar Þór Sumarliðason
löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
Sími 896 1168

· Stúdíóíbúð, verð frá 28,4 m.
· 2ja herbergja íbúð, verð frá 36,9 m.
· 3ja herbergja íbúð, verð frá 51,9 m.
· 4ra herbergja íbúð, verð frá 64,9 m.

Vandaðar og nútímalegar íbúðir
Flestar íbúðanna með stæði í
bílageymslu

Ármann Þór Gunnarsson
löggiltur fasteignasali
armann@eignamidlun.is
Sími 847 7000

Guðlaugur I. Guðlaugsson
löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
Sími 864 5464

Alexander Ingi Kristjánsson
löggiltur fasteignasali
alexander@eignamidlun.is
Sími 695 7700

Ur
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NÝTT Í SÖLU

SÉRHÆÐIR
FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Til að komast að Sjónarvegi
16-24 er keyrt upp vinstra
megin við Náttúrufræðihúsið,
upp Urriðarholtstræti til
hægri á Brekkugötu og svo til
vinstri upp Sjónarveg.

gur
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Brekk
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Sjónarvegur 18 og 22
210 Garðabæ

Einungis fjórar íbúðir eftir, efri og neðri hæðir í Sjónarvegi 18 og 22.
Sér inngangur, Brúnás innréttingar, baðkar og sturta í öllum íbúðum, þrjú
svefnherbergi og mikið útsýni. Næg bílastæði við húsið og sameiginleg
hjóla og vagnageymsla.
Rúmgóðar svalir fylgja efri hæð og sér afnotareitur neðr hæð. Mjög stutt
er í leikskóla og skóla sem og út í fallega náttúru.
Afhending er við kaupsamning.
Byggingaraðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf.

Berglind
fasteignasali
694 4000

Verð frá:

Herbergi:

Stærðir:

64.500.000

4ra

115,1m2-126,4m2

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 10. feb. kl 13:30-14:00

Þorsteinn
fasteignasali
694 4700

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

LOKAR 28. FEBRÚAR
Nú er síðasti séns að koma
og skemmta sér með okkur
í SMÁRTÍVOLÍ
því við erum að loka.

Sleggjan, klessubílarnir, 7D Bíó með nýjum myndum,
leiktæki, spilakassar, það er allt á útopnu

Skemmtun og fjör fyrir alla fjölskylduna!
SKEMMTU ÞÉR MEÐ OKKUR OG KOMDU Í FJÖRIÐ
– VIÐ LOKUM 28. FEBRÚAR

Opnunartími:
Mán- mið 14-20
Fimmtudaga 14-21
Föstudaga 14-23
Laugardaga 12-23
Sunnudaga 13-20

SKEMMTUN FYRIR ALLA!

www.smarativoli.is / Sími 534 1900 / Smáralind

ER TU M EÐ V ER K I Í
B A K I , M JÖ ÐM U M , H N JÁ M
EÐA FÓ TU M ?
K om du í gön gu gr e in in gu !
Tím a pa n t a n ir í s ím a 55 77 100
Við h öfu m t ek ið yfir

60.000

ís len din ga í gön gu gr ein in gu

Ein s og Fæ t u r Toga
leggu r á h er s lu á a ð bjóða

B ESTU vör u r n a r og veit a
FAGLEGA þjón u s t u
K ík t u t il ok k a r í B æ ja r lin d 4, K ópa v ogi
e ð a í O r k u h ú s ið , Su ð u r la n ds br a u t .

Sím i: 55 77 100 w w w .gon gu gr e in in g.is

FRÁBÆRIR FYLGIHLUTIR
FYRIR ÍÞRÓTTA OG
ÚTIVISTARFÓLK
2.99

0 kr.

N U DDSÁR ?
2s k in býr t il va r n a r h ú ð t il a ð k om a
í veg fyr ir blöðr u r og n u dds á r .
r.

k
0
9
9

1.

VO N D LYK T ?
Sm ell W ell pok a r n ir dr a ga i s ig
r a k a eyða von dr i lyk t
t .d ú r h la u pa s k óm .

1.49

H ÁLK U VÖ R N

4.9
90
k

r

0 kr

Ices pik e er u h á gæ ða h á lk u s k r ú fu r
ú r h er t u s t á li s em er u s k r ú f a ða r í s k ón a .
Sk r ú fu r n a r s k em m a ek k i s k ón a
og en da s t a lla n vet u r in n . Sk r ú fu m u n dir
s k ón a á s t a ðn u m .

Sím i: 55 77 100 w w w .gon gu gr e in in g.is
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Undankeppnirnar verða í Háskólabíói 9. og 16. febrúar og úrslitin
verða svo í Laugardalshöll 2. mars.

Fyrra kvöld
Eurovision

S

tóra stundin rennur
upp í kvöld þegar fyrri
Eurovision-undankeppnin
fer fram í Háskólabíói. Fimm lög
keppa um tvö laus sæti á úrslitakvöldinu og byrjar Hatari með
lagið sitt Hatrið mun sigra. Þórdís
Imsland fylgir svo á eftir með Nú
og hér, Daníel Óliver er þriðji á
svið með lagið sitt Samt ekki, svo
kemur Kristina Bærendsen og
lagið Ég á mig sjálf áður en sjálf
drottningin Hera Björk lýkur
kvöldinu með laginu Eitt andartak.
Sviðið í Háskólabíói samanstendur af LED-skjáum og er hugmyndin
að þeir myndi stuðlaberg. Fannar
Sveinsson og Benedikt Valsson,
betur þekktir sem Benni og Fannar
úr Hraðfréttum, kynna herlegheitin en Ragnhildur Steinunn, sem
hefur séð um að kynna Eurovision
undanfarin ár, gengur með tvíbura.
Björg Magnúsdóttir verður þeim
félögum til halds og trausts í Græna
herberginu.

9 . F E B R ÚA R 2 0 1 9 L AU G A R DAG U R

Sundlaugapartí í kvöld
S
undlauganótt verður haldin á höfuðborgarsvæðinu í kvöld. Gleði, ljós og
myrkur verða allsráðandi og eru gestir
hvattir til að taka þátt með því að slaka á og
njóta stundarinnar.
Þessar taka þátt: Laugardalslaug,
Vesturbæjarlaug, Sundhöll Reykjavíkur,
Breiðholtslaug, Klébergslaug, Grafarvogslaug, Árbæjarlaug, Salalaug, Lágafellslaug,
Seltjarnarneslaug, Ásgarðslaug og Ásvallalaug.
Uppákomur verða af margvíslegum toga
og munu gestir fá að upplifa einstaka og
óvenjulega kvöldstund í mögnuðu myrkri.

Víðsvegar verður samf lot og kveikt á kyndlum
í rómantísku vetrarmyrkrinu, tónlistarmenn
og hljómsveitir skemmta gestum, töfrabrögð
og vatnabolti, sem og sundpóló og dótasund
verður sums staðar í boði, líka wipeout.
Meðal skemmtiatriða eru Sirkus Íslands, Leikhópurinn Lotta og hægt verður að spreyta sig
í vatns-zúmba, sundkeppnum og dilla sér við
diskó á sundlaugarbakkanum, svo fátt eitt sé
nefnt.
Skoðið dagskrána í hverri laug á vetrarhatid.is.
Aðgangur ókeypis frá klukkan 17 til 22 í kvöld.

Innréttingar í öllum
stærðum og gerðum

FÁSES-liðar ætla að hittast og
bera saman bækur sínar fyrir fyrri
undankeppni Söngvakeppninnar.
Flosi Jón vill að keppendur ráði á
hvaða tungumáli lagið er flutt.

FÁSES vill
endurskoða
tungumálareglu

F

ÁSES, félag áhugafólks um
Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva, sendi frá
sér yfirlýsingu á dögunum þar
sem aðstandendur Söngvakeppninnar eru hvattir til að endurskoða
tungumálaregluna. FÁSES er
gríðarlega stór klúbbur, með um
400 virka félaga, en í Fréttablaðinu
í byrjun mánaðarins var tekið
viðtal við Flosa Jón Ófeigsson,
formann félagsins. Þar kom fram
að FÁSES vill að fólk ráði á hvaða
tungumáli lagið sé flutt. „Það er
mikil aukafyrirhöfn og kostnaður
fyrir lagahöfunda að búa til tvær
útgáfur af lagi. Árin 2009 og 2010
var leyfilegt að velja tungumálið
sjálfur og það gekk mjög vel. Við
viljum því ekki meina að íslenskan
muni eyðast út ef þessu verður
breytt, sjáðu bara flóru laga sem
nú eru í forkeppninni! Þar eru
t.d. tvö framlög sem eru aðeins í
íslenskri útgáfu, það er aðstandendur hafa gefið það út að lagið
verði flutt á íslensku í lokakeppninni verði það fyrir valinu,“ sagði
Flosi.
FÁSES-liðar ætla að hittast og
bera saman bækur sínar fyrir fyrri
undankeppni Söngvakeppninnar
9. febrúar milli 17 og 19 í Stúdentakjallaranum. Síðan er rölt saman
yfir í Háskólabíó á keppnina. Eftir
keppni er síðan tilvalið að hittast
aftur í Kjallaranum til að ræða
úrslitin.

Við aðstoðum þig við að hanna Schmidt eldhúsinnréttingu sem
hentar þér og þínum þörfum. Óteljandi möguleikar eru í boði
í hæsta gæðaflokki sem völ er á. Komdu og sjáðu úrvalið!
Bjóðum aðeins það besta fyrir þig!
1BSLJFIGt%BMWFHJt,ØQBWPHJtXXXQBSLJJTtQBSLJ!QBSLJJTtTÓNJ

Smáauglýsingar

11
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Fjórhjól

Bílar
Farartæki

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
JD FLUTNINGAR.

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Flutningaþjónusta fyrir
einstaklinga og fyrirtæki:
vörufl.,búslóðafl.,sorpuf. og fl. S:
7868899 jdflutningar@jdflutningar.
is

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Húsaviðhald
Bókhald

Tímavinna eða tilboð.

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.

Polaris HD 1000 Buggy 2015 götusk.
ek. 1.900 km. Mikið af aukahlutum
og til sölu kerra. S. 894 3755

Varahlutir

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

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Málarar
Nudd
MÁLARAR.

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

Faglærðir Málarar. Tökum að okkur
alla almenna málningarvinnu.
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 /
loggildurmalari@gmail.com

Bílar til sölu

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

Þjónusta

Til sölu

Toyota Yaris nýskr. 04/’09 ek: 99.þ.km,
Verð:750.þús. 100% lán í boði.
Raðnúmer 178150 á bilasolur.is

Þjónusta
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

KIA Sorento, árgerð 2006,
Ekinn 225 þ. Km.
Skoðaður 2020
Reglulegt viðhald hjá umboði. Nýleg heilsárs dekk.
Með dr.kúlu.
Verð 260 þús.
Enginn skipti .
Steinar 896 6285

Til sölu
Vörubílastöðin Silfri ehf hefur  trukka, þar af einn ADR bíl
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl.
Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl.
Góð þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.
Silfri ehf | S. 894 9690 | silfriehf.is

Ótrúleg verð – komdu og kíktu við !
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Sunlight T 58
Árgerðir 2016-2017. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,
álfelgur, 6 gíra, cruise control, , snúningsstólar, loftkæling
oﬂ.oﬂ.
Ótrúlegt verð, frá: 6.490.000.

Sunlight T 64
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,
álfelgur, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra,
cruise control , snúningsstólar, loftkæling oﬂ. oﬂ.
Ótrúlegt verð: 7.890.000.

Sunlight T 64 Árgerð 2018. Sjálfskipting, Truma Combi
6, markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar, álfelgur, fellirúm
í toppi, stór ísskápur, USB tengi í borðkróki, LED lýsing,
cruise control, snúningsstólar, samlit áklæði á framsætum,
rafdriﬁn trappa, loftkæling. Ótrúlegt verð: 10.200.000.
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Dethleffs Trend A 6977
Árgerð 2015. Glæsileg háþekja. Truma Combi 6, samlit
áklæði á framsætum, kapteinstólar, rafdriﬁn trappa, stór
sjálfvirkur ísskápur með sér frystihólﬁ, stór lest, hjólagrind.
Ótrúlegt verð: 5.990.000.

LMC Breezer A 694 G
Árgerð 2015. Trumatic Combi 6, samlit áklæði á framsætum,
kapteinstólar, stór ísskápur, hjólagrind, markísa, stór
geymsla undir rúmi með lestarlúgum beggja vegna, álfelgur,
6 gíra, cruise control, loftkæling. Ótrúlegt verð: 6.290.000.

VW Multivan Startline
Árgerð 2015. Markísa m. hliðum, hjólagrind, útdraganleg
geymsluskúffa, rúm, 220 V tengi, blindgluggatjöld fram í bíl,
2 kapteinstólar. Glæsilegt eintak.
Ótrúlegt verð: 3.290.000.
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LMC Breezer H 737 G
Árgerð 2017. Markísa, lestarlúga báðum megin, útdrag á
milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra,
cruise control, snúningsstólar, loftkæling, bakkmyndavél
o.ﬂ. o.ﬂ. Ótrúlegt verð: 9.980.000.

Dethleffs Trend T 7057 DBM
Árgerð 2018. Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin,
breið inngangshurð með samlæsingu, rafmagnsdriﬁð fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control,
snúningsstólar, loftkæling o.ﬂ. o.ﬂ. Ótrúlegt verð: 10.890.000.

P. Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |517 5200

Birt með fyrirvara um innsláttarvillur
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www.pkarlsson.is
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i
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Rafvirkjun
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Óskast keypt

Námskeið

Heimilið

Húsnæði

Atvinna

RAFVIRKI
Vantar þig rafvirkja strax í smáverk
Gvendarbás ehf. - S. 853 1199

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

Keypt
Selt

Barnavörur

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Til sölu

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800
Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Óska eftir að kaupa Garðhýsi/
verkfæraskúr ekki minni en 15
m2,uppl. í s: 611-4614

Skólar
Námskeið
Ökukennsla
Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

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

BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í
SENDIBÍLAAKSTUR.

165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN & DANISH
F. FOREIGNERS - ENSKA,
NORSKA, DANSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 4/3, 1/4,
29/4, 27/5, 24/6, 22/7, 19 8/, 16/9,
14/10, 11/11, 9/12. 4 weeks/4 vikur
x 5 days/5 daga. 2-4 students/nem.
Morn/Aftern/ Evening. Morgna/
Síðd/ Kvöld. Price/Verð: 48.000,Most labour unions pay back part
of course price/ Flest stéttafélög
endurgreiða hluta námsgjalds.
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool.
Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108 s. 5571155 / 8981175.

Hraustur, þjónustulundaður
og íslenskumælandi með
hreint sakavottorð. Fjölbreytt
vinna,góður félagsskapur, nóg
að gera.
Meirapróf ekki nauðsynlegt.

Geymsluhúsnæði
SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp.
barnidokkar.is

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Frekari uppl. í s. 892 6363 og
skutlari@gmail.com

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

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM
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Best geymda leyndarmál Kópavogs
SÍMI 554 2166 @9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

Þjónustuauglýsingar

B

ílvogur eh/f

Bifreiðaverkstæði
Auðbrekka 17
200 Kópavogi

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Láttu okkur gera bílinn kláran í vetraraksturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum
og smurþjónustu.

Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

BX\X$%# '~QX[e^Vda\^c/bX\]TcXb~fffQX[e^VdaXb

viftur.is

Sími 550 5055

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
ÁMyWDRJJyéDíMyQXVWX

&ORMBËLSTRUN
(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

Snyrti & nuddstofan Smart
.LUNMXOXQGL*DUèDE

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
7tPDSDQWDQLUtV KHOJDVLJ#JPDLOFRP
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

Við eigum rætur

Við erum íslensk

að rekja til íslenskrar

náttúruafurð. Íslenskt

sveitar, uxum úr grasi í

salat er bragðgott,

íslenskri mold, vökvuð

hollt og ferskt og þú

íslensku vatni.

veist hvaðan það kemur.

Hveratún
H
r tún í Laugarási
L
Garðyrkjubændurnir Magnús og Sigurlaug leggja rækt við að færa þér ferskt salat í handhægum umbúðum.
Þau bjóða þér upp á gómsætt úrval af salati. Taktu eftir miðanum næst þegar þú verslar.

Veldu íslenskt salat — ekki bara eitthvað bland í poka.

islenskt.is

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 2-6
SUNNUDAGINN 10. FEBRÚAR - KL. 15.00 - 15.30

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir
á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í
verkefnum á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu
árin allt að 200 til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og
meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu.
Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum byggingarverktökum. Félagið vinnur
einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endurbótum og breytingum á eldra
húsnæði.
Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á
höfuðborgarsvæðinu öllu.
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA
Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is
Miðborg
7–20 mín.

Grafarholt
Elliðarárvogur
6 mín.

Miðbær Garðabæjar

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

6 mín.

Senter
Urriðaholt
5 mín.

Keﬂavík
30 mín.

13 íbúðir
seldar
af 24

AÐEINS 9
ÍBÚÐIR
EFTIR!

Opin hús
um helgina!

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

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

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

Opið hús að Friggjarbrunni 53, sunnudaginn 10. febrúar
frá kl. 13:30 til 14.00
Til sölu 3-4 herbergja fullbúnar íbúðir í Úlfarsárdal

Fullbúnar íbúðir í lyftuhúsi við Friggjarbrunn 53 í Úlfarsárdal. Íbúðirnar eru allar fullbúnar þriggja til fjögurra herbergja. Eldhús með heimilistækjum frá AEG og innréttingar frá
HTH. Gott skápa og borðpláss. Baðherbergi eru ﬂíslögð á gólﬁ og að hluta til á veggjum og einnig með innréttingu frá HTH, veggsalerni og góðri sturtu. Sér ﬂisalagt
þvottahús er í öllum íbúðum. Tvö til þrjú svefnherbergi sem eru öll rúmgóð og með fataskápum. Út frá stofu er ýmist svalir eða verönd. Harðparket á gólﬁ frá Húsasmiðjunni.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílastæðahúsi. Húsið er steinað að utan. Virkilega fallegar íbúðir á vinsælum stað og fallegur útsýni í hverﬁ sem á er í hraðri uppbyggingu.

Opið hús að Skyggnisbraut 4 og 6, sunnudaginn 10. febrúar
frá kl. 13:30 -14:00
Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 4 og 6 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu.
Heildareignin er 5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi á gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi. Úr
stofunum er gengið út á svalir/garð. Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga. Baðherbergin eru með ﬂísum á gólﬁ og hluta
til á veggjum, upphengdu salerni, góðri inn- réttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fataskápar. Þvottahús með ﬂísum á gólfum er innan hverra íbúðar. Að utan er húsið
steinað og garðurinn að mestu frágenginn.
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Þórgnýr Einar
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is

VIÐ ERUM STÓR HÉR Á ÍS-

E

ngin gögn hafa verið lögð
fram sem renna stoðum
undir þær alvarlegu
sakir sem bornar hafa
verið á kínverska tæknifyrirtækið Huawei að
undanförnu. Þetta segir Kenneth
Fredriksen, forstjóri Huawei í Svíþjóð og á Íslandi, í viðtali við Fréttablaðið.
Eins og Fréttablaðið fjallaði ítarlega um í síðasta helgarblaði hafa
bandarískar öryggisstofnanir sakað
Huawei um að njósna fyrir hönd
kínverska ríkisins. Þá ákærði dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna bæði
fyrirtækið og fjármálastjórann
Meng Wanzhou í síðustu viku fyrir
bankasvindl, tækniþjófnað og
að hindra framgang réttvísinnar.
Tímasetning þessara ásakana
þykir afar óheppileg fyrir Huawei,
enda tekur fyrirtækið þátt af fullum
þunga í komandi 5G-byltingu.

Engin sönnunargögn
Aðspurður hvort fyrrnefndar ásakanir hafi skaðað viðskipti Huawei
á Norðurlöndum segist Fredriksen
fyrst og fremst glaður að blaðamaður noti orðið ásakanir. „Af því að
staðreyndin er sú að það hafa engin
gögn verið lögð fram sem styðja
þessar ásakanir. Við höfum heyrt
margbreytilegar staðhæfingar frá
Bandaríkjunum og verið sökuð um
ýmislegt. En það eru engin sönnunargögn sem liggja fyrir. Á hinn
bóginn hafa margir viðskiptavinir
komið okkur til varnar og sagt bæði
fjölmiðlum og almenningi að þeir
séu ánægðir með Huawei og hafi
aldrei átt í erfiðleikum vegna samstarfsins við okkur.“
Fredriksen segist stoltur af því
að starfa fyrir Huawei „sem hefur
vaxið allsvakalega og er leiðandi
á þessu sviði“. Þá segist hann geta
stoltur sagt að hann hafi engar
áhyggjur af þessum ásökunum því
hann viti að þær séu ósannar. „Öll
gögnin benda til þess. Flestir viðskiptavina okkar hafa nú þegar
risið upp og bent á nákvæmlega
þetta. Þeir treysta okkur og vilja
vinna með okkur að því að koma
upp 5G neti.
„Þetta eru ásakanir sem engin
gögn hafa sýnt fram á. Það er á allra
ábyrgð, bæði okkar og fjölmiðla,
að reyna að leiðrétta þessar rangfærslur. Af því að nú held ég að við
séum komin á þann tímapunkt að
við séum að tapa því skriði sem var
komið í 5G-uppbyggingu, og það af
röngum ástæðum.“
Engin áhrif enn
Fredriksen segir jákvætt að flestir
viðskiptavinir fyrirtækisins, til
að mynda fjarskiptafyrirtæki sem
nota búnað frá Huawei, hafi góðan
skilning á öryggismálum. Téðir viðskiptavinir viti að málið sé pólitísks
eðlis, ekki tæknilegs. „Þess vegna
hafa áhrifin enn sem komið er ekki
verið neikvæð á viðskipti okkar
hér.“
Það er hins vegar aldrei æskilegt
að sæta slíkum ásökunum, segir
Fredriksen. „Fyrirtæki vill ekki
að órökstuddar ásakanir, sem ég
myndi einfaldlega kalla falsfréttir,
séu lagðar fram gegn þér. Það er ekki
gott fyrir okkur eða okkar orðspor
og þetta veldur einnig vandamálum
fyrir viðskiptavini okkar. Það mislíkar okkur enda er okkur annt um
viðskiptavinina,“ bætir hann við.
Hann segir iðnaðinn og fjarskiptainnviði of mikilvæga til þess
að nokkur þjóð geri „pólitíska árás“
sem þessa. Þess í stað ætti fólk að
einbeita sér að því að byggja upp
örugg f jarskiptakerf i. Um það
þurfi að eiga umræðu á tæknilegum
nótum.
„Þess vegna vegna höfum við
sagst reiðubúin í slíkar viðræður
við ríkisstjórnir og viðskiptavini.
Um það hvernig sé hægt að tryggja
algjört gegnsæi á okkar lausnum,
hvernig sé hægt að sýna fram á
að þær séu öruggar og sömuleiðis

LANDI OG ÞETTA ER MIKILVÆGUR MARKAÐUR FYRIR
OKKUR.

sér að styðja íslenska neytendur
og tryggja að þeir fái nýjustu tækni
sem fyrst. „Við viljum koma upp
öruggum og góðum fjarskiptakerfum sem eru alltaf virk. Tengingar
eru svo mikilvægar og þær þurfa
að vera áreiðanlegar. Við erum
áreiðanlegur samstarfsaðili og
munum halda áfram að sýna fram
á það. Bæði á sviði neytendatækni
og búnaðar fyrir fjarskiptanet.“

„Það hafa engin gögn verið lögð fram sem styðja þessar ásakanir,“ segir Kenneth Fredriksen. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Huawei-stjóri segir
ásakanirnar rangar
Kenneth Fredriksen, forstjóri Huawei í Svíþjóð, er viss um að
ásakanir á hendur tæknifyrirtækinu um njósnir séu alrangar.
Hann segir engin gögn hafa verið lögð fram sem sýna fram á slíkt.
hvernig sé best að hanna örugga og
góða innviði.“
Að mati Fredriksen er 5G tæknin
einfaldlega nauðsynleg og mun
reynast hagkerfum heimsins mikilvæg. Hann segir ríkisstjórnir og viðskiptavini fyrirtækisins benda á að
Evrópa eigi nú á hættu að dragast
aftur úr á sviði fjarskipta og missa
þannig af þeim meðbyr sem 5G
hefur í för með sér. „Við ættum
því að einbeita okkur að því að
tryggja að þessi tækni sé komin í
gagnið eins fljótt og auðið er. Þannig skilum við miklum gæðum til
neytenda. Hluti af þessum gæðum
er öryggið.“

Huawei á Íslandi
Fredriksen segir Huawei hafa
stundað viðskipti við stærstu fjarskiptafyrirtæki Íslands lengi.
„Við stundum viðskipti við Nova
og Vodafone og eitthvað við Símann
líka. Þannig að við erum stór hér
á Íslandi og þetta er mikilvægur
markaður fyrir okkur.“
Huawei spilaði stóra rullu í uppbyggingu 3G og 4G kerfa hér á
landi. „Við aðstoðuðum bæði Nova
og Vodafone við að koma sér upp
góðu kerfi. Ég tel að Ísland, þrátt
fyrir smæð þess, búi yfir góðum
fjarskiptainnviðum og ég tel að við
séum hluti af ástæðunni fyrir því.
Er við horfum fram á við til 5G þá

erum við tilbúin og höfum verið
það um nokkurt skeið. Við viljum
og getum útvegað 5G búnað fyrir
viðskiptavini okkar,“ heldur hann
áfram. Þá segist Fredriksen halda að
5G sé ekki bara mikilvægt skref, það
sé nauðsynlegt.
„Líka fyrir fólk hér á Íslandi. Það
er eftirspurn frá neytendum enda
vilja þeir nýja þjónustu og meiri
nýsköpun. Til þess að svara þessari
eftirspurn er þörf á 5G tækni. Þannig að við myndum vilja hjálpa viðskiptavinum okkar að byggja upp
slíkt kerfi fyrir íslenska neytendur
og tryggja þannig að Ísland raði sér
áfram í fremstu röð á sviði tækni.“
Fredriksen segir Huawei ætla

Tíföld afkastageta
En hvers vegna er þetta 5G svona
mikilvægt?
„Ég held að ég og þú og bara allir
séu háðir tengingu í vaxandi mæli.
Við þörfnumst sterkrar tengingar
alltaf, alls staðar. Núverandi tækni
getur ekki haldið áfram að standa
undir þeim vexti í flutningi gagna
sem við höfum verið að horfa upp
á. Frá neytendasjónarhorni er
því mikil þörf á 5G víða um heim,
meðal annars á Íslandi,“ segir Fredriksen og bætir við:
„Núverandi tækni er takmörkuð.
5G gæti tífaldað afkastagetuna. Það
er ódýrara að flytja hvern gígabita,
mun ódýrara. Það er mikilvægt fyrir
fjarskiptafyrirtæki af því að þau
þurfa að geta boðið neytendum upp
á ódýra og góða þjónustu. Þannig að
ég held að 5G sé beinlínis nauðsynlegt fyrir neytendur.“
Að mati Fredriksen mun 5G gjörbreyta heiminum og þá sérstaklega atvinnulífinu. Það mun gera
fyrirtæki og allan iðnað skilvirkari
og skapa þannig ný tækifæri. „Þau
lönd sem taka þessa tækni upp
snemma fá ákveðið samkeppnisforskot vegna þess og þetta forskot
mun reynast öðrum löndum erfitt
að yfirstíga.“
Nú þegar má sjá metnaðarfull
áform í Asíu, meðal annars í Japan,
Kína og Suður-Kóreu, um að verða
fyrsta 5G-vædda landið. „Bandaríkin reyna það einnig. En þetta er
öðruvísi í Evrópu. Það er þó enn
tími til stefnu til þess að tryggja að
við drögumst ekki mikið aftur úr.“
Spennandi hlutir á leiðinni
Þar sem Mobile World Congress,
stærsta snjallsímaráðstefna heims,
er rétt handan við hornið varð
ekki hjá því komist að spyrja Fredriksen einnig um neytendatæknihluta fyrirtækisins. Eins og stendur
hefur Huawei um sautján prósenta
markaðshlutdeild á evrópskum
snjallsímamarkaði og hefur sá hluti
farið vaxandi.
„Ég held að vöxtur okkar á
þessum markaði skýrist af þeirri
nýsköpun sem við stöndum fyrir
og því að við skilum bættri og
nýrri upplifun til neytenda. Þetta
er okkar sérstaða undanfarin ár.
Við höfum trekk í trekk skilað
nýrri tækni, umfram þá sem er nú
þegar á markaði. Við verjum meira
en 15 prósentum af veltu okkar í
heiminum í rannsóknir og þróun.
Stór hluti þess fer í snjallsíma.
Við höfum þróað leiðandi gervigreindarflögur í heiminum. Símar
með slíkum flögum eru ekki bara
snjallir, þeir eru bráðgreindir. Og
við munum halda þessu áfram. Við
munum halda áfram að einbeita
okkur að myndavélum og gervigreindarvæddri notendaupplifun
í símum okkar,“ segir Fredriksen.
Fyrirtækið hyggst kynna nýja
tækni á MWC, segir Fredriksen.
„Þannig munum við koma með
nýja tækni á markað sem hefur ekki
áður sést. Þar á meðal mögulega 5G
síma.“

ÚTSÖLULOK

10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM
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MAXWELL TUNGUSÓFI
Stærð: 290X173cm
Verð: 236.000,ÚTSÖLUVERÐ: 188.800,-
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CANNON TUNGUSÓ
TUNGUSÓFI
ÓFI
Stærð: 216X163cm – færanleg
fæ
æranleg tunga
Verð: 169.900,ÚTSÖLUVERÐ:
Ú
SÖ U
: 118.930,
8. 30,

CANNON HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 284X190/165cm
Verð: 279.000,ÚTSÖLUVERÐ: 195.300,-

VANCOUVER GLERSKÁPUR
Gegnheill acacia viður
Breidd: 124cm
Verð: 183.000,ÚTSÖLUVERÐ: 128.100,-

CLEO 3JA SÆTA
Breidd: 221cm
Verð: 159.900,ÚTSÖLUVERÐ: 127.920,-

HRINGBORÐ – h
hvítt
ítt háglans
há l
Stærð: 120X120cm
Verð: 59.900,ÚTSÖLUVERÐ: 47.920,-

M
RU

COBY STÓLL
Verð: 18.500,ÚTSÖLUVERÐ: 14.800,-

HUGO STÓLL
Verð: 17.900,ÚTSÖLUVERÐ: 14.320,-

MORRIS STÓLL
Verð: 19.700,ÚTSÖLUVERÐ: 16.745,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið
mán-fös: 10:00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00 Sun Lokað
Opið um helgina: Lau 10.00 -16.00 - Sun 13.00 -16.00

CANE STÓLL
Verð: 21.900,ÚTSÖLUVERÐ: 17.520,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12
Ego Dekor
- Bæjarlind 12
www.egodekor.is
www.egodekor.is
S: 544 4420
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Markaði ekki djúp spor

Karólína Lárusdóttir
myndlistarkona,
lést þann 7. febrúar
á hjúkrunarheimilinu Sóltúni.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Stephen Lárus Stephen
Louise Harris
Samantha Percival
Christophe Riera
Boyd, Ida, Elis, Abigail, Owen

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna andláts og
útfarar ástkærrar dóttur minnar
og systur okkar,

Rannveigar Pálsdóttur
læknis,
Strandvegi 7, Garðabæ.
Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki 11 E,
Landspítala fyrir einstaka umönnun og hlýju.
Soffía Stefánsdóttir,
Svana Pálsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir,
Gísli Pálsson, Soffía Pálsdóttir
og fjölskyldur.

Sovéski aðalritarinn Andropov lést fyrir 35 árum. Hann stýrði ríkinu í litla fimmtán
mánuði. Íslenskir miðlar fylgdust með á sínum tíma. Andropov þykir hafa afrekað fátt.

H

inn sovéski Júríj Andropov lést á þessum
degi fyrir 35 árum.
Andropov var stjórnmálamaður og KGBforsprakki og hóf þátttöku í sovéska Kommúnistaflokknum
árið 1936. Hann var kjörinn í miðstjórn
flokksins árið 1961 en það var ekki fyrr
en í nóvember 1982 sem hann varð aðalritari og þannig leiðtogi Sovétríkjanna.
Því embætti gegndi hann til dauðadags,
eða í litla fimmtán mánuði alls.
Á sínum skamma tíma í embætti
þykir Andropov ekki hafa komið miklu
í verk. Hann náði þó að birta opinberlega tölur um hið staðnaða sovéska hagkerfi í fyrsta sinn og leiddi þannig til
kipps í framleiðslu. Þá reyndi hann að

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Björn Björnsson
bóndi og húsasmíðameistari,
Ytri-Löngumýri, Blönduósi,
lést á Landspítalanum þ. 28. janúar sl.
Útförin fer fram frá Blönduóskirkju
mánudaginn 11. febrúar kl. 13.
Ólöf Birna Björnsdóttir
Styrmir Magnússon
Bjarki Björnsson
Hjördís María Ólafsdóttir
Steinn Örvar Bjarnarson
Svanhvít H. Magnúsdóttir
Brynhildur Una Björnsdóttir
Haukur Hafliði Björnsson
María Sigrún, Viktoría Dagný, Kristófer Bjarnar,
Óli Björn og Eva Katrín

Andropov þykir ekki hafa afrekað mikið
í stól aðalritara. NORDICPHOTOS/GETTY

taka á rótgróinni spillingu í flokknum
og stjórnkerfinu öllu, rak alls átján ráðherra og 37 yfirmenn innan flokksins.
Stuttur leiðtogaferill Andropovs fékk
slakan dóm í Morgunblaðinu, tveimur
dögum eftir andlát Sovétmannsins.
„Skilur ekki eftir sig djúp spor í sögu
Sovétríkjanna“ var fyrirsögnin. Þannig
rakti Morgunblaðið loforð Andropovs
um að blása lífi í efnahaginn og draga úr
skriffinnsku. „Hann gerði ýmsar bráðabirgðabreytingar en honum entist ekki
aldur til þess að hafa nein varanleg áhrif
á stjórnkerfi Sovétríkjanna,“ sagði í
Mogganum.
Andropov var orðinn heilsuveill
þegar hann tók við völdum og sást því
sjaldnar á meðal almennings en fyrirrennararnir. thorgnyr@frettabladid.is

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Baldur Jóhannsson

Jóna Guðbjörg Steinsdóttir

Flúðaseli 81, Reykjavík,
andaðist á blóðskilunardeild
Landspítalans sunnudaginn 3. febrúar.
Útförin fer fram frá Digraneskirkju
föstudaginn 15. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar eru
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans
er bent á að láta líknarfélög njóta þess.
Hanna Hannesdóttir
Bogi Baldursson
Steinunn Jónsdóttir
María Erla Bogadóttir
Hjalti Kolbeinsson
Alexander Þór Hjaltason Snædís Ida Hjaltadóttir
Jón Baldur Bogason
Haukur Heiðar Steingrímsson
Ingi Björn Bogason
Magdalena V. Michelsen
Arnþrúður Baldursdóttir
Hanna Lára Pálsdóttir
Helena Marý Óðinsdóttir
Halldóra Friðmey Guðmundsd.
Sigurður M. Harðarson
Baldur Þór Harðarson
Lilja Dögg Guðmundsdóttir

er lést 30. janúar, verður jarðsungin frá
Grafarvogskirkju mánudaginn
11. febrúar kl. 13. Blóm og kransar
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélagið.
Hilmar Guðlaugsson
Steingerður Hilmarsdóttir
Bjarni Pétur Magnússon
Guðlaugur Rúnar Hilmarsson Ásta G. Ástþórsdóttir
Atli Hilmarsson
Hildur K. Arnardóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

Ingibjargar Þorsteinsdóttur
frá Blikalóni á Melrakkasléttu.
Sérstakar þakkir til starfsfólks
líknardeildar Landspítalans í Kópavogi fyrir
góða umönnun og hlýju.

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

Elskulegur eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi,

Jón Hólmsteinn Júlíusson
Emilía Jónsdóttir,
félagsráðgjaﬁ

Eiríkur Jóhannsson
Sigríður Helga Olgeirsdóttir
Margrét Jóhannsdóttir
Pálmi Jónsson
og fjölskyldur.

flugvirki,

Útfararþjónusta
& lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að
leiðarljósi og af faglegum metnaði.

lést 2. febrúar 2019.
Útför hans fer fram frá Kópavogskirkju
13. febrúar, klukkan 13.00.
Dóra Hannesdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Steingrímur Hauksson
Freysteinn G. Jónsson
Björg Kjartansdóttir
Edda Ólína S. Jónsdóttir
Kolbrún Jónsdóttir
Ólafur Björnsson
Sigríður Jónsdóttir
Heimir Barðason
barnabörn og barnabarnabörn.

Faðir okkar,

Bragi Hrafn Sigurðsson
smiður,
Norðurbrún 1,
áður til heimilis að Njálsgötu 85,
andaðist á líknardeild Landspítalans
í Kópavogi 24. janúar. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey.
Kristín Elfa Bragadóttir
Baldur Bragason

Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna

Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,

Hálfdan Jónsson,
Hörgsholti 31, Hafnarfirði,
lést á líknardeild Landspítalans,
Kópavogi, miðvikudaginn 30. janúar.
Jarðarför fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Júlíus A. Hálfdanarson
Lovísa Grétarsdóttir
Kara R. M. Júlíusdóttir
Tera R. J. Júlíusdóttir
Margrét A. Júlíusdóttir
Jón O. Brynjólfsson
Brynjólfur Jónsson
Hreinn Jónsson

Matthías Hálfdanarson
Brynja Guðmundsdóttir
Guðmundur Matthíasson
Máni Matthíasson
Aron Bjarki Hallsson
Guðný Hálfdanardóttir
Guðbjörg Jónsdóttir

Mín ástkæra eiginkona, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Kristín Andrésdóttir
Blikaási 21, Hafnarfirði,
andaðist á Landspítalanum Hringbraut
þann 3. febrúar. Útför hennar fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn
13. febrúar kl. 13.00.
Valdimar Þór Haraldsson
Þorkell Love
Hafsteina Gunnarsdóttir
Kristinn Jón Gíslason
barnabörn og barnabarnabörn.

Miklu meira en bara ódýrt
Irá
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LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum
er raðað rétt saman birtist mikilvægt tímabil í mannkynssögunni. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 15. febrúar næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „9. feb“.
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Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn
í þetta skipti eintak af bókinni Dag
einn í desember eftir Josie Silver,
frá Forlaginu. Vinningshafi síðustu
viku var Jón Ármann Gíslason,
Kópaskeri.

Á Facebook-síðunni
Krossgátan er að finna
ábendingar, tilkynningar og
leiðréttingar ef þörf krefur.
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LÁRÉTT
1 Notagildi er þungt á met-

19 Alltaf sama kakan? Það er
fínt, einkum ef hún er heit!
(6)
20 Himnablossi - heiti á íbúa
Eldeyjar? (7)
21 Söngurinn um svörðinn,
eða hluta hans a.m.k. (9)
23 Nudda hind og kalla það
kúnst (6)
24 Girndarhuga gimbrar
engar glæða megna/en
munúð allra Mammons
þegna/myntin vekur gullinslegna (7)
25 Vigtaði léttlynd og lystug
hjón (7)
28 Dregur að sér skít og
skarna og setur allt úr
skorðum (6)

unum þegar stysta leið er
valin (9)
10 Yrki heilu bálkana um
kommóður en birti þá aldrei
(11)
11 Grefur gersemar við gulan
hnoðra í garðinum (9)
13 Hef flutt varmenni um
veglaust land (7)
14 Man smánun og uppnám
kolagrafara (9)
15 Held ég þverneiti öllum
sögum af handfestu (6)
16 Sólbrún síða fyllir ílátið
(7)
18 Ryð yfirgefnum hjálegum
úr vegi (9)

LÉTT

32 Á ferð með hraustum
frænkum og léttrugluðum (7)
35 Er hægt að klára hlaup
áður en lokasprettur hefst?
(9)
36 Þessi á vissulega mann, en
bara einn (7)
37 Hvað ef hofmeistari
mölvaði glas? (5)
38 Verðlaun og veiðar vekja
deilur (8)
39 Léku á mig með því að
víxla runu og röð (7)
40 Mundi ekki kalla andarnefju hval, þvert á móti! (7)
41 Hver á sér fegra föðurland
orti Hallgerður (8)
42 Það er ekki þessi fugl sem
hvatti til blásýrumorða (7)

44 Fjötrið stíf við leiði (7)
45 Engin ummerki finnast

hlýlegri (6)

6 Teygi ég mig glæpsamlega
langt eftir nærveru þinni? (6)

um svona almenningsfarartæki hér á landi (8)
46 Sópar ruglingslegum texta
út af borðinu (5)
47 Hreinsa hrygg á milli
sláttar og beðahreinsunar (9)

7 Fyrir utan Austurland eða á
því? Þar er efinn (11)

8 Fer yfir fjármögnun ríkissjóðs og legg tíund á fantana
(11)
9 Útmáum smánarblett
frjálsra manna og skírlífra (11)
12 Takir þú styttu með í
reisuna gæti hún reynst
kúnstugur kúr (11)
17 Stíf en þó beygð kýr kyssir
vöndinn (7)
22 Að lokum ratar ránfugl í
vængjaðan faðm spjátrunga,
nema fálkaþjófur sé (12)
26 Vil að Addi kasti tölu á egg

LÓÐRÉTT
1 Skorðum undirstöðu með
akkerum (11)

2 Fatastíll Jesú en þó enn
frekar Maríu (9)

3 Víst mun ég verða stór og
dýr (9)

4 Byrjunarnámskeiðið fjallar
um upphafsskrefið (11)

5 Mjúkir bólstrar gera hreysin
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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.
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Norður
K
K862
Á863
K854

DOBLAÐUR BÚTUR OG STAÐINN
Daninn Dennis Bilde sem fengu 57,3%
skor. Þeir notuðu þetta mót til að æfa
sig, en þeir eru nýtt par í einni sterkustu
sveit heims (Lavazza). Pakistaninn Zia
Mahmood og Bretinn David Gold höfnuðu í fjórða sæti með 57,0% skor og Akureyringarnir Frímann Stefánsson og Reynir
Helgason enduðu í fimmta sæti með 56%
skor. Frímann og Reynir leiddu tvímenningskeppnina lengst af, en þurftu að gefa
eftir í lokin. Þeir fengu þó gott skor í þessu
spili þar sem þeir mættu Madala og Bilde
sem sátu AV í þessu spili. Suður var gjafari
og enginn á hættu:

Vestur
D943
D932
DG1054
-

Austur
G
108
K92
ÁD107632
Suður
ÁG7654
Á1075
7
G9

Gunnar Björnsson

Svartur á leik

6

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

í þessu bæli (10)
27 Voru þessir vösku verkamenn innblástur titilsins
„Synir duftsins“? (10)
29 Týna slóð Adda milli
Hellna og Breiðuvíkur (10)
30 Lífleg halda sig við undirölduna (7)
31 Sætta sig með naumindum við ytra borðið blússunnar (7)
32 Veiða konung þorskanna,
og sá er engin smásmíði! (9)
33 Takið þessa ögn og flengið
uns hismið eitt er eftir (9)
34 Þessir skaðræðisvökvar
eru slæmir (9)
43 Þetta hefst er við reynum
aftur (4)

Skák

ÞUNG

8

Norðmennirnir Espen Erichsen - Thor Erik
Hoftaniska höfðu sigur í tvímenningskeppni Bridgehátíðar sem haldin var í
Hörpu dagana 31. janúar og 1. febrúar.
Þeir voru lengst af í toppbaráttunni og
höfðu sigur í lokabaráttunni. Íslendingarnir Jón Baldursson og Birkir Jón Jónsson
höfnuðu í öðru sæti mótsins en lokastaða efstu para varð þannig: Í fyrsta sætu
voru Norðmennirnir Espen Erichsen
- Thor Erik Hoftaniska með 58,3% skor. Í
öðru voru Jón Baldursson og Birkir Jón
Jónsson sem fengu 57,5% skor. Í þriðja
sæti enduðu Ítalinn Augustin Madala og

LAUGARDAGUR

Lausnarorð síðustu viku var

9

10
11

9. FEBRÚAR 2019

Þröstur Þórhallsson (2.425) átti leik
gegn Önnu Kubicka (2.186) á opna
skákmótinu í Lissabon.
25. … Hxa2! 26. Bc4 (26. Kxa2
Ha8+ 27. Kxb2 Dc3+ og mátar).
26. … Ha1+ 27. Kxb2 Dd4+ 0-1.
Hannes Hlífar Stefánsson hefur
hlotið 6 vinninga eftir 7 umferðir
og er efstur ásamt 5 öðrum. Mótinu
lýkur í dag. Guðmundur Kjartansson
varð hraðskákmeistari Reykjavíkur.
Vignir Vatnar Stefánsson varð annar.
www.skak.is: Lissabon-mótið.

Reynir, sem sat í suður, hóf sagnir á því að vekja
í 2 (10-13 punktar). Þeir gengu passaðir yfir
til Madala í austur sem barðist í 3 . Þau voru
pössuð yfir til Frímanns, sem sat í norður. Hann
doblaði til refsingar en Reynir ákvað að sýna
hjarta hliðarlit sinn með því að segja
3 . Daninn Dennis Bilde (vestur) er árásargjarn
spilari og hann ákvað að dobla til refsingar. Það
varð lokasögnin. Útspilið var tíguldrottning
og Reynir var ekki í vandræðum með að innbyrða 9 slagi, þó að hann hafi aldrei tekið
tromp (bjóst alveg eins við 5-0 legu). Madala
fékk að yfirtrompa spaða á gosann en varð að
spila laufáás og meira laufi sem Bilde fékk að
trompa en vörnin fékk aðeins 4 slagi. Fyrir 3
hjörtu dobluð og staðin fengust 116-8 stig í NS.

Enga skeifu ...

Við erum mætt
á svæðið!
Ný verslun í
Skeifunni!

ALLA DAGA

-

50
kr. stk.

50%

Egils Kristall dós, 10 stk. í pakka

499

Avocado þroskað 3 stk.

315

Verð áður 699 kr. pk.

kr.
pk.

-

Verð áður 629 kr. pk.

-

135

25%

Pssst ...
Þessi tilboð
gilda aðeins
í Skeifunni

50%

Introjuice, 250 ml

kr.
pk.

Ungnautalund, Írland

kr.
stk.

Verð áður 269 kr. stk.

4499

-

kr.
kg

Verð áður 5999 kr. kg

Veldu 1 salat frá Eldhúsinu (4 teg.)
og 1 Topp 0,5 l. sítrónu/hreinn

999

Happ súpur, 700 ml

950

kr.
pk.

Tilboðin gilda til 10. febrúar í Skeifunni eða á meðan birgðir endast.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr.
stk.

Verð áður 1899 kr. stk.

TT VERÐ
GO

www.kronan.is

50%

FERSKT

Á FERÐ
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KRAKKAR

Konráð
og

339

félagar

á ferð og flugi
„Er þetta ekki
talnavölundarhúsið þar
sem við eigum að byrja
á bláu tölunni neðst og
með því að fylgja bara
sléttum tölum lárétt og
lóðrétt en ekki á ská,
finna leið upp á topp
teningsins, bláu tölunnar
sex?,“ spurði Kata. „Jú,“
sagði Lísaloppa. „Við
eigum að fylgja sléttu
tölunum 2, 4, 6, og 8.“
„Mig minnti það,“ sagði
Kata. „Mér gekk nú ekkert
of vel síðast þegar við
glímdum við svona þraut
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en nú skal það ganga
betur,“ sagði hún ákveðin
og keppnisskapið leyndi
sér ekki.
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Getur þú na
iði
fundið le talnaí gegnum inn?
tening

Að tjilla verður helst á dagskránni hjá Soffíu á fullorðinsárum.

MYND/JD

Gull, silfur
og allt sem
glitrar
Soffía Ramóna Devaney er fjögurra ára
gömul og fer til Spánar í sumarfrí. Hún
kann að heilsa að spænskum sið: Hola!

Leikurinn

Ávaxtakarfa
Allir sitja í hring á stólum og fá eitt
ávaxtanafn. Stólarnir eru einum
færri en fjöldinn sem tekur þátt.
Sá sem stendur og er ekki með
stól stendur í miðjunni og nefnir
tvo ávexti til dæmis, banana og
vínber. Þá eiga þeir sem eru með
það ávaxtanafn að standa upp og
reyna að skipta um sæti án þess
að sá sem er í miðjunni nái að
stela þeirra sæti. Sá sem fær ekki
sæti á að fara í miðjuna og koll af
kolli.
*Tekið af vefsíðu menntamálaráðuneytis í flokknum Hugmyndabanki fyrir kennara.

Nafn? Soffía Ramóna Devaney.
Hvað ertu gömul? Ég er fjögurra
ára en ég verð bráðum fimm ára.
Hver er uppáhaldsliturinn þinn?
Gull og silfur og allt sem glitrar.
Hvað ætlarðu að verða þegar þú
ert orðin stór? Ég ætla að verða
mamma. Ég ætla að vera heima
allan daginn. Tjilla og gera ekki
neitt.

Gátur
1. Hver er sá veggur víður og hár,
vænum settur röndum,
gulur, rauður, grænn og blár
gerður af meistara höndum.
2. Hver er það, sem læðist lágt,
líka stundum slæðist hátt?
Yrði mörgum æði bágt,
opin ef ei stæði gátt.
3. Margt er smátt í vettling manns
gettu sanns, gettu sanns.
Þótt þú getir í allan dag,
þú getur aldrei hans.
4. Fuglinn flaug fjaðralaus,
settist á vegginn beinlaus,

þá kom maður handalaus
og skaut fuglinn bogalaus.
5. Liggur í göngum í löngum
spöngum, gullinu fegra, en grípa
má það enginn.
Svör:
1. Regnboginn 2. Reykur 3. Sandur.
Sanns og sands er oft eins í framburði 4. Snjókornið og vindurinn
5. Sólargeisli
*Tekið af vefsíðu menntamálaráðuneytis í flokknum Hugmyndabanki fyrir kennara.

Já, þú segir það?
Nema þegar ég eignast lítið barn.
Þá þarf ég að gera margt. Eins og til
dæmis að hringja í lækni.
Hver er uppáhaldsmaturinn
þinn? Pítsa, með tómat, osti og
pítsu kryddi. Ég hjálpa til að gera
hana. Því ég er bakari. Þegar hún
kemur úr ofninum segi ég: píng!
Hvað er skemmtilegt að gera í leikskólanum? Það er skemmtilegast að
fara í búninga og það er mjög leiðinlegt að leika með segulkubba.
Hvað finnst þér leiðinlegt? Það er

mjög leiðinlegt að fara á klósettið.
Það er líka leiðinlegt að fara í háttinn. Það eru til englar. Þeir eru í
himninum en eru enga stund að
fljúga niður til krakka.
Hvað ætlar þú að gera í sumarfríinu? Ég ætla að fara til Spánar, ég
kann að segja hola! Það þýðir hæ.
Ég ætla ekki að segja neitt annað á
Spáni. Bara hola!
Hvað er uppáhaldsdýrið þitt? Lilli,
hann er páfagaukur. Hann kann að
róla og fljúga.
Hvað er uppáhaldslagið þitt?
Ruggutönn. Það er svona:
Ég er með lausa tönn
Hún ruggar geðveikt mikið
Pabbi vill toga’ í mína tönn
En nei, þar dreg ég strikið!
Hún er mín eigin ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggu-ruggutönn
Ég vil ekki missa mína ruggutönn
Ruggu-ruggu-ruggutönn
Ertu búin að missa tennur? Nei,
enga. Ég er bara með barnatennur
og þær eru allar fastar.

Njóttu þess að hlakka til

TYRKLAND

Sumarið 2019
með VITA

Afbragðs þjónusta
og frábær verð

Þín upplifun skiptir okkur máli
Við hjá VITA leggjum okkur fram við að bjóða upp á
fjölbreytt úrval með afbragðs þjónustu og tryggum
flugkosti á góðu verði.

Bókaðu þitt uppáhaldssæti

ALMERÍA
ÍSLENSKA/SIA.IS VIT 90640 01/19

KRÍT

KANARÍ

TENERIFE

ALICANTE

Þegar ferðast er með VITA, og flogið er með Icelandair,
þá getur þú valið sæti um borð gegn vægri greiðslu. Við
getum þá líka boðið þér Saga Premium-sæti.

VITA er í eigu Icelandair Group

Bókaðu draumaferðina þína á VITA.is

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | ferd@vita.is
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MYNDASÖGUR

Reykjavík

Ísafjörður

Norðlæg átt, 13-25 m/s, hvassast SA-til en lægir er líður á daginn. Þurrt og
bjart veður á S- og SV-landi, annars snjókoma eða él. Frost 0 til 8 stig.

Akureyri

Heimurinn
Egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

KOMDU
Í

Pondus

Eftir Frode Øverli

Jói, ég efast um Ég ætla að
að við eigum vera ósamlítinn tónlistar- mála þér þar!
snilling.

Ojæja, Mósart
samdi nú sína
fyrstu sinfóníu
þegar hann var
5 ára gamall!

Hvaða
máli
skiptir
það?

Smá vísbendingar Sérðu ekki að
um hrein og klár drengurinn er
skemmdarverk! að reyna fyrir
sér í samtímatónlist?

Já, flott! Og
núna er hann
kominn með
gítarinn sinn.

Já! Og hann
semur af
tilfinningu og
karfti. Hann er
lítill snillingur!

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17
KVIKA

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þú ert aldeilis
geislandi svona í
morgunsárið, Palli!

Takk fyrir að benda
mér á það.
Er það?

Your Specialist in Dental Tourism

Save 50-70% on Dental Treatment
in Hungary
Special winter offers!*

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

*for more informations, don’t
hesitate to contact us:

Vá! Við erum merkilegt nokk
með fína hátíðarmynd í ár.

0036 70 942 9573
info@fedaszdental.hu

Hátíðarkveðjur!

Verst að þessi kort verða
líklega ekki póstlögð fyrr
en um páskana.

GÓÐ BÓK | GÓÐAR BÆKUR!

Rauður maður | Svartur maður
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð áður: 4.999.-

Alein
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 3.999.-

Hulduheimar
ulduheimar
uld
duh
heima
ar (5 e
eða
ða
a 6)
TILBOÐSVERÐ: 1.299.- (stk.)
Verð áður: 1.699.- (stk.)

Eldraunin
E
ldraunin
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 3.999.-

Hagnýta
H
ýt pottaplöntubókin
ttt lö
ö t bóki
TILBOÐSVERÐ: 4.799.Verð áður: 5.999.-

FEB.

Hnubbi
Hnubb llubbi
b i bækurnar
ækurnar
TILBOÐSVERÐ: 2.999.- (stk.)
Verð áður: 3.799.- (stk.)

Tvöfaldar
tjónabætur
T
öfaldar
öf ldar tjónabæt
tjónabæ
æt r
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 3.999.-

Roðabein
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 3.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Barnið
hrópaði
B
ið sem h
ó ði í hl
hljóði
óði
VILDARVERÐ: 3.399.Verð: 3.999.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 11. febrúar eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Söngur er sælugjafi
Gunnar Guðbjörnsson hefur umsjón
með viðtalstónleikum við óperusöngvara í Salnum.
Fyrstu tónleikarnir
verða í dag með
Elmari Gilbertssyni.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

G

unnar Guðbjörnsson óperusöngvari
heldur tónleikaröð
í samstarfi við Salinn. Um er að ræða
viðtalstónleika við
óperusöngvara undir heitinu Da
Capo (Frá byrjun).
„Ég hef lengi gengið með þá hugmynd að gaman væri að fá óperusöngvara í spjall, svona í líkingu
við það sem Jón Ólafsson hefur gert
í Af fingrum fram. Önnur fyrirmynd eru þýskir sjónvarpsþættir
sem hétu Da Capo og ég fékk heitið
lánað þaðan,“ segir Gunnar.

Leikhús með tónlist
Þegar hefur verið skipulögð dagskrá með sex óperusöngvurum,
þeim Elmari Gilbertssyni, Kristni
Sig mundssyni, Dísellu Lárusdóttur,
Bergþóri Pálssyni, Diddú og Þóru

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ÞARNA SET ÉG KASTLJÓSIÐ Á SÖNGVARA
SEM HAFA MÓTANDI ÁHRIF Á
HVERJA EINUSTU UPPFÆRSLU
SEM ÞEIR TAKA ÞÁTT Í.

Einarsdóttur. „Allt eru þetta söngvarar sem hafa átt f lottan feril og
túlkað ólík hlutverk,“ segir Gunnar. Hann segist vonast til að einhver
sjónvarpsstöðvanna vilji taka tónleikaröðina upp.
„Hugsunin með þessari röð er
að brjóta upp tónleikaformið á
skemmtilegan hátt,“ segir hann. „Viðkomandi söngvari syngur nokkur lög
eða aríur en svo er dagskráin brotin
upp með spjalli mínu við hann og
sýndar eru gamlar myndbandsupptökur eða hljóðupptökur. Þannig
verður þetta eins konar sýning, ekki
bara tónleikar, og við erum svo lánsöm að Íslenska óperan hefur lofað
aðstoð sinni og lánar okkur efni sem
til er.
Óperan er yfirleitt sett í hátíðlegan ramma en í sumum löndum,
eins og til dæmis Þýskalandi, hafa
menn verið duglegir við að brjótast
út úr hefðarforminu. Mér finnst að
við ættum að gera það sömuleiðis
hér á Íslandi. Þessi tónleikaröð er
tilraun til þess. Óperulistin er leikhús með tónlist og reyndar einnig
myndlist. Þarna set ég kastljósið á
söngvara sem hafa mótandi áhrif á
hverja einustu uppfærslu sem þeir
taka þátt í.“

„Ég hef gengið með þá hugmynd að gaman væri að fá óperusöngvara í spjall,“ segir Gunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

VIÐKOMANDI SÖNGVARI SYNGUR NOKKUR
LÖG EÐA ARÍUR EN SVO ER
DAGSKRÁIN BROTIN UPP MEÐ
SPJALLI MÍNU VIÐ HANN OG
SÝNDAR ERU GAMLAR MYNDBANDSUPPTÖKUR EÐA HLJÓÐUPPTÖKUR.

Fáum ekki að kenna nóg
Fyrstu tónleikarnir verða í dag, 9.
febrúar klukkan 16, með Elmari
Gilbertssyni. Næstu tónleikar verða
24. febrúar með Kristni Sigmundssyni. Dísella Lárusdóttur verður í
Salnum 2. mars og Bergþór Pálsson
þann 30. mars, Diddú 28. apríl og
síðan kemur að Þóru Einarsdóttur
þann 18. maí.
Gunnar, sem kennir við og er
skólastjóri Söngskóla Sigurðar
Demetz, segir Íslendinga hafa
gríðarlegan áhuga á söng. „Söngáhugi hér er meiri en víðast hvar
annars staðar. Í Reykjavík eru tveir
fjölmennir söngskólar, Söngskóli
Sigurðar Demetz og Söngskólinn í
Reykjavík. Hér í þessum skóla náum
við ekki að anna eftirspurn, það má
Elmar Gilbertsson verður fyrsti gestur Gunnars í Salnum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

segja að vandi okkar sé að við fáum
ekki að kenna nóg. Það er líka ótrúlegur fjöldi Íslendinga sem syngur
í kórum.“
Spurður hvort hann hafi skýringu
á því hvað valdi þessum áhuga segir
hann: „Við erum þjóð sem er upptekin af því að segja sögur og lög,
hvort sem það eru kórlög eða einsöngslög, eru stuttar sögur. Söngur
er líka sælugjafi, fólk finnur til vellíðunar, hvort sem það er sjálft að
syngja eða er að hlusta á söng.“

Nýstofnaður strengjakvartett í Hörpu
Aðstaða fyrir fótaaðgerða og snyrtifræðing
Droplaugarstaðir eru með aðstöðu til leigu fyrir fótaaðgerða
og snyrtifræðing í húsnæði Droplaugarstaða, Snorrabraut 58,
105 Reykjavík.
Áhugasamir skulu senda inn ferilskrá fyrir 25.febrúar 2019,
aðstaðan er tilbúin til leigu frá 1.mars 2019.
Einnig er óskað eftir hugmyndum að fyrirkomulagi á rekstri
stofunnar.
Nánari upplýsingar veitir Jórunn Frímannsdóttir,
forstöðumaður Droplaugarstaða,
sími:414-9502 netfang: jorunno@reykjavik.is

H

inn nýstof naði Kordostrengjak vartett heldur
sína f y rst u tónleik a í
Norðurljósum Hörpu á morgun,
sunnudaginn 10. febrúar, kl. 16.
Tónleikarnir eru hluti af tónleikaröðinni Sígildir sunnudagar. Leikin
verða verk eftir Mozart, Webern og
Borodin.
Fiðluleikararnir Vera Panitch og
Páll Palomares eru nýráðin í leiðandi stöður við Sinfóníuhljómsveit
Íslands, Vera sem annar konsertmeistari og Páll er leiðari annarrar
fiðlu. Páll er einn þekktasti fiðluleikari sinnar kynslóðar.
Vera Panitch er fædd í Danmörku
en af rússneskum og úkraínskum
uppruna. Hún hefur unnið til verðlauna í fjölda keppna.
Víóluleikarinn Þórarinn M. Baldursson hefur verið virkur í íslensku
tónlistarlífi um árabil. Ásamt því
að leika með Sinfóníuhljómsveit

Kordo-strengjakvartettinn heldur sína fyrstu tónleika í Hörpu.

Íslands hefur hann spilað með
stórum og smáum kammerhópum.
Hrafnkell Orri Egilsson sellóleikari hefur verið fastráðinn við Sinfóníuhljómsveit Íslands frá árinu

2002 og leysir nú af sem staðgengill
leiðara. Auk þess að vera meðlimur
í Kammersveit Reykjavíkur leikur
hann með hinum ýmsu tónlistarhópum.

LAUGARDAGUR
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

9. FEBRÚAR 2019
Viðburðir
Hvað? Sundlauganótt á Vetrarhátíð
Hvenær? 17.00 – 22.00
Hvar? Höfuðborgarsvæðið
Sundlauganótt verður haldin laugardaginn 9. febrúar. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu taka þátt
og verða alls tólf sundlaugar opnar
frá kl. 17.00–22.00 og er aðgangur
ókeypis. Uppákomur verða af margvíslegum toga og munu gestir fá
að upplifa einstaka og óvenjulega
kvöldstund í mögnuðu myrkri. Ljós,
myrkur og gleði verða allsráðandi,
þar sem gestir eru hvattir til að
slaka á og njóta stundarinnar.
Hvað? Norðurljósahlaup Orkusölunnar
Hvenær? 19.00
Hvar? Reykjavík
Skelltu þér í hlaupaupplifun í
Reykjavík og slepptu fram af
þér beislinu á upplýstum götum
miðbæjarins. Norðurljósahlaup
Orkusölunnar er skemmtiskokk
eða ganga um miðbæ Reykjavíkur þar sem keppendur upplifa
borgina í nýju ljósi. Þú ert hluti af
sýningunni frá upphafi til enda.
Þetta er þitt tækifæri til að skína!
Allir þátttakendur fá gjafapoka
með upplýstum varningi líkt og
gleraugum, hring og armbandi.
Við hvetjum þátttakendur jafnframt til að koma með upplýsta
aukahluti og í litríkum fatnaði og
hjálpa okkur að vekja viðburðinn
til lífs. Hafið þó í huga að veðráttan á Íslandi kemur sífellt á óvart,
svo klæðið ykkur eftir veðri.
Hvað? 20 ára afmæli VG
Hvenær? 10.00-23.00
Hvar? Grand hótel, Sigtún 38
Í tilefni af tuttugu ára afmæli
Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs verður haldin afmælishátíð laugardaginn 9. febrúar á Grand
hóteli, Reykjavík. Nánari upplýsingar um dagskrá má finna á vg.is.
Hvað? Einar Bárðar – 20 ára höfundarafmæli
Hvenær? 20.30
Hvar? Bæjarbíó
Einar Bárðarson fagnar 20 ára
höfundarafmæli sínu með sögustund og „singalong“ tónleikum í
Bæjarbíói ásamt fríðu föruneyti.
Þar fagnar Einar einnig 20 ára
ferli sínum sem dægurlagahöfundur.

Sunnudagur
10. FEBRÚAR 2019

Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins. MYND/SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN

568 8000 • borgarleikhus.is

Matthildur
Kl 19:00 UF
Kl. 19:00 UF
Kl 19:00 UF
Kl 19:00 U
Kl. 19:00 U
Kl 19:00 U
Kl. 19:00 U

Fim 21.02
Fös 22.03
Lau 23.03
Sun 24.03
Mið 27.03
Fim 28.03
Sun 31.03

Kl 19:00
Kl. 19:00
Kl 19:00
Kl. 19:00
Kl 19:00
Kl. 19:00
Kl 19:00

U
U
U
U
U
U
U

Mið 03.04
Fös 05.04
Sun 07.04
Mið 10.04
Fös 12.04
Lau 13.04
Sun 14.04

Kl. 19:00
Kl 19:00
Kl. 19:00
Kl 19:00
Kl. 19:00
Kl 13:00
Kl. 19:00

U
U
U
U
U
U
Ö

Þri 16.04
Mið 24.04
Fim 25.04
Fös 26.04
Sun 28.04

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Kl. 20:00 U

Fös 22.02
Lau 23.02
Fös 01.03

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Lau 02.03
Fös 08.03
Lau 09.03

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

U
U
U
U

Sun 17.02

Kl. 20:00 U

Fim 21.02

Kl. 20:00 Ö

Sun 03.03

Mið 20.02
Fös 22.02
Lau 23.02
Sun 24.02

Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

U
U
U
U

Mið 27.02
Fim 28.02
Fös 01.03
Lau 02.03

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Fim 14.02
Sun 17.02

Litla sviðið
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00
Kl. 20:00

U
U
U
U

Mið 06.03
Fim 07.03
Fös 08.03

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Þri 16.04
Mið 25.04
Fim 26.04

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 Ö

Fös 22.02
Sun 24.02

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Fös 01.03
Lau 02.03

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Sun 28.04
Fim 02.05
Fös 03.05

Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U
Kl. 20:00 U

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Litla sviðið

Nýja sviðið

Kl. 20:00 Ö

Kl. 20:00 Ö

Þýskir kvikmyndadagar- German Film Days
* The Captain (GERMAN W/ENG SUB)...... 17:40
*If I Think of Germany at Night(ENG SUB)20:00
* Transit (GERMAN W/ENG SUB) ................. 20:00
*Sýndar á þýsku með enskum texta*
Teknópartí lokahóf-Closing technoparty @22:00

kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00

U
U
U
U
U
U
U

Sun 31.03
Sun 31.03
Sun 07.04
Sun 07.04
Sun 14.04
Sun 14.04
Sun 28.04

kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl 13:00

U
U
U
U
U
U
Ö

Fim 09.05

Kl. 20:00

Lau 11.05

Sun 28.04
Sun 05.05
Sun 05.05
Sun. 12.05
Sun. 12.05

kl. 19:30 U
kl. 19:30 U
kl. 19:30 Ö

Lau. 16.02
Fös. 22.02
Lau. 23.02

kl. 19:30 U
kl 19:30 Ö
kl. 19:30 Ö

Lau. 02.03
Fös. 08.03
Lau. 09.03

kl. 19:30 F
kl. 19:30 F
kl. 19:30 U

Fim. 07.03
Fös. 15.03
Lau. 16.03

kl. 19:30 U
kl 19:30 Ö
kl. 19:30 U

Fös. 22.03
Lau. 30.03
Lau. 06.04

Lau 09.02
Fim 14.02
Fös 15.02
Lau 16.02
Fim 21.02.

kl. 15:00
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 15:00
kl. 18:00

U
U
U
U
U

Lau 23.02
Fös 01.03
Lau 02.03
Lau 02.03
Fim.07.03

kl. 15:00 U
kl. 18:00 U
kl. 15:00 U
KL. 17:00 U
kl. 18:00 Au

kl. 19:30 U
kl 19:30 Ö
kl 19:30

Lau.23.03

kl. 19:30 U
kl. 19:30 U
kl. 19:30 U

Fös. 22.03
Mið 27.03
Fim. 28.03

kl. 19:30 Ö
kl 19:30 Ö
kl. 19:30 Ö

Fös. 12.04

kl 19:30 U
kl. 19:30 U

Fös. 15.02
Lau. 16.02

Lau 09.02
Lau 09.02
Fim. 14.02
Fim.14.02

Litla sviðið

kl. 19:30
Kl. 22.00
kl. 19:30
Kl. 22.00

U
U
U
U

Fös. 15.02
Fös. 15.02
Lau. 16.02
Lau. 16.02

kl 19:30

kl 19:30

Kúlan
Fös. 08.03
Lau 09.03
Lau 09.03
Sun. 17.03
Sun. 17.03

kl. 18:00
kl. 15:00
Kl. 17:00
kl. 15:00
kl. 17:00

U
U
U
U
U

Lau 23.03
Lau 23.03
Sun. 24.03
Sun. 24.03
Lau. 30.03

kl 15:00
Kl. 17:00
kl 15:00
kl 17:00
kl 15:00

U
U
U
Ö

Kassinn
kl. 19:30 U
kl. 19:30 U
kl. 19:30 U

Lau. 30.03
Mið. 03.04
Lau 06.04

kl. 19:30 U
kl. 19:30 U
kl. 19:30 U

Fim 11.04
Fös. 12.04

Velkomin heim
Lau. 09.02
sun. 10.02

kl 13:00 Au
kl. 16:00 Au

Stóra sviðið

Súper
Lau. 16.03
Mið. 20.03
Fim. 21.03

kl. 16:00 U
kl. 13:00 Au
kl. 16:00 U

Stóra sviðið

Þitt eigið leikrit

kl. 19:30 Ö
kl. 19:30

kl. 19:30
Kl. 22.00
kl. 19:30
Kl. 22.00

kl. 19:30 Ö
kl. 19:30 Ö

Kassinn
Sun. 17.02

kl. 19:30

Leikhúskjallarinn
Ö
U
U
U

Fim. 21.02
Fös. 22.02
Fös.22.02
Lau 23.03

kl. 19:30 U
kl. 19:30 Ö
Kl. 22.00 U
kl. 19:30

Improv

Lau 23.03
Sun. 24.02
Fim. 28.02

Kl. 22.00
kl.21:00
kl. 19:30

Leikhúskjallarinn

Kl. 20:00
Mið 13.02
Mið. 20.02

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19

Sun 03.03
Sun 10.03
Sun 10.03
Sun 17.03
Sun 17.03
Sun 24.03
Sun 24.03

Mið-Ísland

Allt sem er frábært
Lau 04.05

Mið. 27.02
Fim. 28.02
Fös. 01.03

Kl. 20:00 Ö

Ég dey
Fös 15.02

Sun 05.05
Mið 08.05

U
U
U
U
U
U
U

Jónsmessunæturdraumur

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Litla sviðið

Kvöldvaka með Jóni Gnarr
Lau 13.04

Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö
Kl. 20:00 Ö

Nýja sviðið

Kæra Jelena
Fös 12.04
Lau 13.04
Sun 14.04

Kl. 20:00 Ö

kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00
kl. 16:00
kl. 13:00

Stóra sviðið

Einræðisherrann

Stóra sviðið

Kvenfólk
Lau 09.02
Sun 10.02

Sun. 10.02
Sun.10.02
Sun. 17.02
Sun. 17.02
Sun 24.02
Sun. 24.02
Sun. 03.03

Fös. 08.02
Lau. 09.02
Fös. 15.02

Fólk, staðir og hlutir
Mið 13.02
Fim 14.02
Fös 15.02
Lau 16.02

Ö
Ö
U
U
Ö

551 1200 • leikhusid.is

Ronja Ræningjadóttir

Stóra sviðið

Ríkharður III
Sun 10.02

Kl 19:00
Kl. 19:00
Kl. 19:00
Kl. 19:00
Kl. 19:00

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Þjóðleikhúsið

Stóra sviðið

Elly
Lau 09.02
Fös 15.02
Lau 16.02

á Hótel Laugarbakka, Húnaþingi vestra. Þar gefst fólki einstakt tækifæri til að hitta alla
þingmenn f lokksins og ræða
það sem skiptir máli. Þingf lokkur Sjálfstæðisf lokksins
fundar næstu vikur vítt og
breitt um landið í öllum landsfjórðungum.

Hvað? Hittu þingflokk Sjálfstæðisflokksins
Hvenær? 13.00
Hvar? Hótel Laugarbakki
Sunnudaginn 10. febrúar kl.
13.00 verður þingf lokkur Sjálfstæðisf lokksins með súpufund

Borgarleikhúsið

Kvikmyndir
Hvað? Svartir sunnudagar – Reservoir dogs

Viðburðir

Hvenær? 10. febrúar kl. 20.00
Hvar? Bíó Paradís
Hópur af nafnlausum glæpamönnum safnast saman til að
ræna skartgripaverslun. Verkefnið
átti að vera einfalt og fljótunnið,
en einhver hefur fyrir fram kjaftað
til lögreglu. Spurningin er. Hver er
svikarinn?

Þri 12.03
Mið 13.03
Fim 14.03
Fös 15.02
Lau 16.03
Sun 17.03
Mið 20.03

Úr kvikmyndinni Reservoir Dogs. MYND/MIRAMAX

Mið. 27.02
Mið. 06.03

kl. 20:00
kl. 20:00

Mið. 13.03

kl. 20:00

Bara góðar

NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Shoplifters//Búðaþjófar (ICE SUB) ..15:00
Roma (SPANISH W/ENG SUB) ....................15:00
Tryggð // The Deposit (ENG SUB) ...15:00
Damsel (ENGLISH-NO SUB) ...................... 17:45
Diablo (POLISH W/ENG SUB)......................... 17:45
Heavy Trip // Hevi Reissu (ENG SUB)20:00

kl. 20:00
kl. 20:00

Sun. 17.02

kl. 20:00 U

Sun. 03.04

kl. 20:01

Leikhúskjallarinn
Sun.17.03

kl. 20:02

Sími 512 4900
landmark.is
Hlíðasmári 2,, 201 Kópavogur.
p
g

LAUGAGERÐI - LAUGARÁS

BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

DRANGAHRAUN 6 - 220 HFJ.

UN

Landmark leiðir þig
þ g heim!

NÝTT - MÓAFLÖT 2 (EINBÝLI), 210 GB

AT VINN
UH ÚS

IÐ
OP

HÚ

S

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt 197,2 fm. einbýlishús á einni hæð. Eignin er lögbýli.
- Eign öll endurbyggð og endurnýjuð á síðasta ári.
- Vandaðar innréttingar og gólfefni. 3 rúmgóð svefnh. og 2 baðh.
- Stór verönd með heitum potti. Steypt/ hellulagt bílaplan,
hitalögn.
- Bílskúr er 56 fm, tvískiptur - möguleiki að gera herbergi.
Salerni þar inni.
V. 69,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

- Virkilega gott 120 fm. iðnaðarbil að grunnﬂeti og 60 fm. milliloft óskráð,
heildar fermetrar eru ca. 180 fm.
- Stórt malbikað plan fyrir framan eignina. Stór innkeyrsluhurð ca. 4
metrar á hæð. Eignin er í góðu ástandi.
- Hægt að keyra inn vörubíl. Sér rafmagn og hiti.
- Millilofti er skipt í tvö rými, eldhús innrétting og parket á gólﬁ. Salerni
á neðrihæð.
V. 49,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

NÝTT - LEIÐHAMRAR 44 (EINBÝLI),RVK

LÆKKAÐ VERÐ - MELÁS 8 (PARH), GB

O

PI Ð

HÚ

S
O

PI Ð

HÚ

OPIÐ
PIÐ HÚ
HÚS
ÚS LAU
LAUGARDAGINN 9. FEB kl 15:00-15:30
- 237,8 fm mikið endurbætt einbýli á einni hæð m/ bílskúr.
- Stofa/borðstofa með fallegum arni, útgengt í garð.
- Nýlegt eldhús með vönduðum tækjum, innbyggðum.
- Fjögur - sex svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Frábær staðsetning og einkar gott skipulag.
Verð 119 millj.
Þórey, s. 663 2300

NÝTT - SJÁVARGRUND 9A, KÓP

S
O

T
NÝT

PI Ð

HÚ

S

T
NÝT

OPIÐ HÚ
HÚS
ÚS SUN
ÚS
SUNNUDAGINN 10. FEB kl 16:30-17:00

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 11. FEB kl 17:00-17:30

OPIÐ
PIÐ HÚ
HÚS
ÚS MÁN
MÁNUDAGINN 11. FEB kl 18:00-18:30

- 280,9 fm einbýli á tveimur hæðum m/ stórum bílskúr.
- Endalóð í rólegum stað með einstöku útsýni.
- Stofa/borðstofa, eldhús og hjónaherbergi á efri hæð.
- Fjögur - ﬁmm svefnherbergi og þrjú baðherbergi.
Miklir möguleikar og frábær staðsetning
Verð 98 millj.
Þórey, s. 663 2300

- 223,3 fm parhús með sérstæðum bílskúr.
- Grasﬂötur, timburverönd og heitur pottur.
- Forstofa, eldhús, stofa/borðstofa, garðskáli.
- Fjögur til ﬁmm svefnherbergi og tvö baðherbergi.
Miklir möguleikar og frábær staðsetning.
Verð 69,9 millj.

- 135,5 fm íbúð á tveimur hæðum.
- Sérinngangur, sér afnotaréttur og stæði í bílageymslu.
- Stofa / borðstofa og stórt eldhús.
- Tvö til þrjú svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar.
Frábær staðsetning í barnvænu hverﬁ, stutt í þjónustu.
Verð 49,9 millj.
Þórey, s. 663 2300

Þórey, s. 663 2300

FÍFUDALUR 9 – 260 REYKJANESBÆR.

BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

KÓPAVOGSBRAUT 3B – 200 KÓP.

UN
BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

KÓRSALIR 1 – 201 KÓP

UN
O

PI Ð

HÚ

S

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ANDRA

OPIÐ HÚS SUNNUD. 10. FEB KL. 15:00-15:30

- Mjög fallegt og vel skipulagt 156,2 fm parhús á einni hæð
- Rúmgóður bílskúr með millilofti
- Gólfhiti er í húsinu, rúmlega 50-60 fm timburpallur með heitum potti
- Innfellg lýsing í loftum, falleg eikarinnrétting í eldhúsi
- Stutt í skóla og leikskóla og alla helstu þjónustu, barnvænt hverﬁ
V. 49,9 millj.
Andri s. 690 3111

- Falleg og mikið endurbætt 3ja herbergja íbúð
- Árið 2011 var ráðist í gagngerar endurbætur bæði að utan sem innan
- Hvítlakkaðar innréttingar ásamt hvítum yﬁrfelldum innihurðum
- Snyrtileg sameign með teppalögðum gólfum
- Svalir útfrá stofu – góð aðkoma, næg bílastæði
V. 43,5 millj.
Andri s. 690 3111

- Falleg 4ra herbergja, 116 fm íbúð á 2. Hæð.
- Lyftuhús og stæði í bílageymslu fylgir.
- Hægt að hafa 2 stofur og 2 herbergi.
- Ljósar innréttingar – frábært hverﬁ miðsvæðis.
V. 49,5 millj.

AUSTURKÓR 67 - 203 KÓP
OP

IÐ

HÚ

Sigurður 896-2312

BERGSTAÐASTRÆTI 66 – 101 RVK

S
BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

NESHAGI 5 - 107 RVK

UN
BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

UN

OPIÐ HÚS SUNNUD. 10. FEB KL. 16:00 - 16:30

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Glæsileg 4ra herbergja 119 fm útsýnisíbúð
- Íbúðin er á 2. hæð með sérinngangi í sex íbúða húsi.
- Þrjú rúmgóð svefnherbergi.
- Rúmgott þvottahús.
- 23 fm svalir með einstöku útsýni.
V. 55,9 millj.

- Virðulegt 224 fm einbýlishús í Þingholtunum
- Eignin er á 3.hæðum og er byggt árið 1912
- Gott skipulag 4 svefnherb., 4 stofur, 2 baðherb.
-Búið er að endurnýja töluvert mikið í húsi
- Suður-verandir og skjólgóður suður-garður
FRÁBÆR STAÐUR
V. 118 millj.

- Góð 126.7 fm 4ra herb. íbúð með bílskúr
- Tvær stofur, rúmgott svefnherb., rúmgott eldhús
- Útleiguherb. í risi m/aðg. að eldhúsi og baði
- Rúmgóður bílskúr í lengju við húseign
- Góðir tekjumöguleikar á eign.
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 52,5 millj.

Sigurður 896-2312

Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

www.landmark.is
Lögg. fast. og eigandi

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri og eigandi

Benedikta Gísladóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

... leiðir þig heim!

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900
Ingibjörg A. Jónsdóttir
Löggiltur fast.

Eggert Maríuson
Löggiltur fast.

Jóhanna Gustavsdóttir
Löggiltur fast.

Helga Snorradóttir
Skrifstofa/skjalavinnsla

TRÖLLATEIGUR 45 – 270 MOS

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir
Löggiltur fast.

Siggi Fannar
Löggiltur fast.

TUNGUSEL 5 – 109 RVK

S

IÐ
OP

Guðrún D. Lúðvíksdóttir
Löggiltur fast.

MÁVAHLÍÐ 6 – 105 RVK

S

HÚ

IÐ
OP

T
NÝT

S

HÚ

IÐ
OP

T
NÝT

HÚ

T
NÝT

OPIÐ HÚS
Ú SUNNUDAG 10.FEBRÚAR KL.13:00-13:30

OPIÐ HÚS
Ú SUNNUDAG 10.FEBRÚAR KL.15.30-16.00

OPIÐ HÚS
Ú SUNNUDAG 10.FEBRÚAR KL.16.30-17.00

-Vel skipulögð 4ra herb. 100.7 fm íbúð
-Þrjú góð svefnherb., stofa/borðstofa
-Gengið er inn í íbúð af svölum, íbúð á 2.hæð
-Stutt í skóla, þjónustu og útivistarsvæði
GÓÐ EIGN OG FLOTTUM STAÐ
V. 44.9 millj.

-Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 1.hæð
-Tvö góð svefnherbergi / rúmgóð stofa
-Endurnýjað baðherbergi
-Afgirt verönd út frá stofu
-Mikil og snyrtileg sameign í stigagangi
V. 36.9 millj.

-Endurnýjuð 106 fm íbúð á 1.hæð m/sérinng.
-Þrjú svefnherbergi, stofa, borðstofa
-Nýleg eldhúsinnrétting og gólfefni
-Búið að endurnýja, rafmagn og ofnalagnir
-Hús verið steinað að utan, skipt um glugga og gler
EIGN GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
V. 59.9 millj.

Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

Sveinn s. 6900.820

ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK

ESKIVELLIR 1 – 221 HFJ

AUSTURBERG 34 – 111 RVK

S

PIÐ

T
NÝT

S

HÚ

PIÐ

HÚ

O

O

T
NÝT

T
NÝT

BÓKIÐ
BÓ
ÓKIIÐ SKOÐ
S
SKOÐUN
K

OPIÐ
IÐ
ÐH
HÚS
ÚS SU
ÚS
SUNNUDAG 10. FEB KL.14.00 – 14.30

OPIÐ
ÐH
HÚS
ÚS ÞR
ÞRIÐJUDAG 13.FEB. KL 17:30-18:00

-Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika
-Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður
-Gott skipulag með góðum stofum
-Búið er að endurnýja eldhús
-Húseign og sameign er í góðu ásigkomulagi
GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA
V. 51.9 millj.

-Björt og snyrtileg 76,0 fm tveggja herb íbúð.
-Íbúð á jarðhæð með sérinng. og lokuðum garði.
-Rúmgott baðherbergi með opinni sturtu.
-Bílastæði fyrir framan íbúð.
V.39,9 millj.

-Vel skipulögð 91.0 fm íbúð
-Tvö góð svefnherbergi, rúmgóð stofa
-Sérinngangur
- Náttúruﬂísar og eikarinnréttingar
- Leyﬁ fyrir gæludýr
-Stór og veglegur sólpallur
V.37.5 millj.

Eggert s.690-1472
Þórarinn s. 7700.309

DYNGJUGATA 1-3,
URRIÐAHOLT GARÐABÆ

Siggi Fannar s. 897-5930

SÖ

LU

SÝ
N

IN

G

11
NIR

SÖLUSÝNING 10.FEBRÚAR KL.14:00 – 15:00.

EIG
AR
SELD

- Nýjar 14 íbúðir í Urriðaholti sem er nýjasta hverﬁ Garðabæjar.
- Íbúðirnar eru 4ra – 5.herbergja og eru stærðir frá 118.5 – 180.3 fm.
- Til afhendingar við kaupsamning
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum, lyfta í stærra húsi.
- Rúmgóðar svalir eru með íbúðum á hæðum og sérafnotareitir með íbúðum á jarðhæð.
- Fataherbergi er innaf hjónaherbergi með nokkrum íbúðum og er þvottaherbergi innan íbúðar.
- Byggingaraðili hússins er Hraungata ehf byggingarfélag, traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 60,9 – 99,9 millj.

Upplýsingar Þórarinn
Thorarensen
um íbúðir veita: Sölustjóri og eigandi
th@landmark.is
sími 770 0309

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi
sveinn@landmark.is
sími 690 0820
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Laugardagur
Söngvakeppnin 2019
hefst í kvöld

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tulipop Berjastríð
07.19 Úmísúmí
07.42 Rán og Sævar
07.53 Froskur og vinir hans
08.00 Hinrik hittir
08.05 Molang
08.09 Millý spyr
08.16 Klingjur
08.27 Kata og Mummi
08.38 Letibjörn og læmingjarnir
08.45 Hrúturinn Hreinn
08.52 Eysteinn og Salóme
09.05 Með afa í vasanum
09.17 Minnsti maður í heimi
09.20 Bitið, brennt og stungið
09.35 Ekki gera þetta heima
10.05 Gettu betur MA - Versló
11.05 Vikan með Gísla Marteini
11.50 #12stig
12.10 Til borðs með Nigellu
12.40 Svikabrögð
13.10 Blindrahundur
14.15 Sætt og gott
14.35 Kiljan
15.15 Leyndardómar alheimsins.
Merkir vísindamenn segja frá
16.25 Íþróttafólkið okkar
16.50 Listskautar Reykjavíkurleikarnir
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hjá dýralækninum
18.05 Strandverðirnir
18.15 Ósagða sagan
18.45 Vísindahorn Ævars Flöskuskeyti
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Söngvakeppnin 2019 Fyrri
undankeppni Bein útsending
frá fyrri undankeppni Söngvakeppninnar 2019 í Háskólabíói.
Í kvöld verða flutt fyrstu fimm
lögin af tíu sem keppa til úrslita.
Kynnar kvöldsins eru Fannar
Sveinsson, Benedikt Valsson og
Björg Magnúsdóttir.
21.00 Tímaflakkarinn - Doktor
Who
21.55 Bíóást. The Sixth Sense
Sjötta skilningarvitið Í vetur sýnir
RÚV vel valdar kvikmyndir sem
hafa valdið straumhvörfum í kvikmyndasögunni. Í þetta sinn er það
Óskarsverðlaunamyndin Mississippi Burning frá 1988. Myndin
fjallar um tvo alríkislögreglumenn
sem eru sendir til smábæjar í
suðurríkjum Bandaríkjanna á
sjöunda áratugnum til að rannsaka
hvarf þriggja manna sem börðust
fyrir borgaralegum réttindum
blökkumanna. Aðalhlutverk: Gene
Hackman, Willem Dafoe og Frances McDormand. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna.
23.45 45 ár 45 Years Margverðlaunuð bresk kvikmynd um
hjónin Kate og Geoff sem eiga
brátt 45 ára brúðkaupsafmæli og
skipuleggja stóra veislu í tilefni
þess. Viku fyrir veisluna berst
Geoff bréf með upplýsingum sem
gætu haft sorglegar afleiðingar
fyrir hjónaband þeirra. Atriði í
myndinni eru ekki við hæfi ungra
barna.
01.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.50 Happy Together
14.15 The Bachelor
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Futurama
17.55 Bordertown
18.20 Family Guy
18.45 Glee
19.30 The Biggest Loser
21.00 People Like Us
22.55 Lions for Lambs Myndin er
bönnuð börnum yngri en 16 ára.
00.30 The Call
02.05 Everything Must Go
03.45 Síminn + Spotify
06.00 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.35 Dóra og vinir
08.00 Víkingurinn Viggó
08.10 Billi Blikk
08.20 Kalli á þakinu
08.40 Dagur Diðrik
09.05 Latibær
09.30 K3
09.45 Nilli Hólmgeirsson
10.00 Lína Langsokkur
10.25 Ninja-skjaldbökurnar
10.50 Friends
11.15 Friends
12.20 Víglínan
13.10 Bold and the Beautiful
13.30 Bold and the Beautiful
13.50 Bold and the Beautiful
14.10 Bold and the Beautiful
14.30 Bold and the Beautiful
14.55 Ellen’s Game of Games
15.35 Splitting Up Together
15.55 American Woman
16.20 The Great British Bake Off
17.25 Hálendisvaktin
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Antz
20.30 55 Steps
22.25 The Foreigner
00.25 Pitch Perfect 3
01.55 The Mummy
03.45 Harry Potter and the Order
of Phoenix

GOLFSTÖÐIN

Fyrri undanúrslit
í kvöld kl 19.45
Bein útsending frá Háskólabíói þar sem flutt verða
fyrstu fimm lögin af tíu sem keppa til úrslita.
Kynnar kvöldsins eru Fannar Sveinsson, Benedikt
Valsson og Björg Magnúsdóttir.

okkar allra

09.10 AT&T Pebble Beach
12.10 Golfing World Skemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
13.00 Waste Management Phoenix Open Útsending frá lokadegi
Waste Management Phoenix
Open á PGA mótaröðinni.
18.00 AT&T Pebble Beach
23.00 Golfing World

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta Fiðrildi og
fantasíur
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á slóðum Helga Á
slóðum Helga 3. þáttur
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Börn tímans - samtal
við listamann á heimavelli
Linda Vilhjálmsdóttir
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Útvarpsleikhúsið. Guðmundarkviða. Saga þjóðar
Fimmti þáttur
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Jazz
Ambassadors, Lester Young
Tribute Band og Tríó Gilad
Hekselman
20.45 Fólk og fræði Heilsueflandi samfélag
21.15 Bók vikunnar Etýður í
snjó
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Brot af eilífðinni Jo
Stafford, fyrri hluti
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
07.40 Carrie Pilby
09.20 The Little Rascals Save the
Day
11.00 A Late Quartet
12.45 Warm Springs
14.45 Carrie Pilby
16.25 The Little Rascals Save the
Day
18.05 A Late Quartet
19.55 Warm Springs
22.00 Table 19
23.30 Breakable You
01.30 American Pastoral
03.10 Table 19

STÖÐ 3
15.15 Friends
15.40 Friends
16.05 Friends
16.30 Friends
16.55 Friends
17.20 The Goldbergs
17.45 Lóa Pind. Bara geðveik
18.20 Sælkeraheimsreisa um
Reykjavík
18.45 Blokk 925
19.15 Masterchef USA
20.00 Brother vs. Brother
20.45 Eastbound & Down
21.15 Here and Now
22.15 Banshee
23.05 American Horror Story. Cult
23.55 Boardwalk Empire
00.55 Shetland
01.55 Masterchef USA
02.40 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.00 Domino’s körfuboltakvöld
09.40 Aston Villa - Sheffield
United
11.20 PL Match Pack
11.50 Premier League Preview
12.20 Fulham - Manch. United
14.50 Liverpool - Bournemouth
17.00 Laugardagsmörkin
17.20 Brighton - Burnley
19.40 Girona - Huesca
21.45 Lengjubikarinn
23.25 Haukar - Snæfell
01.05 UFC Now
01.55 UFC Countdown
03.00 UFC Live Events Bein
útsending frá UFC 234 þar sem
Robert Whittaker og Kelvin
Gastelum mætast í aðalbardaga
kvöldins.

STÖÐ 2 SPORT 2
08.05 Chievo - Roma
09.45 Real Valladolid - Villarreal
11.25 La Liga Report
11.55 Getafe - Celta Vigo
14.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur
15.10 Atletico Madrid - Real
Madrid
17.25 Stoke - WBA
19.25 Parma - Inter
21.30 Watford - Everton
23.10 Fiorentina - Napoli

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

FM 102,9 Lindin
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Sunnudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress
07.28 Bréfabær
07.39 Söguhúsið
07.46 Hæ Sámur
07.53 Húrra fyrir Kela
08.16 Hvolpasveitin
08.40 Alvinn og íkornarnir
08.51 Hundalíf
08.55 Disneystundin
08.56 Gló magnaða
09.17 Sígildar teiknimyndir
09.24 Gullbrá og Björn
09.45 Krakkafréttir vikunnar
10.05 Kínversk áramót - Mestu
hátíðahöld heims Heimildarþáttaröð í þremur hlutum frá BBC
þar sem fylgst er með hátíðarhöldunum þegar nýju ári er fagnað
í Kína.
11.00 Silfrið
12.10 Menningin - samantekt
12.40 Söngvakeppnin 2019
13.50 Sætt og gott
14.00 Blikkið - saga Melavallarins
Heimildamynd um sögu Melavallar í Reykjavík. Viðtölum er fléttað
saman við fágæt gömul myndskeið sem sýna margbrotna sögu
vallarins frá upphafi árið 1910 til
lokadags 1987. Þar iðkuðu landsmenn boltaíþróttir og frjálsar,
box, glímu, dans og fimleika og á
veturna fór fólk á skauta.
15.00 Shakespeare beint af
fjölunum Upptaka frá sannkallaðri
listaveislu í Royal Shakespeare
Theatre í tilefni 400 ára ártíð
Williams Shakespeares.
17.25 Ari Eldjárn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar Í Stundinni okkar hittir Sigyn Blöndal
skemmtilega krakka um allt land.
Stórhættuleg spurningakeppni,
grænar slímgusur, furðuverur og
ævintýri, stórfurðulegar íþróttagreinar, skapandi þrautir og sögur
eftir krakka sem lifna við. Það
getur allt í gerst í Stundinni okkar!
18.25 Neytendavaktin
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.25 Paradísarheimt
21.00 Ófærð Lögreglumaðurinn
Andri Ólafsson snýr aftur í annarri þáttaröð þessara vinsælu
íslensku spennuþátta. Reynt er að
ráða iðnaðarráðherra af dögum
á Austurvelli og Andra er falið að
stýra rannsókn málsins sem leiðir
hann á kunnugar slóðir norður á
landi. Ýmis leyndarmál leynast í
sveitunum í kring og þegar starfsmaður jarðvarmavirkjunar finnst
myrtur er ljóst að málið er umfangsmeira en það virtist í fyrstu.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna.21.55 Kafbáturinn
23.00 Ég heiti Johnny Cash
Heimildarmynd um bandaríska
tónlistarmanninn Johnny Cash þar
sem fjallað er um feril hans, meðal
annars með viðtölum við fjölskyldu og vini.
00.25 Sagan bak við smellinn
01.00 Grammy-verðlaunin
04.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 The F-Word USA
13.50 The Good Place
14.15 Life Unexpected
15.00 Top Chef
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 90210
18.15 Will & Grace
18.35 Lifum lengur
19.10 Trúnó
19.45 Happy Together
20.10 This Is Us
21.00 Law & Order. Special Victims Unit
21.50 The Truth About the Harry
Quebert Affair
22.35 Agents of S.H.I.E.L.D.
23.20 The Walking Dead Stranglega bannað börnum.
00.15 The Messengers
01.00 On Her Majesty’s Secret
Service
03.20 Escape at Dannemora
04.10 Blue Bloods
04.55 Chance
05.40 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Tindur
07.35 Blíða og Blær
08.00 Skoppa og Skrítla á póstkorti um Ísland
08.15 Heiða
08.40 Mæja býfluga
08.50 Tommi og Jenni
09.15 Latibær
09.40 Ævintýri Tinna
10.05 Lukku Láki
10.30 Ninja-skjaldbökurnar
10.55 Friends
12.00 Nágrannar
113.20 Nágrannar
13.45 God Friended Me
14.30 The Good Doctor
15.15 Seinfeld
15.40 Seinfeld
16.05 Jamie’s Quick and Easy
Food
16.30 Lose Weight for Good
17.00 Um land allt
17.40 A Plastic Tide
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 The Great British Bake Off
20.15 Hálendisvaktin
20.45 Springfloden
21.30 Mr. Mercedes
22.20 Breslin and Hamill.
Deadline Artists
00.10 Manifest
01.00 True Detective
02.05 Burðardýr
02.35 Insecure
03.10 Houdini
04.35 Houdini

GOLFSTÖÐIN
07.55 AT&T Pebble Beach
12.55 Omega Dubai Desert Classic
17.35 Inside the PGA Tour
18.00 AT&T Pebble Beach
23.30 Golfing World

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó Þrjár breskar söngkonur
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Samtal Samtal um ríkisvald og trúarbrögð-Davíð Þór
Björgvinsson
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar
11.00 Guðsþjónusta í Fella- og
Hólakirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Grár köttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.20 Börn tímans - samtal við
listamann á heimavelli Linda
Vilhjálmsdóttir
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Fólk og fræði Háskalegar
barnabókmenntir
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
06.50 Duplicity
08.55 Fly Away Home
10.35 Dare To Be Wild
12.20 The Pursuit of Happyness
14.20 Duplicity
16.25 Fly Away Home
18.15 Dare To Be Wild
20.00 The Pursuit of Happyness
22.00 The Rocky Horror Picture
Show
23.40 Opening Night
01.05 Aftermath
02.40 The Rocky Horror Picture
Show

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

MORGUNKAFFIÐ

laugardag kl. 9
Gísli og Björg fá til sín þau Þorstein Guðmundsson,
leikara og Ingibjörgu Stefánsdóttur, söngkonu.

LAUGARDAGSKVÖLD
MEÐ MATTA

laugardag kl. 19.20
Elín Sif Halldórsdóttir, leikkona úr Lof mér að falla,
svarar tuttugu spurningum með tuttugu lögum.

FRAM OG
TILBAKA

STÖÐ 3
15.25 Seinfeld
15.50 Seinfeld
16.15 Seinfeld
17.00 Seinfeld
17.25 Seinfeld
17.50 Mayday
18.35 Í eldhúsi Evu
19.10 Mr Selfridge
20.00 Homeland
20.50 Rita
21.35 The Deuce
22.35 American Horror Story. Cult
23.20 Boardwalk Empire
00.20 Curb Your Enthusiasm
00.55 Mr Selfridge
01.40 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.20 Watford - Everton
10.00 Haukar - Snæfell
11.40 Liverpool - Bournemouth
13.20 Tottenham - Leicester Bein
útsending.
15.50 Manchester City - Chelsea
Bein útsending.
18.10 NFL Gameday
18.40 Kappræður KSÍ
19.30 Premier League World
20.00 Messan
21.00 Valencia - Real Sociedad
22.40 Sevilla - Eibar
00.20 Athletic Club - Barcelona

sunnudag kl. 8
Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur, mætir í
fimmuna og segir frá fimm skemmtilegum atriðum.

SUNNUDAGS
MORGUNN
með Jóni Ólafs

sunnudag kl. 10
Sigurður Bjóla Garðarsson, tónlistarmaður, verður
gestur Jóns á sunnudag.

STÖÐ 2 SPORT 2
08.05 Southampton - Cardiff
09.45 Crystal Palace - West Ham
11.25 Bologna - Genoa Bein útsending.
13.35 Lengjubikarinn 2019
15.15 Stoke - WBA
16.55 Sassuolo - Juventus Bein
útsending.
19.00 Shaqtin a Fool. 2014-15
Finale
19.25 AC Milan - Cagliari Bein útsending.
21.30 NFL Gameday
22.00 Olís deild kvenna
23.30 Stjarnan - FH

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

Helgarspjall á Rás 2

FM 102,9 Lindin

SUNNUDAGS
SÖGUR

sunnudag kl. 12.40
Auðunn Atlason, sendiherra, og Vigdís Jónsdóttir,
framkvæmdastjóri, Virk eru gestir í Sunnudagssögum.

fyrst og fremst

48

LÍFIÐ

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

9. FEBRÚAR 2019

LAUGARDAGUR

Mótleikari Katrínar, Björgvin Franz, gleymdi eitt sinn sýningu sem skapaði
örlítið stress í hópnum en allt fór þó vel á endanum. MYND/GRÍMUR BJARNASON

„Er Elly ekki
örugglega
amma þín?“
Í kvöld verður 200. sýningin á leikritinu Elly
sem fjallar um ævi og ástir einnar vinsælustu söngkonu Íslands fyrr og síðar, Ellyjar
Vilhjálms, sem Katrín Halldóra túlkar.

A

ldrei hefur neitt verk
verið sýnt jafn oft í
Borgarleikhúsinu en
það er Katrín Halldóra Sigurðardóttir
sem fer með hlutverk Ellyjar og hefur í kvöld gert í
200 skipti. Katrín var fremur óþekkt
þegar hún tók við hlutverkinu en nú
hafa 95 þúsund manns séð hana á
sviði svo það er varla raunin enn í
dag. Katrín segist ekki hafa grunað
hversu vinsæl sýningin yrði. „Ég
vissi bara að fyrst ég sagði já við því
að leika Elly þá þyrfti ég líka að gera
það vel.
Sýningin hefur þróast heilmikið á
þessum tveimur árum þar sem Gísli
Örn leikstjóri hefur fylgt henni vel
eftir og við erum í rauninni enn að
dunda okkur við að gera hana betri,
það er ómetanlegt að fá að þróa sýningu í tvö ár samfleytt. Hlutverkið
mitt og ég sjálf persónulega höfum
þroskast mikið saman. Ég var svo
ung og með litla reynslu þegar ég
byrjaði að leika hana, en nú eru
fleiri litir og dýpt og reynsla komin
með manni á sviðið.“

„Það eru 500 manns að bíða
eftir þér!“
Katrín viðurkennir að auðvitað geti
ekki allt gengið snurðulaust fyrir sig
í svo mörgum sýningum og segir
ýmislegt hafa gengið á. „Eftirminnilegast er samt þegar Björgvin Franz
gleymdi sýningu. Hann er vanalega
mættur snemma, eða um klukkan
18 eins og ég, og fyrst héldum við að
hann væri seinn en þegar hann var
ekki mættur klukkan 19.30 fórum
við að hringja á fullu í hann og enginn svaraði. Þá hafði hann verið á
fundi úti í bæ og akkúrat með símann á silent. Berglind konan hans
náði loksins að rekja hvert hann fór
og rauk inn á fundinn kl. 19.45 og
kallaði á hann: „Það eru 500 manns

ÉG REYNI AÐ SOFA
MIKIÐ OG HVÍLAST OG
FORÐAST PESTIR EINS OG
HEITAN ELDINN. ÞETTA HEFUR
ALLT REYNST MÉR VEL ÞVÍ VIÐ
HÖFUM ALDREI ÞURFT AÐ
FELLA NIÐUR SÝNINGU.

að bíða eftir þér!“ Hann braut allar
umferðarreglur á leiðinni upp í
leikhús og var mættur 19.55 í hús og
rauk í búning og inn á svið í fyrstu
innkomu! Þetta var mikið stress en
það rétt slapp.“
Upphaflega var sýningin á Litla
sviði Borgarleikhússins en var svo
færð á Stóra sviðið og segir Katrín
það alls ekki hafa verið slæma
breytingu. „Það var æðislegt að vera
á litla sviðinu og upplifa klúbbastemninguna eins og hún var á
þeim tíma sem Elly var að koma
fram, það var mikil nánd við áhorfendur og ég var hrædd um að missa
hana. En eftir að sýningin fór á Stóra
sviðið sprakk hún út og stækkaði
um mörg númer. Það vantar ekkert
upp á nándina, það er allt til staðar
og það er yndislegt að sýna hana á
Stóra sviðinu fyrir allan þennan
fjölda hvert kvöld.“

„Sýningin á mig alla“
Elly hefur eðli málsins samkvæmt
verið stór hluti af lífi Katrínar undanfarin tvö ár enda sýningar fjölmörg kvöld í viku hverri. „Líf mitt
hefur snúist um þessa sýningu. Þó
ég hafi ekki hitt hana þá finnst mér
ég þekkja hana vel og hún er pottþétt þarna einhvers staðar með mér
á sviðinu.
Sýningin er þannig að hún á mig
alla. Ég hef þurft að setja fjölmörg
önnur verkefni á hakann. Á meðan
ég er að sýna hana hefur hún algjör-

Katrín segir líf sitt hafa snúist um Elly undanfarin tvö ár enda sýningar í viku hverri. MYND/GRÍMUR BJARNASON

an forgang hjá mér og ég hef þurft
að reikna út hverja viku eftir því
hvernig sýningar eru – hvað ég gæti
tekið að mér annað að gera meðfram, því röddin þarf alltaf að vera
góð. Á sýningarhelgum er ég ekki
að mæta mikið í afmæli og veislur
seint á kvöldin þar sem ég þyrfti að
beita röddinni, og þá yrði ég þreytt
daginn eftir. Ég reyni að sofa mikið
og hvílast og forðast pestir eins
og heitan eldinn. Þetta hefur allt
reynst mér vel því við höfum aldrei
þurft að fella niður sýningu.“

Sýningin sló strax í gegn og stundum mætti fólk allt að tveimur tímum áður
en húsið var opnað, fjórum tímum fyrir sýningu, til að tryggja sér bestu
sætin. Því var ákveðið að færa hana á Stóra sviðið. MYND/GRÍMUR BJARNASON

Snertir sterka taug í þjóðinni
Katrín segist mikið spurð út í sýninguna og segir gaman að heyra
upplifun fólks. „Elly snertir svo
sterka taug í þjóðinni og það er bara
heiður að fá að leika þessa mögnuðu
konu og syngja lögin hennar. Virkilega gaman að fólk sé ánægt. Ég er
líka iðulega spurð að því hvort hún
sé ekki örugglega amma mín!“
Eftir tveggja ára törn lýkur sýningum nú í mars og viðurkennir
Katrín að því fylgi blendnar tilfinningar að skilja við sýninguna. „En
ég hef það nú á tilfinningunni að
ég muni aldrei almennilega kveðja
Elly, hún verður alltaf með mér á
einhvern hátt, nú tengjumst við svo
sterkum böndum.“
bjork@frettabladid.is

TAKK
KAFFIÐ OKKAR ER UPPÁHALDSKAFFI
ÍSLENDINGA* – MÁ BJÓÐA ÞÉR BOLLA?
Íslendingar hafa einstakt dálæti á kaffinu frá Te & Kaffi. Raunar sýnir könnun að það
er uppáhaldskaffi þjóðarinnar. Við erum mjög sæl með það og til að sýna þakklæti
okkar í verki bjóðum við þér að koma á eitt af kaffihúsum okkar með topp af Te &
Kaffi kaffipakka og fá í staðinn rjúkandi heitan og ilmandi kaffibolla að eigin vali.

Takk fyrir að leyfa okkur að vera með þér á hverjum degi.

*Könnun Zenter frá september 2018.
Tilboðið gildir út mars 2019.

AÐALSTRÆTI · AUSTURSTRÆTI · LÆKJARTORG · SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR · LAUGAVEGUR · HLEMMUR · BORGARTÚN · SUÐURLANDSBRAUT · KRINGLAN · HAMRABORG · SMÁRALIND · AKUREYRI
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LAUGARDAGUR

Það eru margir
hræddir við hvít
jakkaföt en nú
þarf að stíga út
fyrir þægindarammann.
Passaðu upp
á að fötin séu
úr gæðaefni,
og liturinn sé
jafnvel aðeins
út í kremaðan.
Sniðið skiptir
líka öllu máli
og mega þau
alls ekki vera
of þröng.
Farðu í hvítan
stuttermabol
eða skyrtu
undir eins og á
sýningu Louis
Vuitton.

u
t
ö
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%
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Dökkgrænn var áberandi hjá Ermenegildo Zegna
og er það góð tilbreyting frá svarta litnum. Aðrir
náttúrulegir litir, eins og brúnir og gráir tónar,
eru líka flottir fyrir sumarið. NORDICPHOTOS/GETTY

Nú eru flestir farnir
að hlakka til sumarsins, að komast
úr vetrarfötunum
og í örlítið efnisminni fatnað.
Stígum út fyrir
þægindarammann
og breytum til.

Karlmannsveski hafa ekki
verið jafn vinsæl og kvenmannsveski, en þó þurfa
karlar að geyma hlutina
sína einhvers staðar.
Fendi leysti þetta vandamál vel með litlu veski
um hálsinn sem er nógu
stórt til að geyma kort
og síma.

ískuhúsin sýndu fjölbreyttar
herralínur fyrir sumarið en
það voru nokkur atriði sem
stóðu upp úr. Gallaefni, hvít jakkaföt og lítil veski um hálsinn voru
áberandi á tískupöllunum og hefur
Glamour tekið saman helstu tískustraumana fyrir næsta sumar.

Praktískir og sniðugir jakkar, með
fullt af vösum, hettu og úr regnheldu efni eru góð kaup. Myndin
er frá sýningu sænska tískuhússins
Acne Studios.

Fransk
a tísku
húsið
Balenc
gallaef iaga sýndi
n
táar, se i frá toppi til
m er b
og þæg æði flot t
ileg t .

Farðu inn á Glamour.is og fáðu
daglegar fréttir úr heimi
hönnunar, lífsstíls og tísku.
● Facebook ● Instagram ● Twitter

52
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HAMRABORGIN FULLKOMIN FYRIR KYNLÍFSTÆKJAVERSLUN
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Janúar
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Ný og stærri unaðsvöruverslun,
Blush, var opnuð með pompi og
prakt í vikunni. Gerður Huld Arinbjarnardóttir, eigandi verslunarinnar, segir löngu hafa verið
tímabært að
flytja í stærra
rými enda
hefur verslunin notið
mikilla vinsælda.

ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

www.dorma.is

LAUGARDAGUR

SELDI LAG Í VINSÆLA
NETFLIX-MYND

TVÆR DROTTNINGAR
UNNU LÚXUS ÍSLANDSFERÐ
Íslensk fyrirtæki gáfu um helgina
tveimur drottningum risavinning
í hinum gríðarvinsæla dragdrottningaraunveruleikaþætti RuPaul’s,
Drag Race.

ÞRIÐJI BEKKUR BREYTTI
HUGSUNARHÆTTINUM
Ágústa Margrét Arnardóttir setti
hönnunarfyrirtæki sitt Arfleifð á
pásu fyrir tveimur árum og settist
í 3. bekk með syni sínum auk þess
að eignast fimmta barnið. Sá tími
umturnaði hugsunarhætti hennar
og nú undirbýr Ágústa útgáfu
barna- og ungmennatímarits.

Unnur Eggertsdóttir hefur búið í
Bandaríkjunum um nokkurra ára
ún hefur
skeið þar sem hún
em leik- og
reynt fyrir sér sem
gsöngkona. Á dögtir
unum var lag eftir
hana og félaga
hennar Martyn
Zub notað í
Netflix-myndina Velvet
Buzzsaw með
Jake Gyllenhaal
og Rene Russo í
aðalhlutverkum..

Þú og ég mæta í
dansbyltingu í Hörpu

VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

I
N
LUN

Dúettinn Þú og ég, sem skipaður er Helgu Möller og Jóhanni
Helgasyni og sló rækilega í gegn á áttunda áratugnum, mun troða
upp ásamt fjölmörgum öðrum í Hörpu næstkomandi fimmtudag.
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ÚTSALA

15%
AFSLÁTTUR

MEGA

opinn hornsófi

Hornsófi hægri eða vinstri. Grátt eða
dökkgrátt, slitsterkt áklæði.
Stærð: 254 x 240 cm
Fullt verð: 219.900 kr.

Aðeins 186.915 kr.

Henti diskógallanum
A ð s p u r ð
segist Helga
löngu búin að
henda diskógallanum. „Ég
veit þó að Jói á
sinn frá árinu
1979. Ég sé
auðvitað

ÚTSALA

25%
AFSLÁTTUR

TIVOLI

svefnsófi

Tveggja sæta vandaður svefnsófi.
Orange, grátt eða dökkblátt
áklæði. Stærð: 194 x 103 x 91 cm.
Svefnsvæði: 140 x 195 cm
Fullt verð: 229.900 kr.

Aðeins 172.425 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

ansbyltingin Milljarður rís fer fram
í sjöunda sinn í
Hör pu þann 14.
febr úar k luk kan
12.15 til 13 en viðburðurinn hefur verið haldinn
árlega á vegum UN Women til
að sýna þolendum kynbundins
of beldis samstöðu. Líkt og fyrri ár
er það plötusnúðurinn DJ Margeir
sem mun stýra tónlistinni og fær
hann til liðs við sig glæsilegan hóp
tónlistarfólks sem mun sjá til þess
að mannskapurinn hristi sig og
skeki. Þau Helga og Jóhann stefna
á að taka tvö lög og má búast við
mikilli diskóstemningu.
Dúettinn sem var starfandi á
árunum 1979 til 1982 hefur í raun
hvorki lagt upp laupana né komið
aftur saman, segir Helga, en þau
Jóhann telja reglulega í gamla slagara eins og Vegir liggja til allra átta,
Þú og ég og Í Reykjavíkurborg. „Við
komum fram þegar við erum beðin
um það en það hefur meira verið í
einkasamkvæmum á við stórafmæli og brúðkaup og sjaldnar á tónleikum. En þetta er eitt af því sem
við vorum beðin að taka að okkur
og gerum með glöðu geði enda þarft
málefni og skemmtilegt hvernig þau
ætla að gera þetta enn stærra á 30
ára afmælinu.“ Íslensk landsnefnd
UN Women fagnar 30
ára afmæli í ár og því
verður viðburðurinn sérstaklega
veglegur í þetta
sinn.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Í dansbyltingunni kemur fólk saman og dansar fyrir heimi þar sem allir,
óháð kyni og kynhneigð, fá að njóta sömu tækifæra án ótta við ofbeldi.

ÞAÐ ER MJÖG
SKEMMTILEGT AÐ SJÁ
AÐ UNGA FÓLKIÐ ÞEKKIR ÞESSI
GÖMLU LÖG ÞÓ AÐ ÞAÐ SÉ NÚ
EKKERT VÍST AÐ ÞAÐ ÞEKKI
OKKUR.
eftir að hafa hent mínum, en
svona er að vera duglegur að taka
til,“ segir hún í léttum tón.
En við hverju mega þátttakendur búast?
„Ætli við tökum ekki
lögin Reykjavíkurborg og Þú og
ég?“ Helga lofar
dúettinum í miklu
stuði eins og þeim
einum er lagið. „Það
er mjög skemmtilegt
að sjá að unga fólkið
þekkir þessi gömlu lög
þó að það sé nú ekkert
víst að það þekki okkur.
Enda er þetta tónlist sem
stenst alveg tímans tönn.“
Helga segist ekki áður hafa
mætt á dansviðburðinn en
alltaf fylgst með úr fjarlægð
og því hlakki hún til að
taka þátt í ár enda verði
hann stærri en nokkru
sinni fyrr. „Málefnið
er grafalvarlegt
og aldrei of oft
minnt á það
en mér
þ y k i r
gaman
að get a

gert það með gleði og bros á vör.
Ég hlakka til að mæta – og það
verður gaman að sjá hvort unga
fólkið þekki okkur!“ segir Helga
kát í bragði og mega þátttakendur
augljóslega búast við miklu stuði.
bjork@frettabladid.is

Dúettinn Þú og ég skipa þau
Helga Möller og Jóhann Helgason.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

DAGSKRÁ
Í RÁÐSTEFNUSÖLUM
– nánari dagskrá á www.utmessan.is
ELDBORG – 2. HÆÐ
Fyrirlestrar um geiminn kl. 13:00-16:00
– frítt inn fyrir alla á meðan pláss er í Eldborg

UTmessan í dag
Hörpu kl. 10 - 17
Þar sem allt tengist
– Frítt inn –

13:00 og 15:00 „Leitað að veitingastað við endimörk alheimsins“
– Kári Helgason, stjarneðlisfræðingur hjá Raunvísindastofnun Háskólans
13:30 og 15:30 „Frá Jörðinni til Tunglsins – sögur af tunglförum“
– Sævar Helgi Bragason (Stjörnu Sævar)
14:00 „Human Space Flight: Past, Present, Future”
– Bjarni Tryggvason, fyrsti íslenski geimfarinn (ENSKA)

KALDALÓN – 1. HÆÐ
Kynningar á verkefnum frá Reboot Hack síðustu helgi kl. 10:30-12:00
10:30 Kynning á dagskrá Uppskeruhátíðarinnar
10:35 Ávarp frá Rektor Háskóla Íslands, Jóni Atla Benediktssyni
10:40 Skipuleggjendur segja frá Reboot Hack í máli og myndum
10:50 Verkefnastofa um stafrænt Íslands kynnir starfsemi sína
11:05 Ávarp frá Men&Mice
11:15 Ávarp frá verkefnastjóra Stafrænnar Reykjavíkur,
Kristni Jóni Ólafssyni
11:25 Vinningslið Reboot Hack 2019, kynnir Lighting up Reykjavík
Stuttar kynningar um hitt og þetta sem gaman er að fræðast um
kl. 13:00-14:30
13:00 „Leikið á ljósahjúp Hörpu“, Atli Bollason, Tiny/Massive
13:15 „Hvernig verða samfélagsmiðlar árið 2042”,
Magnús Sigurbjörnsson, Tjarnargatan
13:30 „Saga og grunnur netkerfa”, Ómar Henningsson, Sensa
13:45 „Jákvæðar hliðar tölvuleikjaspilunar“,
Arnar Hólm Einarsson, Netvera
14:00 „Snjallúr barna: Er verið að vakta börnin þín“,
Hjalti Magnússon, Syndis
14:15 „Eru spjallmenni að taka yﬁr? Samskipti í síbreytilegum heimi“,
Hallur Jónasson, SAHARA

SILFURBERG (B) – 2. HÆÐ
Hönnunarkeppni véla- og iðnverkfræðinema frá kl. 12:00
Fylgstu með heimasmíðuðum róbotum keyra í gegnum þrautabraut

SILFURBERG (A) – 2. HÆÐ
Sjáðu og prófaðu ýmsar skemmtilegar tækninýjungar
Háskóli Íslands: Sestu við stýrið á nýjasta rafmagnskappakstursbílnum.
Uppgötvaðu fjölbreytt vísindi með Vísindasmiðju Háskóla Íslands.
Ferðastu um fjarlægar plánetur í sýndarveruleika. Búðu til þína eigin
tungllendingu í myndakassanum. Hvernig á að forrita Lego-vélmenni?
Kynntu þér eldhús framtíðarinnar. Vélmennin taka yﬁr.

NORÐURLJÓS – 2. HÆÐ
Sjáðu og prófaðu ýmsar skemmtilegar tækninýjungar
Háskólinn í Reykjavík: Gestir geta spreytt sig á viðbragðsleik, spilað og
upplifað sýndarveruleika. Til sýnis verða kappakstursbíll og þrívíddarprentuð líffæri. Vatnspíanó, smáróbótar og Ipadar til að forrita.
Tækniskólinn: Sýndarveruleikaheimur, verðlauna vélmenni og heil
framtíðarstofa/smiðja. Þrívíddarprentarar, sýndarverueiki, vélmenni,
tæknibrellur og vefhönnun.

RÍMA – 1. HÆÐ
Forritun fyrir byrjendur kl. 11:00-16:00
Prófaðu að forrita á stuttu 15. mín. námskeiði hjá Skema.
Nýtt námskeið byrjar á heila tímanun og hentar allri fjölskyldunni.

Aðgangur ókeypis
Opið 10 – 17
Ókeypis í bílastæðahús Hörpu
Eigðu skemmtilegan dag
í heimi tækninnar

• Alls kyns getraunir, keppnir og leikir í gangi, gjaﬁr fyrir gesti og gangandi
• Fáðu orku úr risatunglinu „Museum of the Moon“
• Heilsaðu uppá 3 metra háa risaeðlu, vélmennamarkvörð og Pac-Man
• Stýrðu dróna með hugarorku
• Æfðu golfsveiﬂuna í Palo Alto golfherminum
• Endurupplifðu víkingatímann í sýndarveruleika og fáðu fræðslu um gagnaver
• Leiktu við vélmennið AIME og kenndu henni svipbrigði og að þekkja hluti

sjá nánar á utmessan.is

Takk
fyrir!
Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndbrengl.

Ánægðustu

viðskiptavinirnir

2. árið í röð!

*Skv. könnun Íslensku ánægjuvogarinnar 2017 og 2018 á ánægju viðskiptavina á byggingavörumarkaði.
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Tilboðsverð
Interiør 10
Lyktarlítil vatnsþynnanleg
akrýlinnimálning. Þekur vel
og gefur slitsterkt yﬁrborð
sem auðvelt er að þrífa.
Notast á ﬂest alla ﬂeti
innandyra t.d. spónaplötur,
gips, múr og steinsteypu.

7.871
80602709

Tilboðsverð
Lengdarmælir
Einfaldur og þægilegur.
Mælir allt að 30m, LCD skjár.

6.396

Harðparket

n • náttúruleg
tri • bakteríuvör
Áferð fylgir myns
eitt í Þýskalandi
að þrífa • framl
efni • auðvelt

Golden vista eik, 14mm
harðparket, 192x1

285cm

4.596
0113631
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* BYKO er í 1.

O
Febrúarblað BYK
febrúar
30. janúar - 20.

af öllum
plastboxum

Almennt verð: 10.495

Nýtt í
BYKO

Mystyle

25%
afsláttur

49298205
Almennt verð: 7.995

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Tilboðsverð
Eldhústæki
Eurosmart Cosmopolitan,
krómað eldhústæki með
hárri sveiﬂu og einu
handfangi.

17.995
15332843
Almennt verð: 22.995

Tilboðsverð
Bútsög
PCM 8 1200W
Þyngd 7,9kg • Spenna
230V • Mótor 1200W
Snúningshraði 4800sn/mín.

23.996
74862008
Almennt verð: 29.995

Tilboðsverð
Skrúfvél
IXO V BASIC
Þyngd 0,3kg • Spenna 3,6V
Stærð rafhlöðu 1,5Ah
Snúningshraði 215sn/mín.

5.916
74864005

Almennt verð: 7.395

Tilboðsverð
Höggborvél
TE-ID 750 E.

5.142
74800700

VERKFÆRA-

VEISLA!
20-30% afsláttur
Öll verkfærabox, rafmagns-,
loft- og handverkfæri

Almennt verð: 7.345

Tilboðsverð
Rafhlöðuborvél
PSR 18 LI-2x2,5
Þyngd 1,3kg • Spenna 18V
Stærð rafhlöðu 2,5Ah
Snúningshraði 0-1340sn/mín.

22.046
74864131

Tilboðsverð
Tilboðsverð

Ryksuga
TC-VC 1812 S

7.996
74807513
Almennt verð: 9.995

Almennt verð: 31.495

Tilboðsverð
Vélasett One+
Vélasett inniheldur 1x2,0Ah
og 1x5,0Ah Lithium rafhlöður,
hleðslutæki(2,0Ah/klst),
borvél - 50Nm 2 gíra, hraði
0-500/0-1800 rpm, hjólsög sagarblað 165mm, stingsög
- strokulengd 25mm og
vasaljós - LED.

58.797
7133003579
Almennt verð: 83.995

Verkfærabox
50 cm

2.096
72320100
Almennt verð: 2.995

4
vélar

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

BAKÞANK AR
Sirrýjar
Hallgrímsdóttur

Kosningasvindl
í Reykjavík?

P

ínleg uppákoma varð á blaðsíðu 2 í Morgunblaðinu í gær.
Á neðri hluta síðunnar var
frétt með mynd af blaðamannafundi Dags B. um að breyta ætti
skrifstofum í svið, eða sviðum í
skrifstofur (man ekki alveg hvort
var). Á efri hluta síðunnar er síðan
frétt um að Reykjavíkurborg hafi
með ólögmætum hætti reynt að
hafa áhrif á hegðun ákveðins hóps
kjósenda í síðustu kosningum.
Þar svaraði fyrir málið „í fjarveru“
borgarstjóra, borgarritarinn.
Hann benti í allar áttir nema í
þá einu þar sem ábyrgðin liggur.
Fyrsta viðbragð er eins og vanalega að tefla fram embættismönnum þegar erfið mál koma upp.
Vitanlega mun Dagur þurfa að
tjá sig um málið, en ferlið er alltaf
það sama, fyrst er reynt að dreifa
ábyrgðinni, embættismenn látnir
tjá sig, og síðan kemur Dagur fram,
án ábyrgðar.
Þetta mál er grafalvarlegt. Samfylkingin, Píratar og VG notuðu
sameiginlega sjóði borgarbúa til
að reyna að hafa áhrif á kosningahegðun. Persónuvernd bendir
til dæmis á að skilaboðin sem
send voru til ungra kjósenda hafi
verið gildishlaðin og til þess fallin
að hafa áhrif á hegðun þeirra í
kosningunum.
Ótrúlegt og siðlaust.
Ég get varla beðið eftir því að
sjá hvernig hinir siðvöndu Píratar
ætla að bregðast við, væntanlega
leggja þeir til að ferlar verði skoðaðir og skrifstofum breytt í svið,
eða öfugt. Braggamál koma og
fara. En tilraun til að hafa óeðlileg
áhrif á kosningar er gríðarlega
alvarlegt mál og ábyrgðin liggur
kirfilega hjá Degi, Pírötum og VG.
Hvernig getum við treyst þessu
fólki?

Breyttu eldhúsinu þínu í pizzastað í tilefni af alþjóðlega pizzadeginum og
Ejóddu Yinum og fj|lsNyldu Äút³ að Eorða ëað geta allir hjilpast að einn Àetur
deigið það út, annar smyr pizzasósunni og sá þriðji velur tónlistina – svo geta
allir valið sitt uppáhaldsálegg fyrir sneiðina sína. Hjá okkur færðu úrval af
hnífum, ofnhönskum, diskum; öllu sem þarf fyrir litla pizzastaðinn þinn.

VÖRDA hnífasett
3.290,-/3 í setti

Allir í
bátana!

